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ÖNEMLİ, DİKKATLE OKUYUNUZ LÜTFEN

❖ Kongremizde Yazım Kurallarına uygun gönderilmiş ve bilim kurulundan geçen bildiriler için online
(video konferans sistemi üzerinden) sunum imkanı sağlanmıştır.
❖ Online sunum yapabilmek için https://zoom.us/join sitesi üzerinden giriş yaparak “Meeting ID or
Personal Link Name” yerine ID numarasını girerek SESSIONa katılabilirsiniz.
❖ Zoom uygulaması ücretsizdir ve hesap oluşturmaya gerek yoktur.
❖ Zoom uygulaması kaydolmadan kullanılabilir.
❖ Uygulama tablet, telefon ve PC’lerde çalışıyor.
❖ Her SESSIONdaki sunucular, sunum saatinden 5 dk öncesinde SESSIONa bağlanmış olmaları
gerekmektedir.
❖ Tüm kongre katılımcıları canlı bağlanarak tüm SESSIONlarıdinleyebilir.
❖ Moderatör – SESSIONdaki sunum ve bilimsel tartışma (soru-cevap) kısmından sorumludur.
❖ İsminizin başına salon isminizi yazınız. (S-2 Ahmet KORKMAZ) gibi
Dikkat Edilmesi Gerekenler- TEKNİK BİLGİLER
Bilgisayarınızda mikrofon olduğuna ve çalıştığına emin olun.
Zoom'da ekran paylaşma özelliğine kullanabilmelisiniz.
Katılım belgeleri kongre sonunda tarafınıza pdf olarakgönderilecektir
Kongre programında yer ve saat değişikliği gibi talepler dikkate alınmayacaktır
IMPORTANT, PLEASE READ CAREFULLY
❖ To be able to attend a meeting online, login via https://zoom.us/join site, enter ID “Meeting ID or
Personal Link Name” and solidify the session.
❖ The Zoom application is free and no need to create an account.
❖ The Zoom application can be used without registration.
❖ The application works on tablets, phones and PCs.
❖ The participant must be connected to the session 5 minutes before the presentation time.
❖ All congress participants can connect live and listen to all sessions.
❖ Moderator is responsible for the presentation and scientific discussion (question-answer) section of the
session.
Points to Take into Consideration - TECHNICAL INFORMATION
Make sure your computer has a microphone and is working.
You should be able to use screen sharing feature in Zoom.
Attendance certificates will be sent to you as pdf at the end of the congress.
Requests such as change of place and time will not be taken into consideration in the congress program
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23.04.2022
FRIDAY/ 14:00-15:30

Face-to-face / MODERATOR
Prof. Dr. Mustafa Talas
AUTHORS

UNIVERSITY/INSTITUTION

TOPIC TITLE

Baynazarova T.B.
Nurbekova A.
Kurabaldieva K.B.
Shayahmetova Aisulu
Yeskendirova Aziza
Nurmukhanbetova Nurgul

Kazakh National Women's Teacher
Training University
Zharkent high college of
Humanities
and Technology
Sh. Ualikhanov
Kokshetau
University

Baynazarova T. B.
Zhazykbekova E. E.

Kazakh National Women's
Pedagogical University

Akyzhanova Akmarzhan
Tassibekovna,

International Information
Technology University

RESEARCH ACTIVITY AS A MEANS OF
FORMING THE COGNITIVE ACTIVITY
OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN
RESEARCH AND METHODOLOGICAL
ASPECTS OF PROCESSING THE
TRAINING TEXTS TO BE INTRODUCED
INTO CHEMISTRY DISCIPLINES
TEACHING
ADVANTAGES OF FORMING A
MULTICULTURAL PERSONALITY IN
THE PROCESS OF PRESCHOOL
BILINGUAL EDUCATION
TURKIC LANGUAGES ARE DIALECTS OF
A UNIFIED LANGUAGE

Shayakhmetova Aisulu
Alkeshovna
Nurmukhanbetova Nurgul
OstretsovaDamezhan
Idiya
Dr.Sadykova
Dr.Tulegenov Erdaulet

Sh. Ualikhanov Kokshetau
University

FEATURES OF SUBJECT-ORIENTED
INCLUSIVE DIDACTICS IN EDUCATION

Kazakh National Women's Teacher FEATURES OF TOURISM MARKETING IN
Training University
CENTRAL ASIA AND KAZAKHSTAN

Dr.Sadykova Damezhan
Dossymbekova Arailym
Bisenova Akzharkyn

Kazakh National Women's Teacher
Training University

Dr.Sadykova Damezhan

Kazakh National Women's Teacher
Training University

Sadykova Mariyash
Dr.Kabiyeva Gulnar
Dr.Sadykova Damezhan

Kordai district of Zhambyl region
Kazakh National Women's Teacher
Training University

Dr.Sadykova Damezhan

Kazakh National Women's Teacher
Training University

Sadykova Dinura

ENVIRONMENTAL EDUCATION AND
EDUCATION OF SCHOOLCHILDREN
THROUGH NATURE TEACHING
METHODS
TOURISM MARKETING IN THE
DEVELOPMENT OF ECONOMIC
REGIONS OF KAZAKHSTAN
METHODS OF ENVIRONMENTAL
EDUCATION IN THE TEACHING OF
CHEMISTRY

THE POTENTIAL OF HISTORICAL SITES
IN THE DEVELOPMENT OF TOURISM IN
KAZAKHSTAN

Dautbek Akkiya
Avni AYTEKİN
Doç. Dr. Özlem ÇAKIR
Doç. Dr. Filiz METE
Canan ÖZÇELİK

Muğla Sıtkı Koçman
Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi

CORONAVİRÜS SONRASI ANAOKUL
ÖĞRENCİLERİNİN OKULA UYUMU:
DURUM ÇALIŞMASI
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22.04.2022
FRIDAY/ 10:00-12:30

SESSION: 1 HALL: 1 / MODERATOR
Dr. Öğr. Üyesi. Gizem KÖŞKER
AUTHORS

UNIVERSITY/INSTITUTION

Öğr. Gör. Okan DEDE

Karabük Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa GÜÇLÜ
Bahri Erdem BEYDOĞAN

Erciyes Üniversitesi

Neslihan ÖZTÜRK
Prof. Dr. Dilek ERGÖNENÇ

Gazi Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi. Gizem
KÖŞKER

Anadolu Üniversitesi

Emre GİRAYHAN
Prof. Dr. Ali TAŞ

Kırıkkale Üniversitesi

Tuba GÖKGÖZ
Doç. Dr. Mehmet YAKIŞAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Gözde Nur CANDAN
Prof. Dr. Fatma AÇIK

Gazi Üniversitesi

Yasin GÜNEY

Niğde Ömer Halisdemir
Üniversitesi

Lect. Dr. Erdinç YILMAZ

Gaziantep University

TOPIC TITLE
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ HAZIRLIK
ÖĞRETİM PROGRAMININ
DEĞERLENDİRİLMESİ
MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE TEKNOLOJİ
KULLANIMINDA
YAŞANAN SORUNLARA İLİŞKİN
ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ
1876-1928 YILLARI ARASINDA
YAYIMLANAN TÜRKİYE TÜRKÇESİ
GRAMER KİTAPLARINDAKİ TERİMLERİN
KARŞILAŞTIRILMASI
ÜNİVERSİTELERİN DİL BÖLÜMLERİNDE
ALAN EĞİTİMİ DERSLERİ: MESLEKİ
FRANSIZCA DERSİ VE HEDEF KİTLENİN
GÖRÜŞLERİ
MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMİN
KALKINMA PLANLARINDAKİ YERİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
ÖĞRETMEN ADAYLARININ KALP
KAPAKÇIKLARINDAN ESİNLENEREK
TASARLADIKLARI TEKNOLOJİK
ÜRÜNLERLE İLGİLİ ÇİZİMLER
TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ DERS
KİTAPLARINDAKİ SEVİYELERE GÖRE
OKUMA METİN TÜRLERİ ÜZERİNE BİR
İNCELEME
ÖĞRETİMİ OYUNLAŞTIRMADA
KULLANILAN DİJİTAL UYGULAMALAR
ÜZERİNE BİR ANALİZ ÇALIŞMASI
TRANSFERING MEANING FROM
COLLECTIVE CULTURE TO INDIVIDUAL
LIFE-WORLD: A SEMIOTIC ANALYSIS OF
VOLKSWAGEN COMMERCIALS
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22.04.2022
FRIDAY/ 10:00-12:30

SESSION: 1 HALL: 2 / MODERATOR
Doç. Dr. Munise DURAN
AUTHORS
Öğr. Gör Hande Hasibe
ARSLAN
Doç. Dr. Munise DURAN
Doç. Dr. Merve ÜNAL
Öğr. Gör Hande Hasibe
ARSLAN
Doç. Dr. Munise DURAN
Doç. Dr. Merve ÜNAL

UNIVERSITY/INSTITUTION
Şırnak Üniversitesi
İnönü Üniversitesi
Şırnak Üniversitesi
İnönü Üniversitesi

Doç. Dr. Ali ALGÜL

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

Doç. Dr. Recep DEMİR

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Dr. Fikri KULA

Aksaray Üniversitesi

Doç. Dr. Ali ALGÜL

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

Doç. Dr. Recep DEMİR

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Prof. Dr. Z. Gönül BALKIR
Öğr. Gör. Başak BALKIR
GÜLEN
Prof. Dr. Z. Gönül BALKIR
Öğr. Gör. Başak BALKIR
GÜLEN
Mehdizadeh Gulshan Kamal
gizi

Kocaeli Üniversitesi

TOPIC TITLE
ÇOCUK GELİŞİMİ ÖNLİSANS
ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME
MERKEZLERİNE İLİŞKİN
GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE
EBEVEYNLERİN ÇOCUK
KİTAPLARINDAN FAYDALANMA
DURUMU
GERÇEKÜSTÜCÜLÜK AKIMI ÜZERİNE
BİR İNCELEME
18. YÜZYIL ŞAİRİ NÂŞİD’İN TARİH
MANZUMELERİ
NECDET RÜŞTÜ EFE'NİN MANZUM
ROMANI AŞKIN GÖZÜ
ATAOL BEHRAMOĞLU’NUN 2000
ÖNCESİ ŞİİRLERİ ÜZERİNE BİR
ÇALIŞMA
HOCA NEŞET’İN ŞEYH GALİP İÇİN
YAZDIĞI MAHLASNAME VE ŞEYH
GALİP’İN CEVABI
SİBORG MANİFESTOSU VE EDEBİYATTA
TÜRLER ARASI İLETİŞİM
SORUMLULUĞU

Kocaeli Üniversitesi

SANATSAL YARATMA
ÖZGÜRLÜĞÜNÜN ETİK SINIRLARI

Researcher of ADPU

NEW TEACHING METHODS IN
TEACHING AS A MEANS OF
COMMUNICATION
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22.04.2022
FRIDAY/ 10:00-12:30

SESSION: 1 HALL: 3 / MODERATOR
Doç. Dr. H. Burçin HENDEN ŞOLT
AUTHORS

UNIVERSITY/INSTITUTION

Dr. Ayşegül Didem
ÖZDEMİR
Doç. Dr. H. Burçin HENDEN
ŞOLT
Doç. Dr. H. Burçin HENDEN
ŞOLT
Dr. Ayşegül Didem
ÖZDEMİR
Doç. Dr. Alper SAĞLIK
Hasan Hüseyin YILDIRIM
Doç. Dr. Alper SAĞLIK
Ebru CÜCÜ

Terreform UR, İleri Kentsel
Araştırma Merkezi, New York
City/USA
Zonguldak Bülent Ecevit Ünv.
Zonguldak Bülent Ecevit Ünv.
Terreform UR, İleri Kentsel
Araştırma Merkezi, New York
City/USA
Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi
Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi

Doç. Dr. Gülden SANDAL
ERZURUMLU

Niğde Ömer Halisdemir
Üniversitesi

Yunus Emre BOZDOĞAN
Prof.Dr. Murat KARABULUT

Kahramanmaraş Sütçü İmam
Üniversitesi

Dilek KUL
Doç. Dr. Alper SAĞLIK
Akhmetkali Zh.M.
Ivadilinova D.T.
Mussin R. A.

Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Müjde AKSOY

Dr. Sultan SARI

senior lecturer of KarTU,
Kazakhstan
Bandırma Onyedi Eylül
Üniversitesi

TOPIC TITLE
DÜNYA GENELİNDE ÇÖP
SORUNLARININ ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE
DEĞERLENDİRME
KENT PLANLAMADA ÇOCUK DOSTU
KENTLER VE KADIKÖY’DE ÇOCUK
OLMAK
EKO-NO-LOJİK PEYZAJ TASARIMI
ÇANAKKALE’DE ALTERNATİF ULAŞIM:
TAZI
TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERİN
PEYZAJ MİMARLIĞI TASARIMINDA
KULLANIM ALANLARI: NİĞDE ÖRNEĞİ
INVESTIGATION OF TURKEY
SETTLEMENT-FAULT-EARTHQUAKE
RELATIONSHIP
İÇİMİZDEKİ ÇOCUK VE PEYZAJ
TASARIMI
THE STATE AND PROSPECTS FOR THE
DEVELOPMENT OF TRANSPORT
SYSTEMS IN OPEN-PIT MINING
PAZARLAMADA GEÇMİŞİN GÜCÜ:
RETRO PAZARLAMA VE
UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR
ALANYAZIN TARAMASI
BANKACILIK SEKTÖRÜ KREDİLERİNDE
COĞRAFİ YOĞUNLAŞMA VE EKONOMİK
BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE
AMPİRİK BİR ANALİZ ( 1988-2020)
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22.04.2022
FRIDAY/ 10:00-12:30

SESSION: 1 HALL: 4 / MODERATOR
Dr. Öğr. Üyesi Fevzi YİĞİT
AUTHORS

UNIVERSITY/INSTITUTION

Dr. Nuriye MERKİT

Dr. Nesibe KANTAR
Dr. Öğr. Üyesi Fevzi YİĞİT

Nevşehir Hacı Bektaş Veli
Üniversitesi

Yetkin KARAOĞLU

Erciyes Üniversitesi

Dr. Hatice POLAT

MEB

Yetkin KARAOĞLU

Erciyes Üniversitesi

Dr. Hatice POLAT

MEB

Öğr. Gör. Dr. İlkay GÜLER

Ankara Hacı Bayram Veli
Üniversitesi

Öğr. Gör. Dr. Yasemin
COŞKUN ERDOĞAN

Aydın Adnan Menderes
Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Şafak KURT

Türk Hava Kurumu Üniversitesi

TOPIC TITLE
“AKLIN PRATİK ETKİSİ OLARAK SEVGİ”
MÜMKÜN MÜDÜR?
BİLİŞİM VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
(BİT) ALANINDAKİ ETİK SORUNLARIN
ÇÖZÜMÜNE FELSEFİ ETİK PERSPEKTİF
ARAYIŞI
SENTEZDEN SİSTEME: BİR VARLIK
FİLOZOFU OLARAK MOLLA SADRÂ
GELENEKSEL ÇİN DİNLERİNDE
ANTROPOGONİ VE SOTERİOLOJİ
İLİŞKİSİ
MU’TEZİLÎ DÜŞÜNCENİN GELİŞİMİNDE
İRAN KÜLTÜRÜNÜN ETKİSİ
APOLOJİDEN APOLOJETİĞE: ERKEN
DÖNEM HIRİSTİYAN KELAM EKOLLERİ
MU’TEZİLÎ DÜŞÜNCENİN GELİŞİMİNDE
HİNT KÜLTÜRÜNÜN ETKİSİ
TÜRKİYE EKONOMİSİNDE İMALAT
SANAYİSİNİN KATMA DEĞER ZİNCİRİ
BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖREN
JANTSA İŞLETMESİ’NİN FİNANSAL
PERFORMANSLARININ DUPONT ANALİZ
YÖNTEMİNE GÖRE İNCELENMESİ: 20132021 DÖNEMİ
COVID-19 PANDEMİSİ İLE İLİŞKİLİ
TEDARİK ZİNCİRİ STRATEJİLERİ
ÇALIŞMALARININ SİSTEMATİK BİR
İNCELEMESİ
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22.04.2022
FRIDAY/ 10:00-12:30

SESSION: 1 HALL: 5 / MODERATOR
Elizaveta BUKASHKINA
AUTHORS

UNIVERSITY/INSTITUTION

TOPIC TITLE

Petar Marinov
Emil Mutafov

IAE, Agricultural Academy –
Sofia
Trakia University, Stara Zagora
University of Kashmir

INTENSITY OF MIGRATION FLOWS IN
THE RURAL AREAS OF BULGARIA

Tahmeed Ahmad Badam
Nawaz Ahmad Sheikh

Paulina Čekanauskaitė
Rūta Minelgaitė
Aurimas Rapalavičius

Lithuanian University of Health
Sciences
Hospital of Lithuanian
University of Health Sciences
Kaunas Clinics

Santa Stopniece

Suzhou Polytechnic Institute of
Agriculture (China)

Rasheed Olatunde
AJETUNMOBI
Ismail Olaniyi MURAINA

Lagos State University of
Education

FATIHI ABDERRAHIM
RADID MOHAMED
EL KABABI KHADIJA

Hassan II University in
Casablanca, Morocco

Olawale Adejumo
OSUNLOYE
Moses Adeolu AGOI

Lagos State University of
Education, Lagos Nigeria

Elizaveta BUKASHKINA
Varvara Vladimirovna
GETMANTSEVA
Nurfaizah Mohd Shokri,
Nur Adira Binti Mad Harim

Russian State University of A.N.
Kosygin, Russia
Keningau Vocational College

ANTECEDENTS FOR THE
DEVELOPMENT OF TOURISM IN
RURAL HORIZONS: MANIFESTING
VILLAGE AKINGAM OF KASHMIR
PROVINCE
THE PILOT SURVEY OF GENERAL
PRACTITIONIER’S FIRST LINE
TREATMENT PREFERENCES FOR
PATIENTS WITH INSOMNIA
WORKSHOPS OUTDOORS: MEANS OF
RESTORATION AMIDST COVID-19
ONLINE MODE
COVID-19 VACCINATION
CONTROVERSY AMONG NIGERIANS:
ROLE OF SOCIAL MEDIA PLATFORMS
THE IMPACT OF ENTREPRENEURIAL
EDUCATION ON THE DEVELOPMENT OF
ENTREPRENEURIAL INTENTION
AMONG ENGINEERING STUDENTS
THE COMPARATIVE STUDY OF
STUDENTS ACHIEVEMENT IN BASIC
SCIENCE AND COMPUTER SCIENCE
USING ACTIVITY – BASED
APPROACH
RATIONALITY OF DESIGNING SUITS
FOR BIATHLETES
A4GI (ALTERNATIVES FOR GIFTED
INDIVIDUALS)
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22.04.2022
FRIDAY/ 13:00-15:30

SESSION: 2 HALL: 1 / MODERATOR
Assist. Prof. Alina Solnyshkina
AUTHORS

UNIVERSITY/INSTITUTION

TOPIC TITLE

Aigerim Kosherbayeva
Kosherbayev Rinad
Kantarbayev Zuaz
Mammadzada Sevinj salım

Abai Kazakh national
pedagogical University

Effective Ways of modernization and
internationalization of Education in Kazakhstan

Odlar Yurdu University

Manjola Brahaj Halili

UBT College - Higher
Education Institution

Farida TAGİYEVA

Azerbaycan Milli İlimler
Akademisi
Gəncə Dövlət Universiteti

BASIC PROBLEMS OF MACHINE
TRANSLATION PROGRAMMES
SURPRISE AS A TECHNIQUE OF IDEO –
NARRATIVE REALIZATION (the case of
short stories of writer, Ramiz Gjini )
PLOTO'NUN ESERLERİNDE ADALET
KONUSU VE ERDEMİN NE OLDUĞU
ŞAİRƏ XURŞUDBANU NATƏVANIN
BƏDİİ İRSİ
EFFECTIVENESS OF USING THE
GRAPHICAL CAPABILITIES OF THE
MATLAB COMPUTER PROGRAM IN
TEACHING MATHEMATICS
COMPUTER SIMULATION: AN
APPROACH FOR SUSTAINING JUNIOR
SECONDARY SCHOOL STUDENTS’
RETENTION IN MATHEMATICS
HONESTY'S IMPORTANCE IN BUILDING
A PEACEFUL SOCIETY (IN THE LIGHT OF
ISLAMIC TRADITION)
TRADITIONAL NUTRITIONAL
RECOMMENDATION FOR COVID-19 IN
HOME QUARANTINE IN SOUTH INDIA
METHODS OF SOCIAL WORK IN THE
SPHERE OF PREVENTION AND
COUNTERACTION TO DOMESTIC
VIOLENCE

Mərdan Məmmədov

Kanibaykyzy Kundyzay

Korkyt Ata Kyzylorda
University, Kazakhstan

Egara, Felix O.
Nzeadibe, Augustina C.
Inweregbuh, Onyemauche. C.
Osakwe, Ifeoma J.

University of Nigeria, Nsukka.

Dr. Naseem Akhter

Shaheed Benazir Bhutto Women
University

Karthikeyan Elumalai
Karthickeyan Krishnan

Vels Institute of Sciences,
Technology and Advanced
Studies, Chennai-600043, India.

Assist. Prof. Alina
Solnyshkina

Oles Honchar Dnipro National
University, Ukraine
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AUTHORS
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TOPIC TITLE

AMAD Zahra
TAMANI Soumia
RADID Mohamed

Hassan II University of
Casablanca
Hassan Premier Settat
University

HYBRID DEVICE FOR CONTINOUS
TEACHER TRAINING AND ITS IMPACT
ON THEIR ACTUAL PRACTICES

Akhmetkali Zh.M.
Ivadilinova D.T.
Mussin R. A.

senior lecturer of KarTU,
Kazakhstan

THE STATE AND PROSPECTS FOR THE
DEVELOPMENT OF TRANSPORT
SYSTEMS IN OPEN-PIT MINING

Promise Goodness Adeleye
Oladeji Daniel Oladele
Gideon Oluwaseun Olayioye
Adebayo Oluwatosin Jimoh
Aderemi Timothy Adeleye

Oladeji Daniel Oladele
Promise Goodness Adeleye
Gideon Oluwaseun Olayioye
Adebayo Oluwatosin Jimoh
Aderemi Timothy Adeleye

University of Ilorin P.M.B 1515.
Ilorin, Kwara State, Ilorin,
Nigeria
Seneca College of Applied Arts
and Technology, Toronto
Canada
, Chinese Academy of Sciences
(CAS), Dalian, China
University of Ilorin P.M.B 1515.
Ilorin, Kwara State, Ilorin,
Nigeria
Seneca College of Applied Arts
and Technology, Toronto
Canada
Chinese Academy of Sciences
(CAS), Dalian, China

Yuliia Kovalchuk
Halyna Chekalovska

West Ukrainian National
University

Jossie Jane Ales,
Leonora Linus Alliun

Keningau Vocational College,
Bakery & Pastry department,
Keningau, Sabah, Malaysia

Dr. S SEM ALI

Aligarh Muslim University

Elfrida Ratnawati
Esti Royani
Yosep Heristyo Endro Baruno

Universitas Trisakti, Jakarta

Maitreyee Dubey
Dr Kanchal Gupta

University of Petroleum and
Energy Studies

Samuel Atsibha Gebreyesus
Dr. Dos.Musayeva Nazakat
Dr.Anar Mammadov

Ethiopian Civil Service
University Addis
Ababa,Ethiopia
Azerbijan State University Of
Economics

HE THREATS OF ANTHROPOGENIC
CLIMATE CHANGE ON ECOSYSTEMS:
HOW DO WE APPLY SUSTAINABLE
DEVELOPMENT GOALS FOR SOLUTION?

REVIEW ON MITIGATION OF GLOBAL
GREENHOUSE GAS EMISSIONS VIA
WASTE MANAGEMENT APPROACH

HARMONIZATION OF PSYCHOLOGICAL
HEALTH OF PERSONALITY IN THE
CONDITIONS OF MENTAL STRESS
BUNS WITH BILIMBI SAUCE AS
FILLINGS
ARAB SPRING: IMPACT ON HUMAN
RIGHTS IN ARAB WORLD
SHIFTING CUSTOMARY INHERITANCE
LAWS IN BALI REGARDING THE
POSITION OF INHERITING DAUGHTERS
(AN OVERVIEW OF INDONESIAN
CULTURE UNIQUE)
DIGITAL JUSTICE IS STILL A DISTANT
DREAM FOR CONTEMPORARY INDIA:
AN ANALYSIS WITH SPECIAL
REFERENCE TO INDIAN CRIMINAL
JUSTICE SYSTEM
THE ROLE OF AUDITORS’ COMPETENCE
IN PUBLIC EXPENDITURE
MANAGEMENT
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AUTHORS

UNIVERSITY/INSTITUTION

Arş. Gör. Buse METE

Sakarya Uygulamalı Bilimler
Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Recep
ÇÖKERDENOĞLU

İstanbul Sabahattin Zaim
Üniversitesi

Arş. Gör. Dr. Onur KEŞAPLI

Uşak Üniversitesi

Aysun ERZİNCAN
Doç. Dr. Haldun ŞEKERCİ

Keramika Tasarım Merkezi
Kütahya Dumlupınar
Üniversitesi

SAĞLIK HİZMETLERİNDE PERFORMANS
DEĞERLENDİRMELERİNE YÖNELİK
ÇALIŞMALARIN BİBLİYOMETRİK
ANALİZİ
ÖRGÜN EĞİTİMİN TÜRK SİNEMASINDA
TEMSİLİ
TÜR ANLATISI BAĞLAMINDA “İLK
İNEK” VE “KÖPEĞİN PENÇESİ”
FİLMLERİNDE WESTERN VE NEO
WESTERN KODLARI
ENDÜSTRİYEL SOFRA SERAMİĞİ
TASARIMLARI VE GÜMÜŞ
AKSESUARLARIN KOMBİNASYONU

Doç. Dr. Serap ÜNAL

Süleyman Demirel Üniversitesi

PREHİSTORYADA SANAT

Prof. Dr. Qasım HACIYEV

AMEA Qafqazşünaslıq
Enstitüsü

Prof. Dr. Qasım HACIYEV

AMEA Qafqazşünaslıq
Enstitüsü

Dr. Öğretim Üyesi Özgür
BALKILIÇ
Dr. Öğr. Üyesi Sevinç
KOÇAK

Abdullah Gül Üniversitesi

AZERBAYCAN'IN TARİHİ MİRASININ
GÜNEY KAFKASYA MATERYAL
KÜLTÜRÜNDEKİ YERİ VE SALDIRILARA
KARŞI DİRENİŞ
AZERBAYCAN'IN TARİHİ MİRASININ
GÜNEY KAFKASYA MATERYAL
KÜLTÜRÜNDEKİ YERİ VE SALDIRILARA
KARŞI DİRENİŞ
1908’İN TARİHSEL ANLAMI: DEVRİM Mİ
DARBE Mİ?
LİDER İLETİŞİMİNİN POPÜLER KÜLTÜR
UNSURU OLARAK KULLANILMASININ
KURUMSAL İTİBARA ETKİSİ
TARİHSEL SÜREÇ İÇERİSİNDE ZİLE’NİN
GELENEKSEL KENT DOKUSUNUN
DÖNÜŞÜMÜ

Öğr. Gör. Dr. Uğur
DEMİRBAĞ

İstanbul Gelişim Üniversitesi
Tokat Gaziosmanpaşa
Üniversitesi

TOPIC TITLE
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Assoc. Prof. Hülya ÇAKIR
AUTHORS

UNIVERSITY/INSTITUTION

TOPIC TITLE

Assoc. Prof. Hülya ÇAKIR

Yozgat Bozok University

Ekin Gülsün TURAN
Dr. Öğr. Üyesi Eda AKSOY

Koç University

Assoc. Prof. Hülya ÇAKIR

Yozgat Bozok University

FEMINIZATION OF MIGRATION AND
MIGRATION PROCESS
THE RELATIONSHIPS BETWEEN
EMPLOYEES’ PERCEPTIONS OF
ORGANIZATIONAL JUSTICE, HR
ATTRIBUTIONS, AND AFFECTIVE
ORGANIZATIONAL
COMMITMENT
THE REFLECTIONS
OF SERIES WITH
VIOLENCE AGAINST WOMEN
REFLECTIONS TO SOCIAL LIFE
KARİZMATİK LİDER OLARAK MUSTAFA
KEMAL ATATÜRK VE LİDERLİK
FELSEFESİ
KİŞİSEL VE ÖRGÜTSEL KARAR VERME
SÜRECİNDE AŞIRI GÜVEN FAKTÖRÜ
FARKLI KÜLTÜREL DÖNEMLERDE
ÇEVİRİDE SÖZCÜKSEL TERCİHLER
ÇOK KÜLTÜRLÜ İLETİŞİMLERDE
KÜLTÜREL ZEKA VE SÖZSÜZ
DAVRANIŞLAR
A COMPARATIVE CRITICAL DISCOURSE
ANALYSIS OF ANGLO-AMERICAN
NEWS MEDIA’S APPROACH TO TERROR
ATTACKS CARRIED OUT AGAINST
MUSLIMS AND NON-MUSLIMS
NESLİ TÜKENMEKTE OLAN
HAYVANLARIN KORUNMASINA
YÖNELİK REKLAM KAMPANYALARI

Doç. Dr. Serdar SAYGILI
Dr. Zafer SAYGILI
Dr. Zafer SAYGILI

Erciyes Üniversitesi
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
(DZKK)
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
(DZKK)

Öğr. Gör. Serap DURMUŞ

Bartın Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Ali TANIŞ

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

YEŞIM GÜRCI

Social Sciences University of
Ankara

Tuğba BAYTİMUR

Bağımsız Araştırmacı

MERVE ÇOCUK
Doç. Dr. Galip Afşin
RAVANOĞLU

Karamanoğlu Mehmetbey
Üniversitesi

TÜRKİYE’NİN ENERJİ GÜVENLİĞİNDE
DOĞU AKDENİZİN ÖNEMİ
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Asst. Prof. Deepamol Thomas
AUTHORS

UNIVERSITY/INSTITUTION

TOPIC TITLE

IBRAHIM SALIHU KOMBO
FATIMA ABUBAKAR
KATCHA
AISHA AMINU HARUNA

Ibrahim Badamasi Babangida
University Lapai, Niger
IBB University Lapai, Niger

EFFECTS ON CONCEPT OF DUALISM:
NIGERIA IN FOCUS

Krzysztof Drachal

University of Warsaw

Kiseleva Marianna
Vladimirovna
Ryzhova Yulia Ilyinichna

Russian State University

Pham Thi Xuan Thao

Vietnam

I. O. Isah,
A. Ndanusa
M. D. Shehu and
A. Yusuf
Friza Rifqo AZIZAH
Syarif HİDAYATULLAH
MUHLİSİN

Prince Abubakar Audu
University, Anyigba, Nigeria
Federal University of
Technology, Minna, Nigeria
IAIN Pekalongan

Dr. Lovleen Gupta
Srishti Jain

University of Delhi

Albina Chingiz HASHİMOVA

Customs Academy of State
Customs Committee

Asst.Professor Deepamol
Thomas

Mar Ivanios College

Asst.Professor Deepamol
Thomas

Mar Ivanios College

A REVIEW OF SOME OIL SPOT PRICE
FORECASTING MODELS
DEVELOPMENT OF A MODELOF
CLOTHES WITH A SLEEVE OF A
COMPLEX CONSTRUCTIVE AND
VOLUMETRIC SHAPE
ECONOMY IN THE DIGITAL ERA IN
VIETNAM
ON PARAMETRIC REACCELERATED
OVERRELAXATION (PROR) METHOD
FOR NUMERICAL SOLUTION OF LINEAR
SYSTEMS
EFFORTS IN IMPROVING ADOLESCENT
MENTAL HEALTH WHEN PANDEMIC
ATTITUDE OF GENERAL PEOPLE
TOWARDS AIOT: A SEM BASED
ANALYSIS MODERATED BY
NATIONALITY
PRINCIPLES OF STUDYING SOCIAL
PROBLEMS IN THE MODERN AGE
RADIO A RESILIENT MEDIUM: STUDY
BASED ON THE CURRENT BOOM OF
RADIO AMONG YOUNG KERALITES
TO STUDY THE ROLE OF FACT
CHECKING IN JOURNALISM TO
RESTORE ACCURACY AND
CREDIBILITY
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Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Ali YETGİN
AUTHORS

UNIVERSITY/INSTITUTION

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed
Ali YETGİN
Dr. Öğr. Üyesi Volkan
TEMİZKAN

Karabük Üniversitesi

Dr. Can MAVRUK

Nigde Omer Halisdemir
University

Dr. Erman AKILLIBAŞ
Prof. Dr. H. Eylem KAYA
Duygu DOĞAN

Süleyman Demirel Üniversitesi

Öğr. Gör. Dr. Uğur ÖZGÜR

Tekirdağ Namık Kemal
Üniversitesi

Ayşenur ARSLAN
Dr. Öğr. Üyesi Emine ÇETİN
ASLAN

İzmir Bakırçay Üniversitesi

Doç. Dr. Yasemin YAVUZ
Ashiraf KATEGAYA

Erciyes Üniversitesi

Dr. Ayten MEHDIYEVA

Azerbaijan State Pedagogical
University

Ferhat ARIK

Hatay Mustafa Kemal Ünv.

Ahmet Faruk YILDIRIM

Nevşehir HBV Üniversitesi

TOPIC TITLE
ÇALIŞAN TÜKETİCİLERİN GIDA
TAKVİYESİ KULLANIM
MOTİVASYONLARININ TESPİT
EDİLMESİ
ENVIRONMENTAL FACTORS AND LIFE
SATISFACTION
NÖROBİLİM PERSPEKTİFİNDEN KARAR
VERME SÜRECİNDE HORMONLARININ
ROLÜ
TÜRKİYE’DE EĞİTİM TARİHİNİN
SOSYOLOJİK ANALİZİ
BATIDAN ALINAN SPOR TERİMLERİNİN
İMLÂSI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
GELİRİN YAŞAM KALİTESİ DÜZEYİNE
ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
DISASTER LOGISTICS NETWORK
DESIGN: A LITERATURE REVIEW AND
FUTURE RESEARCH DIRECTIONS
ŞİRVAN KIZ KALELERİ VE ŞEHİR
KÜLTÜRÜ
HATAY’DA SOSYO-MEKANSAL
AYRIŞMA; DEFNE ÖRNEĞİ
SOSYOLOJİK PERSPEKTİFTEN
YENİLENEBİLİR ENERJİ
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AUTHORS

UNIVERSITY/INSTITUTION

Dr. Öğr. Üyesi Gülsüm
TÜTÜNCÜ

Dokuz Eylül Üniversitesi

Gülşen ULUKAYA
Derya DEMİR

İnönü Üniversitesi

Dr. Ayman KARA

Kırıkkale Üniversitesi

Arş. Gör. Sefa ÖZBEK
Arş. Gör. Dr. Mustafa
NAİMOĞLU
Arş. Gör. Dr. Mustafa
NAİMOĞLU
Arş. Gör. Sefa ÖZBEK
Dr. Öğr. Üyesi Şaduman
YILDIZ
Dr. Duygu BAYSAL KURT

Kahramanmaraş Sütçü İmam
Üniversitesi
Bingöl Üniversitesi
Bingöl Üniversitesi
Kahramanmaraş Sütçü İmam
Üniversitesi

Arş. Gör. Dr. Göksel KARAŞ

Bayburt Üniversitesi
Kütahya Dumlupınar
Üniversitesi

Dr. İbrahim CEVİZLİ
Ahmet YERLİKAYA
Dr. Öğr. Üyesi Arzu
ÖZMERDİVANLI

Karamanoğlu Mehmetbey
Üniversitesi

Ramazan KÜÇÜK
Doç. Dr. Turan KOCABIYIK

Süleyman Demirel Üniversitesi

TOPIC TITLE
TARİH ARAŞTIRMALARINDA SÖZLÜ
TARİH KULLANIMI VE SÖZLÜ TARİHE
İLİŞKİN ARŞİV DİZİN DENEMESİ
III. SELİM DÖNEMİNDE BALKANLARDA
NÜFUZLU AYANLAR (Tirsiniklioğlu İsmail
Ağa, Pazvantoğlu Osman Paşa, Tepedelenli Ali
Paşa ve Alemdar Mustafa Paşa)
YÜZYIL SAVAŞLARI VE GÜLLER
SAVAŞI’NIN İNGİLİZ SİYASAL
HAYATININ ŞEKİLLENMESİNDEKİ
ETKİLERİ
HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK
KAPSAMINDA İNTERNET VE SOSYAL
MEDYA KULLANIMI
FOURİER ARDL YAKLAŞIMIYLA
HİNDİSTAN’DA ÇEVRESEL KALİTE
TÜRKİYE’DE İKTİSADİ BÜYÜME VE
SAĞLIK HARCAMALARI ARASINDAKİ
NEDENSELLİK İLİŞKİSİ
ENFLASYONLA MÜCADELEDE KAMU
HARCAMALARININ ETKİNLİĞİ:
TÜRKİYE ÖRNEĞİ
HELİKOPTER PARA METAFORUNUN
DAVRANIŞSAL İKTİSAT
PERSPEKTİFİNDEN ANALİZİ
İSTANBUL’UN KÜRESEL FİNANS
MERKEZİ OLMA POTANSİYELİNİN
İNCELENMESİ
HAM PETROL FİYATLARININ BORSA
İSTANBUL 100 ENDEKSİNDE İŞLEM
GÖREN ŞİRKETLERİN HİSSE FİYATLARI
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
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Dr. Öğr. Üyesi Bilge TURP GÖLBAŞI
AUTHORS
Meral DOĞAN
Onur BAŞAR
Öğr. Gör. Berkay ÖZKAYA

UNIVERSITY/INSTITUTION

Türk Hava Kurumu Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Sine
ERDOĞAN MORÇİN
Dr. Öğr. Üyesi Berna TURAK
KAPLAN
Birgül SÜLEK
Dr. Gökhan ÖZKAYA

Süleyman Demirel Üniversitesi
Isparta Uygulamalı Bilimler
Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Hande
AYHAN GÖKCEK
Dr. Öğr. Üyesi Bilge TURP
GÖLBAŞI
Dr. Öğr. Üye. İrem TORE

İstanbul Gelişim Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya
ŞAHİN
Samirə Adəm qızı Əmrahova

Yıldız Teknik Üniversitesi

Adana Alparslan Türkeş Bilim
ve Teknoloji Üniversitesi
İstanbul Gelişim Üniversitesi
əlilabad rayon Göytəpə şəhər 1
nömrəli tam orta məktəbi

Gülsüm TUNÇ

Pamukkale Üniversitesi

Arş. Gör. M. Akif
YENİKAYA
Doç. Dr. Gökhan KERSE

Kafkas Üniversitesi

TOPIC TITLE
BİR İŞVEREN MARKASI UYGULAMASI
OLARAK SANAL FUARLAR
GIDA GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ
FİRMALARINDA ULUSLARARASI
PAZARLARA GİRİŞ STRATEJİLERİ VE
KARŞILAŞILAN SORUNLAR: BİR
KÜRESEL FİRMA ÖRNEĞİ
TURİZM SEKTÖRÜNDE İNSAN
KAYNAKLARI YÖNETİMİ
UYGULAMALARININ META-TEMATİK
ANALİZİ
ÜLKELERİN YAPAY ZEKA
TEKNOLOJİLERİ AÇISINDAN ANALİZİ:
PROMETHEE VE GAIA YÖNTEMİ
YAKLAŞIMI
AĞIZDAN AĞIZA PAZARLAMANIN ETİCARETTE SATIN ALMAYA ETKİSİ
ÜZERİNE META-ANALİZ
CORPORATE GOVERNANCE FOR
SUSTAINABILITY: THE NECESSARY
REFORM OF TURKISH COMMERCIAL
LAW
COVİD-19 PANDEMİSİNİN ÖRGÜTSEL
TASARIMA ETKİSİ
ORTA ÜMUMTƏHSİL MƏKTƏBLƏRİNİN
IX – XI SİNİFLƏRİNDƏ ŞİFAHİ XALQ
ƏDƏBİYYATI JANRLARININ
ÖYRƏDİLMƏSİ
SERMAYE PİYASASINDAKİ
PROBLEMLER ,VERGİSEL ÇÖZÜM
ÖNERİLERİ ve TÜRKİYE ANALİZİ
ALEXNET VE GOOGLENET DERİN
ÖĞRENME MODELLERİNİN GÖRÜNTÜ
SINIFLANDIRMADAKİ BAŞARI
DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRMASI
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Dr. Öğr. Üyesi Recep BİLGİN
AUTHORS
Hadir UKALO
Doç. Dr. Yasin Galip
GENÇER
Doç. Dr. Feyyaz ZEREN
Asst. Prof. Bekir ÖZKAN
Merve GAGA

UNIVERSITY/INSTITUTION
Yalova Üniversitesi

Bursa Technical University

Mehmet Hakan ÇINAR

Adalet Bakanlığı

Assist. Prof. Dr. Mustafa
ERÇAKICA

Cyprus International University

Dr. Öğr. Üyesi Recep BİLGİN

Hatay Mustafa Kemal
Üniversitesi

Arş. Gör. Yunus ALHAN

Akdeniz Üniversitesi

Merve BAYRAKTAR

Kırıkkale Üniversitesi

Fatma Sena ÇİFTCİ

Kırıkkale Üniversitesi

Instructor Merve CEVIK
GUNGOR
Instructor Reyhan KESGIN
UZEN
Doç. Dr.Gülden SANDAL
ERZURUMLU
Emirhan DURAN

TOPIC TITLE
DOĞU AVRUPA ÜLKELERİNDE TİCARİ
İLİŞKİLERİN İNCELEMESİ: DOĞRUDAN
YABANCI YATIRIMLAR VE DIŞ TİCARET
KANITLARI
THE EFFECT OF GUERILLA MARKETING
ACTIVITIES ON PURCHASE INTENTION
İDDİANAMENİN
DEĞERLENDİRİLMESİNİN CEZA
MUHAKEMESİNDEKİ KONUMU
UNRECOGNIZED STATE CASES IN
EUROPE AND THE PROBLEM OF THEIR
COMPLIANCE WITH INTERNATIONAL
LAW
HADİS ŞERHLERİNİN GÜNCELLENMESİ
SORUNU
SİGORTA HUKUKUNDA TAHKİM
MÜESSESESİ
DANIŞTAY KARARLARI IŞIĞINDA
VERGİ MAHREMİYETİNİN İNCELENMESİ
VERGİ UYUŞMAZLIKLARINDA KAMU
DENETÇİLİĞİ KURUMUNUN
İŞLEVSELLİĞİ

Istanbul Rumeli University

FACE FACE DESIGN IN FOOD
PACKAGING

Niğde Ömer Halisdemir
Üniversitesi

GELENEKSEL YAŞAMDAN MODERN
YAŞAMA GEÇİŞTE KENTİN GELİŞİMİ;
ALANYA KALESİ ÖRNEĞİ
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Dr. Muhammad Safdar Bhatti
AUTHORS

UNIVERSITY/INSTITUTION

TOPIC TITLE

Dr. Irena Shala
Dr. Kilda Gusha
Stiven Shala
Dr.Irena Shala
Dr. Kilda Gusha
Toni Shala
SRISHTI SINGH CHANDEL

University of Shkodra

WORKPLACE STRESS

University of Shkodra

COVID-19 AND MENTAL HEALTH LINK

GALGOTIAS UNIVERSITY

LGBT RIGHTS IN INDIA: THE STATUS
QUO
DEVELOPMENT OF A WOMEN'S BLOUSE
OF A COMPLEX STRUCTURALLY
VOLUMINOUS SHAPE
MOTIVATION AS A LEARNING TOOL
FOR THE ESL LEARNERS: MYTHS AND
REALITIES
ROLE OF TRIBAL DEVELOPMENT
POLICIES TO COMBAT MIGRATION
CHALLENGES AMONG TRIBAL
COMMUNITIES IN INDIA: A STUDY OF
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MU’TEZİLÎ DÜŞÜNCENİN GELİŞİMİNDE HİNT KÜLTÜRÜNÜN ETKİSİ
Dr. HaticePOLAT
MEB Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni
ÖZET
Araplar, Hindistan’a İslam öncesinde ulaşmışlardı. Ancak Müslümanların, Hint dinleri ilk
karşılaşması, hicrî 91 yılında Hint kıtasında bazı yerlerin fethedilmesi ile olurken; bunun
akabinde gerçekleşen diyaloglar, iki kültürün de birbirinden etkilenmesi sonucunu ortaya
çıkarmıştır. Bu süreçte Müslümanlar, Hint düşüncelerine iki yoldan ulaşmışlardır. Bunlardan ilki
Müslümanların, Hindistan’a fetihler ve ticaret kanalı ile ulaşmalarıdır. Diğeri ise; Hint
kültürünün İranlılar kanalı ile Müslümanlara aktarılmasıdır. İranlılar, Hint felsefesi ve kültürüne
fetihlerden önce vâkıf olmalarından dolayı Fars kültür ve düşüncesinde, Hint tesirleri mevcuttu.
Farsça eserlerin Arapçaya tercümesi esnasında Hint düşüncesine ait bu izlerde İslam dünyasına
nakledilmiş oldu.
Hindistan topraklarının Müslümanlar tarafından fethedilmesinden sonra taraflar arasında ilmî
münazaralarda gerçekleşmiştir. İki taraf arasında gerçekleşen bu münazaralar neticesinde İslam
düşüncesinde Hint tesirinin ilahiyat, matematik, astronomi, tıp gibi farklı alanlarda
gerçekleştiğini görürüz. İlahiyat alanında Müslümanlar ile Hint dinleri arasındaki en önemli
ihtilaf konuları tenasüh ve nübüvvetin inkârı olmuştur.
Mu’tezile, Hint dinlerinden İslam düşüncesine tesir eden bu görüşler karşısında İslam akaidini
savunmak amacıyla Vâsıl ve öğrencileri örneğinde görüldüğü gibi münazaralar yaparak ya da
reddiyeler azarak muhataplarının görüşlerini çürütmeye çalışmıştır.
İslam düşüncesinde Hint dinlerinin tesirinde teşekkül ettiği iddia edilen bir diğer konu ise atom
nazariyesidir. Özellikle Mu’tezilî düşüncede hâkim olan atomcu düşüncenin kaynağı noktasında
farklı tezler ileri sürülmüştür. Müslümanlar arasında atom nazariyesinin teşekkülünde; İslam’ın
temel kaynakları, Yunan felsefesi ya da bölge kültürünün etkili olduğuna dair tezlerin yanı sıra
bir diğer iddia Hint dinlerinin etkisi üzerinedir.
Araştırmada, yukarıda ele alınan bu durumlar her iki düşünceye ait teorilerin karşılaştırmalı bir
metotla ele alınması suretiyle incelenmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Mezhepler tarihi, Mu’tezile, Hint kültürü
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THE EFFECT OF INDIAN CULTURE ON THE DEVELOPMENT OF MU’TEZILI
THOUGHT
ABSTRACT
The Arabs had reached India before Islam. However, the first encounter of Muslims with Indian
religions was with the conquest of some places in the Indian continent in 91 Hijri; the dialogues
that took place after this resulted in the two cultures being influenced by each other. In this
process, Muslims reached Indian ideas in two ways. The first of these is that the Muslims reached
India through conquests and trade. The other is; It is the transfer of Indian culture to Muslims
through Iranians. There were Indian influences in Persian culture and thought, since the Iranians
were familiar with Indian philosophy and culture before the conquest. During the translation of
Persian works into Arabic, these traces of Indian thought were transferred to the Islamic world.
After the conquest of Indian lands by Muslims, scientific debates took place between the parties.
As a result of these debates between the two sides, we see that the Indian influence in Islamic
thought takes place in different fields such as theology, mathematics, astronomy and medicine.
In the field of theology, the most important issues of conflict between Muslims and Indian
religions have been the denial of reincarnation and prophecy.
Mu'tazila tried to refute the views of their interlocutors by holding debates or refusing, as seen in
the example of Vasil and his students, in order to defend the Islamic creed in the face of these
views that influenced Islamic thought from Indian religions.
2

Another subject claimed to be formed under the influence of Indian religions in Islamic thought
is atomic theory. In particular, different theses have been put forward about the origin of atomic
thought, which is dominant in Mu'tazilite thought. In the formation of atomic theory among
Muslims; In addition to the thesis that the main sources of Islam, Greek philosophy or the culture
of the region were influential, another claim is on the influence of Indian religions.
In the study, these situations discussed above will be tried to be examined by considering the
theories of both ideas with a comparative method.
Keywords: History of sects, Mu'tazila, Indian culture
GİRİŞ
Araplar, Hindistan’a İslam öncesinde ulaşmışlardı. Ancak Müslümanların, Hint dinleri ilk
karşılaşması, hicrî 91 yılında Hint kıtasında bazı yerlerin fethedilmesi ile olurken; bunun
akabinde gerçekleşen diyaloglar, iki kültürün de birbirinden etkilenmesi sonucunu ortaya
çıkarmıştır. Bu süreçte Müslümanlar, Hint düşüncelerine iki yoldan ulaşmışlardır. Bunlardan ilki
Müslümanların, Hindistan’a fetihler ve ticaret kanalı ile ulaşmalarıdır. Diğeri ise; Hint
kültürünün İranlılar kanalı ile Müslümanlara aktarılmasıdır. İranlılar, Hint felsefesi ve kültürüne
fetihlerden önce vâkıf olmalarından dolayı Fars kültür ve düşüncesinde, Hint tesirleri mevcuttu.
Farsça eserlerin Arapçaya tercümesi esnasında Hint düşüncesine ait bu izlerde İslam dünyasına
nakledilmiş oldu. (Emîn 2012). Ayrıca Abbasi veziri Yahyâ b. Hâlid el-Bermekî, Hint inançlarını
ve kültürünü araştırması için Hindistan’a bir kişiyi göndermiş; bu kişinin hazırladığı rapordan
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daha sonraları birçok Arap ve İranlı müellif yararlanmıştır. Müslümanların, Hindistan’ın inanç
ve kültür dünyasına ilgileri sonraki asırlarda da devam etmiştir. Bîrûnî, 1030 yılında tamamladığı
Taḥḳīḳu mâ li’l-Hind adlı eserinde, Hindistan’ın kültür ve medeniyetini detaylı bir şekilde ele
almıştır.
Hindistan topraklarının Müslümanlar tarafından fethedilmesinden sonra taraflar arasında ilmî
münazaralarda gerçekleşmiştir. Bu münazaraların ilk örneği Cehm b. Safvan ile Sümeniyye
mensubu bir grup arasında gerçekleşmiştir. (İbnü’l-Hanbel 2005). Vasıl b. Ata ise, bazı
öğrencilerini Sümeniyye ve Seneviyye mensupları ile tartışmaları için göndermiştir. (İbnü’lMurtazâ 1988; Ebü’l-Ferec 2008). İki toplum arasındaki ilişkilere bir diğer örnek ise Harun Reşid
dönemine aittir. Hârûn Reşîd, cidal ilmini yasaklamış ve mütekellimleri hapsettirmiştir. Fakat bu
dönemde Hintli bir yöneticinin isteği üzerine bir kadı ile Sümeniyye âlimi arasında bir tartışma
gerçekleşir. Kadı bu tartışmada yetersiz kalınca halife, hapsettirdiği mütekellimler arasından bir
genci göndermek ister. Halife, çevresindekilerinde tavsiyesi ile bu kararından vazgeçerek gencin
hocası olan Muammer b. Abbâd’ı gönderir. Muammer’i tanıyan Hint Melikî, onun eli ile
gerçeklerin ortaya çıkmasından korktuğu için yolda onu zehirlettirerek öldürür. (İbnü’l-Murtazâ
1988). Bu anekdot, Harun Reşid’in hilafetinin 809 yılında sona erdiği Muammer’in vefatının ise
830 olduğu göz önüne alınırsa tarihî gerçekler ile uyuşmamaktadır. Ayrıca aynı hikâye
Tabakât’ta ikinci kez tekrarlanmakta fakat bu defa olayda Muammer yerine onun öğrencisi olan
Ebû Halde’nin ismi geçmektedir. Bu ikinci rivayet, tarihî seyre daha uygun düşmektedir.
İki taraf arasında gerçekleşen bu münazaralar neticesinde İslam düşüncesinde Hint tesirinin
ilahiyat, matematik, astronomi, tıp gibi farklı alanlarda gerçekleştiğini görürüz. İlahiyyat
alanında Müslümanlar ile Hint dinleri arasındaki en önemli ihtilaf konuları tenasüh ve
nübüvvetin inkârı olmuştur.
Tenasüh, Hint dinlerinin en belirgin akidesidir. Birûnî, tenasühün; İslam’da kelime-i şehadet,
Hıristiyanlıkta teslis ve Yahudilikteki sebt günü gibi Hint dinlerinin alameti farikası olduğunu
belirtmiştir. Buna göre ruhlar ölmez ve yok olmazlar, ebedî olarak mevcutturlar. Ruhlar,
bedenlerin elbise değiştirmesi gibi bir bedenden diğerine nakledilirler. (Birûnî 1958).
Müslümanlar ile Hintliler arasındaki ikinci ihtilaf konusu nübüvvetin inkârı üzerinedir. Hint
dinlerine göre peygamberlerin getirecekleri vahiy, şayet akla uygunsa bu durumda aklın
peygamberlere ihtiyacı yoktur. Eğer gelen vahiy, akla aykırı ise bu durumda Allah, akla aykırı
bir hükmü nasıl gönderir? Akla aykırı bir durumu kabul etmek ise insaniyet vasfından çıkmak
anlamına gelir.(Şehristânî 2005; Makdisî t.y; Suphî 1985).
Hint dinlerinde mevcut olan tenasüh ve nübüvvetin inkârına dair inançların Müslümanlar
arasında özellikle Şia’nın gulât fırkalarına tesir ettiğini görürüz. Ayrıca tenasüh inancının
Nazzâm’ın öğrencileri arasında yer alan ve eski bir Mu’tezilî olan Ahmed b. Hâbit ile Fazl elHadesî ve taraftarlarında mevcuttur. (Şehristânî 2005; Bağdâdî t.y.).
ARAŞTIRMA VE BULGULAR
Mu’tezile, Hint dinlerinden İslam düşüncesine tesir eden bu görüşler karşısında İslam akaidini
savunmak amacıyla Vâsıl ve öğrencileri örneğinde görüldüğü gibi münazaralar yaparak
muhataplarının görüşlerini çürütmeye çalışmıştır. Ayrıca bu kapsamda Câhız’ın bir reddiye
yazdığını görürüz. Aklî deliller ile de nübüvvetin gerekliliğini ispatlayarak Berâhime’nin
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görüşlerine karşı çıkılmıştır. Buna göre Mu’tezile, hangi fiillerin iyi ya da hangi fiillerin kötü
olduğunu bilme noktasında aklın tam yeterli olduğu fikrine katılmaz. Akıl bazı hallerde hangi
fiilin maslahat ya da mefsedet olduğunu kavrayamayabilir ve bu konuda kişiden kişiye farklı
fikirler olabilir. İşte böyle durumlarda Allah, bu fillerin durumunu öğretmek için peygamberler
göndermiştir. Kâdı Abdülcebbâr, eserlerinde (Kâdı Abdülcebbâr 1965). nübüvvetin gerekliliğini
farklı örnekler üzerinden yaptığı uzun açıklamalar ile ispatlamaya çalışmış ve Mu’tezile’nin konu
hakkındaki bakış açısını yansıtmıştır.
İslam fetihleri, Müslüman kelâmcılar ile Budist misyonerlerin ve onların oluşturduğu seçkin
zümrenin karşı karşıya gelmesine neden oldu. Cehm’in Sümeniyye ile gerçekleştirdiği tartışma
onun kelâm anlayışı üzerinde ciddi bir etki bıraktı. Bu tartışmada Cehm’in Allah’ın istidlâlle
bilinebileceği görüşü mütekellimlerin büyük bir bölümü tarafından benimsendi. Budizm’in
bilgi kaynakları ile İslam'ın bilgi kaynakları arasındaki benzerliğe dikkat çeken
Pines, Müslümanlarla Budistler ve diğer Hint felsefî ekollerinin önde gelenleri arasında çok
sayıda ve uzun süreli bir entellektüel ilişkinin varlığına işaret eder. Budist inancı iki bilgi
kaynağını kabul etmektedir: Bunlar algı (pratyaksa) ve istilâl (anumana). Kâdı Abdülcebbâr,
Mu’tezile’nin bilgi kaynağı “zorunlu bilgi” (ilm-î zarurî) ve “nazarî düşünce” (istidlâl) olarak
açıklamıştır. Pines, Mu’tezile’deki zorunlu bilgi kaynağının Yunan düşüncesinde bir karşılığının
olmadığını ancak Budist anlayışı ile benzerliğinin son derece açık olduğunu ifade eder. (Pines
2003).
Budizm’de “niyata” terimi terminolojik olarak hem pratyaksa hem de anumana ile irtibatlı
kullanılır ve zorlama anlamına gelen ni-yam fiilinden türemiştir. Pines, buradan hareketle Budist
terminolojinin tercüme edilmesi sürecinde niyata kavramının “zarurî” olarak tercüme edildiği
sonucuna ulaşır. Ancak bu tercüme sürecinde niyata kavramına pratyaksa ile birlikte kullanıldığı
halindeki anlamına yakın bir anlam verilmiştir. Pines, kelâmcıların sahip olduğu bir diğer bilgi
kaynağı olan “haber” üzerinde de Hint felsefesinin etkili olduğunu ileri sürer. Bu bilgi kaynağı,
Hindistan’da Vedalar’ın otoritesini tanıyan tüm Brahmanist düşünce ekolleri tarafından da kabul
edilir. “Sabda” olarak isimlendirilen bu bilgi kaynağının yalnızca Vedalar’dan elde edilen
bilgiye işaret etmiyor görünmektedir. Pines’e göre, bilgi kaynakları konusunda Mu’tezile’nin
yanı sıra Eş’ariler de Budist felsefeden etkilenmişlerdir. (Pines 2003).
Pines, İslam fetihleri öncesinde Orta Asya'da Budistler tarafından misyonerlik faaliyetlerinin
gerçekleştirildiğine dikkat çeker. Misyonerlerin amacı cahil kalabalıklara güzel sözler
söylemekle sınırlı kalmamıştır. Bilakis misyonerler, kompleks bilgi sistemlerine vâkıf, kelâmî ve
felsefî konular üzerinde tartışmayı kavramış seçkinler oluşturmayı amaçlıyorlardı. (Pines 2003).
İslam düşüncesinde Hint dinlerinin tesirinde teşekkül ettiği iddia edilen bir diğer konu ise atom
nazariyesidir. Özellikle Mu’tezilî düşüncede hâkim olan atomcu düşüncenin kaynağı noktasında
farklı tezler ileri sürülmüştür. Müslümanlar arasında atom nazariyesinin teşekkülünde; İslam’ın
temel kaynakları, Yunan felsefesi ya da bölge kültürünün etkili olduğuna dair tezlerin yanı sıra
bir diğer iddia Hint dinlerinin etkisi üzerinedir. Schmölders ve Mabilleu tarafından dillendirilen
bu iddia, Sholomo Pines tarafından da devam ettirilmiştir. (Karadaş 2002). Pines, Hint
felsefesinin Mu’tezile’de atom anlayışı ve bilgi kaynakları üzerinde etkili olduğunu savunur.
Hint felsefesinin, Mu’tezile üzerindeki tesirlerini incelemeye geçmeden önce bu düşünce
sistemlerini ve felsefelerini tanımak gerekir. Hindistan’da ortaya çıkan düşünce sistemlerini
Vedalar’a karşı tutumlarına göre ikiye ayırmak mümkündür. Buna göre Hint felsefesinde
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Brahmanizm’e dayanan ve Vedalardaki düşünceleri geliştiren gelenekçi sistemlere “Astikas
(Evet Diyenler)” denilirken; bunun karşısında yer alan ve Veda geleneğini tanımayan felsefî
sistemlere de “Nastikas (Hayır Diyenler)” adı verilmiştir. Nastikas’ın geliştiği dönemde
Hindistan’ın her tarafında felsefe okulları açılmakta ve halk kalabalıkları önünde felsefî
tartışmalar yapılmaktadır. Gerçekleşen bu fikrî tartışmalara yöneticiler de ilgisiz kalmamışlar ve
tartışmayı kazanan taraflara değerli ödüller vermişlerdir. Münazaralar neticesinde mantıklı
düşünme, etkili konuşma ve görüşünü iyi savunup kanıtlama sanatları gelişmiştir. (Störing 2000).
Görüldüğü gibi “Nastikas” olarak adlandırılan sistemlerin ortaya çıkışı Mu’tezile’ye benzerlik
göstermektedir. Nastikas mensuplarının amacı Brahmanizm’e yöneltilen eleştirilere karşı kendi
inançlarını savunmaktır.
Hint felsefesinde yer alan atomculuk düşüncesine baktığımızda ise bu nazariyenin, tek bir kişi
ya da zümre tarafından geliştirilen bir doktrin olmadığını görürüz. Atomcu nazariyeler, Hintli
birçok düşünür tarafından, uzun bir süreçte sistemleştirilmiş, Hint kıtasındaki felsefî ekollerin
ortak bir konusu haline gelmiştir. Hint felsefesinde Veda geleneği tanımayan grup içinde yer alan
Caynizm ve Budizm’de atomcu nazariyeye sahip iki ekoldür. Budizm’e göre varoluşu birleşerek
oluşturan en son ve en küçük parçacıklara “Dharma” denilir. Dharmalar, cansız parçacıklar olup
evrendeki canlı cansız bütün parçacıklar dharmaların bir araya gelmesi ile oluşur. Dolayısıyla
tüm varoluş, dharmaların birleşmesinden oluşmuş bir görüntüdür. Dharmalar, sürekli ve kalıcı
değildir. Oluşan ve sonradan yok olan kısa süreli görüntülerdir. Her varlık geçicidir yalnız
yaşadığımız şimdiki an gerçektir. (Störing 2000) Budist atom doktrinine göre atomlar
bölünemez, işitilemez, elle dokunulamaz, görülemezler ve tatsızdırlar. Birbirinin içine girmezler
ancak sürekli yan yana bitişik haldedirler. Budist düşünce evrende yaratıcı bir tanrı görüşüne
karşı çıkar. Onlar evrendeki düzeni karma yasalarının idaresi altında geliştiğini savunurlar.
(Bulğen 2018).
Atomun Sanskritçe karşılığı olan “Anu” kavramı Upanişadlarda bulunur. Caynizm’in atom
görüşüne göre atomların hepsi aynı türdendir. Atomlar kendi içlerinde ayrılmaz özellik
gösterseler de koku, tat vb. gibi kendine özgü karakterlerini geliştirerek farklılaşmışlardır.
Farklılaşan bu atomlarla dünyanın geri kalanı elde edilir. Bundan dolayı madde, atemik (basit)
ve skandha (birleşik) olmak üzere iki şekle sahiptir. Algılanabilen tüm nesneler birleşik
türdendir. (Hriyanna 2011). Ancak onlar, atomların özünde aynı olduklarını; farklılıkların ise
sonradan ilişen nitelikler sonucu ortaya çıktığını savunurlar. (Bulğen 2018).
Ancak Hint düşüncesinde atomcu düşüncelerin daha çok, geleneğe bağlı olan Nyaya ve Vaisesika
sistemlerinde mevcut olduğunu görürüz. Geleneğe bağlı Hint felsefî ekollerinden biri olan
Nyaya, kanıt ya da kural anlamına gelir. İsminden de anlaşıldığı gibi mantık ve diyalektik
yöntemlerine yönelmiş bir ekoldür. (Störing 2000).
Bir diğer geleneğe bağlı Hint felsefî ekolü ise büyük Hint düşünürü Kanada tarafından
geliştirilmiş olan Vaisesika’dır. Vaisesika ayrım, fark anlamlarına gelir ve daha çok varlıklar
arasındaki benzerlikler ile ayrılıkları bularak gerçeği tanımaya çalışan bir ekoldür. Vaisesika
sisteminde evreni açıklamaya, doğa felsefesine ve metafiziğe ağırlık verilmiş olup doğa felsefesi;
atom öğretisine dayanır. Burada bölünerek devam eden ancak bir noktadan sonra artık bölünüp
parçalanamayan ve dünyadaki değişim süreci içerisinde birleşen sonra ayrılabilen küçük
parçacıkların var olduğu savunulmuştur. (Störing 2000).
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Nyaya ve Vaisesika farklı iki ekol olmalarına rağmen birbirine benzemeleri ve tarihsel süreçte
temsilcileri tarafından kaynaştırılmaları nedeni ile birlikte anılmışlardır. Nyaya, Vaisesika
ekolünün metafiziğinden yararlanırken; Vaisesika ise, Nyaya’nın mantığını kullanarak
birbirlerini tamamlamışlardır. (Störing 2000). Nyaya Vaisesika’da atomların mevcudiyetine
maddenin bilenen bölünebilirliğinden ulaşılır. Ancak bu bölünebilirlik bir noktada son
bulmalıdır. Çünkü madde sonsuza kadar bölünebilir olsaydı onlarda gözlemlenen farklı
büyüklükleri açıklamak mümkün olmazdı. Bölünme sürecindeki son süreç atomlardır. Atomlar,
evrendeki her şeyin sebepsiz sebebidirler ve basittirler. Onların parçaları yoktur. Ebatları
küçüktür, sayıları ise sonsuzdur. (Hriyanna 2011).
Nyaya Vaisesika’da kabul edilen Tanrı, âtman (kainatın ruhu) altında kabul edilir. Tanrı, diğer
âtmanlar gibi her şeye gücü yeter ve ezelîdir. Tanrının bilgisi ezelî değildir fakat evrensel ve
mükemmeldir. O arzulayabilir, isteyebilir ancak acı ve mutluluk duygularına sahip olmayıp kötü
arzu ve isteklerden de uzaktır. Evrenin yaratılışından sorumlu olarak görülür. Tanrı, sadece
yaratmakla kalmaz; korur, zamanı gelince yeniden yaratmak amacı ile dünyayı yok eder.
(Hriyanna 2011).
Nyaya-Vaisesika’da atom teorisi, Hint ahlak sistemine uygun bir şekilde karma ve ruh göçüne
dayanır. Hint felsefesinde evrenin kendisi de ruh göçün dayanır ve bir evren ölürken başka bir
evren doğar. Buna bağlı olarak atomlar, ezelî olan bu kozmik süreçte sürekli olarak birleşir ve
ayrılırlar. (Bulğen 2018).
Müslümanlar arasında atomcu düşüncenin ilk izleri Ca’d b. Dirhem’de görülmektedir. O,
kullandığı cevher, araz kavramları ile âlemin hâdis olduğunu kanıtlanmak istemiştir. Atomcu
düşünceler, daha sonra Cehmiyye ve Mu’tezile’nin önde gelenleri tarafından özellikle de Ebu’lHuzeyl tarafından geliştirilmiştir.
Gerek Mu’tezile’de gerekse Hint felsefesinde benzer atomcu düşüncelerin mevcut olduğunu
görmekteyiz. Bu benzerlikler daha çok atomların bölünmezliği, uzamı, te’lifi ve teması soruları
çerçevesindedir.
Pines, Vaisesika ve kelam düşünceleri arasında atomların uzamı konusunda benzerliğin
bulunduğunu dile getirmiştir. Her iki felsefede de atomlar, cisim olmadıkları durumda bir uzama
sahip değildir. Ancak atomların cisimler ile kıyas edilmeyen özel bir uzamları vardır. Bu uzam,
Hint felsefesinde “samyoga” arazları ile olurken; kelamcılara göre “te’lif” ile gerçekleşmektedir.
Ancak Pines, uzam hakkında isimlendirmenin Hintlilerde farklılık taşıdığını; bu konuda
kelamcıların görüşünün batılılara daha çok benzediğini ifade etmektedir. (Pines 2017).
Samyoga, Nyaya Vaisesika felsefesine göre dravyanın (cevher), sıfatlarından tamamen ayrı
olabilmesine rağmen onlarla birlikte bulunma ve sıfatları ile ilişkilendirilme halidir. Samyoga”
olarak nitelenen bu durum sadece dravyalar için söz konusudur. (Hriyanna 2011).
Bağdat Mu’tezilesi’nden İskâfî’nin de yer aldığı bir gruba göre cisim, atomların te’lifi (birleşme)
ve içtiması (bir araya gelme) ile meydana gelmektedir. Onlar, atomun (cüz-i lâ yetecezza) başka
bir atom ile bir araya geldiğinde parçalanamayacağını ve birbirleri ile birleştikleri için birleşim
halinde cisim olduklarını savunmuşlardır. (Eş’arî 2000).
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Cisimlerin meydana gelme süreci konusunda da iki düşünce arasındaki benzerliklere işaret
edilmiştir. Nyaya Vaisesika’ye göre nesnelerin meydana gelme süreci, üç tane ikili bileşimin
(dvyanuka) uygun bir şekilde bir araya gelmesi ile gerçekleşebilir. Bu en küçük varlık kabul
edilen bir üçlüyü (tryanuka) meydana getirir. (Hriyanna 2011; Grupta 2019). Böylelikle
nesnelerin meydana gelme sürecinde altı atomun varlığı söz konusu olmaktadır.
Ebu’l-Huzeyl, cismin altı cüzden oluştuğunu belirtmiştir. Hişam el-Fuvâti’ye göre ise cisim,
parçalanamayan otuz altı cüzden oluşmakla birlikte o, bu otuz altı cüzü altı rükün olarak kabul
etmiştir. Muammer’e göre de kademeli bir şekilde sekiz atomun birleşmesi ile derin, uzun ve enli
bir cisim oluşmaktadır. (Eş’arî 2000). Pines, Hint felsefesindeki dvyanuka ve tryanuka
kavramları ile Mu’tezilî âlimlerin atomların sayısı ve uzamları hakkındaki görüşlerin
benzerliğine dikkat çekmiştir. (Pines 2017).
Her iki düşünce sisteminde atomların bölünmezliği kabul edilmiştir. Hint felsefesine göre
atomların bölünebilirliğinin bir noktada sona ermesi gerekir. Sonsuza kadar bölünebilirlik kabul
edilmesi durumunda maddede gözlemlenen farklı büyüklükleri izah zor olur. Dolayısıyla
bölünebilme sürecindeki son safha bize atomları verir. Atomlar, yapı olarak basittirler ve
parçaları yoktur, ebatları küçük sayıları ise sonsuzdur. (Hriyanna 2011; Grupta 2019).
Mu’tezile içinde Nazzâm hariç cismin parçalanmayan cüze dönüşmesi düşüncesi hâkimdir.
Ebu’l-Huzeyl ve Cübbâî, atomun uzunluğu, eni ve derinliği olmadığını; atomda birleşme,
ayrılma, ilim, kudret özelliklerinin bulunmadığını dile getirmişlerdir. (Eş’arî 2000). Her iki
düşünce sisteminde de atomun bölünmezliği nazariyesinde bir benzerlik bulunmakla birlikte Hint
felsefesinde Mu’tezile’nin aksine dravyaların maddi sebebi olan ve pamanus olarak adlandırılan
atomlar, bileşensiz ve ezelidirler.
Mümasse olarak adlandırılan atomların teması konusu, hem Mu’tezile hem de Hint felsefesinde
benzer şekilde ele alınmıştır. Ebû Bişr Sâlih b. Ebî Sâlih, iki cüze üçüncü bir cüzün birleşmesinin
imkânsız olduğunu belirtirken; Ebu’l-Huzeyl, cismin altı yönü dolayısıyla altı cüzü olduğunu ve
bunlar arasında temasın caiz olduğunu belirtmiştir. Hişâm el-Fuvâtî’ye göre temas rükûnlarda
mevcuttur. (Eş’arî 2000). Nyaya Vaisesika’da ise dvyanuka ve tryanukanın oluşması atomların
teması ile mümkün olmaktadır. (Hriyanna 2011).
Budizm içinde ortaya çıkmış iki mezhep olan Vaibhâsikas ve Sautrântikas, bütün fenomenlerin
dharmalardan meydana geldiğini savunmaktadırlar. Bu tek dharmaların hareketi tek bir zamanda
bâki olup sonrakiler onu takip eder. Bu mezhepler, hareketin varlığını reddederler. Onlara göre,
dharmaların hareket edecek zamanı yoktur. Hareket olarak görünen yok olan dharmalar dizisidir.
(Pines 2017). Dırâr ise benzer şekilde bir arazda hareketin meydana gelmesini imkânsız görür.
O, cismin, arazların bir araya gelmesi ile oluştuğunu ve hareketin sadece cisimde meydana
geldiğini söylemiştir. (Eş’arî 2000).
Bu nazariyelerin akabinde iki düşünce sisteminde de arazların mekânda bulunmasın dair benzer
teorilerin mevcudiyeti dile getirilmiştir. Buna göre; Vaisesika mensupları, arazların mekânda
bulunduğunu düşünmüşlerdir. Bunun sonucunda uzamsal varlık oluşur. (Pines 2017). Onlar,
ürünlerin mecburî olarak iki ya da daha fazla dravya üzerinde ikamet ettiğini düşünmüşlerdir.
(Hriyanna 2011).
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Mu’tezile içerisinde İskâfî ve taraftarlarına göre, cisimler iki cüzdür ve bu iki cüze üçüncü bir
cüzün birleşmesi mümkün değildir. Bunlardan her biri diğerini kaplamaktadır. Bu durumda iki
cüz de olsalar mekânlarının tek olması nedeni ile diğerinin mekânı yoktur. Bu görüş Sâlihî
tarafından da dile getirilmiştir. (Eş’arî 2000).
SONUÇ
Mu’tezilî düşüncedeki atomcu düşüncelerin, Hint felsefesinden ilhamla geliştiği iddiası daha
öncede belirttiğimiz gibi ilk olarak Schmölders ve Mabilleu tarafından dillendirilmiştir.
Ülkemizde ise Şemsettin Günaltay, 1925 yılında yazdığı “Mütekellimûn ve Atom Nazariyesi”
başlıklı makalesinde kelamcıların görüşleri ile Hint felsefesinde özellikle Kanada tarafından
geliştirilen Vaisesika arasında benzerliklerin bulunduğunu ifade eder. Onu bu düşünceye sevk
eden şey, iki düşünce sisteminde özellikle üç ilkenin birbirine yakın olmasıdır. Bunlar:
•

Maddeyi teşkil eden ilk unsurun gayri mütehayyiz (uzamsız) olması ve hissi olarak
algılanamamasıdır.

•

Bu nev’iden iki unsur, zahirde görünür bir form ve basit bir uzam oluşturur.

•

Bir cismin teşkil edebilmesi için üç atom gereklidir.

Günaltay, Hint atomizminde yer alan bu düşünceler ile Mu’tezile arasındaki benzerliğe dikkat
çeker. Günaltay’a göre bu şekildeki benzer noktalara Yunan felsefesinde rastlanması mümkün
değildir.
Hint tesiri noktasında benzer iddialar Sholomo Pines tarafından da dile getirilmiştir. Ancak Pines,
İslam atomculuğu üzerindeki Hint tesirini araştırdığı çalışmasının nihayetinde kesin bir hipotez
ortaya koyamayarak tesirin imkanlar sınırı dahilinde olduğunu söylemiştir.
Schmölders, Mabilleu, Pines ve ülkemizde de Günaltay gibi atomcu nazariye üzerinde Hint
etkisine işaret eden araştırmacıların yanı sıra bu hususta kesin bir hükme ulaşılamayacağını
düşünenler de mevcuttur. Dhanani, atomcu düşüncelerin kaynağı noktasında düalist Berdesancı
düşünceye işaret etmekle birlikte bu konuda kesin bir sonuca ulaşılamayacağını belirterek bunun
nedenini; mütekellimlerin, atomcu düşünceyi İslam’ın bünyesine başarılı bir şekilde
dönüştürmelerine ve yabancı tesirlerden arındırmalarına bağlar.
Seyyid Numanu’l-Hak, İslam felsefesinde Hint ve Farisî arka planı ele aldığı makalesinde Hint
felsefesindeki atomcu düşünceleri içeren felsefî metinlerden ilk dönem kelamcıların haberdar
olduğuna dair elimizde kesin bir bilgi olmadığını ifade eder. Kelam metinlerinde, Sümeniyye
adında bir gruptan bahsedilse de bunun kimler olduğu tarihçiler arasında ihtilaflıdır.
Berahime’nin ise Brahmanlar olduğu noktasında şüphelerin olması bizi kesin bir yargıya
varmaktan alıkoyar. Bu bilgiler ışığında Seyyid Numanu’l-Hak, Müslümanların Hint ve Farisî
kültürden ne almış olursa olsun bunun İslâmî esaslar çerçevesinde dönüştürülerek hazmedildiğini
ve böylelikle farklı bir entelektüel sentezin ortaya çıktığını; İslam düşüncesindeki orijinalliğin de
bu olduğunu ifade eder.
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Teorinin teşekkülünde dahilî etkilere işaret eden bir diğer araştırmacı ise Mehmet Bulğen
olmuştur. O, mütekellimlerin özelde Mu’tezile’nin erken dönemden itibaren kozmolojik
konulara yönelmelerindeki temel amacın, evreni anlamaya yönelik bir merak olduğunu
belirterek; mezhep içindeki özgür düşünce ortamının da bu amacı pekiştirdiğini söylemiştir.
Bu hususta tarihte devamlılık ilkesine uygun bir şekilde Müslümanlar, fethettikleri coğrafyada
karşılaştıkları medeniyet miraslarını, İslâmî esaslara göre yeniden yorumlamışlardır.
Müslümanlar, bu mirastan inançlarına uygun olanlarını seçmişler, bir bölümünü ise yeniden
yorumlayarak inançları ile paralel bir şekle getirmişlerdir. Müslümanların sahip olduğu bu bakış
açısı, Kur’an’ın kendinden önceki peygamberleri ve kitapları tasdik eden bakış açısı ile de
uyumludur.
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MU’TEZİLÎ DÜŞÜNCENİN GELİŞİMİNDE İRAN KÜLTÜRÜNÜN ETKİSİ
Dr. Hatice POLAT
MEB Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni
ÖZET
Mu’tezile, hicrî II. asırda büyük günah ile iman-amel ilişkisine dair tartışmalar etrafında ortaya
çıkmış; Abbasiler döneminde ise teşekkül ve gelişimini tamamlamış bir ekoldür. Fırka, özellikle
Abbasi halifeleri Me’mûn, Mu’tasım ve Vâsık dönemlerinde, devletin resmi mezhebi haline
gelmiştir. Bu dönemde gerçekleşen mihne politikalarında, mezhep mensuplarının aktif rol
almaları ve kendi düşüncelerine muhalif din alimlerine yönelik aşırı baskıcı tutumları nedeniyle
halk nezdindeki itibarlarını kaybetmişlerdir. Halife Mütevekkil ile birlikte değişen devlet
politikaları sonrasında iktidar gücünü de kaybeden Mu’tezile, zaman içinde kaybolmuştur.
Ancak sahip olduğu akılcı-rasyonalist bakış açısı ile İslam düşüncesine yenilik getiren bu ekolün
düşünce tarzı, Müslümanlar arasında tarih boyunca varlığını farklı şekillerde devam ettirmiştir.
Mu’tezilî düşüncenin gelişiminde, Emeviler döneminde başlayıp Abbasiler döneminde sistemli
bir şekilde devam eden tercüme faaliyetleri ile farklı inanç ve düşünce mensupları arasında
gerçekleşen ilmî münazaraların önemli bir etkisi olmuştur.
Fetihler ile birlikte Müslüman toplumunda gerçekleşen hızlı kültürel değişim, farklı inanç ve
kültürdeki insanların bir arada yaşamasına ve iletişim kurmalarına yol açmıştır. Bunun bir
neticesi olarak çoğunlukla Arap olmayan ve mevâlî olarak adlandırılan Müslümanlar, dinin
akidelerini akıl yoluyla ispatlama ihtiyacı hissetmişlerdir. Mu’tezile’nin önde gelen alimlerini de
mevâlî kökenli olması bu olguyu desteklemektedir.
Mevâlî’nin Abbasilerin kuruluşunda önemli bir paya sahip olmasının da etkisi ile Fars kökenli
birçok kişi Abbasi sarayında aktif rol almıştır. Bu durum ise Sasani inanç ve kültürünün toplumda
etkin bir şekilde devam etmesine neden olmuştur. Bu dönemde Farsçadan birçok eserin Arapçaya
tercüme edilmesi de bu etkiyi canlı tutmuştur. Bu süreçte Maniheistlerin etkin rol oynamaları ve
inançlarını yaymayı hedeflemeleri, devlet nezdinde Zenâdıka hareketinin başlamasına neden
olmuştur. Maniheistlere yönelik bu mücadelede Mu’tezilî alimler, sahip oldukları felsefî
birikimin de etkisi ile etkin bir rol oynamışlardır.
Mu’tezile bu mücadelesine rağmen teorilerinde İran dinlerinden etkilendiği töhmetinden
kurtulamamıştır. “Kaderiyye, bu ümmetin Mecûsileridir” hadisinden hareketle klasik
kaynaklarda, Mu’tezile’nin kötülüğün kaynağı, ilahi adalet, kader ve irade hakkındaki
nazariyelerinde İran dinlerinden etkilendiği iddia edilmiştir. Ancak gerek Mu’teziî alimlerin
Mecûsîlere ve Zenâdıka olarak adlandırılan Maniheistlete yönelik yazdıkları reddiyeler gerekse
Zenâdıka’ya karşı yürütülen mücadelede aktif rol almaları ve İslam inancını koruma gayretleri
bu iddiaları çürütmektedir.
Anahtar Kelimeler: Mezhepler tarihi, M’utezile, İran kültürü, Zenâdıka.
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THE EFFECT OF IRAN CULTURE ON THE DEVELOPMENT OF MU'TEZILI
THOUGHT
ABSTRACT
Mu'tazila, Hijri II. It emerged around the debates on the relationship between faith and deeds and
the great sin in the century; In the Abbasid period, it was a school that completed its formation
and development. The sect became the official sect of the state, especially during the periods of
the Abbasid caliphs Me'mûn, Mu'tasim and Vâsık. They lost their reputation in the eyes of the
people due to the active role of the members of the sect in the mihna policies that took place in
this period and their extremely oppressive attitude towards religious scholars who were against
their own ideas. The Mu'tazila, who lost their power after the changing state policies with the
Caliph Mutawakkil, disappeared in time. However, the way of thinking of this school, which
brought innovation to Islamic thought with its rational-rationalist perspective, has continued its
existence among Muslims in different ways throughout history.
Translation activities, which started in the Umayyad period and continued systematically during
the Abbasid period, and scientific debates between members of different beliefs and thoughts had
a significant impact on the development of Mu'tazilite thought.
The rapid cultural change that took place in the Muslim society with the conquests led people of
different beliefs and cultures to live together and communicate. As a result of this, mostly nonArab Muslims, called mawâlî, felt the need to prove the creeds of religion through reason. The
fact that the leading scholars of the Mu'tazila were also of mawali origin supports this fact.
Many people of Persian origin took an active role in the Abbasid palace due to the fact that
Mevâlî had an important share in the establishment of the Abbasids. This situation caused the
Sassanid belief and culture to continue effectively in the society. The translation of many works
from Persian into Arabic in this period also kept this effect alive. The fact that the Manichaeans
played an active role in this process and aimed to spread their beliefs led to the start of the
Zenâdika movement in the eyes of the state. Mu'tazilite scholars played an active role in this
struggle against the Manichaeans, with the influence of their philosophical background.
Despite this struggle, the Mu'tazila could not get rid of the accusation that they were influenced
by Iranian religions in their theories. Based on the hadith "Qadariyye is the Magus of this
Ummah", it is claimed in classical sources that Mu'tazila's theories about the source of evil, divine
justice, destiny and will were influenced by Iranian religions. However, both the refutations of
Mu'tazii scholars against the Magus and the Manichaean called Zanadika, and their active role in
the struggle against Zanadika and their efforts to preserve the Islamic faith refute these claims.
Keywords: History of sects, M'utezile, Iranian culture, Zanadika.
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GİRİŞ
İranlıların İslam’a girmeleri, Sâsânî İmparatorluğu’nun yıkılmasından sonra olmuştur. Burada
yapılan en büyük hata, bir devletin yıkılması ile inançların ve öğretilerin de yıkılacağı
düşüncesidir. Bin seneden daha uzun bir süredir devam eden Zerdüştlük gibi bir dinin bir anda
yok olması mümkün değildir. Dolayısıyla İran coğrafyasındaki inanç ve öğretilerin etkileri,
fetihler sonrasında da devam etmiştir.
Din olarak Zerdüştlüğü benimseyen Sâsânî İmparatorluğu, kendisini saygın bir uygarlığın sahibi
olan Ahameniş İmparatorluğu’nun mirasçısı olarak kabul ediyordu. Sâsânî İmparatorları, bu
uygarlığın kayıtlarının toplanmasına ve düzenlenmesine önem verdiler. Bu kayıtlara son biçimini
veren ise Anûşirvan olarak tanınan I. Hüsrev (531-578) olmuştur. Onun ölümünden yarım asır
sonra imparatorluk, sahip olduğu kültürel birikimle birlikte Müslümanların eline geçmiştir.
(Gutas, 2003).
Fetihler ile birlikte gerçekleşen bu hızlı kültürel değişim, farklı yapı ve inançtaki insanların bir
arada yaşamalarına ve iletişim kurmalarına yol açtı. Bunun bir neticesi olarak mevâlî dediğimiz
insanlar, dinin akidelerini akıl yoluyla ispatlama, özgürlük ve eşitliğe vurgu yapma ihtiyacı
hissettiler. Ortaya çıkan bu gelenek Mu’tezilî düşüncenin teşekkül ve gelişim dönemlerinde
önemli bir rol oynadı. (Aydınlı, 2003). Mu’tezile’nin önde gelen âlimlerinin genelinin mevali
kökenli olması da bu olguyu desteklemektedir. (İbnü’n-Nedîm, 1978). Mu’tezile’nin teşekkül ve
gelişiminde mevalinin etkisine ilk dönem kaynaklarda da işaret edilmiştir. (Bağdâdî, t.y.).
ARAŞTIRMA VE BULGULAR
Mevâlî’nin, Abbasilerin Emeviler’e karşı kazandığı zaferde önemli bir paya sahip olmasının da
etkisi ile Fars kökenli birçok kişi, Abbasi sarayında önemli mevkilere geldiler. Ayrıca bu
dönemde Sâsânî kültürünün hem dinî hem de din dışı güçlü unsurları, insanlar arasında bir
şekilde yaşamaya devam etti. (Gutas, 2003).
Fetihler sonrasında İranlılar, zamanla Arapçayı Pehleviceden daha iyi bilir bir hale geldiler. Bu
durum Pehlevice yazılmış olan Zerdüştçü dinî metinlerin Arapçaya çevrilmesini zorunlu kıldı.
Ayrıca Abbasi isyanının başladığı yer olan Merv’de, kütüphanelerin Abbasilerin son dönemine
kadar varlığını koruması sayesinde araştırmacılar, buradaki Farsça kitapları incelemişler ve
kopyalamışlardı. Bu durum fetihlerden sonra geçen asırlarda da Zerdüştçü düşüncenin toplumda
canlı kalmasını sağlayan koşulları ortaya koymaktadır. (Gutas, 2003). Maniheistler ise yüksek
bir bilgi ve kültür düzeyine sahip aristokrat sınıfından olmaları sebebi ile kendi fikir ve
düşüncelerini içeren birçok kitabı Farsçadan Arapçaya tercüme etmişlerdir. (İbnü’n-Nedîm,
1978).
İranlıların tercüme çalışmaları, sadece kendi kültürleri ile sınırlı kalmamıştır. Bu dönemde İbn
Mukaffa, Yunan mantığını ele alan bir eseri tercüme etmiştir. Ahmed Emîn, bu eserlerin İran
dinlerinin izlerini taşıyacak şekilde tercüme edilmiş olma ihtimali üzerinde durur. Daha sonraları
eski Yunan kültürüne ait eserler, Nastûrî ve Ya’kûbî mütercimler tarafından Süryâniceden
Arapçaya çevrilmiştir. (Emîn, 2012).

13

VII. INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
April 22-24, 2022, Antalya, Türkiye

İran dinlerinin, gnostik ya da batınî fırkalara yansımaları olduğu gibi Abbasiler dönemindeki
kültür hayatı üzerinde de belirgin izleri olmuştur. Bu dönemde Beşşâr b. Bürd, Ebû Nuvâs,
Abdülkerîm b. Ebi’l-Avcâ, Muti’ b. Eyyâs, gibi meşhur edebiyatçı şairler, Zenadıka arasından
çıkmıştır. (Suphî, 1985).
Zenâdıka, zındık kelimesinin çoğulu olup ilk olarak milâdî III. yüzyılın sonlarında Sâsânîler
tarafından, nûr ve zulmet tanrılarına inanan Maniheistlere yönelik mücadelede onları tanımlamak
amacıyla kullanılmıştır. Araplar, bu kavramı İranlılardan alarak Senevî inanca sahip olanlar için
kullanmaya başlamışlardır. (Mes’ûdî, 1973).
Abbasiler döneminde Maniheistlerin oluşturduğu tehlike fark edilmiştir. Özellikle halife Mehdî
döneminde Maniheistlere karşı müsamahasız bir mücadele gerçekleştirilerek Divanu’z-Zenâdıka
kurulmuştur. Bu dönemde zındık kavramı ile kastedilen Maniheistlerdir. Ayrıca
mütekellimlerden, Maniheist görüşleri çürüten kitaplar yazmaları da istemiştir. (Mes’ûdî,
1973).
Mu’tezile, henüz teşekkül döneminden itibaren genellikle İranlılardan oluşan Zenadıka
tehlikesini baştan görmüş ve buna karşı İslam inancını savunmak amacı ile mücadele etmiştir.
Bu konuda yazıkları reddiyelerin dışında Vâsıl, İslam akaidini savunmaları için ülkenin farklı
bölgelerine öğrencilerini göndermiştir. (İbnü’l-Murtazâ, 1988; Ebü’l-Ferec, 2008).
Maniheistlerle girişilen bu münazaralar neticesinde, önemli bir oranda felsefî kelam külliyatı
oluşmuştur. Bu dönemde kelamcılar, cevher- gevher örneğinde olduğu gibi bazı kavramları da
Farsçadan almışlardır. (Numanu’l-Hak, 2007).
Mu’tezile’nin Maniheistler ile diyaloğu Vâsıl ve Amr dönemine dayanır. Vâsıl ve Amr, Basra’da
bir Budist’in evinde Maniheist görüşleri ile tanınan Abdülkerim el-Avcâ, Salih b. Abdulkuddûs
ve Beşşar b. Bürd sık sık görüşmüştür. Vâsıl bu görüşmelerin neticesinde Maniheizm’e bir
reddiye yazmıştır. Ayrıca Beşşar’ın savunduğu ateş akidesine karşı, devrinin tabiat felsefesine
dayanan toprak akidesini savunmuştur. Safvân el-Ensarî’nin, Vâsıl’a yazdığı şiirinde bu akide
anlatılmıştır. (Câhız, 1988; Nyberg, 1978).
Mecûsî ve Seneviler ile karşılıklı uzun süren münazaraları olan bir diğer Mu’tezilî âlim Ebu’lHuzeyl’dir. Hatta Kâdı Abdülcebbar, mübalağa hissi uyandırmakla birlikte üç bin kişinin onun
sayesinde Müslüman olduğunu bildirmiştir. (İbnü’l-Murtazâ, 1988).
Ebu’l-Huzeyl’in, Düalist görüşleri ile tanınan Salih b. Abdulkuddûs ile tartışmalarının olduğu ve
onun, getirdiği deliller ile muhatabının görüşlerini zayıflatmayı başardığı nakledilmiştir. (İbnü’lMurtazâ, 1988; İbnü’n-Nedîm, 1978). İbnu’l-Nedîm, Ebu’l-Huzeyl’in Milas adlı kitabından
bahseder. Mecûsî olan Milas, Seneviyye’den bir grupla Ebul-Huzeyl’in tartışmasını izler ve
Müslüman olur. (İbnü’n-Nedîm, 1978).
İran coğrafyasında yer alan Seneviyye’nin de etkisi ile Müslümanlar arasında kötülüğün kaynağı
üzerinde durulmuştur. Bu çerçevede, kötülüğün Allah’a mı yoksa şeytana mı nispet edileceği;
Allah’ın insanları yanlışa sürüklemesine rağmen şeytanın kalmasına nasıl razı olduğu soruları
Müslümanlar arasında tartışılmıştır. Bu tartışmalar, Mu’tezile’nin adalet ilkesinin gelişmesinde
etkili olmuştur. Mu’tezile’nin adalet, ilahî lütuf, salâh ve aslah konularında geliştirdiği
nazariyeleri vardır. Mu’tezile, geliştirdiği bu nazariyeler ile kötülüğün kaynağı konusunda
Zerdüştlerin İslam’a saldırılarına cevap vermiştir. (Suphî, 1985).

14

VII. INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
April 22-24, 2022, Antalya, Türkiye

Zerdüşt inancına göre, âlemin başlangıcı nûr ve zulmettir. Bunların her biri diğerinden bağımsız
olup Nûr ve onunla birlikte yer ve hava da ezelîdir. Nûr, bir safhada zulümle karşılaşır. İkisi bu
dünyada sürekli bir çatışma içindedirler. (İbnü’n-Nedîm, 1978). Âlemdeki düzeni yaratan Ahura
Mazda kudretli, ezelî ve ebedî olan, her şeyi var eden “İyilik Tanrısıdır.” Tanrı Ahura Mazda ve
emrindeki melekler, insanları iyiliğe çağırırken; Angra Manyu ve emrindeki şeytanlar da tam
aksi bir şekilde insanları kötülüğe teşvik ederler. (Şehristânî, t.y.; Tümer ve ark. 2015).
Zerdüştlükte bulunan bu düalist anlayışta nûr, ezelî; zulmet ise, muhdes kabul edilmiştir.
(Şehristânî, t.y.).
İran’daki bir diğer düalist din ise Maniheizm’dir. Maniheizm, ışık (iyilik) ve karanlık (kötülük)
gibi karşıt iki ezelî ilkeyi kabul eder. Buna göre ilâhilik, güç, bilgelik gibi kudretlere sahip olan
Işık Tanrısı; hayat sahibi, ezelî, ebedî ve yaratıcıdır. Karanlık Tanrısı’nın etrafında ise sayısız
kötü varlık ve beş kötü âlem vardır ve Karanlık Âlemi, Işık Âlemi ile devamlı çatışma
halindedir.
Maniheistler, kadim asıllardan ortaya çıkanların dışında her şeyi reddetmişlerdir. Nûr ve zulmetin
daima var olacağını ancak ikisinin de nefste, surette, fiilde ve tedbirde birbirine zıt; yer tutmada
ise paralel olduklarını savunmuşlardır. Mani inancında nurun cevheri güzel, saf, temiz, cömert,
erdemli vb. iken zulmetin cevheri noksan, bulanık, alçak ve habistir. Nûrun nefsi hayırlı, kerîm,
hikmetlidir. Zulmetin nefsi serîr, alçak, sefih, zararlı ve cahildir. (Şehristânî, t.y.).
Maniheizm’e göre, ruhlar; masum, iyi ve temizdir. Beden ise, kötülüğün mekânıdır. İnsan
“karanlık güçlere” karşı ancak “ilâhî ruhun” yardımı ile başarılı olabilir. Tamamen korunması
ise tövbeye bağlıdır. Kurtuluş bedenin istek ve arzularından uzak durmak ve “İlâhî Ruh”un
çağırdığı yoldan gitmekle olur. (Tümer ve ark. 2015).
Bu bilgilerden hareketle Zerdüşlük’te Ahura Mazda iyiliğin, Angra Manyu kötülüğün kaynağı;
Mani’de ise Işık iyiliğin, Zulmet kötülüğün kaynağıdır. Dolayısıyla Zerdüştlükte Ahura’nın;
Mani de ise, Işık âleminin kötülüğe gücünün olmadığı görülür.
Mecûsîlere göre, ezelde Allah birdir ve O’nun bir ortağı yoktur. Bir gün O’nda kötü düşünce
hâsıl olmuş ve bu kötü düşünceden İblis oluşmuştur. İblis, kâinatın kötü yönünü; Allah ise, iyi
yönünü yaratmıştır. Maturidî, Mecûsî düşüncedeki kötülüğün kaynağı hakkında aktardığı bu
bilgiler ile Mu’tezile’nin paralellik gösterdiğini iddia etmiştir. Buna göre Mu’tezile, Allah’ın
ezelde var olduğunu ve O’ndan başka hiçbir şeyin olmadığını ancak sonradan O’nda herhangi
bir irade ve ihtiyarın gelişi söz konusu olmadan iradenin ortaya çıktığını kabul etmiştir.
Maturidî’ye göre, Mu’tezile’nin bu sözü; “İrade kendiliğinden ortaya çıktı, onun sayesinde kâinat
oluştu.” anlamına gelmektedir. Mu’tezile, âlemin; Allah’ın fiili olduğunu ve irade ile ortaya
çıktığını savunmuştur. Maturidî, bu bilgilerin neticesinde Mu’tezile’nin sonradan oluşan şeye
irade; Mecusîlerin ise, düşünce dediğini belirterek ikisi arasında benzerliğin olduğunu
belirtmiştir. (Mâturîdî, 2017).
Mecûsîler, kötülüğü yaratma kudretini İblis’e nispet ederek bunu zât-ı ilâhiyeden
nefyetmişlerdir. Mecûsîleri düalizme sevk eden şey kötülüğü yaratma kudretinin Allah’a izafe
edilemeyeceği anlayışıdır. Mâtüridi, Mu’tezile’deki kulların fiillerine ait kudret algısının Mecûsî
düşünce ile paralel olduğunu dile getirmiştir. (Mâturîdî, 2017).
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Mu’tezile’nin Allah’ı, kötülüğün sebebi olarak kabul etmemeleri düşüncesine dayanarak onların
Seneviyye’den etkilendiğini dile getirenlerden biri de İbn Râvendî’dir. O; Câhız’ın, cisimlerin
tabiatları icabı hareket ettikleri ve Allah’ın onları yok edemeyeceği şeklindeki görüşü ile tevhit
ilkesini tehlikeye attığını ileri sürmüştür. Ancak Râvendî’nin bu iddiaları objektiflikten uzaktır.
Çünkü o, Câhız’ın da hocası olan Nazzâm’ın Seneviyye’ye karşı reddiye yazdığını bilmesine
rağmen bu iddialarına devam etmiştir. (Strothman, 1978). Ayrıca onun bu iddialarını Hayyât elİntisâr adlı eserinde cevaplandırmıştır.
Maturidî’de geçen bu iddialara karşılık Mu’tezilî kaynaklarda, Allah’ın yerilmesi endişesi ile
insan fiillerinin Allah’a nispet edilmediği görülür. Şayet insan fiilleri, Allah’a nispet edilecek
olsa insanların yaptığı kötü fiillerinde Allah’a nispet edilmesi gerekecektir. Hâlbuki Allah, kendi
nefsinden zulmü nefyetmiştir. Fussilet Suresi’nin 46. ayetinde “Kim dine ve dünyaya yararlı bir
iş yaparsa kendi iyiliği için yapmış olur; kim de kötülük işlerse kendi aleyhine işlemiş olur. Senin
rabbin kullarına asla haksızlık etmez.” buyurulmuştur. (Kâdı Abdülcebbâr, 1965). Ayrıca
Mu’tezilî âlimlere göre, Allah’ın kötülüğe gücünün yetmesi O’nun cahil ve muhtaç olmasını
gerektirecektir. Bu ise Allah hakkında caiz değildir. (Kâdı Abdülcebbâr, 1996).
Neşşâr, Vasıl’ın sıfatlar konusu ile ilgilenmesinin iki nedeni olduğunu belirtmiştir. Bunlardan
ilki Müşebbihe, Haşeviyye ve özelde Mukâtil b. Süleyman’ın her tarafta yaydıkları görüşlerini
reddetmek; ikincisi ise Seneviye’nin görüşlerini inkâr ve reddetmektir. (Neşşâr, 1999).
İlahî adalet konusunda Nazzâm’ın Seneviyye’den ve özelde Maniheizm’den etkilendiği
iddialarına üç hususta karşı çıkılmıştır. Bunlardan ilkine göre; Nazzâm, tevhit inancı ile bu iki
dinin görüşlerinden ayrılır. Ayrıca Nazzâm, iyiliği varlığın aslî fiili olarak kabul eder. Bu fiil,
kadîm ve ezelî olandan sudur etmektedir. Kötülük ise aslî bir fiil değildir ve Allah’ın mahiyetine
ilhak olması imkânsızdır. Seneviyye ise iyilik ve kötülüğün kadîm bir kaynağı olup buradan
geldiğini savunmuşlardır. Nazzâm’ın Seneviyye’den farklı olduğunu gösteren üçüncü husus ise
Maniheizm cebriyeci bir anlayışa sahip iken Mu’tezile, özgür irade konusuna büyük önem
vermiştir. (Neşşâr, 1999).
Mu’tezile’nin, Seneviyye’den etkilendiği iddialarının temeli “Kaderiyye bu ümmetin
Mecûsîleridir” hadisine dayanmaktadır. Maturidî, Hz. Peygamberden nakledilen “Kaderiyye bu
ümmetin Mecûsîleridir” hadisinden hareketle Mu’tezile’nin Mecûsîlere ait inanç ve düşünceleri
taşıdıklarını savunmuştur. O, “Kaderiyye” adının toplumun geneli tarafından Mu’tezililer için
kullanıldığını da dile getirerek hadisin Mu’tezile’yi zemmettiğini savunmuştur. (Mâturîdî,
2017).
Mu’tezilî kaynaklarda ise kendilerine yöneltilen bu ithamı reddetme gayreti olduğunu görürüz.
Farısî bir adam Hz. Peygamber’e gelir ve anneleri, kızları ya da kardeşleri ile nikahlananları
gördüğünü; onlara niçin böyle yaptıklarını sorduğunda ise onların bu durumu Allah’ın kazası ve
takdiri ile açıkladıklarını söyler. Hz. Peygamber bunu üzerine kendi ümmeti içinden de böyle bir
grubun ortaya çıkacağını ve benzer şeyler söyleyeceklerini belirttikten sonra “Onlar ümmetimin
Mecûsîleridir.” der. (İbnü’l-Murtazâ, 1988). İbn Murtazâ, Tabakât’ın da naklettiği bu rivayet ile
“Kaderîler bu ümmetin Mecûsîleridir.” şeklinde nakledilen hadise bir anti tez ortaya koyarak
Mu’tezile üzerindeki ithamı kaldırma gayreti içerisindedir.
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SONUÇ
Sasanî İmparatorluğu’nun yıkılması akabinde güçlü, kadîm bir medeniyete sahip olan Fars
coğrafyası İslam toprakları içerisine girmiştir. Müslümanlar bu kadîm medeniyetin devlet
yönetimi ile ilgili birikiminden yararlanma yoluna giderken dinî akidelerine karşı ise, etkilenme
ve refleks geliştirme şeklinde iki farklı tutum geliştirmişleridir. Mu’tezile, teşekkül döneminden
itibaren İran dinleri kaynaklı olan Zenâdıka ve Maniheist inançlarına karşı bir refleks geliştirerek
bunlarla mücadele yoluna gitmişlerdir. Bu hususta ya reddiyeler yazmış ya da bu düşüncelerin
etkili olduğu coğrafyalara öğrenciler göndererek mücadele etmeye çalışmışlardır. Ancak onların
bu mücadelesine rağmen, ilk dönem İslam kaynaklarında ve bu kaynaklara dayanan oryantalistler
tarafından; nazariyelerinde İran dinlerinden etkilenmekle itham edilmekten kurtulamamışlardır.
Bu ithamlar özetle ilâhi adalet, kötülüğün kaynağı ve kader konuları etrafında toplanmıştır.
Ancak Mu’tezilî âlimler, bu konularda ortaya koydukları nazariyelerdeki amaçlarını;
Seneviyye’nin iddia ve ithamlarını çürütmek olarak açıklamışlardır.
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ÖZET
Çocukların öğrenmeye en açık olduğu dönem, onlara sunulan yüksek kaliteli ve gelişimine uygun
okul öncesi eğitimle, kısa ve uzun vadede çocukların dil, okuma-yazma, matematik, sosyal ve
duygusal yeterlik ve bilişsel becerilerini geliştirebilmek için çok önemlidir. Yaşanan Covid-19
salgınına bağlı olarak eğitim-öğretime ara verilip zorunlu uzaktan eğitime geçişle birlikte
özellikle okul öncesi çocukların gelişimini uzaktan desteklemek konusunda ciddi gayret sarf
edilmiş ancak bu süreçte sorunlar yaşanmıştır. Salgın etkisinin kontrol altına alınmasıyla yüz
yüze eğitime başlandığında ise farklı sorunların ortaya çıktığı bilinmektedir. Bu çalışmanın
amacı, okul öncesi öğretmenlerinin özellikle zorunlu uzaktan eğitim sürecinde yaşananların
etkisiyle oluşan, hali hazırda yüzleşmek zorunda kaldıkları yüz yüze eğitim sürecindeki uyum
sorunlarıyla ilgili gözlem ve düşüncelerinin belirlenmesidir. Çalışma, nitel araştırma
modellerinden betimsel araştırma olarak tasarlanmış, nitel araştırmalarda en sık başvurulan veri
toplama yöntemi olan görüşme yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri, yarı
yapılandırılmış görüşme formları ile 111 okul öncesi öğretmenden gönüllülük esasına dayalı
olarak elde edilmiştir. Uygulanan yarı yapılandırılmış görüşme formları, içerik analiziyle
çözümlenmiştir. Öğretmenler, uzaktan eğitim süreci sonrası yüz yüze eğitime başlayan
çocukların olumsuz etkilediğini, öz bakım becerilerinden, kendini ifade edebilme becerisine
kadar temel becerilerin hepsinde olsa da çocuklar için en fazla eksikliğin sosyal duygusal gelişim
alanında olduğunu ve geçmiş dönemlere kıyasla çocukların olması gereken düzeyin altında
gelişim gösterdiklerini gözlemlediklerini belirtmiştir.
Anahtar kelimeler: Okul öncesi eğitimi, zorunlu uzaktan eğitim, yüz yüze eğitime uyum süreci.
ABSTRACT
It is very important that preschool education, which is the period when children are most open to
learning, is of high quality and suitable for their development, in order to develop children's
language, literacy, mathematics, social and emotional competence and cognitive skills in the
short and long term. Due to the covid-19 epidemic, serious efforts were made to support the
development of pre-school children remotely, with the transition to compulsory distance
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education, but there were problems in this process. When the effect of the epidemic was taken
under control, face-to-face training was started, but it is known that different problems arose this
time. The aim of this study is to determine the observations and thoughts of pre-school teachers
about the adaptation problems in the face-to-face education process, which they have to face,
especially due to the effects of the compulsory distance education process. The study was
designed as descriptive research, one of the qualitative research models, and was carried out with
the interview method, which is the most frequently used data collection method in qualitative
research. Research data were obtained from 111 preschool teachers on a voluntary basis with
semi-structured interview forms. The semi-structured interview forms that were applied were
analyzed by content analysis. The teachers stated that they observed that the children who started
face-to-face education after the distance education process had a negative impact, that although
they were in all basic skills from self-care skills to the ability to express themselves, the most
deficiencies for children were in the field of social emotional development and compared to
previous periods, children show a development below the level they should be.
Keywords: Kindergarten teachers, post-pandemic education, distance education, face-to-face
education.
GİRİŞ
Günümüzde ilköğretimin temel basamağı olarak kabul edilen okul öncesi eğitimi, 36-72 aylık
çocukların gelişim alanlarının desteklenmesinde ve ilkokula ilişkin hazır bulunuşluklarının
artırılmasında önemli bir yer tutmaktadır.
Okul öncesi dönem beyin gelişiminin ve sinaptik bağlantıların kurulma oranının en yoğun ve
hızlı yaşandığı dönemdir. Beyin gelişimi çocuğun bilişsel, dil, motor, sosyal ve duygusal gelişimi
için güçlü bir zemin oluşturur (MEB Okul Öncesi Eğitimi Program Kitabı, 2013). Yaşamın ilk
yılları beyindeki nöron bağlantılarının kurulması ve gelişmesi için önemli yıllardır. Beynin
esnekliğinin yüksek olduğu ilk yıllarda, geliştirilmesine bağlı olarak olumlu veya olumsuz
sonuçlar doğurur. Okul öncesi dönemi de kapsayan erken çocukluk yıllarında sağlam nöron
bağlantıları kurmak daha kolay ve az masraflıdır. İlerleyen yıllarda bireylerde bu bağlantıları
kurmak veya hasarlı olanları düzeltmek daha karmaşık ve masraflı olacaktır (Akdağ, 2015).
Okul öncesi eğitim hizmetleri de beyin gelişiminin hızlı olduğu bu dönemde çocukların doğru
alışkanlıklar kazanması, öz bakım, problem çözme gibi becerilerinin geliştirilmesi, zihinsel ve
sosyal gelişim açısından desteklenerek her anlamda kendilerine yetebilen bireyler
yetiştirilmesine olanak sağlamaktadır.
Okul Öncesi Eğitimde Sınıf Ortamının Önemi ve Özellikleri
Okul öncesi dönem çocuklarının beyin gelişimini desteklemek için yapılabilecek işlevsel
uygulamalardan birisi, çevresel uyaranlar kullanmak ve deneyim kazandırmak yoluyla sinaptik
bağlantılarını artırmak olabilir. Bu kapsamda, çocukların daha evvel deneyimleme şansı
bulamadığı yeni yaşantılar sunulabildiği gibi, daha eski yaşantıların da yeni durumlarla
ilişkilendirilmesi sağlanabilir.
Çocukların öğrenmeye olabildiğince açık olduğu okul öncesi döneminde, sürdürülen kaliteli ve
gelişimine uygun okul öncesi eğitim, kısa ve uzun vadede çocukların iletişim, erken okuryazarlık,
matematik, sosyal-duygusal ve bilişsel becerilerini nitelikli şekilde desteklemektedir
(Barbaroğlu, 2018). Erkan ve Kırca’ya (2010) göre okul öncesi eğitimi alan çocukların ilkokula
hazır bulunuşlukları, okul öncesi eğitimi almayanlara oranla daha iyi durumdadır. Nitelikli
gerçekleştirilen okul öncesi eğitim, ilkokula geçiş sürecini kolaylaştırmakta, çocukların gelişim
düzeylerini olumlu etkilemekte ve çocukların bu süreçte kazanması gereken becerileri yeterli
düzeyde kazanmasını sağlayarak ilerideki eğitim hayatlarını olumlu yönde etkilemektedir.
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Okul öncesi dönem çocuklarının gelişim özelliklerine bakıldığında öğrenmenin etkili yollarından
birinin de oyun olduğu söylenebilir. Oyunun çocukların gelişim, okula hazırlık ve öz düzenleme
becerileri üzerindeki etkileri araştırmacılar ve eğitimciler tarafından kabul görmektedir (Lifter ve
diğerleri, 2011). Bu nedenle okul öncesi eğitimde sınıf ortamları, merkezlere uygun olarak çeşitli
materyallerle donatılır. Bu sayede çocukların sosyalleşerek oyun oynamaları, akran
etkileşiminde bulunmaları, merak ve keşfetmenin desteklenmesi sağlanmaktadır. Ramazan ve
diğerleri (2012) yaptıkları bir çalışmada çocukların oyunu nasıl tanımladıklarına ilişkin bir soru
sormuş ve cevap olarak “arkadaşlarla eğlenceli bir zaman” olarak tanımlandığını aktarmışlardır.
Aynı çalışmada çocuklar “oyun oynamayı neden seviyorsun?” sorusuna “arkadaşlarımla birlikte
olduğum için” cevabını vermişlerdir. Buradan hareketle okul öncesi dönem için etkileşim, oyun
ve akran önemli yapı taşlarıdır, denebilir.
Zorunlu Uzaktan Eğitim Süreci
Covid-19 salgının Pandemi olarak ilan edilmesi öncesinde okul öncesi eğitim kurumuna kayıtlı
çocukların çoğunluğu günün büyük bir bölümünü okulda öğretmen ve arkadaşlarıyla yüz yüze
bir iletişim ve etkileşim ortamında geçiriyordu. Bu noktada Covid-19 salgını sonrası çocukların
günlük rutinlerinde ciddi farklılıklar meydana gelmiştir (Aral, Fındık, Öz, Karataş, Güneş, &
Kadan, 2021). Bir uyum süreci yürütülmeksizin, çocuklar kendilerini bir anda, evden çıkmanın
güvenli olmadığı ve yüz yüze görüştüğü kimselerle artık sadece görüntülü görüşmeler
aracılığıyla iletişim kurabileceği gerçeğini anlamak, yaşamak ve bununla baş etmek durumunda
bulmuşlardır. Diğer taraftan Covid-19 virüsünün öncelikle tehdit ettiği grup kabul edilen yaşlı
nüfusun gereksinimlerine odaklanılması, çocukların psikososyal ihtiyaçlarının zaman zaman göz
ardı edilmesine neden olmuştur (Akoğlu, Karaaslan 2020). Bu bağlamda, çocukların bu hızlı
değişimler ve durumlar karşısında gelişimsel ve duygusal olarak desteklenmesi gerekliliği
doğmuştur. Alisinanoğlu, Karabulut ve Türksoy’un (2020) yaptığı bir araştırmanın bulguları
incelendiğinde pandemi sürecinde çocuklarda karşılaşılan sorunların hırçınlık, nedensiz ağlama,
bağırma ve öfke nöbeti olduğu ifade edilmiştir. Bu belirtilen sorunların davranış sorunları olduğu
görülmektedir. Aynı araştırmada ailelerin öğretmenlerden çeşitli beklentileri olduğu
belirtilmiştir. Bu beklentiler, büyük oranda öğretmenlerin süreç hakkında bilgi vermesi yönünde
olmuştur. Çalışmada bu beklentinin temelinde çocukların öğretmenlerini daha fazla dinledikleri
ve ciddiye aldıkları yönünde belirtilen ebeveyn görüşleri olduğu ifade edilmiştir.
Uzaktan eğitim konusunda yapılan uygulamalar okul öncesi eğitim özelinde incelendiğinde,
MEB’e bağlı resmi veya özel okullar olduğu gibi, gündüz bakımevi statüsünde bağımsız
anaokulları, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının kreşleri, dernek ve vakıflar tarafından açılan
kreşler, yaz okulları dahil edildiğinde söz konusu kitlenin geniş bir alana yayıldığı dikkat
çekmektedir. Ancak, pandemi döneminde okul öncesi dönem çocuğunun ihtiyaçları ve gelişimini
temel alarak uzaktan eğitimin planlanması noktasında her kurum kendi yorumunu yapmış ve
“anladığı gibi bir uzaktan eğitim süreci” başlatmıştır. Bu çeşitlilik ise pandemi sürecinde
yürütülen uzaktan eğitim faaliyetlerini hem nitelik hem nicelik bakımından etkilemiştir.
Bu süreçte MEB, EBA platformunu ve EBA TV yayınlarını okul öncesi eğitim için devreye
sokmuştur (Can, 2020). Ancak öğretmenlerin EBA kullanımı konusunda deneyimleri olsa da
velilerin bilgisinin olmaması nedeniyle EBA platformunun verimli şekilde kullanılamadığı
görülmüştür (ERG 2020). MEB’e bağlı olmayan diğer okullarda ise EBA erişim izni olmaması,
okulların bilişim alt yapısının olmaması ya da buna kaynak ayrılmaması vb. gerekçelerle
herhangi bir uzaktan eğitim platformu kullanmaksızın, görüntülü whatsapp aramaları, zoom,
Google classroom, Google meeting vb araçlardan görüntülü görüşmeler gerçekleştirmek, velilere
çocuklarla yapmak üzere whatsapp gruplarından iletilen kağıt çalışmaları ulaştırmak,
öğretmenlerin çocuklar tarafından izlenmesi amacıyla çektiği videoların ailelere ulaştırılması
gibi uygulamalar yaygın şekilde gözlenmiştir. Okul öncesi dönem çocuklarının uzaktan eğitim
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sürecine katılmaları ve bu yolla öğretmen ve arkadaşlarıyla etkileşime girmeleri bahse konu
teknolojik araçları kendi başlarına kullanamayacakları için ebeveynler tarafından sağlanmış ve
çocukların yaşantıları ebeveynler tarafından gözlenmiştir (Akkaş Baysal, Ocak & Ocak, 2020).
Bu süreçte çoğunluğu anneler oluşturmak üzere, baba ve evde bulunan büyük kardeşlerin okul
öncesi dönemindeki çocuklara yardımda bulundukları sonucuna ulaşılmıştır. Bu noktada yüz
yüze eğitimde yükün büyük bir bölümü öğretmenlere düşerken, uzaktan eğitimde öğrenmenin
denetim sorumluluğu ebeveynlere geçmiştir (Gökçe ve diğerleri 2021). Çoğu zaman akademik
aktarımlardan ziyade çocukların duygusal olarak güçlendirilmesi önemsenmiş, kaygılarının
hafifletilmesi için çaba gösterildiği gözlenmiştir.
Öğretmenler, ailelerin de desteğini alarak tipik gelişim gösteren çocukların gelişimini uzaktan
desteklemek konusunda gayret sarf etmiştir ancak bu süreçte yaşıtlarından farklı düzeyde gelişen
çocukların veya kaynaştırma/bütünleştirme eğitimine dahil edilen çocukların (görme, işitme
engeli, otizm vb.) uzaktan eğitime katılabilmesi ve uzaktan eğitimin verimliliği ile ilgili durumu
ortaya koyabilecek kaynakların azlığı dikkat çekmektedir. Değinilmesi gereken bir başka konu
ise ebeveynlerin uzaktan çalışma ya da büyük kardeşlerin uzaktan eğitim faaliyetlerine öncelik
verilmesi nedeniyle okul öncesi dönem çocuklarının uzaktan eğitimle sürdürülmesi dahi yaşadığı
erişim sıkıntı olabilir. Bununla beraber ebeveynler bu tür teknolojik cihazlara sahip olmayabilir
veya edinecek finansal imkanları olmayabilir. Özdoğan ve Berkant (2020) yaptıkları bir
çalışmada uzaktan eğitim faaliyetlerinin dezavantajlı olduğu hususları belirtirken internet ve
bilgisayar eksikliği, fırsat eşitsizliği gibi faktörleri vurgulamışlardır.
Bu çalışmayla amaçlanan, okul öncesi öğretmenlerinin özellikle zorunlu uzaktan eğitim
sürecinde yaşananların etkisiyle oluşan, hali hazırda yüzleşmek zorunda kaldıkları yüz yüze
eğitim sürecindeki uyum sorunlarıyla ilgili gözlem ve düşüncelerinin belirlenmesidir.
Problem cümlesi:
Okul öncesi dönemi çocuklarının pandemi sonrası yüz yüze eğitime geçişte okula uyum
süreciyle ilgili öğretmen görüşleri nelerdir?
Alt problemler:
1. Okul öncesi öğretmenlerinin pandemi sürecinde yürütülen uzaktan eğitim döneminde
yaşadıkları zorluklar nelerdir ve ne tür desteğe ihtiyaç duymuşlardır?
2. Okul öncesi dönemi çocuklarda uzaktan eğitim süreci ile yüz yüze eğitim süreci
arasındaki farklılıklar nelerdir?
3. Pandemi sürecinde zorunlu olarak yürütülen uzaktan eğitim sonrası yüz yüze eğitime
geçen okul öncesi çocuklarıyla ilgili yaşanan sorunlar nelerdir?
4. Uyum sürecini etkileyen unsurlar nelerdir?
5. Yüz yüze eğitime uyum sürecinde neler yapılabilir?

YÖNTEM
Bu bölümde araştırmanın modeli, çalışma grubu, veri toplama araçları, verilerin toplanması ve
verilerin analizine yönelik bilgiler yer almaktadır.
Araştırmanın Modeli
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Okul öncesi dönemi çocuklarının pandemi sonrası yüz yüze eğitime geçişte okula uyum sürecini
öğretmen görüşleri bağlamında betimlemeyi amaçlayan bu araştırma, nitel bir çalışmadır.
Çalışma, nitel araştırma modellerinden betimsel araştırma olarak tasarlanmıştır. Nitel
araştırmalar sosyal konuları rakamlarla sınırlandırmadan çalışma imkanı tanır. Bu araştırmalarda
tümdengelim metoduna başvurulur. Nitel araştırmaların temel amacı olgu ve olayları betimleme,
nedenlerini açıklama ve geleceğe yönelik ışık tutmaktır. Nitel araştırmalarda gözlem, görüşme
ve doküman analizi gibi yöntemler kullanılmaktadır. Bu araştırma, en sık başvurulan veri
toplama yöntemi olan görüşme yöntemiyle gerçekleştirilmiştir.
Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu, 2021-2022 eğitim öğretim yılında Muğla ve Ankara ilinde görev
yapmakta olan ve bireysel ilişkiler aracılığıyla gönüllülük esasına dayalı olarak ulaşılabilen 111
tane kadın okul öncesi öğretmen oluşturmaktadır.
Veri Toplama Araçları
Araştırma verileri, yarı yapılandırılmış görüşme formları ile elde edilmiştir. Yarı yapılandırılmış
görüşme formlarının oluşturulmasına, araştırmacılar tarafından ilgili alanyazın taranarak
başlanmıştır. Böylece araştırma amacına yönelik açık uçlu sorulardan oluşan bir soru havuzu
oluşturulmuş ve 3 alan uzmanı ve bir Türkçe uzmanıyla görüşerek 9 soru seçilip form
düzenlenmiştir.
Verilerin Toplanması ve Analizi
Okul öncesi dönemi çocuklarının pandemi sonrası yüz yüze eğitime geçişte okula uyum sürecini
öğretmen görüşleri bağlamında betimleme amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmada araştırma
verileri, okul öncesi öğretmenlerine yöneltilen açık uçlu sorulardan oluşan yarı yapılandırılmış
görüşme formu aracılığıyla toplanmıştır. Araştırma verileri bireysel ilişkiler aracılığıyla
ulaşılabilen katılımcılardan gönüllülük esasına dayalı olarak 2021-2022 eğitim öğretim yılının
bahar döneminde 2 aylık bir süreçte toplanmıştır.
Yapılan görüşme formları K1, K2,K3..., şeklinde kodlanmış ve aynı şekilde görüşme
formlarından katılımcılara ait cümleler aktarılırken de aynı sistem uygulanmıştır.
Uygulanan yarı yapılandırılmış görüşme formları, içerik analiziyle çözümlenmiştir. Yıldırım ve
Şimşek’e (2013, s. 259) göre; içerik analizinde temel amaç, eldeki verileri açıklayabilecek
kavramlara ve ilişkilere ulaşmaktır. Bu amaçla birbirine benzeyen veriler, belirli kavramlar ve
temalar çerçevesinde bir araya getirilerek okuyucunun anlayabileceği şekilde düzenleyip
yorumlanmaktadır.

BULGULAR VE YORUM
Bu bölümde araştırmanın amacı kısmında yer alan alt problemler doğrultusunda okul öncesi
öğretmenlerden oluşan çalışma grubundan elde edilen verilerin analizlerine yer verilmiştir.
Katılımcılara İlişkin Demografik Bilgiler
Araştırmaya toplam 111 okul öncesi öğretmeni katılmıştır. Katılımcıların hepsi kadındır.
Görevde hizmet süreleri aşağıda verilmiştir.
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Katılımcıların Hizmet Süresi
0-10 yıl 11-20 yıl 21-30 yıl 30+ yıl Boş bırakan Toplam
14

47

21

3

26

111

Katılımcılardan en kısa hizmet süresi 1 yıllık öğretmendir. Bu bağlamda öğretmenden bazı
sorularda cevap alınamamıştır. Henüz yeterli deneyime sahip olmadığı göz önüne alınarak
çalışma kapsamı dışında tutulmuştur.
1. Alt Probleme İlişkin Bulgular
Okul öncesi öğretmenlerinin pandemi sürecinde yürütülen uzaktan eğitim döneminde
yaşadıkları zorluklar nelerdir ve ne tür desteğe ihtiyaç duymuşlardır?
Konuya geçiş mahiyetinde öğretmenlere uzaktan eğitim sürecinde yaşadıkları deneyimler ve
sorunlar sorulduğunda aşağıdaki genel problemlerden bahsetmişlerdir:
•

Öğretmenin bilgisayar programları/platformlarla ilgili bilgi eksikliği

•

Etkili sevgi bağı kurulması

•

Bağlantıyla ilgili teknik sorunlar **

•

İnternet kotalarının yetersizliği

•

Bilgisayar için abi-ablalara öncelik verilmesi *

•

Çocuklarda dikkat ve odaklanma sorunu ***

•

Çocuğun katılım isteksizliği

•

Ailenin önemsememesi ve bilgi yetersizliği

•

Yetişkinin yanında katılım zorunluluğu

•

EBA daki eksiklikler/aksaklıklar

Görüşleri alınan katılımcıların en zorlandıkları konu, yaşa bağlı olarak oyun çağındaki
öğrencilerinin dikkatlerini ekrana çekebilmek ve odaklanmalarını sağlamak olmuştur. Daha
büyük yaşlardaki öğrencilerle bile yaşanan odaklanma sorunları, hâliyle bu kadar küçük bir yaş
grubunda ve de hiç deneyimi olmayan öğretmen kitlesiyle oldukça zordur. Bu süreci zorlaştıran
bir önemli etken de yaşanan teknik bağlantı sorunları olmuştur. Sosyoekonomik duruma ve
kardeş sayısına bağlı olarak bilgisayar paylaşımının da sorun yarattığı, önceliğin her zaman
okuyan daha büyük kardeşlere verilmesi de söz konusu okul öncesi çocukların katılımında
önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Katılımcılardan çok çok az bir grup bu süreçte
sorun yaşamadığını bildirmiştir. Sorun yaşamadığını bildiren öğretmenlerin geneli 11-20 yıl arası
hizmet süresi olan öğretmenler olmuştur.
K59: “Dikkat süreleri ve ilgileri sınırlı olduğu için motivasyon sorunları yaşandı.”
K101: “Yaşamaz olur muyuz? Faaliyetleri doğru düzgün yaptıramadık uzaktan.”
K53: “Benim yaşadığım zorluk, çocukların dersten çok birbirlerini özlediğinden dolayı sürekli
sohbet etmek istemeleri oldu.”
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K58: “Bizim önceliğimiz her daim göz göze iletişim kurmaktır. Bu platformlar okul öncesi için
maalesef hiç uygun olmadı.”
Elbette bu süreçte sorun yaşamadıklarını belirten bazı öğretmenler de olmuştur.
K32: “Sorun yaşamadım. Projeler uyguladığım içim becerilerim gelişmişti.”
Uzaktan eğitim sürecinde mesleki veya akademik desteğe ihtiyaç duyup duymadıkları
sorulduğunda ise evet, hayır, bazen diye cevaplamışlar, bazı katılımcılar da gerekçe ve
nedenlerini aşağıda örneklendirildiği gibi açıklamışlardır.

Evet
47
Hayır 30
Bazen 7
Herkes için beklenmedik bir şekilde ve hazırlıksız zorunlu uzaktan eğitime geçiş zorlayıcı
olmuştur. Ancak hedef kitlesi çocuk olan, bütün süreçleri çocuk-öğretmen, çocuk-çocuk iletişimi
ve etkileşimine dayanan bir alan olduğu için okul öncesi öğretmenler bu durumda en çok zorluk
yaşayan ve desteğe ihtiyaç duyan gruptur denilebilir.
Evet desteğe ihtiyaç duydum diyen katılımcılar:
K72: “Eğitime her daim ihtiyaç duyarız biz.”
K60: “Evet. Sık sık mesleki seminerlere katıldım.”
K54: “Evet. Uzaktan eğitime uygun etkinlik içerikleri konusunda.”
K27: “Evet. Sonuçta bizim için de bir ilkti ve ne yapacağımızı şaşırdık bir anda.”
K4: “Nasıl materyal oluşturabileceğim konusunda ihtiyaç duydum.”
K48: “Benim bilgisayar kullanmayla ilgili desteğe ihtiyacım oldu.”
K7: “Tabi ki duydum. Çocuklar gibi bizim için de çok zor oldu. Keşke önce eğitim almış
olsaydık. Ama biz eğitim alsak bile ailelere de eğitim gerekiyor bizim alan için.”
Öğretmenlerin büyük çoğunluğunun hazırlıksız yakalanılan zorunlu uzaktan eğitim
deneyimleriyle ilgili pek çok sorundan bahsetse de söz konusu dönemde desteğe ihtiyaç
duymadıklarını belirtmeleri ilginçtir. Ancak bu soruya hayır diyen öğretmenlerin yakın
çevreleriyle sürekli bilgi paylaşımı yaptığını bildirdiği görülmüştür.
Hayır desteğe ihtiyaç duymadım diyen katılımcılar:
K99: “Meslektaş dayanışması ve Google sağ olsun imdadımıza yetişti.”
K52: “Onları anlayabildiğimi düşünüyorum. Bu da beni güçlendirdi.”
K32: “Çocukları sıkmadan nasıl ekran başında tutacağım konusunda sürekli araştırdım,
çalıştım.”
K13: “Her şeyin nasıl yapılacağı internette var. Platformlar kolaydı.”
K21: “Ülke genelinde okul öncesi öğretmenlerin hiç bu kadar paylaşımları olmamıştı. Sürekli
birbirimizle paylaşım yaptık. Ben arşiv oluşturdum.”
2. Alt Probleme İlişkin Bulgular
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Okul öncesi çocuklarında uzaktan eğitim süreci ile yüz yüze eğitim süreci arasındaki
farklılıklar nelerdir?
Öğretmenler, uzaktan eğitim süreci sonrası yüz yüze eğitime başlayan çocukların pandemi
sürecinde evde kapalı kalmalarına bağlı olarak olumsuz etkilediğini gözlemlediklerini
belirtmiştir. Özellikle çabuk sıkıldıkları, iletişim kurmakta zorlandıkları ve ev yaşamından sonra
okul, sınıf veya oyun kurallarına uymak istenmedikleri bildirmişlerdir. Gülay Ogelman, Güngör
ve Göktaş (2021), öğretmenlerin pandemi sonrası okula uyum sürecinde çocukların
yaşayabileceği zorlukları araştırdığı bir çalışmada pandemi sonrası okula uyum üzerindeki
olumsuz etkilerinden bazılarının, çocukların ev ortamından sonra okuldaki kurallı ortamın
reddedilebileceği ve evde olmaya çok alışabileceği şeklinde belirtilmiştir. Bu çalışmada
öngörülen olumlu etkilerden birinin de çocukların okulu çok özlemeleri olabileceğine vurgu
yapılmıştır.
Olumsuz
K103: “Sosyalleşemediler ve etkileşimin olmamasından dolayı davranış problemleri çoktu.”
K82: “Oyun oynayamıyorlar. Kurallara uymayı bilmiyorlar çünkü.”
K57: “Çocuklar tek başına kalmayı öğrenmiş. Oyunlara katılmaya isteksizler. Oturup izlemek
istiyorlar sadece.”
K54: “Sürekli izlemeye alışmışlar. Hareket etmek istemiyorlar.”
K7: “Çocukların dikkatleri çok çabuk dağılıyor. Özellikle ismiyle seslendiğimiz halde farkında
bile olmayan öğrencilerimiz var. Maalesef sosyal davranışlar olumsuz etkilenmiş. Tek başına
oyuna alışmışlar.”
K25: “Çok çabuk sıkılıyorlar.”
K48: “Bilişsel, psikomotor, sosyal ve dil alanlarında gerilikler olduğunu düşünüyorum.”
K16: “Evde oldukları süreçte tv, tablet, telefon bağımlısı olmuşlar.”
K30: “Ne yapacaklarını bilemiyorlardı. Şaşkınlık içindeydiler.”
K45: “Uzaktan eğitim sürecinde gerileme olduğu bariz ortada.”
Olumlu
K12: “Ekran başında oturmaktan gerçekten sıkılmışlar. Arkadaşlarıyla bir şeyler yapmayı
özlemişler.”

3. Alt Probleme İlişkin Bulgular
Pandemi sürecinde zorunlu olarak yürütülen uzaktan eğitim sonrası yüz yüze eğitime
geçen okul öncesi çocuklarıyla ilgili yaşanan sorunlar nelerdir?
Yüz yüze eğitime başlandığında öğretmenlerin çocukları motive etmekte zorlanıp
zorlanmadıkları sorulduğunda, uzunca bir süre zorunlu uzaktan eğitim yapan öğretmenler
okulların açılıp yüz yüze eğitim başladığında zorlandıklarını belirtmişlerdir. Pandemi sürecinde
evde kalmak zorunda olan bu çocukların sınıf ortamına girdiklerinde birlikteliğe uyum sağlaması
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için yoğun çaba harcadıkları anlaşılmaktadır. Özellikle odaklanma konusunda öğretmenler
motivasyonu sağlamakta zorlandıklarını belirtmiştir. Çocukların uzun süre teknolojik araçlara
maruz kalmış olmalarının buna bir etken olabileceğini ifade etmişlerdir.
Mart ve Kesicioğlu (2020) yaptıkları çalışmada çocukların pandemi sonrasında zaman sanal
oyunlarla zaman geçirme sürelerinde artış olduğunu belirtmişlerdir. Aynı çalışmada çocukların
oyun oynamak için teknolojik araçlardan en çok telefonu tercih ettikleri belirtilmiştir.
Evet
63
Hayır 27
Bazen 15
Soruya evet cevabı veren öğretmenlerden
K80: “Çok küçükler. Sınıfta maske takmak çok zorlandıkları bir şey oldu. Bir türlü
adapte olamadılar yaptıklarımıza.”
K73: “Eve alıştıkları için en fazla okul kurallarını uygulatmakta zorlandım.”
K66: “Çok çok fazla zorlandım. Çocuklar bireysel oyunlar oynamak istiyor. Grup
oyunlarını reddediyorlardı.”
K54: “Çok fazla teknolojik aletle zaman geçirmişler. Sınıfta dikkatlerini
toplayamıyorum bir türlü.”
K58: “Motivasyonu sağlamak çok zordu. Dikkatleri çok dağınıktı. Yüz yüze eğitime
geçişte uyum süreci çok uzun sürdü.”
K21: “Pandemi çocukları çok etkilemiş. Çocuklar ev dışında nasıl hareket etmeleri
gerektiğini unutmuşlar.”
K24: “Durgunlar ve dikkatlerini toplayamıyorlar. İletişim kurmakta da zorlandıklarını
fark ettim.”
K33: “Kesinlikle algılamada sıkıntıları var. Söylenenleri zor anlıyorlar.”
K2: “Fark ettiğim kadarıyla bu süreçte çocuklar tv ve telefona fazlaca maruz
bırakılmış. Sürekli bilgisayar oyunlarından bahsediyorlar ve yüz yüze eğitimde beraber oyun
kurmakta çok zorlanıyorlar.”
K26: ”Kurallara uymak istemedikleri için zorlandım tabi.”
K3: “Çocuklar dikkatlerini toplayamıyorlar. Anladığını yorumlama ve çözümlemede
kullanmada zorlanıyorlar. Gerilemişler.”
Soruya hayır cevabı veren öğretmenlerin açıklama ihtiyacı duymaması doğaldır.
Ancak katılımcılardan
K82: “Çocuklar okulu özlemiş. Koşa koşa hevesle geliyorlar.”
K13: “Hayır zorlanmıyorum çünkü düzenli olarak uzaktan eğitime katıldılar.”
K18: “Gerek tiyatral yetenekler gerekse mesleki bilgilerimle bütünlük sağlayarak
kazanım sağladığımı düşünüyorum.”
K79: “Bu durum yaptığınız etkinliğe göre değişiyor bence. Kurallı grup oyunlarında
çok hevesli olmuyorlar genellikle. Ama bireysel yarışmalarda motivasyonları daha yüksek
oluyor.”

27

VII. INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
April 22-24, 2022, Antalya, Türkiye

K80: “Gerçekten çocuklar konusunda zorlanmıyorum ama memnuniyetsiz veliler
konusunda zorlanıyorum.”
Uzaktan eğitim sonrası çocukların gelişim alanlarından hangilerinin eksik kaldığı
Okul öncesi eğitim programında desteklenmesi beklenen gelişim alanları, bilişsel gelişim, dil
gelişimi, sosyal duygusal gelişim, motor gelişim ve öz bakım becerileridir. Öğretmenler uzaktan
eğitim sürecinde söz konusu gelişim alanlarından en çok sosyal duygusal gelişim alanının eksik
kaldığını belirtmektedir.

Sosyal duygusal
Dil gelişimi-İletişim
Motor
Bilişsel
Bütün alanlarda

74
22
36
21
7

Görüşleri alınan öğretmenlerin hemen hemen hepsi geçmiş dönemlere kıyasla çocukların olması
gereken düzeyin altında gelişim gösterdiklerini bildirmişlerdir. Öz bakım becerilerinden, kendini
ifade edebilme becerisine kadar temel becerilerin hepsinde olsa da en fazla eksikliğin evde
yaşamak zorunda kalan çocukların sosyalleşmesinde olduğu görülmektedir.
K73: “Her alanda eksik kalmışlar bence.”
K53: “İletişim, empati, enerji, dikkat eksikliği var çocuklarda. Algılamaları da zayıflamış
gibi.”
K93: “Tüm gelişim alanlarında kazandırılacak bazı davranışlar eksik kalsa da en çok sosyal
duygusal alanda eksik kaldıklarını düşünüyorum.”
K10: “En fazla etkilenen sosyal gelişim alanları oldu. Yaşıtlarından ayrı tek başına kaldılar.”
K29: “Konuşma bozukluklarının arttığını fark ettim. Öz bakım becerileri de zayıflamış.”
K13: “Sosyal alanları eksik kaldığı için çocuklar o dönemde bencilleşmiş.”
4. Alt Probleme İlişkin Bulgular
Okul öncesi dönemde yüz yüze eğitime geçişte okula uyum sürecini etkileyen unsurlar
nelerdir?
Görüşleri alınan öğretmenlerin hemen hemen hepsi çocukların motivasyonlarında kesinlikle
ailenin önemli olduğu konusunda hem fikirdir.
Görüşü alınan öğretmenlerin hemen hemen hepsi veli davranışlarının bire bir çocuğa
yansıdığını, çocuğun motivasyon ve uyumunu olumlu veya olumsuz etkilediğini belirtmiştir.
K87: “Aileler bize destek olduğu zaman çocukta motivasyon sorunu olmuyor zaten.”
K59: “Kesinlikle fark ediyor. Kendi endişelerini çocuğa yansıtıyorlar.”
K9: “Evet. Bunlar yaşları küçük çocuklar. Aile desteğine ihtiyaçları var.”
K34: “Veli çocuk arasındaki iletişim bozukluğu çocukları olumsuz etkiliyor.”
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K12: “Velinin pandemi ile ilgili baskıcı tutumu çocuğu da huzursuz ve asabi ediyor. Çocuk
etkinliklere katılırken isteksiz, ya hasta olursam diyor.”
K43: “Yaşadığı kaygıyı çocuğa aktarıyor.”
K62: “Kesinlikle evet. Okula karşı güveni aile yaratıyor çocukta ve çocuk okula geldiğinde
kendini güvende hissederse etkinliklere rahatça katılıyor.”
Öğrenci motivasyonunda ailenin etkisi konusunda tereddüt etmeyen öğretmenler sosyoekonomik
durumun etkisiyle ilgili farklı görüşler belirtmiştir. Çocukların yaşları itibariyle ekonomik
durumun sorun olmadığı ancak temel ihtiyaçları karşılanmayan çocuklarda bu etkinin olumsuz
olabileceği görüşündedirler.
Görüşü alınan öğretmenlerin yarıya yakını ekonomik durumun çocukları etkilediğini
belirtmiştir. Ancak öğretmenlerin diğer yarısı çocukların küçük yaşta olmasından dolayı bu
durumdan fazlaca etkilenmediğini belirtmiştir.
K28: “Ekonomik sıkıntı etkili oluyor. İhtiyacı karşılanmayan çocuk kendisini eksik görüyor ve
motivasyonu düşüyor.”
K7: “Ailelerin sosyoekonomik durumunun çocukların motivasyonunu etkilediğini
düşünüyorum. Ekonomik durumu düşük olan çocukların okul motivasyonları daha yüksek
diyebilirim.”
K19: “Doğru güdülenen çocuk için maddi durum hiç de önemli olmuyor.”
K22: “Aile çocuğuyla bu konuda konuşmadığı zaman etkisi olmuyor.”
K54: “Bu yaş için ekonomik durum etkilemiyor. Ama sosyal çevrenin etkisi oluyor.”
K65: “Tabi ki etkiliyor temel ihtiyaçları bile karşılanmazsa ama biz okulda dengelemeye
çalışıyoruz. Onlara doğum günü filan yapıyoruz.”
5. Alt Probleme İlişkin Bulgular
Yüz yüze eğitime uyum sürecini kolaylaştırabilmek için neler yapılabilir?
Görüşü alınan öğretmenlerin büyük çoğunluğu sınıflarda çocukların eğlenceli oyunları çok
sevdiği ve katılmak istediğini bunun da uyumu kolaylaştırdığını belirtmiştir. Ancak
öğretmenlerden hatırı sayılır bir oranda çocuğun okula uyumu konusunda ancak aile desteğinin
işe yarayacağını belirtenler olmuştur. Ayrıca çocuklara ilgi çekici, özgün etkinlikler hazırlamanın
da kolaylaştırıcı etkisi olduğunu belirtenler bulunmaktadır. Pandemi sürecinde evde kapalı kalan
çocukların bahçe etkinlikleriyle okula uyumlarının kolaylaşacağı görüşü de hatırı sayılır bir
oranda belirtilmektedir.

Soruya verilen cevaplar şöyle toplanmaktadır.
Aile desteği
Açık alan etkinlikleri
Eğlenceli grup oyunları
Görseller, şarkılar
Materyal
Farklı etkinlikler
Aile desteğiyle ilgili
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K16: “Tv açmak, ellerine tablet vermek yerine aileler çocuklarıyla kaliteli vakit
geçirmeli.”
K15: “Aile desteği çok önemli. Okul aile işbirliği artırılmalı.”
Açık alan etkinlikleriyle ilgili
K41: “Bahçe etkinlikleri, okul dışı günleri, daha fazla deneysel etkinliklerle
motivasyonları artıyor.”
Eğlenceli oyunlarla ilgili
K6: “Eğlenecekleri zeka oyunları ve spor etkinlikleri yaptırmak gerekiyor.”
K29: “Oyunlar oynatıyorum. Küçük ödüller, pekiştireçler veriyorum.”
Görseller, şarkılarla ilgili
K17: “Daha fazla görsel uyarıcı, hoşlarına giden melodiler kullanınca motivasyon
artıyor.”
Materyalle ilgili
K20: “Ancak ilgilerini canlı tutabilecek materyallerle olabilir.”
Farklı etkinliklerle ilgili
K66: “Serbest zaman etkinlikleri yapılmalı. Çocuklara sorumluluk ve görevler
verilmeli.”
K4: “Motivasyonu artırmak için, eğitim içine onların anladığı ya da istediği dil olan
teknolojiden faydalanmaktır. Daha istekli oluyorlar.”
K18: “Drama gibi farklı etkinlikler işe yarıyor.”
K43: “Ödüller veriyorum. Sık sık sohbetler ediyorum.”
K82: “Çocuklarla daha çok sohbet edilmeli, Konuşmaya çalıştırılmalı. Sosyal
etkinlikler önemli.”
SONUÇ ve ÖNERİLER
Okul öncesi öğretmenlerinin özellikle zorunlu uzaktan eğitim sürecinde yaşananların etkisiyle
oluşan, hali hazırda yüzleşmek zorunda kaldıkları yüz yüze eğitim sürecindeki uyum sorunlarıyla
ilgili gözlem ve düşüncelerinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışma sonucunda; hedef
kitlesi çocuk olan, bütün süreçleri çocuk-öğretmen, çocuk-çocuk iletişimi ve etkileşimine
dayanan bir alan olduğu için bu süreçte en çok zorluk yaşayan ve desteğe ihtiyaç duyan grubun
okul öncesi öğretmenler olduğu söylenebilir. Katılımcıların en zorlandıkları konunun, yaşa bağlı
olarak oyun çağındaki öğrencilerin dikkatlerini ekrana çekebilmek ve odaklanmalarını sağlamak
olduğu bildirilmiştir. Daha büyük yaşlardaki öğrencilerle bile yaşanan odaklanma sorunları,
hâliyle bu kadar küçük bir yaş grubunda ve de hiç deneyimi olmayan öğretmen kitlesiyle oldukça
zordur. Bu süreci zorlaştıran bir önemli etken de yaşanan teknik bağlantı sorunları olmuştur. Aral
ve Kadan (2021) pandemi sürecinde uzaktan eğitim faaliyetleri sürdürülürken okul öncesi
öğretmenlerinin yaşadığı zorluklara ilişkin yürütülen çalışmada benzer sonuçlara ulaşmışlardır.
Sosyoekonomik duruma ve kardeş sayısına bağlı olarak bilgisayar paylaşımının da sorun
yarattığı, önceliğin her zaman okuyan daha büyük kardeşlere verilmesi de söz konusu okul öncesi
çocukların katılımında önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Katılımcılardan çok az bir

30

VII. INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
April 22-24, 2022, Antalya, Türkiye

kısmı bu süreçte sorun yaşamadığını bildirmiştir. Ancak, sorun yaşamadığını bildiren
öğretmenler süreç boyunca meslektaşlarıyla bilgi ve deneyim yaparak bu süreci geçirdiklerini
belirtmiştir.
Öğretmenler, uzaktan eğitim süreci sonrası yüz yüze eğitime başlayan çocukların olumsuz
etkilendiğini gözlemlediklerini, pandemi sürecinde evde kapalı kalmalarına bağlı olarak çabuk
sıkıldıkları, iletişim kurmakta zorlandıkları ve ev yaşamından sonra okul, sınıf veya oyun
kurallarına uymak istenmedikleri bildirmişlerdir. Çocukların motive olması, sınıf ortamına
girdiklerinde birlikteliğe uyum sağlaması için öğretmenlerin yoğun çaba harcadıkları
anlaşılmaktadır.
Okul öncesi eğitim programında desteklenmesi beklenen gelişim alanları, bilişsel gelişim, dil
gelişimi, sosyal duygusal gelişim, motor gelişim ve öz bakım becerileridir. Öğretmenler uzaktan
eğitim sürecinde söz konusu gelişim alanlarından en çok sosyal duygusal gelişim alanının eksik
kaldığını belirtmektedir. Öğretmenlerin hemen hemen hepsi geçmiş dönemlere kıyasla
çocukların olması gereken düzeyin altında gelişim gösterdiklerini bildirmişlerdir. Öz bakım
becerilerinden, kendini ifade edebilme becerisine kadar temel becerilerin hepsinde olsa da uzun
zaman evde yaşamak zorunda kalan çocuklar için en fazla eksikliğin sosyal duygusal gelişim
alanında olduğu görülmektedir.
Görüşleri alınan öğretmenlerin hemen hemen hepsi çocukların motivasyonlarında kesinlikle
ailenin önemli olduğunu, veli davranışlarının bire bir çocuğa yansıdığını, çocuğun motivasyon
ve uyumunu olumlu veya olumsuz etkilediğini belirtmiştir.
Öğrenci motivasyonunda ailenin etkisi olduğu konusunda hemfikir olan öğretmenler
sosyoekonomik durumun etkisiyle ilgili farklı görüşler belirtmiştir. Çocukların yaşları itibariyle
ekonomik durumun sorun olmadığı ancak temel ihtiyaçları karşılanmayan çocuklarda bu etkinin
olumsuz olabileceği görüşündedirler.
Okul öncesi öğretmenlerin büyük çoğunluğu sınıflarda çocukların eğlenceli oyunları çok sevdiği
ve katılmak istediğini bunun da uyumu kolaylaştırdığını belirtmiştir. Hatırı sayılır bir oranda
öğretmen, çocuğun okula uyumu konusunda ancak aile desteğinin işe yarayacağını bildirmiştir.
Ayrıca çocuklara ilgi çekici, özgün etkinlikler hazırlamanın da kolaylaştırıcı etkisi olduğunu
belirtenler bulunmaktadır. Uzun süre evde kapalı kalan çocukların bahçe etkinlikleriyle okula
uyumlarının kolaylaşacağı görüşü de hatırı sayılır bir oranda belirtilmektedir.
Her ne kadar zorunlu olsa da yaş özelliği itibarıyla uzaktan eğitimin okul öncesi çocukları için
olumludan ziyade olumsuz etkileri olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda önerilen ise, böyle bir
zorunluluğun tekrarlanması durumunda okul öncesi çocuklarına eğitim sürecinin önceden
hazırlanacak videolarla gerçekleştirilmesidir.
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LİDER İLETİŞİMİNİN POPÜLER KÜLTÜR UNSURU OLARAK
KULLANILMASININ KURUMSAL İTİBARA ETKİSİ
Dr. Öğretim Üyesi Sevinç KOÇAK
İstanbul Gelişim Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü

ÖZET
İtibar yönetimi, bir kuruluşun finans, yönetim anlayışı, insan kaynağı, ürün ve hizmet kalitesi
gibi tüm somut unsurlarının performansı ile iletişiminde gerçekleştirdiği çabaların oluşturduğu
genel bir algı olarak ifade edilmektedir. Günümüzde kuruluşlar itibar yönetimlerini
gerçekleştirirken, lider olarak üst düzey yöneticilerini kurumsal mesajlarının aktarılmasında,
imaj ve algı yaratılmasında özellikle kriz dönemlerinde kurum sözcüsü şeklinde güven yaratmak
üzere konumlandırmaktadırlar. Liderler, kurum iletişiminin rutin akışı içerisinde de yaptıkları
faaliyetler, özel hayatları ya da konu yönetimi odaklı iletişim stratejilerinde kişisel itibarları ile
birlikte kurum itibarına katkıda bulunmaktadırlar. Liderlerin vizyonları, kuruluşun gelecekte de
var olmasının yol ve yöntemlerini belirlerken, özellikle geleceğin dünyasına katkı boyutunda
liderin kişisel iletişimleri ve çabaları dikkatle takip edilmektedir. Dolayısıyla lider iletişiminin
olumlu algılanması itibara olumlu yansırken, şahsi olarak yaşadığı bir kriz de kurumsal itibara
olumsuz yansıyabilmektedir. Popüler kültür günümüzde tüketim toplumu anlayışının
desteklendiği, geleneksel kültürden farklı olarak yaratılan, çoğunlukla medya ve iletişim ile
desteklenerek oluşturulan hızlı ve güncel kültür olarak tanımlanmaktadır. Kuruluşlar da
itibarlarını oluştururken, lider iletişimini popüler kültür unsuru olarak kurgulama eğiliminde
bulunabilmektedirler. Çünkü hedef kitleler, kuruluş liderini bir yandan işinde profesyonel ve
başarılı bir kişi olarak görmek istemekte, öte yandan kendileri ile benzeştiklerini ve
aynılaştıklarını da duyumsamayı bekleyebilmektedirler. Hedef kitlelerde, liderin güven yaratma
ve geleceğe yönelik vizyonu ile bağlantılı olumlu izlenimlere dayalı bir kurumsal itibar algısı
oluştururken, liderin popüler kültür unsurlarını kullanması ya da kullanmaması da belirli yönde
bir etki yaratabilmektedir. Dolayısıyla, bir kuruluşun itibar yönetiminde lider iletişimini
geçekleştirirken, popüler kültür unsurları ile etkileşimli lider iletişimi çalışmaları kurumsal itibar
algısına, olumlu ya da olumsuz etkiler oluşturabilmektedir. Bu çalışmada çeşitli örnekler
üzerinden popüler kültür unsurlarına dayalı lider iletişiminin kurumsal itibara etkisi
değerlendirilmektedir.
Anahtar Kelimeler: İtibar Yönetimi, Halkla İlişkiler, İletişim, Popüler Kültür, Lider İletişimi
THE EFFECT OF USING LEADER COMMUNICATION AS POPULAR CULTURE
ON CORPORATE REPUTATION
ABSTRACT
Reputation management is expressed as a general perception created by an organization's efforts
to communicate with the performance of all tangible elements such as finance, management
approach, human resources, product and service quality. Today, organizations, while performing
their reputation management, position their top managers as leaders to create trust in the transfer
of corporate messages, creating image and perception, especially in crisis periods, as a corporate
spokesperson. Leaders contribute to corporate reputation along with their personal reputations in
their activities, private lives or issue management-oriented communication strategies in the
routine flow of corporate communication. While the visions of the leaders determine the ways
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and methods of the organization's existence in the future, the personal communications and
efforts of the leader, especially in terms of contribution to the future world, are carefully
followed. Therefore, while the positive perception of the leader's communication reflects
positively on the reputation, a personal crisis may also reflect negatively on the corporate
reputation. Popular culture is defined as a fast and up-to-date culture that supports the
understanding of consumer society, created differently from traditional culture, and mostly
supported by media and communication. While organizations are building their reputations, they
may tend to construct leader communication as a popular culture element. Because the target
audiences want to see the leader of the organization as a professional and successful person in
his job, on the other hand, they can expect to feel that they resemble and become the same with
themselves. While the target audiences create a perception of corporate reputation based on
positive impressions related to the leader's vision for confidence and future, the leader's use or
non-use of popular culture elements can also have a certain effect. Therefore, while conducting
leader communication in an organization's reputation management, interactive leader
communication studies with popular culture elements can create positive or negative effects on
the perception of corporate reputation. In this study, the effect of leader communication based on
popular culture elements on corporate reputation is evaluated through various examples.
Keywords: Reputation Management, Public Relations, Communication, Popular Culture,
Leader Communication
GİRİŞ
Günümüz küresel iş dünyası ve gelişen iletişim unsurları, kuruluşların değerlendirilmesi, en
sevilen ve itibarlı olan kuruluş olarak benimsenmesi ve satışları ile kârlılıkları dahil iş sürçlerini
yönetme şekilleri bakımından da dikkatle izlenmelerini olanaklı kılan sistemlerle
değerlendirilmelerini sağlamaktadır. Kuruluşların itibarlarını oluştururken dikkat ettikleri somut
ve soyut unsurlar içerisinde, kuruluşların tanıtım yüzü de olan yöneticilerinin medyada yer alış
şekilleri, iletişim tarzları, çalışanları ve diğer hedef kitleler ile etkileşimleri de önem kazanmıştır.
Dünyanın kültürel değişim ve dönüşümünde önemli rol oynayan popüler kültür ve kitle kültürü
diyebileceğimiz pek çok unsur, liderlerin de etkilendikleri ya da bilinçli olarak kullandıkları bir
iletişim ya da yaklaşım tarzı olarak karşımıza çıkabilmektedir. Dolayısıyla liderlik unsurlar, itibar
unsurları ve popüler kültür kavramının etkileşimi kuruluşlar ve markalar üzerinde toplam bir
algının oluşmasına topluca etki eden bir çerçeve çizmektedir. ABD’de her yıl listelenen Fortune
500 listesindeki kuruluşlar ve Ceo’ları incelendiğinde hem liderlik bakımından hem de kişisel ve
markanın itibarları bakımından belli bir fikre sahip olan hedef kitleler, söz konusu yöneticilerin
popüler kültür unsurlarını kullanmalarının da farkında olmakta ve karşılıklı iletişim ve
etkileşimde bulunabilmektedirler. Aşağıda, liderlik, itibar ve popüler kültür kavramları ve
etkileşimleri detaylı şekilde incelenerek, örnekler sunulmakta ve aralarındaki bağlar ortaya
konulmaya çalışılmaktadır.
LİDERLİK KAVRAMI
Türk Dil Kurumuna göre “önder, şef” olarak tanımlanan lider (https://sozluk.gov.tr/) günümüzde
hemen her konuda karşımıza çıkan geniş ya da dar kitleleri harekete geçirme kabiliyetinde olan
kişileri tanımlamaktadır. İş dünyasında geniş hedef kitlelerin yönetilmesini sağlamaya yönelik
gelişen pek çok yeni dinamik ve uygulamalar arasında değişemeyen tek kavram olarak kalan
“liderlik”, hem bir davranış şeklini hem de vizyon stratejisini belirlemektedir. Nitekim tanım
olarak liderlik yol gösterici olmasının yanı sıra, daha çok kitleleri etkileme sanatı şeklinde de ele
alınabilmektedir.
Bugüne kadar oluşturulan liderlik konusundaki teorileri, Bolden, Gosling, Marturano, Dennison
ve June (2003)’un gruplamasına göre, Büyük Adam Teorileri, Özellik Teorileri, Davranışçı
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Teoriler, Durumsal Liderlik, Acil Durum Teorisi, İşlem Teorileri ve Dönüşüm Teorisi şeklinde
sınıflandırabiliriz.
Tablo 1: Liderlik Teorileri Gruplaması
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Kaynak: Bolden, R., Gosling, J., Marturano, A. and Dennison, P. June. A Review Of Leadership Theory And
Competency Frameworks. University of Exeter United Kingdom Centre for Leadership Studies, (2003:6).

Liderlik, insan gruplarının çoğunluğunun memnun olduğu ve önemli olarak değerlendirdiğimiz
ve başka türlü başaramayacakları bir şeyi başarmalarına yardımcı olma etkisine sahip herhangi
bir davranıştır (Bendell ve Little 2015:15). Lider veya liderlik denildiğinde ağırlıklı olarak siyasal
süreçler içerisindeki kişilerin kastedildiği düşünülse de günümüzde kuruluşların kimi zaman
Ceo’larından kimi zamanda yönetim kurulu başkanlarından da liderlik performansının
beklendiği ve istendiği görülmektedir. Özellikle küreselleşen iş dünyası, geniş ve çok farklı
özellikteki müşteri hedef kitlelerinin varlığı, farklı kültürlerden gelen iş insanlarının çalıştığı
şirket yapıları, iş süreçlerinde karşılaşılan güçlükler ve her an oluşabilecek kriz olasılıkları bir
liderin ve liderlik özeliklerinin yöneticilerde aranan özellik olmasını gerekli kılmıştır.
Bunlara, Goffee ve Jones (2009) tarafından açıklanan daha pratik liderlik ilkeleri eklenebilir:
1. Liderlik ilişkiseldir. İnsanlarla değil, insanlarla yaptığınız bir şeydir. Basitçe söylemek
gerekirse, takipçiler olmadan lider olamazsınız. Tüm ilişkiler gibi, izlenmeli ve
geliştirilmelidir.
2. Liderlik hiyerarşik değildir. Resmi otorite veya unvan sizi lider yapmaz. Liderler her
seviyede bulunabilir.
3. Liderlik bağlamsaldır. Boyutlandırıp çevrenizde var olana dokunmanız ve ardından
partiye daha fazlasını getirmeniz gerekir (Goffee ve Jones 2009’dan aktaran Visser ve
Courtice, 2011).
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Liderlik teorilerine bakıldığında, adeta olası her güçlük durumuna karşılık gelen liderlik
özelliklerinin karşılandığı bir sınıflama olduğunu söyleyebiliriz. Kimi zaman doğuştan gelen
güçlü ve etkileyici kişilik özellikleriyle bezenmiş kişilerin doğal yetenekleri sayesinde lider
olarak kitleleri peşinden sürüklediğini gördüğümüz gibi, belli bir konuda uzmanlaşıp o konunun
tek adresi olması nedeniyle konuya, olaya, sektöre ya da konsepte yön vermesi bakımından da
liderlik sergileyen kişiler bulunmaktadır. Kişilik yapılarının da etkili olduğu Davranışçı Teoriler,
liderin otokratik, özgürlükçü ya da sınırlayıcı olması nedeniyle oluşturduğu güç alanının etkisiyle
performansını sergilediği liderlik anlayışı açıklanmaktadır. Çeşitli şartların ve çoğu zaman zor
koşulların zorunlu kıldığı tavırları sergileme becerisi ile gelişen Duyumsallık teorilerinin
yaklaşımı kriz zamanlarında öğrenilen ya da doğal olarak gerçekleşen liderlik performansını
ifade etmektedir. İşlemci teorilerin temeli ise sevgi ve sadakat ile oluştuğu gözlemlenen liderlik
anlayışında takipçileri ile lider arasında fayda ve iletişimin ön planda olduğu ilişkileri
tanımlamaktadır. Dönüşümcü liderlik teorileri ise, liderin yeni bir vizyon, yenilik, kökten bir
değişim ve dönüşümün gerçekleştirildiği ve bu süreçlerde hemen her konuda vizyon ve
misyonunu konuya vakfeden liderlik yaklaşımı ifade edilmektedir.
Liderlik konusunda geniş kapsamlı çalışmalar yapan Bernard M. Bass’ın, Avolio, Riggio ve
diğerleri ile (1998, 2002, 2006 ve 2013) sınıflaması olarak “Transactional Leadership - İşlemci
Liderlik” ve “Transformational Leadership - Dönüşümcü Liderlik” sınıflamalarının, en çok kabul
gören liderlik çeşitleri olduğu söylenebilir (Bass & Riggio, 2013).
Tablo 2’de açıklanan Transactional Leadership- İşlemci Liderliğin özelliklerine bakıldığında bu
liderlik anlayışında “iş bitiricilik” ve “işi en iyi koşullarla yerine getirme” anlayışının hâkim
olduğunu söyleyebiliriz. Genel olarak çevremizde karşılaştığımız, iş hayatının dinamik ve hızlı
yapısı içerisinde çözüm odaklı olan ancak çözümlerinden kendisine ve ekibine faydalar elde
etmeyi de göz ardı etmeyen yöneticileri bu grup içerisinde değerlendirebiliriz.
Yine Tablo 2’de yer alan özellikler dikkate alındığında Transformational Leadership Dönüşümcü Liderlikte ise daha çok insan odaklı yaklaşımların yanı sıra uzun dönemli planlar ile
değişim ve dönüşümlere önderlik etmek potansiyelinin açıklandı görülmektedir. Dönüşümcü
Liderlik anlayışının sürekli değişen ve gelişen dünyanın tüm dinamiklerini dikkat alarak gerek
bağlı olduğu kuruluşun gerekse genel olarak dünyanın ihtiyacı olan gelecek öngörülerini dikkate
alarak, vizyon ve strateji belirleyip, insan kaynağından finans kaynağına, ürün geliştirmeden
dünyanın geleceğine yön verme idealleri olmasına kadar geniş bir yelpazede beklentilere cevap
verebilecek liderlik yaklaşımın açıklandığını söyleyebiliriz.
Tablo 2: Transactional Leadership - İşlemci Liderlik ve
Transformational Leadership - Dönüşümcü Liderlik İlkeleri
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Competency Frameworks. University of Exeter United Kingdom Centre for Leadership Studies, (2003:6).

Bolden, R., Gosling, J., Marturano, A. Ve Dennison, P. June’un, Bass ve Avolio (1994)’den
aktardıkları Tablo 3’de yer alan Transformational Leadership - Dönüşümcü Liderlik Stili ve
Davranışları, söz konusu liderlik anlayışında kişisel özellikler, kişisel ilgiler ve bilgiler, cesaret
ve kapsayıcılık, takım lideri ve oyuncusu olma gücü, entelektüellik, vizyonerlik ve geleceğe
önem vermek, strateji geliştirebilmek gibi bir çok özelliğin bu tarz liderlikte gerekli olduğunu
belirtmektedir. Özellikle bilgi paylaşımı ve takımdakilere bilgi aktarımı hatta öğretme ve koçluk
yapma niteliği, Dönüşümcü Liderlik anlayışının geleceğe insan yatırımı oluşturma potansiyelini
gözler önüne sermektedir.
Tablo 3: Transformasyonel- Dönüşümcü Liderlik Stili ve Davranışları
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Kaynak: Dönüşümsel Liderlik Stili ve Davranışları (Bass ve Avolio, 1994)dan aktaran Bolden, R., Gosling, J.,
Marturano, A. and Dennison, P. June. A Review Of Leadership Theory And Competency Frameworks. University
of Exeter United Kingdom Centre for Leadership Studies, (2003:6).
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Dünyamızın geldiği nokta itibarıyla, özellikle 2019 yılında baş gösteren ve dünyayı sosyal,
ekonomik ve insani boyutlarda bir kriz ortamına sokan Covid-19 Pandemisi dönemi ile daha çok
önemi anlaşılan sürdürülebilirlik kavramı ve sürdürülebilir bir dünyayı oluşturma ve koruma
beklentisi, liderlik anlayışlarına da etki etmiştir. Gelecek nesillere sosyal, ekonomik ve çevresel
unsurların birbiriyle entegre edilerek gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma amacını
anlatan sürdürülebilirlik anlayışı bugün tüm sektörlerde iş alanlarında, devlet politikalarında,
tüketici davranışlarında, Z kuşağı beklentilerinde ve yapılacak her iyi işin ana çerçevesinde
gözetilen bir unsur olmaktadır. Böylesi bir süreçte lider ve liderlik tanımlarını da sürdürülebilirlik
anlayışı çerçevesinde şekillenmektedir. Literatüre giren yeni ve etkili bir kavram olarak
“Sürdürülebilirlik Liderliği”, insan gruplarının önemli olarak değerlendirdiğimiz ve başka türlü
elde etmeyecekleri çevresel veya sosyal sonuçlara ulaşmalarına yardımcı olma niyeti ve etkisi
olan herhangi bir etik davranıştır (Bendell ve Little 2015:16). Sürdürülebilirlik liderleri, evde,
işyerinde ve yerel ve küresel topluluklarda daha iyi bir dünyayı birlikte yaratmayı amaçlayan
diğerleriyle birlikte üretken düşünce ve eyleme ilham veren ve başlatan kişilerdir
(www.sustainabilityleadershipinstitute.org).
Tablo 4: Cambridge Sürdürülebilirlik Liderlik Modeli
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Kaynak: Visser Wayne, Courtice Polly (2011). Sustainability Leadership: Linking Theory and
Practice. University of Cambridge Programme for Sustainability Leadership October 2011. SSRN Electronic
Journal, DOI: 10.2139/ssrn.1947221, E.T. 26.04.2022.

Cambridge Sürdürülebilirlik Liderlik Modeli dikkate alındığında, sürdürülebilir liderden
beklentiler kapsamında daha geniş bakış açıları, dünyayı kapsayan vizyoner düşünceler ve
eylemler, küresel sorunların farkında olma ve onları giderme ya da dönüştürme cesaret ve
çabasına sahip olma, toplulukların görüşlerine değer verme ile bağlantılı olarak karşılıklı
etkileşim içerisinde olma ve tabii ki en önemli unsurlar olarak dünyanın çevresel, sosyal ve
ekonomik gelişmesinden kaynaklı sorunların minimuma indirgenmesine liderlik etme
özelliklerini sıralayabiliriz.
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Tablo 5: Sürdürülebilir Liderlik Enstitüsü Lider Modeli

Kaynak: http://www.sustainabilityleadershipinstitute.org/sustainability-leadership/#model, E.T. 25.04.2022.

Bütün bu bilgiler ışığında, Liderlik anlayışının günümüzde geldiği durum olarak
özetleyebileceğimiz sürdürülebilirlik liderliği, konsept olarak sürdürülebilirlik anlayışı
ekseninde çabalar sergileyen Transformasyonel- Dönüşümcü Liderlik özelliklerine sahip
liderliği tanımlamaktadır diyebiliriz.
LİDERLİK VE KURUMSAL İTİBAR YÖNETİMİ İLİŞKİSİ
İtibar = İmaj Toplamı = (Performans ve Davranış) + İletişim (Doorley ve Garcia, 2007:4). Böyle
bir formül ile açıklandığı takdirde itibar, kuruluşun gerçekleştirdiği tüm çalışmaları
kapsamaktadır. Özellikle performans ve davranışlar denildiği zaman yalnızca kuruluşun
davranışları değil, yöneticilerin de performans ve davranışları işin içerisine dahil edilebilir
diyebiliriz.
Kuruluşların ve markaların algılanmasında, hedef kitleleri ile ilişki ve iletişimlerinde hatta ürün
ve hizmetlerinin beğenilmesi ve desteklenmesinde itibar kavramı giderek yükselen bir değer
olarak yer almaktadır. Doorley ve Garcia’nın (2007) formüle ettiği itibar bileşenleri dikkate
alındığında, itibarı oluşturan unsurların, bir kuruluşun yürüttüğü tüm faaliyetlerin toplamı
olduğunu söyleyebiliriz.
Bugün, Kurumsal İtibar Yönetimi, Halkla İlişkiler çabalarının günümüzde geldiği en üst
noktadır diyebiliriz. Halkla İlişkilerin hedef kitleler üzerinde olumlu izlenim yaratmaya yönelik
geliştirdiği stratejik yaklaşım, Kurumsal İtibar Yönetimi yaparken, kuruluşa ait tüm somut ve
soyut bileşenlerin ortak bir amaç – itibar algısı- etrafında toplanmasına yönelik çabaları
kapsamaktadır. Kurumsal İtibar Yönetiminin temellerini oluşturan James Fombrun’un İtibar
Katsayısı – Reputation Qoutient (RQ) (2000), bir kuruluşun itibarını Duygusal Çekicilik, Ürün
ve Hizmetler, Vizyon ve Liderlik, İşyeri ve Çevre, Finansal Performans ve Sosyal Sorumluluk
olmak üzere altı boyut ve bu boyutları detaylandıran birçok alt başlıklarla ele almaktadır.
Fombrun’un üzerinde durduğu Vizyon ve Liderlik, itibarın yönetilmesinde hem çalışanları
kapsayan iç hedef kitlenin amaçlar etrafında birleştirilip motive edilmesi ekseninde hem de
sektöre, dünyaya, çevreye ve odaklanılan konu her ne is o konuda önderlik etmeye karşılık
gelmektedir. Sosyal Sorumluluk anlayışı ise günümüzde daha geniş anlamıyla ele alınarak
sürdürülebilirlik bileşenlerinin toplandığı bir hedef ile gerçekleştirilmektedir ki, söz konusu altı
boyuttaki liderlik anlayışının da sürdürülebilirlik liderliği tanımı ile ele alındığında son derece
anlamlı ve bütünleştirici bir yapıda küresel iş dünyasının beklenti ve ihtiyaçlarına cevap veren
koşularda bir liderin olması gerektiğini bizlere açıklamaktadır. Dolayısıyla, bir taraftan
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sürdürülebilirlik liderliği, diğer taraftan sosyal sorumluluk anlayışının sürdürülebilirlik
yaklaşımına evrilmesi, Fombrun’un altı itibar yönetimi boyutunun ne derece kapsamlı ve etkili
şekilde günümüzde kuruluşlara ve markalara yol çizdiğini bir kez daha belirtmeliyiz.
Tablo 6: James Fombrun Reputation Qoutient (RQ) - İtibar Katsayısı Modeli Bileşenleri

Kaynak: Charles J. Fombrun and Naomi Gardberg (2000). Who's Tops in Corporate Reputation?

Corporate Reputation Review, Vol. 3, No. 1, 13-17.
https://link.springer.com/content/pdf/10.1057/palgrave.crr.1540095.pdf, E.T. 30.04.2022.

Öte yandan, yaşayan sistemler olarak kuruluşlar, sürekli olarak dış zorluklara ve taleplere uyum
sağlamak üzere iş ortamındaki süreçlerle dış paydaşlarla ilişkileri ve konumları şekillendirme
stratejileri geliştirmektedirler. Liderliğin kilit rolü, bu dışa uyarlamaları (veya arzulanan
durumları) stratejik bir yetenek uyumuna kanalize etmektir. Bu, kuruluşların, dış adaptasyonunun
belirleyen “sert” örgütsel boyutları olan süreçlerin ve sistemlerin, iç adaptasyonu belirleyen
“yumuşak” boyutlar olan kültür ve yetkinlikler kapsamında stratejik olarak entegrasyon
edilmesini ifade eder (Lenssen, Tyson, Pickard ve Bevan, 2009:4). Küresel iş dünyasının geldiği
kapsamlı boyut dikkate alındığında İtibar Yönetimini gerçekleştiren liderin önemi farklı
kültürlerden tüketici, yatırımcı, çalışan ve sosyal izleyicilerin nezdinde bütünleştirici bir strateji
oluştururken ortaya konulacak vizyonun ve liderin sorumluluğunun önemi de açıktır.
Fombrun’a göre, yedi kavramsal çerçeve, kurumsal itibar hakkında teori oluşturma konusunda
orantısız bir etkiye sahiptir: Kurumsal Teori, Gündem Belirleme Teorisi, Paydaş Teorisi,
Sinyalleşme/İzlenim Teorisi, Kimlik Teorisi, Kaynak Temelli Teori ve Sosyal İnşa Teorisi
(Fombrun, 2012:96). Fombrun’un 2012 yılında yayınladığı “The Building Blocks of Corporate
Reputation: Definitions, Antecedents Consequences” başlıklı yazıda yer alan söz konusu yedi
teoriye kısaca değinecek olursak, Kurumsal Teori kurumsal itibarın geliştiği bağlamla ilgilidir.
Fombrun’un Suchman 2005’den aktırdığı şekliyle teori genellikle firmaların sosyal düzende
ayrıcalıklı konumlar geliştirerek nasıl meşruiyet ve sosyal destek kazandığını açıklamaya çağrılır
(Fombrun, 2012:96).
Kurumsal itibarın oluşturulmasında hedef kitleler üzerinde oluşturulacak toplam algının
yönetilmesi söz konusudur. Bu toplam algının itibar algısına dönüşmesi için çeşitli stratejiler
geliştirilir. Kurumsal itibarın ya da kişisel itibarın yönetilmesi stratejileri belirlenirken, gündemi
yönetmek, gündemi oluşturmak ya da konu yönetimi yapmak stili benimsenebilirken, paydaşlara
odaklı stratejiler belirlemek de günümüzde oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Güçlü
bir kurumsal kimlik oluşturularak odaklanmış iş bitiricilik ve iş konularında uzmanlık
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sergilemeyi amaç edilen stratejilerin yanı sıra, hedef kitlelerde oluşabilecek değişimlerin
izlenmesine dayalı yöntemler de belirlenebilmektedir. Bir diğer strateji de liderin ya da kuruluşun
sosyal olaylara duyarlılığının hedef kitlelere aktarılmasına dayalı olan iletişimlerin yapılmasıdır.
Kuruluşlar, itibarlarını yönetirken içerisinde bulundukları koşullardan kendilerini
soyutlayamadıkları için, bulundukları ülke, çevre ve sosyal olaylar ile küresel ya da ulusla
kültürleri dikkate alan iletişimler ve açılımlarla davranmak, dünyanın önem verdiği değerler ve
etik kodları da benimseyip uygulamakla yükümlüdürler. Fombrun’un, Rao 1994 ve Rindova &
Fombrun 1999’dan aktardığına göre kuruluşlar paydaşlar, aracılar ve kuruluşlar etkileşim
halindeyken, aşağıdakilerle karakterize edilen bir yorumlar ağı oluştururlar:
1. Firmalar ve bileşenler arasında yaygın bir bilgi ve yorum alışverişi
2. Sektör ve içindeki firmalar hakkında değişen derecelerde bilgi ve anlayış
3. Birçoğu ikna edici, kendi kendine hizmet eden bir nitelikte olan çok sayıda yorum
4. Bir endüstrideki performans standartları hakkında bir dereceye kadar anlaşma ve
5. Firmaların bu standartlara ve rakiplerine göre itibarlarına içerik veren değerlendirmeleri
(Fombrun, 2012:98).
Fombrun’a göre bu etkileşimlerden, bazı şirketleri “kazananlar” ve diğerlerini “kaybedenler”
yapan başarı ve başarısızlık tanımları ortaya çıkar ve itibarlar ve sıralamalar oluşturulur
(Fombrun, 2012:98). Bir "itibar", organizasyonların gömülü olduğu karmaşık bilişsel, sosyal,
kurumsal ve ekolojik sistemlerin birçok bileşeninden yalnızca biridir. Bu nedenle itibarlar,
yerleşik yorumlayıcı yapılara ve dilsel geleneklere sahip diğer birçok yapı tarafından ortaklaşa
belirlenir (Fombrun, 2012:98). Kuruluşların liderleri çoğunlukla söz konusu yapıların hepsinin
birleştiği bir “tanıtım yüzü” ya da “bilenen yüzü” konumunda olmaktadırlar. Dolayısıyla liderlik
ve liderler, bir yandan itibarın oluşmasında alınacak tüm karar ve uygulamaların sahibi
pozisyonundayken diğer yandan itibarın da tanıtım yüzü konumundadır. Liderin itibar yönetimi
sürecindeki önemi hem rutin ve sorunsuz giden dönemlerde hem de kriz dönemlerinde dikkate
değer niteliktedir. Çünkü her iki dönemde de lider mercek altındadır. İtibar ve kriz kavramlarının
yakın ilişkide olduğu bilinen bir gerçektir, çünkü krizlerden en çok kuruluşların itibarları yara
almaktadır. Bu noktada ise, liderin krizi yönetme kabiliyetinden tutun, kriz dönemindeki
iletişimine ve kriz sonrası dönemdeki hassasiyetine kadar pek çok unsur dikkatle takip edilir.
Kriz yokken de bir liderin paydaşları ile işbirliği oranı, tüketicileri ve orijin ülke kültürüyle bağı,
küresel duyarlılık gereken konulardaki hassasiyeti, yalnızca kâr ile ilgilenmeyip, özle ilgi
gerektiren kişi ve konulara eğilmesi ve dezavantajlı konseptleri savunması, en önemlisi de
sürdürülebilirliği sağlaması liderliğin günümüz beklentilerini oluşturmaktadır. Bu bağlamda,
kurumsal iletişimlerinde yer alan üslup, mesaj ve kullandığı kanallar daima paydaşların dikkatini
çekmektedir. Fombrun (1996) ayrıca Fortune araştırmalarında firmaların itibarlarına üç faktörün
etki ettiğini gördüklerini belirtmektedir. 1- reklam, 2- toplum katılımı, 3- medyada görünürlük.
Ancak yine eklemektedir ki; “Bununla birlikte, medyada görünürlük, genellikle kötü bir
görünürlüktür: Kamunun dikkatini arttırır, kaşları kaldırır ve yöneticilerin müdahale olmaksızın
stratejik kararlar alma serbestliğini azaltır. Başka bir deyişle, sonuçlar, olumlu ya da olumsuz
olsun, araştırma raporlarının ve gazete yazılarının bir şirketin itibarına çok az yardımcı olduğunu
gösteriyor. Bir şirketin medyadaki görünürlüğü ne kadar düşükse, itibarı o kadar iyi olur”
(Fombrun, 1996:187).
Buradan çıkarımla, medyayı doğru ve etkin kullanmayan kuruluşlar ve liderlerin ya boşa çaba
harcadıklarını ya da itibarlarının olumsuz etkileyebileceklerini ifade edebiliriz.
Günümüz iletişim ortamları düşünüldüğünde, liderler birer kişi olarak da kendi iletişimlerini
kuruluşundan bağımsız yönetmek zorunda kalmaktadırlar. Özellikle TransformasyonelDönüşümcü Liderlik Stilinde liderden beklenen davranışlar, yalnızca iş konularını
kapsamamakta, liderin kişisel olarak kendi iletişim ve algısının da liderlik sergilerken ne derece
önemli olduğunu vurgulamaktadır. Dolayısıyla gönümüzde iş hayatında TransformasyonelDönüşümcü Liderlik sergileyen ve bu tarzını Sürdürülebilirlik Liderliğine dönüştüren liderlerin
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kurumsal İtibarın oluşması, korunması paydaşlar arasında yaygınlaştırılması anlamında önemli
rollere sahip oldukları bire gerçektir.

POPÜLER KÜLTÜR
Popüler kültür, gündelik yaşantısı içerisinde bireyin müzikten giyime, yiyecekten turizme, dili
kullanma biçiminden yaşam şekline kadar geniş bir çerçevede çoğunluğun yaptığını yapama
eğilimi olarak ifade edilmektedir. Özellikle iletişimin küreselleşmesi ve kitleselleşmesi, hızı ve
akımlar halinde iç dinamiklerinin değişmesi dikkate alındığında, bugün bir ülkede beğenilen,
yapılan, sevilen ya da uygulanan herhangi bir olgunun diğer kişilere erişmesi ve kabul görmesi
bir zorunluluk halini almış, hatta bu trendleri, modaları, yenilikleri takip edememek, gündemden
ve çağın getirdiği entelektüellikten uzak kalındığını gösterir olmuştur. Çünkü İrfan Erdoğan’ın
da dediği gibi 19. yüzyılın kapitalizmi, yeni ve eşi olmayan bir egemen kültürü, kitle kültürünü
yaratmıştır. Bu kültür (a) ihtisaslaşmış özel bir sektör olarak, (b) durmadan artan endüstri üretimi
olarak ve en önemlisi (c), ilk defa işçi sınıfına yöneltilen ve özellikle onların tüketimi için üretilen
bir kültür olarak ortaya çıktı. Bu kültürel üretim kitle üretimi yapan kapitalist pazara entegre
olmuş yaşam biçiminde, pazar güçlerinin kendilerini sürdürme ve yayılma (ulusal ve uluslararası
sömürü) zorunluluğuyla birlikte gelir (Erdoğan, 2004:3).
Halk kültürü, halkın içinden ve yaşam pratiklerinden kendiliğinden doğan ve anonim olarak ifade
edilen, alım-satımı yapılmayan, paketlenmemiş kültürel unsurlar taşırken, popüler kültür, kökleri
yerel geleneklerde bulunan halk inançlarını, pratiklerini ve nesnelerini, keza siyasal ve ticari
merkezlerde üretilen kitlesel inançları, pratikleri ve nesneleri içerir; popüler kültürün içeriğinde
popülerleştirilmiş seçkin kültürel biçimlerin yanı sıra müze geleneği düzeyine yükseltilmiş
popüler biçimler de bulunmaktadır (Mutlu, 2016:307). Popüler kültür, dayanağını halk
kültüründen alarak onu değiştirip, dönüştürüp, tekrar halkın gündemine sunmakta ancak bu kez
içeriğinde medya ve iletişimin yaygınlaştırma yeteneğini kullanarak bir şekilde “meta” haline
getirmektedir. Çünkü popüler kültür egemen toplumsal ve ekonomik ilişkileri destekler, haklı
çıkarır ve sürüp gitmesinde yardımcı olur. Kitle üretimi yapan pazarın ekonomik, siyasal ve
bilişselliğinin ifadesi olan kitle kültürünün somut şekillerinden biridir. Kitle kültürü tekelci
kapitalizmin hem mal hem de imajlar satışını yapan, uluslararası pazarın değişmelerine ve
gereksinimlerine göre biçimlenip değişen, önceden yapılmış, önceden kesilip biçilmiş,
paketlenip sunulmuş bir kültürü anlatır (Erdoğan, 2004:4).
İnternet ve sosyal medyadaki gelişmeler, hayran kitlelerinin fanatizmi, moda akımlarının hızla
değişimi, teknolojinin gelişmesindeki hız ve teknolojiyi kullanmanın bir statü belirleme aracı
olarak değerlendirilmesi…. gibi pek çok unsur popüler kültürün göstergeleri olarak hayatımızı
kuşatmış durumdadır. Egemen popüler pratikler belli zaman ve yerde baskın olan endüstriyel,
siyasal, ekonomik ve düşünselle ilgili faaliyetlerdir. Popüler pratiklerin en yoğun olduğu zaman
iş dışı zaman olarak biçimlendirilmiştir (Erdoğan, 2004:8). Günümüz insanının iş dışı
zamanlarında yaptıklarının “gelir” ve kâr” amaçlı olarak kullanılması için gereken altyapı,
popüler kültür unsurlarıyla desteklenerek sunulmaktadır. Giderek popüler kültür unsurlarını
olması gereken kültürel zemin olarak algılayan günümüz insanı, kendisini bu zeminden ayıracak
pratiklere yöneldiğinde içinde bulunduğu toplum ya da gruptan dışlandığını hissetmekte ve
yabancılaşmaktadır.
Medyanın popüler kültürün yaygınlaşması ve benimsenmesinde en önemli araç olduğu gerçeği
göz önüne alındığında medyanın dayattığı unsurların gündelik hayatın ve boş zamanların ana
konularını da sunduğunu söylemek hiç de yanlış olmayacaktır. “Görmek inanmaktır” sözü
epistemolojik bir aksiyon olarak daima önde gelen bir konumda olmuştur; ancak “söylemek
inanmaktır”, “okumak inanmaktır”, “saymak inanmaktır”, “çıkarsama yapmak inanmaktır” ve
“hissetmek inanmaktır” gibi sözlerle de kültürlerin medya değişimine uğramasıyla önemleri
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artan ya da azalan sözlerdir. Bir kültür sözlü iletişimden yazıya, basılı yayınlardan televizyon
yayınlarına kaydıkça hakikatle ilgili fikirleri de değişir (Postman, 1985:34). Böylece
toplum, inandıklarımızın ve bildiklerimizin, benimsediklerimizin ve olması gerektiğini
düşündüklerimizin aslında sunulanlar olduğunu fark etmek yerine kitleden kopmamayı seçmiş
olmaktadır. Neil Postman bu durumu şöyle özetlemiştir:
“… bizim konuşmalarımızın konusunu, televizyonun kendisinden çok
televizyonda görünenler, yani onun içeriği oluşturur. Televizyonun ekolojisi
(buna hem onun fiziksel özellikleri ve sembolik kodu hem de olağan
biçiminde ona atfettiğimiz koşullar dahildir) tartışılmaz bir veri sayılmakta,
doğal olarak kabul edilmektedir. Televizyon, deyiş yerindeyse, toplumsal ve
entelektüel evrenin arka planındaki radyasyon, yüz yıl önceki elektronik
“bigbang”in neredeyse gözle görülmez kalıntısıdır” (Postman, 1985:9293).
Günümüzde popüler kültür, kitle üretimi yapan pazarın ekonomik, siyasal ve bilişselliğinin
ifadesi olan kitle kültürünün somut şekillerinden biridir. Kitle kültürü tekelci kapitalizmin hem
mal hem de imajlar satışını yapan, uluslararası pazarın değişmelerine ve gereksinimlerine göre
biçimlenip değişen, önceden-yapılmış, önceden kesilip biçilmiş, paketlenip sunulmuş bir kültürü
anlatır. Popüler kültür bir kullanım ve tüketim kültürüdür: Kullanım ve tüketim popülerin
üretiminin ilk safhasından son-kullanım ve atma safhasına kadar her aşamasında vardır (Erdoğan,
2004:34). Erol Mutlu’nun Adorno (1975)’dan aktardığı gibi Adorno ve Horkheimer ile birlikte
yayınladıkları Aydınlanmanın Diyalektiği adlı kitapta, “kitle kültürü” yerine “kültür endüstrileri”
terimini kullanmalarını kitle kültürü teriminin kitlelerin kendiliğinden (otantik) kültürünün
anlaşılması ihtimalini, böylelikle de bu kültürü savunanların kabul edebileceği yorumu baştan
dışlama gailesiyle açıklıyor. Bu kavram ekseninde karşıtlaşan iki kültürel durum veya süreç var:
Bir yandan sahici, otantik, kendiliğinden bir kültür, yani “halk kültürü” ve bunun karşısında
yapay, aldatıcı ve imal edilen bir kültür, yani her ne kadar kitapta kullanmaktan imtina etmiş
olsalar da “kitle kültürü” (Mutlu, 2016:307).
Popüler kültür, kitle kültürü ya da kültür endüstrisi densin, sonuçta günümüzde yaşadığımız her
anın medya tarafından dayatılan mesajlarla kuşatılmış bir şekilde oluştuğu kesindir.
Endüstrileşmenin bir getirisi olarak yoğun bir iş ortamında olan insanlar, hayattan keyif ve
mutluluk alabilmenin yolunu tüketim ile bileştirecekleri noktaya getirilerek popüler kültürün
tüketilmesi, sonra tekrar tüketilmesi ve devamlı tüketilmesiyle rahatlayacağını düşünmesinde
uzaklaşması için dönüşü olmayan noktayı geçtiğini söyleyebiliriz. Moda, müzik, trendler,
eğilimler, küresel kampanyalar, küresel söylemler, küresel dil, küresel topluluklar ve eylemler,
küresel aktivizmler, küresel felsefeler, küresel pazarlama, küresel üretim, küresel tüketim ve
küresel iletişim ile oluşturulan kitle kültürünün ister istemez geldiği boyut küresel pazar
dinamiklerinin durdurulamayacağı bir noktadadır. Böylece oluşan popüler kültür unsurları yeni
kuşaklar için anonim ve olması gereken halk kültürü şeklinde algılanmaktadır diyebiliriz.
Günümüzde kurumsal şirketlerden, liderler, Ceo’lardan halka hemen herkes popüler kültürden
etkilenmekte ve bir şekilde popüler kültür nesnesi olarak hayatına devam etmektedir. Aksi
takdirde dışlanma ve çağın gereklerinden uzak kalma riski ile karşı karşıya kalmaktadır. Hatta iş
yapış şekillerinde oluşan değişken ve yenilikçi yapı popüler kültürü desteklemekte, teknolojiden,
yiyeceğe, mimariden müziğe kadar her yaşam alanında ve iş dünyasının çarklarında popüler
kültürün etkileri gözlemlenebilmektedir.
LİDERLİK, İTİBAR VE POPÜLER KÜLTÜR ETKİLEŞİMİ ÖRNEKLERİ VE
DEĞERLENDİRMELERİ
Fortune dergisi her yıl Fortune 500 adı altında dünyanın en itibarlı kuruluş ve markalarını
listelemektedir. Fortune'un kapağında tekerleğiyle birlikte Roma tanrıçası Fortuna'nın yer aldığı
ilk sayısı, Şubat 1930'dan itibaren abonelere dağıtıldı. Bugün Fortune, dünyanın önde gelen ticari
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medya markalarından biridir ve çok uluslu bir aylık dergi, günlük web sitesi ve konferans
dizilerinden oluşmaktadır. Tamamen Chatchaval Jiaravanon'a ait olan ve Meredith Corporation
tarafından yayınlanan Fortune Media Group Holdings Limited'e aittir. Fortune Global 500,
toplam gelire göre ölçülen dünya çapındaki en büyük 500 şirketin yıllık sıralaması iken, Fortune
500 ise yalnızca ABD şirketleridir (https://fortune.com/global500/2017/methodology/, E.T.
20.04.2022). Gelirler, kâr, bilanço, çalışanlar, medyanlar (ortamlar) ve krediler gibi kriterlere
göre yapılan bir sistematik ile Fortune 500 listesi şirketleri belirlenmektedir. Elde edilen bilgiler,
Fortune'un İş Bilgi Veritabanı tarafından işlenerek, Lexis Securities Mosaic, S&P Global Market
Intelligence ve Thomson Reuters gibi küresel danışmanlık firmaları tarafından destekler alınarak
hazırlanmaktadır (https://fortune.com/global500/2017/methodology/, E.T. 20.04.2022).
Bu çalışmada 2020 ve 2021 yıllarında Fortune 500 listesinde iki yıl üst üste ilk iki sırada yer
alan Wallmart ve Amazon CEO’larının kişisel sosyal medyalarında, kurumsal sosyal medya
hesaplarında ve internette yer alan haberlerinden örnekler popüler kültür unsurlarını kullanmaları
ve liderlik vasıfları dikkate alınarak bir değerlendirme yapılmaya çalışılmaktadır.
Tablo 7: Fortune 500 listesi, 2020, 2021 Yılları Listeleri Görselleri

45
Kaynak: https://fortune.com/global500/, E.T. 30.04.2022.

CEO’LAR VE POPÜLER KÜLTÜR ETKİLEŞİMİ ÖRNEKLERİ
WALLMART VE CEO’SU DOUGH McMILLON
Dough McMillon 30 yıldır Wallmart bünyesinin bir çalışanı olarak 2014 yılından bugüne kadar
da Ceo olarak görev almaktadır. Aslen Jonesboro, Arkansas'lı olan Doug, Arkansas
Üniversitesi'nden işletme alanında lisans derecesi ve Tulsa Üniversitesi'nden işletme alanında
yüksek lisans derecesi ile mezun olmuştur. Doug McMillon, Business Roundtable, Consumer
Goods Forum ve Crystal Bridges Museum of American Art'ın yönetim kurullarında görev
yapmaktadır. Ayrıca Çin'in Pekin kentindeki Tsinghua Üniversitesi Ekonomi ve Yönetim
Okulu'nun danışma kurulunda yer almaktadır (https://corporate.walmart.com/leadership/dougmcmillon, E.T. 22.04.2022).
2014 yılından bugüne kadar Wallmart’ın Fortune 500 listesinde üst sıralarda yer alması ve
başarılarının Covid-19 Pandemisi dönemi dahil günden güne gelişmesi bir Dough McMillon’ın
Ceo olarak başarısının da bir göstergesi sayılabilir. McMillon’ın özellikle 2019 yılında ABD’nin
Texas eyaletine bağlı El Paso kentindeki ırkçı bir gencin silahlı saldırı gerçekleştirerek 20 kişinin
ölümüne yol açtığı olayda gösterdiği kriz yönetimi ve liderliği çok başarılı bulunmuştur. Forbes
yazarı Jeff Cunningham’ın kaleme aldığı makalede McMillon’ın söz konusu krizde, kriz iletişimi
olarak 4C diye adlandırdığı “Compassion-Şefkat, Commitment-Bağlılık, Candor- Samimiyet ve
Communicate-İletişim kurmak aşamaları başarıyla gerçekleştiren bir strateji izlediğini
belirtmiştir (https://cunninghamjeff.medium.com, E.T. 22.04.2022).
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Resim 1: Ivanka Turmp – Wallmart Ziyareti

Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/femail/article-6194737/Ivanka-Trump-wears-budget-friendly-skirt-visitsWalmart.html, 22.04.2022.

Ivanka Trump’ın Wallmart’ı ziyaret etmesi ile ilgili medyada yer alan haberlerde çoğunlukla
Dough McMillon’un nasıl rehberlik ettiği ve şirketini tanıttığı ile ilgili içeriklere yer verilmiştir.
Resim 2: Wallmart Shareholders Meeting 2017

Kaynak: https://corporate.walmart.com/shareholders-2017, E.T. 22.04.2022.

Wallmart’ın yıllık toplantısı hem bir taraftan geniş çalışan kitlesini bir araya getiresi ve
medyadan izlenmesi açısından büyük dikkat çekerken, magazin unsuru olarak Ceo McMillon’un
paylaşılan görselleri ve haber içerikleri daha çok çalışanlarla yakın iletişim kurmasına ilişkin
görsellerden oluşmaktadır.
Resim 3: Walllmart Yıllık Toplantıda İş ve Müziği Birleştiriyor

Kaynak: https://www.nwaonline.com/news/2014/jun/07/walmart-mixes-business-music-at-annual-/,
E.T.22.04.2022.
Resim 4: Twitter Dough McMillon Hesabı
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Kaynak: Twitter.com, 27.04.2022.

Dough McMillon ile ilgili Google.com araması yapıldığında binlerce görsel çıkmakta ancak
bunların çoğunluğunun Wallmart ile ilişkili çalışmalara ait görsellere olduğu görülmekte, özel
hayatı ile ilgili bilgiye rastlanmamaktadır. Twitter sosyal medya hesabını dahi isim olarak açılmış
olmasına rağmen link şeklinde kurumsal Wallmart web sitesine yönlendirildiği görülmektedir.
McMillon’un kişisel Twitter hesabı varsa bile farklı bir isimle olabilir. Wallmart çalışanları ile
birlikte ve Wallmart etkinliklerine yönelik fotoğrafların, şirket ile ilgili köşe yazıları ve
haberlerin olduğunu gördüğümüz McMillon’un popüler sanatçı ya da tanınmış kişiler ile birlikte
görüntülenmesi de yine Wallmart ilişkilendirilen daha çok resmi görevliler (Başkan, senatör vb.)
ve ünlü medya mensupları veya medya programlarındaki sunucular olmaktadır.
Wallmart Ceo’su Dough McMillon’un medyada popüler kültür unsurlarını kullandığı ancak çok
fazla altını çizmeden ve özel hayatını medyada kullanmadan şirketinin başarısı ve liderlik
özellikleri ile yer aldığı gözlenmektedir diyebiliriz.
AMAZAON CEO’SU JEFFREY P. BEZOS
Jeff Bezos, 12 Ocak 1964, Albuquerque, New Mexico, ABD doğdu, henüz lisedeyken, genç
öğrencilerde yaratıcı düşünmeyi teşvik eden bir merkez olan Rüya Enstitüsü'nü geliştirdi.
Princeton Üniversitesi'nden elektrik mühendisliği ve bilgisayar bilimi dereceleri ile
1986’da mezun olduktan sonra, New York Investment B D.E.'ye katılmadan önce bir dizi iş
üstlendi.1990’da Shaw & Co. 1990'da çalıştı ve kısa süre sonra kıdemli başkan yardımcısı olarak
atanan Bezos, internetin yatırım olanaklarını incelemekten sorumluydu. Internetin muazzam
potansiyel - Web kullanımı yılda yüzde 2.000'den fazla büyüyordu - girişimci hayal gücünü
ateşledi. 1994 yılında D.E.'den ayrıldı (https://www.britannica.com/topic/Princeton-University,
E.T. 24.04.2022). Jeff Bezos, 1994 yılında Seattle'daki garajından e-ticaret devi Amazon'u kurdu.
Temmuz 2021'de icra başkanı olmak için CEO olarak görevinden ayrıldı. Bezos, 2021'de 8.8
milyar dolarlık Amazon hissesini sattı ve bazı hisselerini de devretti; şimdi şirketin %10'undan
biraz daha azına sahip. Amazon, Covid-19 Pandemisi sırasında depo çalışanlarına yönelik
muamelesi nedeniyle ABD senatörlerinden ve genel halktan eleştirilerle karşı karşıya kaldı
(https://www.forbes.com/profile/jeff-bezos/?sh=fbcb1c1b2382, E.T. 24.04.2022). Bezos,
Amazon dışında 2000 yılında Blue Origin adlı bir uzay uçuşu şirketi kurdu. Blue Origin kısa süre
sonra Teksas'ta bir fırlatma alanı satın aldı ve 2018'de mürettebatlı bir yörünge altı uzay aracı
New Shepard'ı ve bir yörünge fırlatma aracı olan New Glenn'i 2018'de piyasaya sürmeyi planladı.
Bezos, The Washington Post ve bağlı yayınları 2013'te 250 milyon dolara satın aldı. Bezos'un
net değeri 2018'de 112 milyar dolar olarak hesaplandı ve onu dünyanın en zengin insanı yaptı
(https://www.britannica.com/biography/Jeff-Bezos, E.T. 24.04.2022).
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Resim 5: Jeff Bezos Twitter Hesabı Görseli

Kaynak: Twitter.com, E.T. 24.04.2022.

Jeff Bezos’un Amazon ile bağlantısı olmayan kendi kişisel Twitter hesabı bulunmakta, dört
milyondan fazla kişi tarafından takip edilmekte ve oradan pek çok paylaşımda bulunmaktadır.
Bezos, sosyal medyasını aktif kullanmasının yanı sıra magazin basınında da yer almaktadır.
Google araması yapıldığında çıkan ilgili haberlerin pek çoğu magazin içeren haberler olarak
görülmektedir.
Resim 6: Jeff Bezos ve Jennefer Lopez

Kaynak: https://www.nairaland.com/5689779/amazon-ceo-jeff-bezos-goes, 22.04.2022.

Jeff Bezos, Hollywood yıldızları ve popüler şarkıcılar ile de çeşitli etkinliklerde birlikte
görünmekte ve medyada yer almaktadır.
Resim 7: Jeff Bezos ve 2020 Super Bowl Yazışması

Kaynak:
https://people.com/sports/lizzo-matthew-mcconaughey-more-celebrities-at-the-2020-super-bowl/
E.T. 22.04.2022.

Örneğin, Super Bowl turnuvasında bir sanatçı ile resmini paylaşarak, Grammy ödüllü “Juice”
şarkıcısı ile fotoğrafının altına “”DNA testi yaptım, %100 @lizzo'nun en büyük hayranı olduğum
ortaya çıktı” (https://people.com, E.T. 22.04.2022) şeklinde bir mesaj paylaşmıştır.
Resim 8: Jeff Bezos ve Super Bowl Twitter Yazışması
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Kaynak: Twitter.com, E.T. 22.04.2022.

Jeff Bezos’un sporcular ile birlikte de pek çok Twitter paylaşımı bulunmaktadır.
Resim 9: Jeff Bezos ve Yüzüklerin Efendisi Filmi Afişi

Kaynak: https://www.entrepreneur.com/article/414277, E.T. 22.04.2022.

Jeff Bezos, Hollywood’un fantastik film serisi Yüzüklerin Efendisi filmi gibi popüler kültür
ürünü olan yapımlarla ilgili mesaj paylaşımları da yapmaktadır.
Resim 10: Jeff Bezos ve Leonardo Di Caprio Twitter Yazışması

Kaynak: Twitter.com, E.T. 22.01.2022.

Jeff Bezos’un özel yaşamı da gazete haberlerinde yer almakta ve internette takip edilmektedir.
Boşanması ve sevgilisi ile ilgili sık sık haberlere konu olan Bezos’un özellikle sevgilisinin
Hollywood Yıldızı Leonardo DiCaprio ile karşılaşmasına ilişkin dünya çapında haber ve viral
olduğu da görülmektedir. “Bir gala daveti sırasında Jeff Bezos’un sevgilisi Lauren Sanchez'in
Leonardo DiCaprio'ya bakışları Twitter'da bir videoyla viral oldu ve Video'nun altına Jeff
Bezos'un yaptığı esprili gönderme ise yeni bir gündem yarattı. Fotoğrafta, “Tehlike! Dik kayalık,
ölümcül düşme riski” yazılı bir tabela dikkat çekerken, yıldız oyuncuyu “mention”layarak “Leo,
buraya gelsene, sana bir şey göstereceğim…” mesajını yazması gündemin büyümesine neden
oldu (https://www.hurriyet.com.tr, E.T. 22.04.2022).
Amazon Ceo’su Jeffry P. Bezos, ABD’de popüler kültür unsurlarını kimliği ile bütünleştiren ve
medyada hem iş başarıları hem de magazin ve popüler kültür içerikleriyle yer almaktadır. Aldığı
eğitim, iş dünyasında gösterdiği başarı ve şirketinin üst üste Fortune 500 listesinde üst sıralarda
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yer alarak, itibar ölçeğinde kullanılan tüm unsurlar bakımından başarı örneği sergilediğinin
görülmesine rağmen, Bezos’un popüler kültür mesajları ve içeriklerinden uzak kalmadığı
gözlenmektedir diyebiliriz.
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Küresel iş dünyasında liderler, bir kuruluşun DNA’larını oluşturan tüm unsurlarını tasarlayan,
uygulayan, geliştiren ve tüm hedef kitlelerde bu unsurlarla birlikte bağlılık, güven, sadakat gibi
duyguları yaratan vizyoner ve yenilikçi kişi olarak değerlendirilmektedir. Ceo’ların kurumsal
itibar oluşurken, itibar bileşenleri arasında yer alan liderlik fonksiyonlarını yerine getirmelerinin
de çok önemli olduğu bellidir. Üstelik liderler, kurumsal itibarın çok önemli bir göstergesi olarak
kurumsal her kararda sorumluluk yüklenirken, kendi kişisel itibarlarını da doğru yönetmek
durumundadırlar. Liderlik stili olarak dönüşümcü ve sürdürülebilir liderlik unsurlarının
sergilenmesi günümüz tüketicileri ve hedef kitlelerinin önem verdiği unsurlar olarak karşımıza
çıkmaktadır. Ancak liderler bir yandan hedef kitleleri ile dönüşümcü ve sürdürülebilir liderlik
performansları sergilerken, diğer yandan şeffaf, samimi, açık, gerçekçi, güvenilir ve halktan biri
gibi olduklarını da belirtmek durumundadırlar. Aksi takdirde çok katmanlı tüketici grupları ile
aralarında yaşayış ve düşünce farklılıkları olduğu, ayrı dünyalarda yaşadıkları ve yalnızca iş veya
kâr odaklı çalıştıkları izlenimi yaratabilirler. Tam da bu noktada popüler kültür unsurları
liderlerin yardımına koşmaktadır diyebiliriz. Popüler kültür, endüstrileşmeyle birlikte tüketim
toplumuna geçen halk kitlelerinin birbirleriyle benzeşerek rahatladıkları ve aynılaştıkları rahat
ortamın mesajlarını veren bir anlayış haline gelmiştir. Kitle kültüründen kopmadan ya da kitle
kültürünün önemli bir parçası olduğunu hisseden tüketicilerin liderlerin de kendileriyle aynı
noktalarda buluştuklarını görmeleri, bir yandan onlara güven ve sadakat geliştirmelerine katkı
sağlarken, diğer yandan aynı koşullarda yaşadıkları dünyanın fırsat eşitliğine dayalı umut ve
rahatlamasına yönelik izlenimler de uyandırmaktadır.
Fortune 500 Amerika listesinde 2020 ve 2021yıllarında üst üste en itibarlı kuruluşlar olarak
listelenen Wallmart ve Amazon, ne kadar ilginçtir ki iş kolları ile de tüketim toplumunun tüketim
merkezli iki büyük kuruluşudur. Tüketim odaklı iş kolunun başında olan, tüm itibar ve yönetim
stratejilerini, küresel büyük bütçelerini ve kurumsal itibarlarını yöneten her iki markanın Ceo’su
da popüler kültür unsurlarını belli oranlarda kullanan kişiler olarak karşımıza çıkmaktadır.
Wallmart Ceo’su Dough McMillon, popüler kültür unsurlarını daha çok kuruluşuna odaklı
şekilde ve kurumsal iletişim unsurlarıyla birlikte kullanmaktadır diyebiliriz. Ancak Amazon
Ceo’su Jeffry Bezos, popüler kültürün tüm dinamiklerini, magazin dahil medyanın tüm
olanaklarını gündem olarak ve gündemde kalarak kullanmaktadır. Her iki lider de gerek halk ile
birlikte olmaya, tüketici gruplarının ve çalışanlarının ortak beğeni, istek ve ihtiyaçlarda
buluştuklarının altını çizmeye çakışırken, bir taraftan da çalışarak, dünyanın geleceği için iyi
şeyler yapmaya yönelik işler gerçekleştirdiklerini anlatmaya çalışmaktadırlar. Kısacası hemen
herkesin beğendiği, sevdiği, uyguladığı popüler kültür unsurlarıyla bağdaşık olaylar içinde olup,
halka yakın söylemler gerçekleştirirken, diğer yandan tüketiciler ve dünyanın geleceği için de
çalıştıklarını belirterek güven ve sadakat yaratmaktadırlar. Hem Amazon hem de Wallmart, gerek
kendi iş kolları gerekse başka alanlarda gerçekleştirdikleri yatırımlar ile Ceo algılarını
pekiştirerek geleceğe yatırım yaptıklarını ve kurumsal itibarın en önemli unsurlarından birisi olan
geleceği tasarlama yeteneğini de ortaya koymaktadırlar. Böylece birer Ceo olarak Dough
McMillon ve Jeffrey P. Bezos liderlik anlayışı, kurumsal ve kişisel itibar yönetimi ve popüler
kültür unsurlarının birleşmesinden dünyanın en başarılı şirketleri olmalarına uzanan yolun en
önemli ve geçerli örnekleri olarak karşımızda durmaktadırlar diyebiliriz.
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ÖZET:
Poetik-felsefi mirası ilə tarihi çok asrlar önceye dayalı ve zengin edebi geleneklere sahip klasik
Azerbaycan edebiyatının zirvesini feth etmiş büyük söz ustatlarından biri de Şeyh Ali ibn Seyid
Muhammed
İmadeddin
Nesimidir.(öl.1417)
Türk
halklarının
yetenekli
şairi
gibi şöhret kazanmış Nesimi ana dili Azerbaycan Türkçesi ile yanısıra Fars ve Arap dilleride de
mükemmel sanat incilerinin müellifidir. Farsça Divan`ında şair gazel, kaside, kıta, rubai,
tecibent, mesnevi gibi lirik şiirin çeşitli türlerine başvurmakla divan edebiyatının mükemmel
örneklerini kaleme almıştır. Ana dilinde yaratdığı analoji şiir geleneğinden gerek manevi-estetik,
idea-mefkureci değer bakımından, gerekse edebi yapısı ve Doğu poetikasının rengarenk söz
sanatlarından yararlanmak bakımından aşağı kalır yanı olmayan Farsça Divan`ı dilcilik
bağlamında da araştırmacılar için zengin kaynaktır. Biz bu araştımamızda ilahi aşkla, beşeri
sevginin poetik ifadesi olan Nesimi şiirlerinde sık-sık rastladığımız hitap, onların kullanma
yerleri, sözlük içeriği ihtiva ettikleri, anlam ayrıntılarını araştırmaya almışız. Bu amaçla meşhur
İran şairi Seyyid Ali Salehi`nin Nesimi`nin Farsça Divanı esasında hazırladığı قوقونوس درشب
عمادالدین نسیمی- ( خاکسترKaranlık gicede Kokonus) ismli kitaba muracaatta bulunduk. Divan`da
diğer poetik örneklerle yanısıra toplanmış 175 gazelden sırasıyla 100 tanesini inceleyerek burada
kullanılan hitapların istatistik bölgüsünü yapmışız.Azerbaycan Türkçesinde-hitap;
farsça خطابrusça-обрщение; ingilizce-adress isimlendirilen bu dil faktörü “..adların, zamirlerin
ve adlaşmış önadların veya onlara uygun sözcük birleşmelerinin başvurulan şahsa ve eşyalara
yönelik kullanılmasıdır. Genellikle hitap sentaktik bakımından segment üzeri vasıtalarla
hazırlanır.
Nesiminin edebi hayatı için karakterik olan bu edebi, gramatik usulün iki, üç değil, hatta altı
ve ondan daha çok sözcükle ifade vasıtalarına rastlıyoruz. Belirtmek gerekir ki, fikrin daha
dolgun, canlı ifadesine hizmet eden hitaplar Nesimi belagatının, tehayyül olanaklarının
sınırsızlığı sayesinde tamamen yeni ve farklı nitelik kazanmıştır.
Anahtar kelimeler: İmadeddin Nesimi, Farsça Divanı, Divan edebiyatı, hitap.
ABSTRACT:
One of the great wordsmiths who conquered the peak of Azerbaijani literature with his poetic
and philosophical heritage which has a centuries-old history and rich artistic traditions is Sheikh
Ali ibn Sayyid Muhammad, Imadaddin Nasimi. (death: 1417). Nasimi who has got a reputation
as a capable poet of the Turkic-speaking countries, is an author of the perfect art pearls also in
Persian and Arabic languages, alongside the Azerbaijani language.
Poet has created the perfect sample of the divan literature by addressing the different genres of
the lyric genres like ghazal, qasida ("lyrics"), qita and rubai, terci-bend, masnavi in his divan in
Persian. The Persian divan which does not lag behind the analogous poetry, written in the native
language, both in terms of moral-aesthetic, idea-ideological value and of benefiting from the
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artistic structure and the colorful expression and description means of Eastern poetics, is also a
study resource for researches in the linguistics context. In our study, we have involved the
address which is often seen in the Nasimi’s poetry, a poetic expression of divine love and human
love, their places of use, lexical components and semantic stratum in the research.
For this purpose, we have addressed the book “ عمادالدین نسیمی- “ قوقونوس در شب خاکسترcompiled
by the famous Iranian poet Seyed Ali Salehi on the basis of the Persian divan of Nasimi.
Examining 100 of the 175 ghazals collected in the divan, along with other poetic examples, we
made a statistical distribution of the addresses used here. This language fact which is "xitab" in
Azerbaijani language, " "خطابin the Persian language, and an address in English, are the use of
“… nouns, pronouns, and substantivized adjectives or word or phrases towards the addressed
person or items. The address is usually syntactically composed of segmental means”.
We come across not two, three, but even six or more lexeme means of expression of this literary
and grammatical style, which is characteristic of Nasimi's creativity. It should be noted that the
addresses, which serve a fuller, more vivid expression of thought, have acquired a completely
new, different nature due to Nasimi's eloquence and unlimited possibilities of imagination.
Key words: Imadaddin Nasimi, Persian divan, Divan literature, Address.
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TÜRKİYE’NİN ENERJİ GÜVENLİĞİNDE DOĞU AKDENİZİN ÖNEMİ
MERVE ÇOCUK
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu YL Öğrencisi
Doç. Dr. Galip Afşin RAVANOĞLU
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
ÖZET
21. yüzyıl da ulusal ve uluslararası alanda gündemde olan konular arasında enerji güvenliği
gelmektedir. Dolayısıyla devletler için, enerji güvenliği ve enerji jeopolitiği konusu önem arz
etmektedir. Bu bağlamda Doğu Akdeniz’de bulunan hidrokarbon rezervleri, kıyıdaş ülkeler için
enerji güvenliği sorunu haline dönüşmüştür. Özellikle Avrupa Birliği, enerji güvenliğini
sağlayabilmeleri için o bölgeden gelebilecek en fazla enerji kaynağına sahip olabilmek için aktif
olarak siyasi girişimlerde bulunmaktadır. Türkiye’de enerji kaynaklarının bulunduğu bölge ile
Avrupa’ya nakil güzergâhlarına olan yakınlığı konusunda jeopolitik ve jeostratejik olarak
avantajlı ülke konumundadır.
Anahtar Sözcükler: Enerji Güvenliği, Doğu Akdeniz, Türkiye.
THE IMPORTANCE OF THE EASTERN MEDITERRANEAN IN TURKEY'S
ENERGY SECURITY
ABSTRACT
In the 21st century, energy security is among the issues that are on the agenda in the national and
international arena. Therefore, the issue of energy security and energy geopolitics is important
for states. In this context, hydrocarbon reserves in the Eastern Mediterranean have become an
energy security problem for riparian countries. In particular, the European Union actively
engages in political initiatives in order to have the most energy source that can come from that
region in order to ensure energy security. Turkey is a geopolitically and geostrategically
advantageous country in terms of its proximity to the region of energy resources and
transportation routes to Europe.
Keywords: Energy Security, Eastern Mediterranean, Turkey.
GİRİŞ
Enerji güvenliği son yıllarda ulusal ve uluslararası alanda devletlerin gündeminde olan önemli
konular içerisinde yer almaktadır. Enerji güvenliği üzerine çok fazla tanım yapılsa da genel
olarak enerji boyutu ve güvenlik boyutu olarak ele alınmaktadır. Enerji boyutu, kaynakları
bulmak ulaşmak ve temin etme sürecidir. Enerji güvenliği boyutu ise temin ettikten sonra üretim,
dağıtım, pazarlama ve tüketim faaliyetlerinin yürütülmesi ve bu faaliyetlerin olduğu yerlerin
korunması olarak ifade edilir. Enerji güvenliği, ulusal güvenlik unsuru olarak ifade edilen, ucuz
ve doğal enerji kaynaklarına ulaşımı ve enerji taleplerinin devamının sağlanması durumu ve
bunun için alınması gereken tüm tedbirler olarak da açıklanabilir.
Türkiye’nin enerjiye olan talebi sürekli artış göstermektedir. Buna karşın hidrokarbon rezervler
önce olmak üzere enerji kaynağı açısından yeterli ölçüde değildir. Fakat var olduğu coğrafi statü
Türkiye’ye stratejik bakımdan önem arz ederken aynı süreçte enerji konusunu devamlı gündemde
olmasını sağlamaktadır. Öyle ki kaynağı olan bölgelerle (Ortadoğu ve Rusya) birlikte tüketimin
fazla olduğu bölgeler içerisinde olan Türkiye, birçok enerji transfer hattına da ev sahipliği
yapmaktadır. Bu nedenle Türkiye’nin millî enerji politikasında enerjide merkez konum
durumunun da temelini atmaktadır. Bu stratejik konuma ek olarak Doğu Akdeniz’e olan
kıyıdaşlık ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) üzerindeki garantörlük durumundan
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dolayı, bölgedeki enerji yarışında Türkiye de önemli bir faktör olarak varlığını göstermiştir.
(Öztopal, & Yiğittepe, 2020).
Çalışmanın amacı, Doğu Akdeniz’deki zengin hidrokarbon kaynaklarının keşfedilmesinden
sonra Türkiye için enerji güvenliğinin tanımlanması ve değerlendirilmesidir. Ukrayna-Rusya
savaşıyla birlikte enerji tedariği ve taşınması, alternatif kaynakların enerji piyasasındaki
belirleyici rolü gittikçe önem kazanmaktadır. Bu çalışmada ele alınan konular ve
değerlendirmeler, güncel gelişmeler ışığında değerlendirilerek alanyazına katkı vermesi
amaçlanmış ve bu da çalışmanın özgün değerini oluşturmaktadır.
Çalışmanın ilk bölümünde enerji güvenliği kavramının tanımı açıklanmıştır. İkinci bölümde de
Doğu Akdeniz’in önemi, Doğu Akdeniz’de bulunan ihtilaflı deniz parselleri ve münhasır
ekonomik bölgeden bahsedilmiştir. Üçüncü bölümde ise Doğu Akdeniz’de bulunan rezervlerin
Avrupa’ya ulaştırılmasında Türkiye’nin konumu ve önemi üzerinde durulmuştur. Son olarak
Avrupa’daki Ukrayna-Rusya savaşının sonuçları bağlamında enerji tedariğine değinilmiştir.
1.ENERJİ GÜVENLİĞİ
Günümüzde hem uluslararası hem de ulusal sahalarda üzerinde durulan konular sırlamasının
başında enerji güvenliği yer almaktadır. Enerji güvenliği en net şekliyle “istenilen ölçüde
kaynağın uygun maliyetlerle, doğru zamanda, doğru yerde olmasının sağlanması” şeklinde ifade
edilebilir (Bilgin, 2017). Enerji güvenliği kavramına iki farklı genel bir yaklaşım vardır. Bu
yaklaşımlardan biri enerjiye, diğeri de güvenliğe önem göstermektedir. Enerji güvenliğinin,
enerji açıklaması; enerji kaynaklarının erişilebilirliği, bulunabilirliği ve kabul edilebilirliği olarak
karşımıza çıkmaktadır. Enerji güvenliğinin, güvenlik açıklaması ise enerji arama, geliştirme,
üretim, iletim, çevrim, dağıtım, pazarlama ve tüketim alanındaki işletmelerin her çeşit saldırıya
yönelik fiziki olarak korunması anlamına gelmektedir (Sevim, 2009).
Yapılan bir diğer tanıma göre de enerji güvenliği; ulusal güvenliğin ve ekonomik güvenliğin
yaşamsal ögelerindendir. Enerji güvenliği enerji üretim, iletim ve dağıtım aşamalarının alt
yapısına karşı olası saldırılardan, yatırım noksanlıklarının oluşturacağı kesintilere, grevlerden
lokavtlara, kasırgaların doğuracağı engellerden ambargolara, iç savaştan işgale kadar birden fazla
olasılığı bir arada incelemeyi gerekli kılan geniş açılı bir kavramdır (Pamir, 2007).
Enerjide devamlılığın oluşması güvenilir ve temiz bir biçimde ihracatçı olan ülkelerden uygun
fiyatta ve miktarda alınmasıdır. Sürekliliği olan herhangi bir kaynaktan enerji kaynaklarını uygun
bir parayla elde etmek, kaynaklara da ulaşırken aktarılan enerji aktarım yerlerinde enerjiye karşı
tehdidin olması, boru hatlarının veya deniz taşıma yoluyla olan gönderimin güvenlik şartlarıyla
sağlanması çok önemlidir. Bilhassa yenilemeyen enerji kaynakları mantıklı, tasarruflu bir biçim
de tüketilmeli ve ekonomide büyük konuma sahip olan enerji hizmetlerinde sürekliliğin oluşması
durumuna enerji güvenliği tanımlaması yapılmaktadır (Özer, 2008).
2.DOĞU AKDENİZ
Enerji kaynakları bakımından dünyada coğrafi olarak önemli bir konumda olan Doğu Akdeniz’in
önemi 2008 senesinde keşfedilen petrol ve doğalgaz kaynaklarıyla yeniden gündeme gelmiş ve
bölge gerek ekonomik gerekse siyasi bakımdan bir anda yeniden zirve olmuştur. Doğu
Akdeniz’de keşfedilen rezervler yalnız bölge politikalarını değil, yanında olan Ortadoğu’yu ve
dünya enerji kullanımında üst yerlerde olan Avrupa’yı da ilgilendirmektedir. Avrupa tarafından
bu mevzunun önemi, Rusya’ya olan enerji bağımlılığının Doğu Akdeniz’den gelecek bu yeni
enerji kaynağı ile azalacak olmasından kaynaklanmaktadır (Aksoy, 2016). Diğer taraftan 2010
yılında ABD Jeoloji Araştırmaları Merkezi’nin (USGS) bölgede fazla miktarda petrol ve
doğalgaz kaynağı bulunmasıyla, jeo-ekonomik anlamda hızlı bir artış yaşanmış ve küresel enerji
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piyasalarında var olan ülkelerin ilgisi bölgeye çevrilmiştir. Bu anlamda Birleşmiş Milletler (BM)
Deniz Hukuku sözleşmesi göre Doğu Akdeniz’e kıyısı olan Filistin, Lübnan, GKRY, İsrail,
KKTC, Mısır, Suriye ve Türkiye bölgedeki rezervlerin kullanımında söz sahibi ülkelerdir
(Kütükçü, & Kaya, 2016).
Son zamanlarda, bölgede keşfedilen geniş enerji rezervleri, Doğu Akdeniz enerji jeopolitiğinde
yeni koşulların oluşmasına neden olmuştur (Özekin, 2020). Akdeniz’in önemi, her noktasında
Rusya, Ortadoğu ve Kuzey Afrika olmak üzere ekonomik gelişmenin devam etmesi için enerjiye
bağımlı olan Avrupa Birliği’ni (AB), ABD’yi, Çin’i destekleyen önemli enerji rezervlerinin
olduğu bölgenin merkezinde olmasından kaynaklanmaktadır (Deniz, & Kedikli, 2015).

Harita-1 Doğu Akdeniz Ve Kıyı Devletleri (Kedikli ve Deniz, 2015)
Doğu Akdeniz, siyasi ve ticari tarafları ile beraber enerji nakil yolları ve yeni keşfedilen petrol
ve doğalgaz kaynaklarıyla da önemi artan bir bölgedir. Hazar Bölgesi ve Orta Doğunun yer altı
kaynakları boru hatlarıyla var olan ve yapılması planlanan proje durumundaki hatlar- deniz
yoluyla talep piyasalarına aktarmak üzere Doğu Akdeniz’e inmekte veya deniz yoluyla bu
bölgeden transit geçiş yapmaktadır. Bu da Doğu Akdeniz’i bu açıdan enerji terminali haline
getirmektedir (Turhan, 2016).

Tablo.1 Doğu Akdeniz’de Keşfedilen Doğalgaz Rezervleri (Yorulmaz, 2019).
Tablo 1’de Doğu Akdeniz’de bulunan enerji sahalarının ülke, bölge, miktar, keşfedilme yılı ve
üretime geçiş ve planlanan yılları gösterilmektedir. Buna göre bölgedeki doğalgaz keşifleri ilk
olarak 1999 senesinde İsrail tarafından Noa sahasında yapılmıştır. Uzun süren teknik çalışmalar
ve mali hazırlıklardan sonra 2012 senesine İsrail bu bölgeden doğalgaz çıkarmaya başlamıştır.
Ardından Filistin, GKRY ve Mısır’da keşifler olmuş ve bunların bir kısmında üretim
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çalışmalarına başlanmıştır. Çevre ülkeleri arasında olan Türkiye, KKTC ve Lübnan ise geçen
zaman zarfında araştırma tetkikleri yapılmış da olsa şu zamana kadar somut bir keşif
yapamamışlardır. Bununla birlikte diğer ülkelere oranla Mısır’ın 850 milyar metreküplük en
büyük doğalgaz rezervi Zohr bölgesine sahip olması, bölgesel yarışta bu ülkeyi ön plana çıkartan
kilit bir etken haline getirmiştir (İstikbal, & Boyraz, 2019).
2.1. Münhasır Ekonomik Bölge
Doğu Akdeniz’de yaşanan büyük sorunlardan biri de; hukuki olarak hak sahibi olan ülkelerin
münhasır ekonomik bölgeler oluşturmasıdır. Münhasır Ekonomik Bölge, bir kıyı devletinin
karasuları esas sınırından başlayarak 200 mile kadar olan ve karasuları dışında olan su tabakası
ile deniz yatağı arasındaki alanda, kıyı devletine verilen yetkiler ve haklar olarak tanımlanabilir.
(Pazarcı, 2015).
Münhasır ekonomik bölge ilanlarıyla, bölgedeki olağan krizlere, keşfedilen yeni rezervlerin
paylaşımı sorunu da eklenmiş bulunmaktadır. Bu krizin kaynağında hidrokarbon ve petrol
rezervlerinin paylaşımının olması, sorunun hem ekonomik hem de güvenlik boyutları ile
değerlendirilmesi zorunlu hale getirmektedir. Söz konusu rezervin ne büyüklükte olduğu, bu
ölçekte bir karışıklığın sebebini açıklayacak en büyük faktör olarak önümüze çıkmaktadır.
Tahmini sayılara göre 122 trilyon metreküp petrol kaynağının olduğu bildirilen bölgede; rezerv
payı fazla ve pazar üstünlüğüne sahip herhangi bir faktör için bir değer biçilemez bir kazanım
söz konusu olacaktır. Böylece, bu büyüklükte bir kaynak, bölgede çoğunlukla enerji ithalatçısı
durumunda olan aktörlerin iştahını kabartmaktadır (Yorulmaz, 2019).
Doğu Akdeniz’deki yetki alanları anlaşmazlıkları büyük oranda GKRY’nin kıyıdaş ülkelerle
yapmış olduğu MEB anlaşmalarından ve Türkiye’nin kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge
haklarını yok saymasından meydana gelmiştir. GKRY’nin yapmış olduğu münhasır ekonomik
bölge anlaşmaları ve vermiş olduğu arama ruhsatları iki sebepten uluslararası hukuka göre
değildir. İlk olarak, GKRY adasının tamamını temsil etmemektedir. GKRY, yapmış olduğu MEB
ilanının adanın kendisine ait olan güney bölümünü ilgilendirdiğini savunsa da adanın diğer
bölümünde egemenlik hakları olan KKTC’nin haklarını görmezlikten gelmektedir. İkinci olarak
da uluslararası hukuka uygun, kapalı veya yarı kapalı denizlere kıyısı olan ülkeler haklarını
kullanıp sorumluluklarını yerine getirirken birbirleriyle iş birliği içerisinde olmak zorundadırlar.
GKRY, ilan ettiği MEB alanında ne Türkiye’nin ne de KKTC’nin bilgi ve onayına başvurmuştur.
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, GKRY’nin yapmış olduğu her münhasır ekonomik
bölge anlaşmasında, söz konusu sorunların uluslararası hukuka aykırılığı ve GKRY’nin adanın
tamamını temsil etmediğini dile getirmiştir (Peker, Oktay, & Şensoy, 2019).
Kıbrıs'ın da içinde bulunduğu Doğu Akdeniz'de yaşanılan tereddütlerin temel nedeni, hak sahibi
olduğu enerji kaynaklarıdır. Doğu Akdeniz'deki petrol ve doğalgaz yatakları Yapılan
araştırmalara göre bölgeyi stratejik bir enerji bölgesine çevirmiştir. Doğu Akdeniz'e ve enerji
kaynaklarına uluslararası güçlerin sahip olmak istediği bilinmektedir. Doğu Akdeniz'deki
anlaşmazlıkların sebeplerinden biri enerji kaynakları ve transfer bölgesinde olan Türkiye ile olan
sorunlardır (Akkoyun, 2020).
3.DOĞU AKDENİZ’ DE TÜRKİYE’NİN ÖNEMİ
Türkiye Doğu Akdeniz’deki en uzun kıyılara sahip olan ve 12 millik karasularıyla sürekli artan bir enerji talebi ile
karşılaşmaktadır (Aşcı, 2020).Bölgenin önemi ise; Türkiye’nin doğudan batıya enerji transferi için

merkez ülke konumunda olmak istemesidir. Bu istek gerçekleştiğinde Türkiye; Asya ve
Ortadoğu’daki hidrokarbon rezervlerinin Avrupa’ya taşınması konusunda önemli aktör olacaktır.
Bu çerçevede, Doğu Akdeniz’deki bulunan enerji kaynaklarının aktarımı mevzusunda en
güvenli bölge Türkiye’dir. Ayrıca pandemi nedeniyle alçak seyreden küresel petrol ve doğal gaz
fiyatları, Doğu Akdeniz’de keşfedilen kaynakların aktarılması üzerinde zorlayıcı bir etkiye sahip
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olmuştur. Bu durumda Türkiye bölgedeki enerji kaynaklarının en düşük Avrupa’ya taşınmasında
tek güzergâhtır (Yılmaz, 2020)
Bilhassa Orta Asya ve Orta Doğu gibi enerji bakımından dünyanın en zengin kaynaklarına sahip
yerlere olan coğrafi yakınlığı ve bu yerlerde elde edilen petrol ve doğal gazın dünya piyasalarına
ulaştırma konusu Doğu Akdeniz’i dünya enerji güvenliği için önemli bir konuma taşımıştır.
Bölge, dünya üzerinde tespit edilmiş hidrokarbon rezervlerinin % 43-47’lik kısmını kapsayan
Orta Doğu ile petrol ve doğal gaz kaynakları bakımından zengin Doğu Akdeniz’i dünya
pazarlarına ileten önemli bir transfer bölgesi olmuştur (Pamir, 2017).
Türkiye jeopolitik konumu, yalnız alternatif enerji kaynaklarına ulaşım bakımından değil,
Rusya’nın Karadeniz’de elde etmiş olduğu güç üstünlüğünü dengelemek içinde Doğu Akdeniz
bölgesini kapsamaktadır (Turhan, 2016).
Doğu Akdeniz’de küresel boyutta enerji kaynaklarını paylaşma konusunda ihtilaf sorunları
yaşanmaktadır. Türkiye için Doğu Akdeniz gazı özellikle müşteri olmak açısında Rus gazının
payının azaltılması ve kaynak çeşitliliği oluşturulması için önemlidir. Türkiye’nin Doğu Akdeniz
enerji rezervlerinden istediği önemli bir diğer etkense ise Türkiye’nin bu kaynakların aktarımında
transit ülke olma talebidir. Türkiye’nin bu isteklerinde bölgede Türkiye ve KKTC olarak varlığı
çok mühimdir. Ancak bu noktada bilhassa AB destekli GKRY ile yaşamış olduğu Kıta Sahanlığı
ve MEB anlaşmazlıkları Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki egemenliğini ve bölgeden enerji
güvenliği anlamında fayda sağlayacak talebini kritik anlamda risk oluşturmaktadır (Beşoğul,
2019).
Doğu Akdeniz’deki oluşan güvenlik meseleleri Türkiye’yi yeni bir dış strateji oluşturmaya
yöneltmiştir. Fakat enerji konusunda ki gelişmeler de Türkiye için yeni bir güvenlik sorunları
oluşturmuştur. Bu bölgenin en büyük doğalgaz tüketicilerinden biri de Türkiye’dir. Ayrıca
doğalgaza olan ihtiyacı da sürekli artmaktadır. Bunun yanı sıra transit ülke olarak da stratejik bir
yerde ve enerji merkezi olmayı amaçları içerisindedir. Tamamen enerji açısından bakıldığında
Doğu Akdeniz gazı Türkiye için ilk bakışta bir fırsat oluşturmaktadır. Lakin enerji keşifleri
ardından işbirliği olanaklarından çok yeni çatışmalar meydana getirmiştir. Bir başka tabirle,
Türkiye enerjiyi bir dış politika aracı olarak kullanmak istemektedir. Fakat enerji aynı zamanda
bir dış politika sorunu haline gelmiştir (Ozan, E. 2020).

SONUÇ
Doğu Akdeniz, bölgede keşfedilen hidrokarbon rezervleriyle birlikte kıyıdaş ülkeler arasında
mücadele alanına dönüşmüştür. Bu sebeple ülkeler çıkarları doğrultusunda Münhasır Ekonomik
Bölge ilanları yapmaktadır. Türkiye’de, diğer ülkelerin Münhasır Ekonomik Bölge ilanları ile
sorun yaşamıştır. Özellikle Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin yapmış olduğu ilanlarla, Türkiye’nin
yaptığı Münhasır Ekonomik Bölge ilanı ile çakışmıştır. MEB ilanları uluslararası hukuki bir
durum olmakla beraber, siyasi, güvenlik ve ekonomik durumları da içerir ve bu durumlarla
birlikte ele alınarak değerlendirilmelidir.
Doğu Akdeniz Türkiye’nin enerji güvenliği ve ulusal güvenliği açısından doğrudan bağlantılı bir
konudur. Ayrıca Türkiye’nin enerjide olan dışa bağlılığı azaltmak ve ekonomide iyileşme olarak
önem arz etmektedir. Türkiye var olan rezervleri çıkarmanın yanı sıra enerji lojistiğinde merkez
ülke olmak istemektedir. Bulunduğu jeopolitik konum ile Doğu Akdeniz’den Avrupa’ya enerji
iletiminde stratejik bir ülkedir
Türkiye dünya enerji kaynaklarının birçoğuna ev sahipliği yapmaktadır. Rusya ve Orta Doğu
bölgesi gibi enerji konusunda zengin rezervlere sahip ülkeler ile enerji kullanımında çok fazla
dışa bağımlı olan Avrupa Birliği arasında stratejik bir geçit durumundadır. Türkiye’nin bu
stratejik konumundan istifadeyle faydacı davranış göstererek ve kıyıdaş ülkelerle ile işbirliği
içinde olarak, toprakları üzerinden enerji transferi sağlayarak strateji sürdürmesi
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düşünülmektedir. Normal olarak, Türkiye penceresinden bakıldığında enerji rekabetinin arttığı
bir alanda da bazı fırsatlar ve riskler meydana gelmektedir. Bilhassa son zamanlarda Doğu
Akdeniz’deki olan rezervlerden sonra bölge çok daha önemli bir hal almış olması olağandır.
Dolayısıyla Kıbrıs ve Doğu Akdeniz’in uzun bir zaman Türk dış ilişkilerinin önemli etkenleri
olmaya devam edeceği de düşünülmektedir.
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Özet
Okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim gören çocuklar, günün büyük bir kısmını okulda
geçirmektedir. Okulun içinde bulunduğu çevre oldukça önemlidir. Çocuklar dünyayı içinde
bulundukları çevre aracılığı ile keşfeder ve deneyimler. Okul öncesi eğitim kurumlarının bahçesi,
yemekhanesi, ortak kullanım alanları ve sınıflarının mevcut olduğu bilinmektedir. Ancak okul
öncesi eğitim gören çocuklar etkinliklerinin çoğunlukla sınıf ortamında gerçekleştirmektedir. Bu
bağlamda sınıf ortamı çocuğun ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda düzenlenmelidir. Fiziksel çevre
çocuğun akranları ile ilişki kurma becerilerini, ruh halini, öğrenme sürecini ve gelişimini etkiler.
Okul öncesi dönemde sınıfın düzenlenme sürecinde öğretmen ve çocuklar aktif rol oynamalıdır.
Okul öncesi sınıflar çocuğa çeşitli öğrenme ve eğlenme fırsatı sunan alanlara ayrılmalıdır.
Öğrenme merkezlerine bölünmüş sınıf, keşfetmek, kendini bulmak, oyun oynamak ve yeni şeyler
yaratmak isteyen çocuk için ideal ortamı sağlayacaktır. Öğrenme merkezlerinde, benzer
malzemeler bir arada bulunur ve çocukları belirli etkinliklere teşvik eder. Dolayısıyla okul öncesi
öğretmenlerinin, sınıfları öğrenme merkezlerine ayırmaları ideal olandır. Böylece çocuk içinde
bulunduğu çevreden üst düzey verim sağlayabilecektir. Çocuk gelişimi önlisans programında
eğitim gören öğrencilerin uygulama dersi kapsamında MEB’e bağlı anaokullarında ,
anasınıflarında çocukları ve eğitim ortamını gözlemlediği bilinmektedir. Çocuk gelişimi önlisans
öğrencilerinin, öğrenme merkezlerinde bulunması gereken özelliklere ilişkin teorik ön bilgisi
mevcuttur.Bu araştırmanın amacı, çocuk gelişimi önlisans öğrencilerinin öğrenme merkezlerine
ilişkin görüşlerinin incelenmesidir. Araştırma verileri yarı yapılandırılmış görüşme Google
formu şeklinde hazırlanarak 3 alan uzmanına sunulduktan sonra uygun revizeler yapılmış ve
çalışma grubuna yollanmıştır. Araştırmada basit örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir
örneklemeden faydalanılmıştır. Çalışmaya 40 çocuk gelişimi önlisans öğrencisi dönüş sağlamış
ve 30 öğrencinin verisi kullanılabilir bulunmuştur. Araştırma verileri nitel araştırma
yöntemlerinden betimsel ve içerik analiz ile analizlenecek ve yorumlanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Eğitim, Öğrenme Merkezleri, Fiziksel Çevre, Okul Öncesi
Sınıfı
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Abstract
Children studying in pre-school education institutions spend most of the day at school. The
environment in which the school is located is very important. Children discover and experience
the world through their environment. It is known that pre-school education institutions have
gardens, cafeterias, common areas and classrooms. However, children who receive pre-school
education mostly carry out their activities in the classroom environment. In this context, the
classroom environment should be arranged in line with the child's interests and needs. The
physical environment affects the child's ability to relate to his peers, mood, learning process and
development. Teachers and children should play an active role in the process of organizing the
classroom in the preschool period. Preschool classrooms should be divided into areas that offer
the child a variety of learning and entertainment opportunities. The classroom, divided into
learning centers, will provide the ideal environment for the child who wants to explore, find
himself, play and create new things. In learning centers, similar materials coexist and encourage
children to engage in specific activities. Therefore, it is ideal for preschool teachers to divide
classrooms into learning centers. Thus, the child will be able to obtain a high level of efficiency
from the environment he is in. It is known that the students studying in the child development
associate degree program observe the children and the educational environment in the
kindergartens and kindergartens affiliated to the Ministry of National Education within the scope
of the practice course. Child development associate degree students have theoretical preknowledge about the features that should be found in learning centers. The aim of this study is
to examine the views of child development associate degree students about learning centers.
After the research data were prepared in the form of a semi-structured interview Google form
and presented to 3 field experts, appropriate revisions were made and sent to the working group.
In the research, easily accessible sampling, which is one of the simple sampling methods, was
used. 40 child development associate degree students returned to the study and the data of 30
students were found to be usable. Research data will be analyzed and interpreted with descriptive
and content analysis, one of the qualitative research methods. In the research, easily accessible
sampling, which is one of the simple sampling methods, was used. 40 child development
associate degree students returned to the study and the data of 30 students were found to be
usable. Research data will be analyzed and interpreted with descriptive and content analysis, one
of the qualitative research methods. In the research, easily accessible sampling, which is one of
the simple sampling methods, was used. 40 child development associate degree students returned
to the study and the data of 30 students were found to be usable. Research data will be analyzed
and interpreted with descriptive and content analysis, one of the qualitative research methods.
Keywords: Preschool Education, Learning Centers, Physical Environment, Preschool
Classroom

GİRİŞ
Okul öncesi sınıfları çeşitli öğrenme deneyimlerine fırsat veren ilgi alanlarına bölünür. Bu
alanlar, öğrenme merkezi olarak ifade edilmektedir. Öğrenme merkezleri, okul öncesi eğitimde
bağımsız öğrenmelerin gerçekleştiği önemli alanlardır (Şahin, 2009). Öğrenme merkezleri,
çocukların ilk elden yaparak yaşayarak öğrenmelerine destek sağlayan, benzer materyallerin
çocukları belirli etkinliklere, deneyimlere teşvik etmek için gruplandırıldığı ilgi alanlarıdır.
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Öğrenme merkezleri, çocukların bağımsız çalışmalar yaptıkları, sınıf içinde yeterli alanın
ayrıldığı, benzer materyallerin bir araya geldiği, programda yer alan kazanım ve göstergelere
uygun etkinlikler yapılmasına fırsat veren ortamlardır. Bu alanlarda, farklı merkezlerde yapılan
çalışmalar birbirini etkilememesi için gerekli önlemlerin alınması, çocuk sayısına göre yeterli
alanın ayrılması, materyal çeşitliliğinin fazla olması ve çocukların ilgisine göre değişimler
yapılabilmesine olanak sağlayan alanlar olmalıdır (Akmeşe, 2020).
İyi düzenlenmiş ortamlar çocukların orada oynayabilmesi ve kullanılabilmesi için teşvik eder.
Bu yüzden okul öncesi eğitim kurumları dikkat çekici, çocukları cezbeden, onlara deneyimleme
ve uygulama ortamları sağlayan ortamlar hazırlanmalıdır (Çelebi Öncü, 2017).
Öğrenme merkezleri oluşturulurken; sınıf düzeni, materyaller ve merkezlerin konumu çocukların
rahat hareket edebildikleri, yetişkin yardımına daha az ihtiyaç duydukları, dikkatlerini çeken ve
amaçladıkları kazanımlara hızlıca ulaşmalarını sağlayacak şekilde düzenlenmelidir (Göl-Güven,
2017). Bu şekilde düzenlenen merkezler, çocukların bağımsız çalışmalar yapmasını sağladığı
için özgüven ve öz düzenleme becerilerinin kazandırılmasında en etkili sınıf içi öğrenme
alanlarıdır.
Öğrenme merkezlerinde yer alan materyaller bulunduğu fiziksel çevre içinde çocuğun oyununu
desteklerken (Sevinç, 2004) aynı zamanda tüm gelişim alanlarına katkı sağlamaktadır (Güzelyurt
& Dayanan & Ahmetoğlu & Çakır, 2019). Öğrenme merkezlerinin çocuğun gelişim
ihtiyaçlarının karşılanması, akranlarıyla iletişimlerini artırabilmesi, yaratıcılıklarının, problem
çözme becerilerinin artması için materyal çeşitliliğinin ve yeterliliğinin uygun olması
gerekmektedir. Öğrenme merkezlerinin çocuğun aktif katılımını ve ilk elden deneyimleme
fırsatları verdiği için onların problem çözme ve eleştirel düşünme becerilerinin gelişmesini
ve yeni kelimeler öğrenmesine olanak sağlar (Heromen & Copple, 2006; Pike-Wilkie, vd.,
2008).
Okul öncesi öğretmenlerinin, sınıfları öğrenme merkezlerine ayırmaları ideal olandır. Böylece
çocuk içinde bulunduğu çevreden üst düzey verim sağlayabilecektir. Bu araştırmanın amacı okul
öncesi eğitim kurumlarında yer alan öğrenme merkezlerinin incelenmesidir.
Araştırmanın amacına ulaşabilmek için şu sorulara cevap aranmıştır:
1- Okul öncesi eğitim veren sınıflarda öğrenme merkezleri mevcut mudur?
2- Öğrenme merkezi bulunmayan sınıfların gerekçeleri nelerdir?
3-Öğrenme merkezi bulunan sınıflarda dağılım nasıldır?
4- Öğrenme merkezlerinin kullanımı ve materyalleri nasıldır?
YÖNTEM
Araştırmanın modeli, çalışma grubu, verilerin toplanması ve analizi, geçerlik-güvenirliğe ilişkin
bilgilere yer verilmiştir.
Araştırma Modeli: Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışmasından
faydalanılmıştır. Durum çalışması, sınırlı bir sistemin derinlemesine betimlenmesi ve
incelenmesi olarak tanımlanmaktadır (Merriam, 2013). Durum çalışmaları, araştırılan bir olguyu
kendi çevresinde inceler. Yapılan çalışmada ele alınan durum, anaokullarındaki öğrenme
merkezleridir.
Çalışma Grubu: Bu araştırmanın çalışma grubunu, Şırnak Üniversitesine bağlı olan Sağlık
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Cizre Meslek Yüksekokulunda Ön lisans Çocuk Gelişimi
bölümü, 2. Sınıfta eğitim gören ve “Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulama I-II” dersleri
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kapsamında okul öncesi eğitim kurumlarına uygulamaya giden öğrenciler oluşturmaktadır.
Çalışmaya katılan 40 ön lisans öğrencisinin 38’i kadın, 2’si erkektir. Araştırmanın çalışma
grubunun belirlenmesinde “kolay ulaşılabilirlik örnekleme” yöntemi kullanılmıştır. Gerçekte
nitel araştırmalarda maliyet ve ulaşılabilirlik, örneklem kararında dikkate alınması gereken
etkenlerdendir (Yıldırım ve Şimşek, 2006).
Verilerin toplanması: Araştırma verileri araştırmacı tarafından ön lisans öğrencilerine yüz yüze
uygulanan yarı yapılandırılmış görüşme şeklinde elde edilmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşme
sonrasında elde edilen veriler araştırmacı tarafından belirlenen temalar ile değerlendirilmiştir.
Verilerin Analizi: Araştırma verileri, araştırmacı tarafından ön lisans öğrencilerine uygulanan,
yarı yapılandırılmış görüşme formlarının incelenerek, öğrencilerin öğrenme merkezlerine ilişkin
görüşlerinin belirli temalar ve alt temalara ayrıştırılması betimsel ve içerik analizi yolu ile analiz
edilmiştir. Bu kapsamda ön lisans öğrencilerinin öğrenme merkezlerinin tespitine ilişkin
görüşler, öğrenme merkezlerine ilişkin görüşleri şeklinde iki boyut oluşturularak temalara ve alt
temalar belirlenmiş ve yorumlanmıştır. Araştırmaya katılan ön lisans öğrencilerinin
görüşlerinden çıkan sonuçlar niteliksel ve niceliksel değerlerine göre kodlar tanımlanarak
(K1,K2….K40 yüzde ve frekans değerlerine göre tablolaştırılarak belirtilmiştir.
Araştırmanın Güvenirliği: Araştırmada verilerini oluşturan çocuk gelişimi ön lisans
öğrencilerinin görüşleri, yarı yapılandırılmış görüşme sorularının öğrencilere form şeklinde
uygulanması ile yazılı olarak alınmıştır. Bu süreçte araştırmacı katılımcılara asla müdahale
etmeyerek salt objektif bilgi elde etmeyi hedeflemiştir. Veriler olduğu gibi analiz edilmiş hiçbir
değişiklik yapılmamıştır. Oluşturulan temalar ve kodlar üç alan uzmanı tarafından bağımsız
olarak incelenmiş ve verilen kodlar arasında görüş birliği görüş ayrılığına göre yeniden
düzenlenmiştir. Miles ve Huberman’e (1994) ait formül [(Güvenirlik = görüş birliği / görüş
birliği + görüş ayrılığı) * 100] kullanıldığından, güvenirliğin %87 oranında olduğu saptanmıştır.
Güvenirlik oranının %80’in üstünde olması çalışmanın güvenilir olduğunu göstermektedir.
BULGULAR
Tablo 1. Katılımcılara İlişkin Demografik Bilgiler
Cinsiyet

Katılımcı Kodu

Frekans Yüzd
(f)
e%

Kadın

K1……..K38

38

95

Erkek

K39,K40

2

5

40

100

Toplam
Yaş
20-22

K2,K3,K4,K8,K9,K10,K12,K14,K17,K18,K19,K20,K21,K22,
K23,K24,K25 K26,K28,K32,K34,K35

26

22-23

K1,K7,K11,K16, K30 ,K31,K33,K36 K39,K40

10

25

18-20

K13,K15,K27,K29

4

10

Okuduğu
Yükseko
kul

65

64
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Cizre
MYO

K7,K8,K9,K10,K12,K13,K14,K15,K16,K19,K20,K21,K23,K2
26
4,K28, K30,K31

Şırnak
SHMYO

K1,K2,K3,K4,K17,K18,K25,K26,K27,K29,K33,K34,K35,K36 14

65
35

Tablo 1 incelendiğinde araştırmaya katılan ön lisans öğrencilerinin cinsiyet dağılımlar 38 kadın
ve 2 erkek şeklinde olduğu görünmektedir. Çocuk gelişimi ön lisans programında eğitim gören
öğrencilerin çoğunlukla kadın olması bölümün kadın öğrenciler tarafından daha çok tercih
edildiğini göstermektedir. Öğrencilerin yaş dağılımlarına göre 20-22 yaş aralığında bulunan
öğrencilerin (f=26) yoğunlukta olduğu görülmektedir. Araştırmaya katılan ön lisans
öğrencilerinin %65’ini Şırnak SHMYO öğrencilerinden oluşmaktadır. Bu durumda çalışmaya
Şırnak SHMYO öğrencileri daha fazla katılım sağlamıştır.
Tablo 2. Ön lisans Öğrencilerinin Öğrenme Merkezlerinin Tespitine İlişkin Görüşleri
Mevcu
tluk
Kodlar
durum
u

Yü
Frek zd
ans(f e
)
(%
)

Öğren
me
K1,K2,K3,K4,K5,K6,K7,K11,K14,K15,K16,K18,K19,K21,K23,K24,
merkez
K25,K26,K27,K29,K30,K31,K32,K33,K34,K35,K36,K37,K38,K39,
i
K40
mevcut
tur

31

Öğren
me
merkez
i
K8,K9,K10,K12,K13,K17,K20,K22,K28
mevcut
değildi
r

9

22

Topla
m

40

10
0

Öğren Kodlar
me
Merke
zi
mevcu
t
olmam
a
sebepl
eri

78
65

Frek Yü
ans(f zd
)
e
(%
)
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Alan
Kısıtlıl
ığı

K4,K9,K17,K20,K22

5

56

Maddi
Yetersi
zlik

K8,K10,K12,K28

4

44

9

10
0

Topla
m
Mevcu
t
Öğren
me
Merke
zlerini
n
Dağılı
mı
Kitap
Merke
zi

Kodlar

Frek Yü
ans(f zd
)
e
(%
)

19

61

Dramat
K1,K5,K6,K7,K10,K13,K15,K16,K19,K21,K23,K24,K2K9,
ik
K30,K31,K32,K34,K35
Oyun

18

58

Müzik
Merke
zi

11

35

K3,K5,K7,K10,K13,K15,K21,K23,K24,K27,K32

Blok
Merke
zi

11

35

K3,K4,K5,K7,K10,K13,K15,K24,K26,K31,K34
9

29

4

13

31

10
0

K3,K4,K5,K6,K7,K10,K13,K15,K16,K18,K19,K23,K24,K25,K26,K
27, K30,K32,K35

Fen
Merke
zi

K2,K6,K10,K13,K24,K27,K29,K31,K32

Sanat
Merke
zi

K15,K19,K24,K27

Topla
m

66

Tablo 2 incelendiğinde, ön lisans öğrencilerinin uygulama yaptıkları 40 okul öncesi eğitim
sınıfının %78’inde öğrenme merkezi mevcut olup %22’sinde öğrenme merkezi olmadığı
görülmüştür. Öğrenme merkezi bulunmama gerekçeleri, alan kısıtlılığı (f=5) ve ekonomik
yetersizlikler (f=4) olarak tespit edilmiştir. Öğrenme merkezi bulunan 31 okul öncesi eğitim
sınıfında merkezlerin dağılımı; kitap merkezi (f=19), dramatik oyun merkezi (f=18), müzik
merkezi (f=11), blok merkezi(f=11), fen merkezi(f=9) ve sanat merkezi (f=4) şeklindedir.
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Okul öncesi sınıflarında öğrenme merkezleri düzenlenirken öncelikle göz önünde bulundurulan
unsur sınıfın fiziksel durumudur. İstenilen ve arzu edilen tüm öğrenme merkezlerinin aynı sınıfın
içinde yer almasıdır. Fakat Türkiye’de ana sınıfları çok büyük olmadığından program
doğrultusunda ikili öğrenme merkezlerinin varlığı daha çoktur. Öğretmen zamanla bu öğrenme
merkezlerini değiştirerek aktivitasyonu sağlamak durumundadır. Bu durum yani sınıfın fiziksel
alan yetersizliği öğretmenleri öğrenme merkezlerinin dizaynı konusunda sınırlamaktadır. Bu
doğrultuda zaman zaman kimi öğrenme merkezleri varken kimi öğrenme merkezleri
olmamaktadır.
Çocukların zamanlarını en fazla dramatik oyun merkezi ve blok merkezinde geçirmeyi tercih
etmelerine bağlı olarak gözlemlenen sınıfların çoğunda bu merkezlerin yer alması bir etken
olmuş olabilir. Nitekim alanyazında bu konu ile ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde
çocukların oynamayı en çok tercih ettikleri öğrenme merkezleri arasında dramatik oyun merkezi
ve blok merkezi yer almaktadır (Aysu ve Aral, 2016; Çakır, 2011, Ramazan, Arslan Çiftçi ve
Tezel, 2018). Ayrıca öğretmenlerin günlük planlarında Türkçe dil etkinliklerine fazla yer
vermelerine bağlı olarak gözlemlenen sınıflarda kitap merkezlerinin yer alması bir etken olarak
düşünülebilir. Fen merkezi ve sanat merkezlerinin sınıfta tercih edilmemesinin ve yer
almamasının sebebi materyal eksikliğine bağlı olarak çocukların o merkezlere gitmek
istemesinden kaynaklanabilir. Yapılan çalışmalarda materyal eksikliğine bağlı olarak çocukların
bu merkezleri tercih etmedikleri belirlenmiştir (Erşan, 2011; Ramazan, Arslan Çiftçi ve Tezel,
2018).
Tablo 3. Ön lisans Öğrencilerinin Öğrenme Merkezlerine İlişkin Görüşleri
Kuralların
belirlenme
si

Kodlar

Birlikte
Belirlenmiş

K3,K5,K11,K13,K14,K15,K18,K19,K21,K23,K24,K25,K2
16
7, K30 ,K31,K33,K35,K40

52

Öğretmen
Belirlemiş

K1,K2,K4,K6,K7,K9,K16,K26,K29,K32,K34,K36,K37,K3
8,K39

15

48

Çocuklar
Belirlemiş

X

0

0

31

100

Freka
ns(f)

Yüzde
(%)

Yetenekleri
Doğrultusu
K2,K19,K21,K23,K26,K32,K33,K34,K35
nda Vakit
Geçirir

9

33

Okul
Öncesi
K1,K3,K13,K15,K24,K26, K30,K35
Eğitim
Programınd
a Önerildiği

8

30

Toplam
Çocuklar
tarafından
kullanımı

Kodlar

Freka
ns(f)

Yüzde
(%)

67

VII. INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
April 22-24, 2022, Antalya, Türkiye

Şekilde
Kullanılır
Oyun
Oynamak

7

26

Kızlar ve
Erkekler
Farklı
K3,K34
Merkezlerd
e
Vakit
Geçiriyor

2

7

Dönüşümlü
Olarak
K13
Kullanılıyor

1

4

Toplam

27

100

Freka
ns(f)

Yüzde
(%)

25

81

Materyalle
rin
Durumu

K1,K4,K5,K6,K7,K15,K16

Kodlar

Dağılan
Materyaller K1,K2,K3,K4,K5,K6,K7,K11,K13,K15,K16,K18,K19,K21
i Çocuklar ,K23,K24,K25,K26,K27,K29, K30,K31,K33,K34,K35
Toplar
Materyaller
Güvenlidir

68

K1,K2,K3,K4,K5,K6,K7,K11,K13,K15,K16,K18,K19,K21
,K23,K24,K25,K29, K30,K31,K32,K33,K34,K35

24

77

Çocukların
Ulaşabilece
K1,K2,K3,K4,K7,K11,K13,K15,K16,K19,K23,K24,K25,K
ği Şekilde
29, K30,K31,K32,K33,K34
Konumland
ırılmış

19

61

Okul
Tarafından
Temin
Edilmiş

K1,K3,K4,K5,K6,K13,K16,K19,K21,K23,K24,K29,K32,K
34

14

45

Yetersizdir

K2,K4,K6,K7,K18,K24,K26,K27,K29,K34,K35

11

35

Yeterlidir

K11,K25, K30 ,K31

4

13

Aileler
Tarafından
Temin
Edilmiştir

K3,K6,K32

3

10

31

100

Toplam

Tablo 3 incelendiğinde, ön lisans öğrencilerinin uygulama yaptıkları 31 okul öncesi eğitim
sınıfının öğrenme merkezi bulunduğu görülmektedir. Ön lisans öğrencilerinin mevcut öğrenme
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merkezlerine ilişkin görüşleri kuralların belirlenmesi, çocuklar tarafından kullanımı ve
materyallerin durumu şeklinde üç ana temada incelenmiştir.
•

Birinci alt tema olan “kuralların belirlenmesi”, birlikte belirlenmiş (f=16), öğretmen
belirlemiş (f=15) ve çocuklar belirlemiş (f=0) üç alt temada birleşmiştir. Ön lisans
öğrencilerine göre okul öncesi eğitim sınıflarında öğrenme merkezlerinin kuralları en çok
birlikte belirlenmiş (f=16) şeklindedir. Öğrenme merkezlerinin kurallarını çocuklar
yalnız olarak belirlememiştir (f=0).

•

İkinci alt tema olan “Çocuklar tarafından kullanımı”, yetenekleri doğrultusunda vakit
geçirir (f=9), okul öncesi eğitim programında önerildiği şekilde kullanılır (f=8), oyun
oynamak (f=7), kızlar ve erkekler farklı merkezlerde vakit geçiriyor (f=2), dönüşümlü
olarak kullanılıyor (f=1) şeklinde beş alt temada birleşmiştir. Okul öncesi eğitim
sınıflarında öğrenim gören çocuklar, öğrenme merkezlerini en çok yetenekleri
doğrultusunda kullanmayı (f=9) tercih ederken, en az dönüşümlü olarak kullanmayı
tercih etmektedir.

•

Üçüncü alt tema olan “materyallerin durumu”, dağılan materyalleri çocuklar toplar
(f=25), materyaller güvenlidir (f=24), çocukların ulaşabileceği şekilde konumlandırılmış
(f=19), okul tarafından temin edilmiş (f=14), yetersizdir (f=11), yeterlidir (f=4), aileler
tarafından temin edilmiştir (f=3) şeklinde yedi alt temada birleşmiştir. Ön lisans
öğrencilerinin öğrenme merkezlerinde bulunan materyallerin durumuna ilişkin görüşleri
incelendiğinde, çocukların materyalleri dağıttıktan sonra kendilerinin topladığı (f=25),
materyallerin çocuklar için güvenli olduğu (f=24) şeklindedir. Ancak materyaller yetersiz
(f=4) bulunmuş ve genellikle materyaller okul tarafından temin edilmiştir (f=14).

SONUÇ VE ÖNERİLER
Okul öncesi eğitim genel amacı çocukların tüm gelişim alanlarını desteklenmesidir. Bu amaca
ulaşmak içinde sınıf içi eğitim ortamlarının kaliteli olması gerekir. Kalite sadece öğrenme
ortamının ve merkezlerinin düzenlenmesi, değildir ancak öğrenme ortamı kalitenin
vazgeçilmezlerindendir.
Araştırma sonuçlarına göre; çocuk gelişimi ön lisans öğrencilerinin öğrenme merkezlerine ilişkin
görüşleri incelendiğinde öğrenme merkezlerinin çoğunlukla mevcut (f=30) olduğu
görülmektedir. Bu durum öğretmenlerin, çocuklar için ideal öğrenme ortamı hazırlama
konusunda istekli olduklarını göstermektedir.
Öğrenme merkezi olmayan sınıflarda alan yetersizliği ve ekonomik yetersizliklerden kaynaklı
düzensizliklerin mevcut oluşu öğretmenlerin istedikleri gibi sınıf ortamı yaratabilmesi için
desteğe ihtiyaç duyduğunu ortaya koymaktadır.
En çok tercih edilen öğrenme merkezleri dramatik oyun (f=21) ve kitap merkezi (f=21) olarak
belirlenmiştir. Bu durum çocukların yaratıcı ve araştırmacı kimliklerini geliştirme konusunda
daha istekli olduklarını göstermektedir.
Çocuklar öğrenme merkezlerini okul öncesi eğitim programında belirtildiği şekilde
kullanmaktadırlar. Bu durum öğretmenlerin çocuklar ile sağlıklı bir eğitim ortamı oluşturduğunu
göstermektedir.
Araştırma sonuçlarından yola çıkılarak şu öneriler getirilebilir:
Öğrenme merkezleri çocukların ilgi ve ihtiyaçlarına göre düzenlenmelidir.
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Sınıflarda bulunan fen merkezi ve sanat merkezlerine yer verilmeli bu merkezleri gelişimsel
olarak uygun materyallerle çocukların dikkatini çekebilecek tarzda düzenlenmelidir.
Öğrenme merkezlerinde doğal çevre ve geri dönüşüm malzemeleri yaratıcılığı artırarak
çocukların oyunlarını destekler, öğretmenler bu malzemeleri merkezlere temin edebilir.
Okul öncesi eğitim kurumları planlanırken çocukların özgürce hareket edebilecekleri bir ortam
tasarlanmalıdır.
Araştırmacılar sınıfta bulunan öğrenme merkezlerindeki materyalleri ve bu materyalleri
çocukların oyunlarında etkinliklerinde kullanmalarını inceleyebilirler.
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Özet
Erken çocukluk yılları kısa bir dönemi kapsar ancak düşüncelerin, davranışların ve alışkanlıkların
şekillenmesi ve dönüşmesi için en uygun dönemdir. Bu dönemde çocuk kitapları çocukların dikkatini
çeker ve kitap okuma alışkanlığının edinilmesine zemin hazırlanır. Çocuk kitapları erken çocukluk
döneminden başlayarak önemli becerilerin kazanılması sürecinde çocuğa oldukça fayda sağlamaktadır.
Bu becerilerden biriside okuma becerisidir. Erken yıllarda kitaplar ile yaşanmışlığı bulunan çocukların,
kitap okuma alışkanlığı edinmesi öngörülebilir. Anne babaların bu dönemde çocuklarıyla paylaşımlı kitap
okuma sürecini deneyimlemesi çocuğa kelime farkındalığı sağlar ve farklı kelimeler hakkında tartışma
fırsatı tanır. Çocuk kitapları çocuğa eğlenirken öğrenme fırsatı sunar. Bu bağlamda erken çocukluk
yıllarında çocuk kitaplarının çocuğu çok yönlü geliştireceği düşünülmektedir. Çocuğun gelişiminde
oldukça önemli bir destekleyici olan çocuk kitapları anne babalar tarafından satın alınmaktadır. Anne
babaların tercih ettiği çocuk kitaplarının içerikleri ve çocuklarıyla kitap okuma aktivitesini nasıl
gerçekleştirdikleri merak edilmiştir. Bu araştırmanın amacı erken çocukluk döneminde çocuğu bulunan
anne babaların çocuk kitaplarından faydalanma durumlarının incelenmesidir. Bu araştırmanın deseni nitel
araştırma desenlerinden durum çalışmasıdır. Araştırmada verilerin toplanmasında görüşme yöntemi
kullanılmıştır. Araştırmada araştırmacılar tarafından ebeveynlerin çocuk kitaplarına yönelik algılarının
belirlenmesi amacıyla uzman görüşleri alınarak görüşme formu oluşturulmuştur. Oluşturulan görüşme
formu ile on ebeveyn ile görüşmeler gerçekleştirilmiş sorular sorulurken sonda sorulardan faydalanarak
görüşmeler detaylandırılmış ve görüşmeler kayıt altına alınmıştır. Elde edilen veriler betimsel içerik
analizi ile analiz edilerek yorumlanacaktır.
Anahtar kelimeler: Erken Çocukluk, Çocuk Kitapları, Okuma Becerileri, Gelişim
Abstract
The early childhood years are a short period of time, but they are the most suitable period for the formation
and transformation of thoughts, behaviors and habits. In this period, children's books attract the attention
of children and lay the groundwork for acquiring the habit of reading books. Children's books are very
beneficial for the child in the process of acquiring important skills, starting from early childhood. One of
these skills is reading skill. It can be predicted that children who have experience with books in the early
years will acquire the habit of reading books. Parents' experience of the shared book reading process with
their children during this period provides the child with vocabulary awareness and gives the opportunity
to discuss different words. Children's books offer children the opportunity to learn while having fun. In
this context, it is thought that children's books will develop the child in many ways in the early childhood
years. Children's books, which are a very important supporter in the development of the child, are bought
by the parents. The contents of the children's books preferred by the parents and how they performed the

72

VII. INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
April 22-24, 2022, Antalya, Türkiye
activity of reading with their children were wondered. The aim of this study is to examine the use of
children's books by parents who have children in early childhood.
Keywords: Early Childhood, Children's Books, Reading Skills, Development

GİRİŞ
Alanyazında ülkemizde yapılan çalışmalar incelendiğinde
Araştırmanın amacına ulaşabilmek için şu sorulara cevap aranmıştır:

YÖNTEM
Araştırmanın modeli, çalışma grubu, verilerin toplanması ve analizi, geçerlik-güvenirliğe
ilişkin bilgilere yer verilmiştir.
Araştırma Modeli: Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışmasından
faydalanılmıştır. Durum çalışması, sınırlı bir sistemin derinlemesine betimlenmesi ve
incelenmesi olarak tanımlanmaktadır (Merriam, 2013). Durum çalışmaları, araştırılan bir olguyu
kendi çevresinde inceler. Yapılan çalışmada ele alınan durum, ebeveynlerin çocuk kitaplarından
faydalanma durumlarının incelenmesidir.
Çalışma Grubu: Bu çalışmanın çalışma grubunu erken çocukluk döneminde çocuğu bulunan
Şırnak’ta yaşayan on ebeveyn oluşturmaktadır. Çalışma grubunun belirlenmesinde “kolay
ulaşılabilirlik örnekleme” yöntemi kullanılmıştır. Gerçekte nitel araştırmalarda maliyet ve
ulaşılabilirlik, örneklem kararında dikkate alınması gereken etkenlerdendir (Yıldırım ve Şimşek,
2006).
Verilerin toplanması ve Analizi: Araştırma verileri araştırmacı tarafından oluşturulan ve üç
alan uzmanının görüşü alındıktan sonra düzenlenen yarı yapılandırılmış görüşme sorularının,
form halinde ebeveynlerin görüşüne sunulması ile toplanmıştır. Çalışmaya katılan on ebeveynin
tamamını anneler oluşturmaktadır. Veriler ebeveynlerin çocuk kitaplarından faydalanma
durumunun belirli temalar ve alt temalara ayrıştırılarak betimsel ve içerik analizi tekniği ile analiz
edilmiştir. Araştırmaya katılan ebeveynlerin görüşlerinden çıkan sonuçlar niteliksel ve niceliksel
değerlerine göre kodlar tanımlanarak (E1,E2..E10) yüzde ve frekans değerlerine göre
tablolaştırılarak yorumlanmıştır.
Araştırmanın Güvenirliği: Araştırma verileri, erken çocukluk döneminde çocuğu bulunan
ebeveynlerden yarı yapılandırılmış görüşme sorularının form şeklinde uygulanması ile yazılı
olarak alınmıştır. Bu süreçte araştırmacı katılımcılara asla müdahale etmemiştir. Veriler üzerinde
hiçbir değişiklik yapılmamıştır. Oluşturulan temalar ve kodlar üç alan uzmanı tarafından
bağımsız olarak incelenmiş ve verilen kodlar arasında görüş birliği görüş ayrılığına göre yeniden
düzenlenmiştir. Miles ve Huberman’e (1994) ait formül [(Güvenirlik = görüş birliği / görüş
birliği + görüş ayrılığı) * 100] kullanıldığından, güvenirliğin %88 oranında olduğu saptanmıştır.
Güvenirlik oranının %80’in üstünde olması çalışmanın güvenilir olduğunu göstermektedir.

BULGULAR
Bu bölümde araştırmacı tarafından elde edilen verilere ilişkin bulgulara yer verilmiştir.
Tablo 1. Ebeveynlerin çocuk kitabı bulundurma durumuna ilişkin görüşleri
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Çocuk Kitabı
Durumu

Satın

Alma

Alırız

Katılımcı Kodu

Frekans(f)

Yüzde
%

E1,E2,E3,E4,E5,E6,E7,E8,E9,E10 10

100

Toplam

10

100

Evde Çocuk Kitabı Bulundurma
Katılımcı Kodu
Durumu

Frekans(f)

Yüzde
%

Bulundururuz

E1,E2,E3,E4,E5,E6,E7,E8,E9,E10 10

100

Toplam

10

100

Tercih Edilen Çocuk Kitabı Türü Katılımcı Kodu

Frekans(f)

Yüzde
%

Hikaye

E1,E2,E3,E5,E6,E7,E8,E10

8

80

Etkinlik

E1,E5,E6,E7,E10

5

50

ABC Kitabı

E9

1

10

Tablo 1 incelendiğinde ebeveynlerin çocuk kitabı bulundurma durumuna ilişkin görüşleri üç
temada birleşmiştir. Bu temalar ‘’çocuk kitabı satın alma durumu’’, evde çocuk kitabı
bulundurma durumu’’ ve ‘’tercih edilen çocuk kitabı türü’’ şeklindedir.
•

Birinci tema olan çocuk kitabı satın alma durumuna ilişkin ebeveynlerin hepsi çocuk
kitabı satın aldığını (f=10) belirtmiştir.

•

İkinci tema olan evde çocuk kitabı bulundurma durumuna ilişkin bütün ebeveynler
bulundururuz (f=10) şeklinde görüş bildirmiştir.

•

Üçüncü temada ise ebeveynlerin tercih ettiği çocuk kitapları hikaye(f=8), etkinlik(f=5)
ve ABC kitabı (f=1) şeklinde üç alt temaya ayrılmıştır. Aileler en çok hikaye ve etkinlik
kitaplarını tercih etmektedir.

Tablo 2. Ebeveynlerin çocuk kitaplarından faydalanma durumuna ilişkin görüşleri
Çocuk kitabı alırken
edilen hususlar

dikkat

Katılımcı Kodu

Frekans(f)

Yüzde
%

Çocuğun yaşına uygun olmalı

E1,E2,E3,E5,E7,E8,E10

7

70

Kitap çocukla birlikte seçilmeli

E1,E4,E5,E6,E7,E8,E9

7

70

Kitap okuma ve sonrası aktivite

Katılımcı Kodu

Frekans(f)

Yüzde
%

Sıklıkla okuruz

E1,E2,E3,E4,E5,E6,E7,E8,E9,E10 10

100

Kitap hakkında sohbet ederiz

E1,E2,E3,E4,E5,E6,E7,E8,E9,E10 10

100

Kitap karakterlerini canlandırırız

E3,E4,E5,E9

4

40

Benzer hikayeler oluştururuz

E4,E6,E9,E10

4

40

Kitaba ilişkin etkinlik yaparız

E9

1

10

74

VII. INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
April 22-24, 2022, Antalya, Türkiye

Çocuk kitabında
gereken özellikler

bulunması

Katılımcı Kodu

Frekans(f)

Yüzde
%

Hayal gücünü desteklemeli

E2,E4,E5,E6,E8,E10

6

60

Dikkat çekici olmalı

E3,E7,E9,E10

4

40

Anlaşılır olmalı

E1,E5,E7,E10

4

40

Çocuğun gelişimine uygun olmalı

E1,E2,E10

3

30

Tablo 2 incelendiğinde, ebeveynlerin çocuk kitaplarından faydalanma durumuna ilişkin görüşleri
üç temada birleşmiştir. Bu temalar ‘’ Çocuk kitabı alırken dikkat edilen hususlar’’, ‘’ Kitap
okuma ve sonrası aktivite’’ ve ‘’ Çocuk kitabında bulunması gereken özellikler’’ şeklindedir.
•

Birinci tema olan ebeveynlerin çocuk kitabı alırken dikkat ettikleri hususlar, çocuğun
yaşına uygun olma (f=7) ve kitabın çocukla birlikte seçilmesi (f=7) şeklinde iki alt temaya
ayrılmıştır.

•

İkinci tema olan ebeveynlerin kitap okuma ve sonrası yaptıkları aktiviteler, sıklıkla kitap
okuruz(f=10), kitap hakkında sohbet ederiz(f=10), kitap karakterlerini canlandırırız(f=4),
benzer hikayeler oluştururuz(f=4) ve kitaba ilişkin etkinlik yaparız(f=1) şeklinde beş alt
temaya ayrılmıştır.

•

Üçüncü tema olan çocuk kitaplarında bulunması gereken özellikler, hayal gücünü
desteklemeli(f=6) , anlaşılır olmalı(f=4) ve çocuğun gelişimine uygun olmalı(f=3)
şeklinde üç alt temaya ayrılmıştır.

SONUÇ ve ÖNERİLER
Araştırmadan elde edilen bulgular incelendiğinde, ebeveynlerin çocuk kitaplarından faydalanma
durumlarına ilişkin sonuçlar şu şekildedir;
•

Şırnak bölgesinde yaşayan on ebeveyn ile yapılan çalışmaya katılan ebeveynlerin hepsini
anneler oluşturmaktadır. Babalar çalışmaya katılmak istememiş ya da katılacağını belirtip
dönüş yapmamıştır. Bu durum babaların, çocuk kitabı seçiminde, okunmasında ve çocuk
kitaplarından faydalanılması sürecinde anneler kadar aktif olmadığını göstermektedir.

•

Araştırmaya katılan tüm ebeveynler çocuklarına kitap satın aldığını ve evlerinde kitap
bulunduğunu(f=10) belirtmiştir. Bu durum ebeveynlerin, çocuklarının kitap okuma
alışkanlığı kazanmasını konusunda istekli olduklarını göstermektedir. Evde çocuklara
uygun kitapların bulunması, kitap okuma konusunda çocuklara model olunduğunu
göstermektedir.

•

Ebeveynlerin tercih ettikleri kitap türleri hikaye, etkinlik ve ABC kitapları şeklindedir.
Bu durum ebeveynlerin sırasıyla çocuklarının hayal dünyasını geliştirmek ve etkinlikler
yolu ile eğitim aracı olarak çocuk kitaplarından faydalandıklarını göstermektedir.

•

Ebeveynler çocuk kitabı seçerken çocuğun yaşına uygun olması gerektiğini ve çocukla
birlikte seçilmesi gerektiğini(f=7) belirtmiştir. Bu durum ebeveynlerin çocuklarının
düşüncelerine önem verdiklerini ve çocuklarına uygun düzeyde kitap seçmek istediklerini
göstermektedir.

•

Ebeveynler çocuklarına sıklıkla kitap okuduklarını ve kitap okuma sonrasında çocukları
ile kitaba ilişkin sohbet ettiklerini, kitapta bulunan karakterleri canlandırdıklarını ve
kitaba benzer hikayeler oluşturduklarını belirtmiştir. Bu bağlamda ebeveynler çocukları
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ile etkin biçimde kitap okuma faaliyetinde bulunmaktadır. Kaliteli kitap okuma etkinliği
gerçekleştirerek, kitap okuma rutinleri oluşturup sonrasında aktivitelere yer
vermektedirler. Böylece çocuklar kitap okuma alışkanlığı kazanma konusunda istekli
olacaklardır.
•

Ebeveynlere göre çocuk kitapları çocuğun gelişimine uygun, hayal gücünü destekleyen,
anlaşılır ve dikkat çekici olmalıdır. Bu bağlamda araştırmaya katılan ebeveynler
çocuklarının gelişimini önemsemekte ve çocuklarını geliştirme sürecinde kitapların
gücünden faydalanmaktadır.

Araştırma sonucu kapsamında çocuk kitaplarından faydalanma durumuna ilişkin çalışma
yapmak isteyenlere ilişkin öneriler şu şekildedir;
•

Son yıllarda teknolojinin hayatımızı büyük ölçüde etkilemesi ve içinde bulunulan
teknolojik gelişmelere entegrasyon sürecinin gerçekleştirilmesi, hızlandırılması için
çocuk kitaplarının alan uzmanları ve yazılımcıların ortak çabası ile çeşitli teknolojik
pazarlara uygulama, e-kitap vb şekilde sunulması önerilir.

•

Çocuk kitaplarının basım-yayım sürecinde çocuk gelişimi, psikolog, okul öncesi
öğretmenleri ve üniversitelerin ilgili alanlarında görev yapan akademisyenlerden uzman
görüşü alınmalı ve bu bağlamda revizeler gerçekleştirilmeli.

•

Çocuk kitabı yazma, resimleme, yayınlama vb süreçlere ilişkin eğitim almak isteyen
kişilere, ilgili eğitimler verilerek kalifiye olmaları desteklenebilir.

•

Ebeveynler, özellikle babalar çocuk kitaplarından faydalanarak çocuklarının gelişimlerini
destekleme konusunda yazılı ve görsel medya kanalları aracılığı ile bilinçlendirilebilir.

•

Çocuk kitaplarından öğretmenlerin, çocukların, anne-babaların ve çocuğa bakım veren
kişilerin faydalanma durumlarına ilişkin daha çok çalışma yapılarak konu
derinleştirilebilir.
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Abstract
Through industry partnership, the APSIT SKILLS Holistic Internship Program was designed in
response to AICTE regulations for engineering students in India. This article discusses the
creation of a holistic internship program, as well as what we proposed and implemented at
APSIT. In the month of November 2018, the AICTE issued a new regulation regarding
internships for undergraduate engineering students. Two or three weeks of online or lecture
instruction, followed by two or three weeks of hands-on training at the company, Students will
keep a daily diary, with the goal of instilling the habit of documenting and encouraging students
to seek out information. Business competence, technological competence, managerial
competence, personality development, soft skills, human values, and social responsibility are all
covered by the APSIT Skills Holistic Internship Program. Interns will take online training
courses for 40 hours each week for three weeks, totaling 120 hours of work across all five
domains and 40–60 hours of project work. The internship program will be based on the mentormentee paradigm, with APSIT students serving as mentors to interns from SE, TE, and BE. One
academic member will be in charge of one industrial collaboration, with one student mentor
serving as an assistant who will not be given mentees. The number of faculties will be increased
based on the number of courses and student involvement. Students who receive online training
in the five domains indicated above will progress from the fundamentals to a higher level each
year. We found that proper planning will lead to the successful launch of your internship
program. And ongoing evaluation can help you ameliorate your program once you have begun.
The APSIT SKILLS Internship Program teaches cutting-edge technologies, from computer
programing languages to innovations in engineering. This Holistic Internship Program has helped
students with the overall development of their skills and also acted as a medium for strengthening
their individuality. On-the-job training provides greater professional experience, which is often
more valuable than classroom instruction. It assists students in determining whether the sector
and profession represent the greatest career possibilities for them.
Keywords: Internship, holistic internship program, engineering students in India, APSIT
SKILLS, AICTE
1.0 Introduction:
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Engineering expertise is essential for economic growth. As a result, an important role and
obligation of undergraduate engineering education is the development of higher levels of
engineering skill. This necessitates that these undergraduate programmes be developed and
implemented in such a way that graduating students gain high levels of engineering competency
and are able to contribute and innovate in accordance with market and economic demands. A
robust classroom course syllabus and methodology, as well as a competent internship programme
that gives appropriate exposure and experience to put classroom learnings into effect, are required
for a programme to deliver high levels of engineering competency.
With the aforementioned goal in mind, the AICTE released a new internship policy for
undergraduate engineering students in November 2018. According to AICTE guidelines, any
student enrolling after 2018-19 must do at least 14 weeks of internship during their four years of
engineering. Internships are supervised, short-term placements that are generally focused on
certain activities or projects. An internship might be compensated, uncompensated, or partially
compensated. On-the-job training provides far more professional experience, which is typically
more valuable than classroom instruction. Aids students in determining whether the sector and
profession are the greatest career options. Allows students to observe how theoretical concepts
learnt in class are applied in the real world. It's a great way to beef up their resume.
This paper is a description of how the A. P. Shah Institute of Technology College has developed
the APSIT Skills Holistic internship programme specifically designed for APSIT students. The
paper will also show how the programme worked for the first two years and how it will be better
in the future.
2.0 Methodology:
We did the qualitative research of various articles and research papers related to the AICTE
internship policy and industry skills requirements. We studied the AICTE policy as well as
checked the industry requirements. Using the industry collaborations of the APSIT Skills Centre,
we developed a holistic internship programme for engineering students in India. We implemented
this APSIT Skills Holistic Internship Program in 2020 and 2021 during summer vacations.
3.0 Literature Review:

[2] Gupta, S., Varoliya, J., Babbar, A., Nanade, A., & Sedamkar, R. R. (2019) suggest that the
rapid growth of the global economy has changed how we should teach and train our future
engineers. Adding diversity, equity, and excellence to the institute is very important. Work ethics,
time management, teamwork, and taking personal responsibility should be the main areas of
development for all of us, but we should also work on our own skills.
[3] Education plays a big part in ensuring that people can get jobs, which will help them get out
of poverty. Because of this, India has a lot of engineering schools, but only 20% to 24% of their
graduates get jobs today. R. Pillutla and N. Mandaleeka in this paper talk about how to make tier
3 and 4 engineering colleges more employable by making them more skilled.
[4] This paper by Choudhury P. K. is based on data from a survey of 1,178 engineering students
in Delhi, India, in 2009 and 2010. The study found that the lecture method is still the most
common way to teach and learn at engineering schools. In their whole time studying engineering,
half of them haven't done any field work or gone to work at an industrial site.
[5] The paper by Tomer, G., and Mishra, S. K. (2016) looks at how students who study software
engineering make up their professional identities. It says that the identities of students at the start
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of their schooling are changed and changed by their experiences of identity violations.
Organizations might be able to have better interactions with their employees if they knew more
about how their identities changed.
[6] Yi, G. (2018) looks at how internship quality, entrepreneurial desire, entrepreneurial
feasibility, and entrepreneurial intention are linked (EI). The sample is made up of 702 students
who are graduating from two research universities in China. Results show that the quality of
students' internships has a positive and significant effect on their EIs.
[7] In this research paper, Chand, V. S., and Deshmukh, K. S. (2019) describe an online internship
model that was built over two years that challenges students to work on projects that help them
learn by doing. The lack of audio and video content in local languages is a big problem when it
comes to implementing ICT policies in public schools. The study shows that a large-scale online
internship model could work.
4.0 Overview of the Apsit Skills Holistic Internship Program:
4.1 APSIT Skills Internship Coverage: The Program shall cover competence in the following
areas:
1. Business Competence: The Students shall be able to understand the various aspects of

business requirements and issues and make right business decisions.
2. Technological Competence: The Students shall be able to understand the various aspects of

Technology related requirements / issues at hand and make the right decisions.
3. Managerial Competence: The Students shall be able to understand the various aspects of

Management requirements and issues and make right Management decisions.
4. Personality Development and Soft Skills: Students shall be able to develop their personality

and skills to be able to succeed in professional, personal and social life.
5. Human Values and Social Responsibility: Students shall demonstrate a commitment to

society’s values and contribute to society’s social, environmental and economic
goals. Students will assist the society by solving issues in their community.
4.2 Internship Duration and Academic Credentials: The following framework is proposed to
give academic credit for the internship undergone as part of the programme.
1. The B.E. degree programme requires a minimum of 14–20 credits in internships,
entrepreneurial activities, project work, seminars, and inter- or intra-institutional training.
2. A minimum of 40-45 hours of labour is required for each credit. As a result, a full-time intern
should plan to devote 40–45 hours per week to their internship, training, project work,
seminar activities, and other related activities. For a Bachelor of Engineering, this will result
in a total internship time of 600 to 700 hours.
3. Internships can be full-time or part-time; full-time internships are available during the
summer vacation and part-time internships are available during the academic year. The
AICTE programme is adaptable in terms of internship length.
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4.3 Internship Credit Framework as per AICTE Intenrship Policy:
Sr.
No.

1

2

Year Schedule

1

st

2

nd

Summer
vacation
after
2nd
Semester
Summer
vacation
after
4th
Semester

Duration Activities

3-4
weeks

4-6
weeks

3

3

Summer
vacation
4-6
after
6th weeks
Semester

4

4

8th Semester

rd

th

3-4
weeks

Proposed
Credits Document as
Evidence

Inter/ Intra Institutional
Activities and Soft Skills 14-20
Trainings
Industrial Experiencetypes of engineering
14-20
activities,
professions
and businesses
Industrial ExperienceFunctional operations of
organization for the 14-20
purpose of study and
understanding
Project work, Seminar
(excluding credits for 14-20
Advanced Courses)

Certification

Evaluation
Report

Evaluation
Report

Project Report

4.4 The Student Internship Report:
Every student is required to create a file including documentation evidence of his or her activity.
The student should keep a daily notebook to keep track of the chores he or she completes each
day. Programmed Head/Cell In-charge/ Project Head/ TPO/ faculty mentor or Industry
Supervisor will evaluate these actions.
4.5 Internship Monitoring and Evaluation:
this is the final year During the internship, student mentors and teachers will keep an eye on the
interns. Based on their behaviour and performance, the pupils will receive an evaluation report.
Each student will receive a personal evaluation based on their performance and engagement
during the three years of internship. The assessment report may include a student's competency
report, which will be useful for both self-development and employment.
4.6 APSIT Skills Internship Program Organizational Chart:
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4.6.1 Roles and Responsibilities of members:
4.6.1a APSIT Skills Internship Head
Role: Internship head will lead the program
Responsibilities:
1. Managing and providing leadership to the committee members
2. Act as a direct liaison between committee members and management
3. Ensures that committee functions effectively

4.6.1b Back Office and Planning Committee (2 Members)
Role: To act as a liaison between Internship Head and members.
Responsibilities:
1. Managing back office work
2. Planning and organising Internship year wise programs
3. Coordinating with Faculty, Mentors and Interns

4.6.1c All Department Committee (5 Members from each department)
Role: To act as a liaison between members and student mentors.
Responsibilities:
1. Guide and support interns during Internship
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2. Taking daily feedback report of Interns from every Student Mentor (Final year Intern) allotted

to the respective faculties.
3. Monitoring and Evaluation report based on interns conduct and performance.
4. Intern Evaluation though seminar, presentation or viva-voice at the Institute
5. A Personal assessment of each of the interns based on their performance and participation

over the three years of internship
4.6.1d TPO Committee (2 Members)
Role: To act a liaison between Institute and the Industry
Responsibilities:
1. Co-ordination, Communication and correspondence with industries.
2. Co-ordinate with Industries for Corporate Social Responsibility (CSR) and Individual Social

Responsibility (ISR) programs
3. Arrange Industry talks and internships
4. Arrange Career counselling sessions

4.6.1e All Department Student Co-ordinators (Mentors) :
Role: To act as liaison between Faculty and Interns
Responsibilities:
1. Guide and supervise interns
2. Take daily feedback from interns and inform to the faculty
3. Each mentor will do mentoring of 25 students
4. Coordinate with faculty with the issues of interns
5. Keep documentation of attendance, feedback reports and assessment
6. Collect data, do research and analysis of Intern performance

4.6.1f Interns:
Role: Perform the duties assigned to him/her and work collaboratively with team.
Responsibilities:
1. Complete the training modules during the internship period
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2. Fulfil tasks set out by Faculty and Mentors from several departments.
3. You will be involved in upcoming projects as well as assisting with current events.
4. Attend meetings and take minutes
5. Perform research and data gathering
6. Keep the daily diary and record of the tasks performed everyday
7. Prepare report and presentation of the tasks and knowledge gained during internship

4.7 APSIT SKILLS Holistic Internship Program Offers:
Trainings, Seminars, Industry talks, Projects work, Job drives, Institute events organisation &
execution covering all the five main competencies.
4.7A. First Year of Internship (After Semester 2):
Internship Duration: This is the first phase of internship starting after 2nd semester
examinations. It will cover summer vacations and vacations after 3rd semester. Internship shall
be provided for 4-6 weeks in the summer following the 2nd semester exams.
Internship Objectives: First year students of the undergraduate program are quite raw and they
are generally not aware of the needs and requirements of the professional life. It is also possible
that some of them may carry some erroneous ideas about the profession, which may affect them
adversely. Thus the main objective of the first year internship shall be to provide adequate
knowledge of engineering profession and its requirements. In other words, objective of the first
year internship is to provide the students, a sound foundation to build professional life.
A good foundation shall give the students holistic idea of the engineering profession and its allied
requirement. This shall help them understand, select, plan and work towards their development
goals and objectives. The first year of Internship shall be more of classroom oriented, because of
the nature of learnings.
4.7B. Second Year of Internship (After Semester 4):
Internship Duration: This is the second phase of internship starting after 4th semester
examinations. It will cover summer vacations and vacations after 5th semester. Internship shall
be provided for 4-6 weeks in the summer following the 4th semester exams.
Internship Objectives: The Second year of engineering is the period when the students get
initiated with the knowledge of engineering and they are interested to apply their knowledge and
experience what they have learnt.
Thus objective of second year of internship is to provide good glimpse of engineering profession
and related activities. In this year they need to be exposed to various types of engineering
activities, professions and business to enable the students to understand vastness of the
profession. Apart from the exposure, the students also need to develop their understanding of
related other aspects of the work.
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4.7C. Third Year of Internship (After Semester 6):
Internship Duration: This is the third phase of internship starting after 6th semester
examinations. It will cover summer vacations and vacations after 7th semester. Internship shall
be provided for 4-6 weeks in the summer following the 6th semester exams.
Internship Objectives: Third year is pre-final year of the undergraduate program and is the
important year from the point of view that after this phase of internship, the student needs to get
ready for the profession. After this phase of internship he or she should be ready to interact in
business or professional environment. Thus in this phase the students shall be exposed to
functional operations of business organization for the purpose of study and understanding.
4.7D. Final Year of Internship (After Semester 8):
Internship Duration: This is the last phase of internship during 8th semester. It will cover
summer vacations after 8th semester. Internship shall be provided for 4-6 weeks during the 8th
Semester and will be continued in the summer following the 8th semester exams.
Internship Objectives: Final year of the undergraduate program is the significant year from the
point of view that after this phase of internship, the student needs to get industry ready. After this
phase of internship he or she should be ready to interact in business or professional environment.
Thus in this phase the students shall be exposed to managerial functions of business organization
for the purpose of study and understanding. They will monitor and guide their juniors and pass
on the knowledge as a mentor.
5.0 Implementation:
The goal of holistic student development is to maximise students' employment chances and longterm advantages. In this article, the author discusses the basic competencies such as technology,
management, business competence, personality development, human values, and social
responsibility that are needed to deal with the pressures of life beyond college. The authors
concentrated on course outcomes and retention. As a result, there is a significant gap between
what is taught in the classroom and what is required for real-world employment.
There are two types of learning: contact with faculty as a trainer and no contact with faculty as a
mentor. Faculty evaluate student learning at the end of the course in the first mode, and students
attempt certification tests and online assignments according to the course schedule in the second
mode. During the internship programme, such ways of learning are implemented through APSIT
Skills Center industry collaborations based on proposals from students and industry
professionals.
We implemented the Apsit skills internship programme in the years 2020 and 2021 after the 2nd,
4th, 6th, and 8th semesters. Particiation of student interns during the Holistic internship
programme is shown in tables 1 and 2.
Total Number of Student Interns 2020
IT
97
Computer
85
EXTC
54
Civil
42
Mechanical
112
Total
390
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Table 1 – APSIT Skills Holistic Internship Program 2020 Students
Total Number of Student Interns
IT
51
Computer
121
EXTC
42
Civil
20
Mechanical
115
Total
349

Table 2 – APSIT Skills Holistic Internship Program 2021 Students
6.0 Findings and Analysis:

Chart 1 Internship Program 2020

Chart 2 Internship Program 2021

The pie chart shows the percentage of interns participated in the APSIT skills holistic internship
program in 2020 and 2021. What stands out is that the mechanical and computer students lead
the way respectively in years 2020 and 2021 with 28% and 33%, respectively.
Computer interns were the next with higher percentage, accounting for nearly 22% and 35%,
respectively in 2020 and 2021. By contrast, very few interns from civil participated in both years:
just 11% and 6%.
Next, a sharp contrast can be seen between the IT students 25% in 2020 however under half of
previous year that is 14% only in 2021. Finally, the least contrast is seen in Electronics and
telecommunication students, with 14% in 2020 and 12% in 2021.
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Chart 3 Survey Response of Apsit Skills Holistic Internship Program 2020
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Chart 4 Survey Response of Apsit Skills Holistic Internship Program 2020
Students completing the Apsit Skills Holistic Internship Program are given a survey/feedback
form to complete in order to get an assessment of their learning. From above Charts 3 & 4 it is
evident that more than 60% of the students agree to the APSIT Skills Holistic Internship Program
is helpful in holistic development.
7.0 Conclusion:
APSIT skills internship program would assist the students to have a hands on training and it
would increase their chances to be hired by industries, as this will give them an edge over those
who do not have any internship experience.
A few pupils have been inspired to become ambassadors for future promotion of the APSIT
SKILLS Holistic Internship Program. This Internship program have aided pupils in their overall
skill development and have also served as a means of enhancing their personality. This type of
education, which is delivered through the aforementioned activities included in the Internship
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program, focuses not only on learning but also on putting what has been learned into practise. It
has been observed that the impact of organising Internship Program for the holistic development
of students has earned the institute plaudits from colleges in the area, as well as at the state. Selfmotivation among kids has been observed to improve for reasons other than learning and holistic
development.
Internship programmes can encourage local college graduates to stay in their neighbourhood or
region after graduation, reducing the likelihood of important talent departing and benefiting the
local economy. It has been discovered that if students are driven and given opportunities for
advancement, they flourish and become true professionals.
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Abstract
English is the need of hour and no one can deny its importance. But in today’s society, students
are less successful in the field of English learning. Now it is necessary to find out the cure for
students’ lack of interest in their English classrooms and develop their interest. Motivation is an
internal state which arouses, directs and maintains behavior. It is like an accelerator in a vehicle
because greater the motivation, greater the learning. So motivated behavior is a goal directed
behavior. It can be assumed that motivation has relevant and crucial value in learning a second
language which influences the success of language learners. For learning a second language, one
should keep determination in one hand and motivation in the other. Without motivation learner
cannot learn a language. The teacher, the learner and the method form an important trio in
teaching learning process. The current study attempted to compel the readers to be motivated as
motivation is the hunger which figures out a certain work and does it accordingly. The study was
developed under the framework of qualitative research approach and conducted a survey among
the secondary level students of Bahawalpur region. A sample of two hundred students and fifty
teachers was taken from Govt. S.D. H/S, Bahawalpur and Workers Welfare School (Girls)
Bahawalpur. The students’ perceptions about the use of motivational tools were also collected
with the help of an instrument, “Students’ Performance Survey” [SPS] and the results were
drawn. The researchers’ conclusion with suggestions and recommendations was also summed up
at the end of the study.
Key Words: Motivation, Learning tool, Interest, Internal state, Compel, Developed.
Introduction
Language is the medium to transfer our thoughts and feelings to others. It is specific to human
beings. It is Language through which we can get and transfer the knowledge of culture, religion,
values, traditions and science. There are many languages in the world but some have specific and
international recognition in the world. English language is one of them, and it is the need of the
present day. It is an advanced and international language. All the scientific mathematical and
industrial knowledge is in it. It is necessary to acquire and learn this language; one cannot get the
knowledge about the world without acquiring the command over English language. Now the
question is that how can one acquire English Language easily? It is the duty of a teacher to make
the learning of the language very easy. There are many techniques to make this process very
easy. First of all, to learn anything to perform any task, Positive reinforcement plays an important
role. According to Dornyei, (1998) new Positive reinforcement with the help of motivational tool
plays a constructive role and helps students in setting beliefs cognition and values in achievement
situation. As skinner (1938) said positive reinforcement strengthen a desired behavior by
providing sequence of rewarding. In fact, through motivation one puts more effort to learn.
Because any one cannot performs any task without motivation. According to Sahana, (2012)
some students find some subjects difficult and require frequent rewards and if the school subject
or project doesn’t provide them any reward they show low performance. As Hender long a
Lepper, (2002) described, at the same time praise not only motivates the student but also
enhances self-confidence in the students because students like to remain engage in those works
in which they are appreciated.
Statement of the Problem

88

VII. INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
April 22-24, 2022, Antalya, Türkiye

In Pakistan teaching of English remains painstaking due to presence of many mother tongues,
psychology of learners, examination system, focused teaching and lack of motivation by the
instructors and scholars. This results in poor presentation of the apprentices as they hesitate to
communicate and learn English effectively. The researchers are curious how motivation works
and affects the learners’ abilities. Through this study, the researchers’ main objective was to
know how much beneficial is motivation for the good results of language learning at secondary
level in comparison with those who are taught without motivation. So the intent of the present
study was to find out the impact of optimistic strengthening on the achievement of cognitive
domain at the sub level of knowledge, comprehension, application and analysis.
Objectives of the Study
This study is an attempt to search for the most appropriate, fruitful and inspirational way to teach
English language in higher primary schools. So the objectives of the current study were:
1. To find out the impact of motivation for improving English language skills.
2. To find out the perceptions of the teachers regarding the use of motivation.\
Significance of the Study
Any type of learning cannot be acquired without motivation. Motivation works as a lubricant for
learning. Much work has been done on this topic but it's true that there is always a room for
improvement in every field. This study throws light on the importance of positive reinforcement
and motivation for learning. In this study, the researchers point out the different techniques of
reinforcement and sets recommendations for language teachers. This study shows the importance
of positive reinforcement for learning English language at secondary level.
Literature Review
The Nature of Motivation
Motivation is a craving to attain a goal, amalgamate with the spirit to work towards that goal.
The word motivation makes us mediate of a goal, endeavor, desire, spirit, active involvement,
energy and persistence. A teacher should know the causes of motivation to be able to assist the
learner’s desire for success. The learner’s innate satisfaction is number one. It constructs on the
learner’s
intrinsic
interests.
Then
the
second
extrinsic
guerdon:
the
teacher/institution/employment. Contentment and reward jointly make the success in the mission.
To a very sizeable degree, students await to learn if their teachers anticipate them to learn. This
actuality manifests that both the teachers and students must be co-motivated.
Although in some research they might have analyzed the gender, we did not take it into
deliberation, to say nothing of religious amalgamation. These are amid interior factors,
influencing students’ motivation in second or foreign language acquisition. (Some other element
or factors are age, interests, desire and curiosity, capability, native language expertise and
proficiency. As for exterior factors, it is teachers in the language learning who motivate, give
response, rewards, classroom atmosphere, and role models and give home support. However, as
a matter of fact, people pretend to like doing what they do well according to their behavior, and
are therefore more likely apparent they do it again, and put in additional effort. Therefore, those
students who expand an image of themselves as ‘no good at English’ will merely avoid from the
situations which tell them what they already know – that they aren’t any good at English. It can
take to a descending spiral of a self- understanding of low capability – low inspiration – low
endeavor – low achievement – low motivation – low attainment and low effort.
Gardner explains core second or foreign language learning motivation as formulate composed of
three features:
The attitudes and orientation towards learning a language (which he called affect),
The wish or craving to learn the language (want) and Motivational intensity (effort).
It is worth intimate that in the classroom students who do well perform in the language are more
self-confident than those who are not. The self-esteem of failure can lead to a descending spiral
of a self- perception and understanding of low ability and motivation.
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You cannot inspire and motivate your students to work hard and have long-running aims if you
are not a good motivated teacher. However, we agree with Dornyei who recommend encouraging
students to set achievable sub-goals, and expanding the appealing and attractiveness of course
content. According to Dornyei "Ten Commandments for Motivating Language Learners”
Dornyei (1998:131) propound setting an individual personal example with your own attitude and
behavior, creating a pleasurable, relaxed, moderate atmosphere in the classroom, flourish a good
relation with the learners, enlarge the learner's linguistic self-confidence, acquainting learners
with the target language civilization and culture. Teachers to motivate learners can make the L2
classroom a welcoming, positive and attractive place where psychological necessities are met
and where language anxiety, tension and difficulties are kept to a minimum as much as possible.
Teachers can motivate students to construct their own internal rewards through positive self-talk,
guided self-evaluation, motivational attitude and expertise of particular goals, rather than
comparison with other students. Thus, you can promote a sense of greater self-proficiency and
efficacy, expanding motivation to continue learning the foreign or second language.
Theory of Motivation
The Online Oxford Dictionaries explain and define motivation as “a reason or reasons for acting
or behaving in a specific process with interest or enthusiasm” (Online Oxford Dictionary, 2013),
while on the other hand Online Business Dictionary defines motivation as an “internal and
external element that prompt wish and intensity or energy in people to be regularly interested and
perpetrate to a job, role or subject, or to make an effort to achieve a specific goal” (Online
Business Dictionary, 2013).
Dornyei and Otto (1998, p. 65), Harmer (2007, p. 98) explain motivation as “the spirited changing
cumulative arousal or internal drive in a person that cause to begin, directs, coordinates, escalate,
terminates, and assess the cognitive and motor procedure by which inceptive wishes and desires
are acquired, prioritized, operationalized and successfully or unsuccessfully acted out”. Gardner
(1985, p. 10) explain that motivation is “the expanse to which the individual works or attempt to
learn the language because of a strong wish and desire to do so and the gratification experienced
in the activity.” Furthermore, according to Gardner, in order to understand the process why
language learners were motivated, it is most important and essential to understand the learners’
eventual goal or motive for learning the language.
He mentions to this as learner’s orientation. His theory of second or foreign language learning
motivation is recognized in two definite orientations; namely, integrative orientation and
instrumental orientation, both of which influence on the foreign language learners in one way or
another way. In integrative orientation, learners may acquire a foreign or second language to
become intimate with members of the language learner community or to learn about their culture,
civilization or values. (Gardner, cited in Dornyei, 2001, p. 50) explain that motivation to learn a
foreign or second language stems from positive sentiment toward the group that speaks that
language.
Furthermore, Clement, Dornyei, and Noels (1994), point out that learners with high integrative
motivation gravitate to work harder and learn swiftly other than those who have less integrative
motivation. Gardner & MacIntyre, 1993, (p.159) explains language learners reflect their
readiness, attentiveness and interest in social reciprocity with members of other groups.
Dornyei and Clement (2000) point out that integrative motivation is the most powerful general
element of language-related arousing temperament, determining language choice and level of
endeavour language learners deliberated to invest in the learning process.
Language learners with integrative orientation manifest exceptional interest in English, put
considerable endeavor into English learning, have a high academic self-concept (Cokley,
Barnard, Cunningham, & Motoike, 2001), high self-efficacy (Yi-Guang, Lin et al., 2003), tend
to persevere when facing demanding tasks, acknowledge the significance of learning the
language and attribute learning into their self-value system (Wang, 2008).
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Instrumental orientation or extrinsic motivation allude to the acquisition of foreign/second
language for pragmatic procure such as passing examinations or university prerequisite,
acquiring an expected career with profitable remuneration, or for more education in abroad. The
learner craving to learn the foreign language in order to execute some non-interpersonal motive.
He is motivated by exterior element such as assessment, gratification, commitment, or money to
impel them towards achievement without perceiving their unalloyed interest.
They perform mostly for the accomplishment of a desired exterior reward. Schools that stress
grades, tests and competition generally only motivate learners’ extrinsic motivation and such a
approach may have an impact on learners’ interpersonal motive or learning advancement in the
long run (Wang, 2008). Wang explain that instrumental motivation is “a controlled motivation
which reduce autonomy and cause source external discern locus of causality (EPLOC)”. (Walker
& Deci, cited in Wang, 2008, p. 642). Unalike intrinsic motivation, extrinsic motivation needs a
shallow cognitive plan which negatively influences attainment. Languages teachers are dispirited
from engage pedagogies which suggest insinuate external factors in class activities.
According to (Lile, 2002) extrinsic motivation can only be applied when a learners’ intrinsic
motivation is reducing. It may be premise that integrative motivation outperforms the
instrumental one in terms of language cognitive tenacity and expertise. Nevertheless, in foreign
or second language accession both have an effect on learners’ motivation one way or another.
According to Dornyei (2001), he explains that integrative and instrumental motivations are not
inaugurate to be at the opposite ends of a continuum. They are certainly related and both are
successfully loaded objectives and can process learning. They both may be in return increase by
better expertise and higher attainment in the target language furthermore, (Dornyei, 1994; 2001).
Brown (2007, p. 173) describes that successful classrooms generally include both intrinsic and
extrinsic motivation. Wan-er (2008) assert that although instrumental motivation does not have
the same constructive function as integrative motivation, it will very often function confidently
together with integrative motivation in a language learners study. According to Spaulding (1992)
language teachers should understand the context under which they can use extrinsic motivational
approach without undermining the intrinsic motivation which learners already have, and teachers
can securely use extrinsically oriented approaches when their students have definitely no intrinsic
interest in the activities.
Scope of Motivation
Second language refers to a language which is not learner’s own mother tongue because it is
learnt after learning the mother tongue. Motivation is defined as learners’ internal desire to learn
something. This internal desire gives behavior energy and direction. There are mainly three
phases on motivation for second language learning. Those three phases are psychological period,
cognitive situated period and process oriented period. These are the stages of learning language.
The Social psychological period focused on role of learners’ social context and Socio
interactions. During this period (1959- 1990) Gardner (1985) introduced the Socio educational
model. That model exposes two factors of language learning those are ability and motivation.
Learners who have higher level of ability and motivation will do better than the learners with
lower level. Those leaners are goal oriented and more attentive towards language learning. They
are eager to know about different materials and highly motivated to participate in language
learning. Some learners have high ability and high or low motivation. Ability and motivation
both are related with formal and informal language learning context. Formal language learning
happens through realization of language in classroom and informal language learning is learning
through experience from everyday life, like learning from radio or television. Ability and
motivation both are involved in formal learning context but in informal context motivation would
be more involved than ability. Educational setting and cultural context both are related to
motivation but are not applicable for ability. Cognitive perspectives deal with learners‟ mental
processes that influence their motivation. Cognitive psychologist argued that, individual’s
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thought on their own abilities, possibilities and limitations has an effect on motivation. Regarding
this Self-determination theory focused on the learners’ intrinsic and extrinsic motivation. Noels
and colleagues invented this theory. Intrinsic motivation is learner’s own desire to learn a new
language and extrinsic motivation is learner’s external desire to achieve a goal. It is generally
accepted that, motivation is the most important part for learning a Second language. Dörnyei and
Ushioda (2013) have discussed about motivation in a very descriptive way. From their
perspective motivation derives from the Latin verb “mover a” which means to move. Motivation
influences to perform action and make some choices. They described motivation with two terms:
direction and magnitude. They defined motivation more specifically with some points. They are:
the choice of a particular action, the persistence within and the effort expanded on it. (p. 4). In
detail motivation helps learner choose specification. In that process motivation can work out to
learn the language. Leaner’s‟ should expand their best effort to attain the goal. These three things
can happen only if the learner has motivation or desire to learn. However, Motivation leads or
guides the students to the possibilities. Students have some potentiality in them and they just
need to believe in that. Motivation leads them to show or prove their potentiality. From every
day conversations motivation can be defined. Students have to activate their action always. It is
like a process which needs to be activated always. Students should persist towards their goal. All
these actions are driven from one umbrella term motivation.
Types of Motivation
Richard and Edward (2000) have shown a detailed description of intrinsic and extrinsic
Motivation. According to them, “The most basic distinction is between Intrinsic Motivation
which refers to doing something because it is inherently interesting or enjoyable, and extrinsic
motivation, which refers to doing something because it leads to a separable outcome” (P. 55). It
means intrinsic motivation is something related with learners’ self-desirer interest for learning.
On the other hand, extrinsic motivation is totally opposite to it. Extrinsic motivation is more
related with a goal or achievement. Intrinsic motivation first came out from animal behavior.
Researcher found out that even in absence of any reward animals showed playful and curious
behavior (White, 1959). Improves that, intrinsic motivation comes from very core of self. It is
about own satisfaction, interest and curiosity towards learning. Extrinsic motivation can be
defined more elaborately with example. In classroom, one student is participating in tasks
because he wants to avoid the teacher’s hard word. Another student is performing in tasks as well
to get the good attention from the teacher. Both have separate reasons for attending the tasks to
attain some goals rather than enjoy the task. (Richard and Edward, 2000. p. 60) Deci and Ryan
(1985) had a clear concept about intrinsic motivation. From their perspectives intrinsic
motivation is Intrinsic motivation is in evidence whenever students' natural curiosity and interest
energies their learning. When the educational environment provides optimal challenges rich
sources of stimulation and a context of autonomy, this motivational wellspring in learning is
likely to flourish (Deci and Ryan, 1985. P.245). Intrinsic and Extrinsic motivation influences or
leads learner for learning a second language. These two variables motivate differently but they
have a connection. Student’s intrinsic motivation can be hindered lack for boring or strict
classroom atmosphere, social expectations or rewards can make them motivated again. Both the
variables play important role for motivating the students, though they have different action to
play. Gardner and Lambert (1972) invented the framework for knowing about different types of
motivation. They found two types of motivation: Integrative and Instrumental. Integrative
motivation reflects learners’ interest about the people and culture of a different language.
Instrumental motivation happens for some reasons like, getting job, good result, bonus etc. In
addition to that, Sayeed ur Rahman (2005) proved in his journal that, instrumental motivations
the main motivational situation for the undergraduate students to learn English as a foreign
language in Bangladesh. Learners can have integrative or instrumental motivation in them. It
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depends on situation, desire and attitude. Interactively motivated learner performs better and they
have the strong desire for it. They learn for enjoyment and to satisfy their hunger of curiosity.
Sources of Motivation
This observation compels the researcher to inquire why students are not competent in English
language. Researcher wants to know that is there any role of motivation or positive reinforcement
here? As Dowali by & Schumer (1973) described student centered approach results in superior
performance of slow learners. In this regard researcher studied "Sources of Motivation Theory".
It was developed in an attempt to integrate the many dispositional, need and content theories into
a single work motivation model. (Leonard, Beauvais and Scholl,1955). The five sources are as
follows:
1 Intrinsic Process Motivation
"Individual's primarily motivated intrinsic process engage in activities which they consider
enjoyable of fun. It is the performance of the tasks itself, rather than outcomes or results of the
task that provide satisfaction" (Leonard, Beauvais & Scholl, 1995)
2 Instrumental Motivation
"Instrumental rewards area motivating source that leads individuals to show such behaviors that's
outcomes such as praise, star, reward etc. "(Leonard, Beauvais & Scholl, 1995).
3 External Self Concept Based Motivation
"Self-concept motivation is extremely based when the individual is primarily other directed. In
this case the ideal self is derived by adopting the role expectations of reference groups."(Leonard,
Beauvais & Scholl, 1995)
4 Internal Self Concept Based Motivation
"Self-concept motivation will be internally based when the individual is primarily inner
directed."(Leonard, Beauvais & Scholl,1995)
5 Goal Internalization
"Behavior is motivated by goal internalization when the individual adopts attitudes and behaviors
because their content is congruent with their value system" (Leonard, Beauvais & Scholl, 1995).
In the same way the researcher has read some theories and suggestions of educational
psychologists on this topic as well as has read some newspaper, articles and reports on this topic.
The researcher will further study and review the relevant literature and use library and social
media for the completion of this research.
Research Methodology
The study was descriptive in nature. Quantitative method was considered appropriate for data
collection. All the students from Govt. S.D. H/S, Bahawalpur and Workers Welfare School
(Girls) Bahawalpur enrolled in session 2020-2021 were the population of study. The sample of
the study consisted of 100 students and 50 teachers of secondary level who were randomly
selected. For descriptive analysis, the researchers calculated frequency, percentage, mean and
standard deviation for each item. The responses were analyzed by using SPSS (17 versions).
Results and Data Analysis
Q1: Is it necessary to use positive reinforcement at secondary level?
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67% participants consider the use of positive reinforcement is necessary and 20% consider it
important at secondary level. Only 8% have no idea about its use in the classroom and 5% are
not agreed to use it in the class.
Q2: Is the use of positive reinforcement much effective at secondary level than other levels?
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The above data shows that 66% participants consider the positive reinforcement much beneficial
at secondary level than any other level and strongly agree, 23% consider it important and 4%
don’t think it important and 7% have no idea about it.
Q3: How many teachers use positive reinforcement in their class rooms?

The above data shows that 60% teachers use positive reinforcement in their classrooms and 40%
teach without using the positive reinforcement.
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Q4: Can students be encouraged by using positive reinforcement?

The results show that 67% participants are agreed and consider that the positive reinforcement
encouraged the students for learning and 23% are disagreed and say that positive reinforcement
doesn’t play any role to encourage learners for learning and 10% have no idea about this.
Q5: Can the students be more easily motivated to learn if a teacher uses positive reinforcement?
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Above data shows that positive reinforcement can easily motivate students to learn. 52%
participants are agreed and think that they can motivate learners to learn by using positive
reinforcement. 33% are not agreed with this and 15% have no idea about it.
Q6: Are the learners much attracted to learn if they get reward?

Above results show that 65% participants are agreed and take the reward important for learning
and 35% are strongly agreed and think that if someone wants to get good results from the learners,
he must use the reward system.
Findings and Conclusions
From the interpretation and the analysis of the information and data, the researchers have found
that Positive reinforcement enhances students’ progress. Some teachers still use the old teaching
methods and do not use positive reinforcement. Some teachers don’t take the positive
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reinforcement as much important. Positive reinforcement is an important element of teaching
learning process. It brings good results and students show better performance.
From the analysis of the questionnaire, the researchers have come to this conclusion that
motivation plays vital role in learning English language at secondary level. At primary level the
use of positive reinforcement is necessary. By using this technique, a positive change can be
created among students. With the help of positive reinforcement, learning can be made more
interesting, easy and attractive for even those who are not good in their studies. By using of
positive reinforcement, the students improved and show their willingness and interest towards
their studies.
Recommendations and Suggestions
Based on the investigation and findings of this study, the researchers make following suggestions
and recommendations for better retention of language learning:
English is a compulsory and interesting subject so it should be taught through different techniques
and activities and by using positive reinforcement. Before teaching, the teachers should create
motivation among students and develop their interest in it and encourage them to learn it.
Behavior of the teachers should be friendly and positive. Teachers should adopt new and
innovative teaching strategies to teach. Mostly target language should be used during class time.
Teachers must follow the psychological rules of teaching. Teachers training workshops should
be conducted. Behavior of teachers should be positive to their students and encourage them to
participate in class on equal bases. Teachers should adopt different techniques to positively
reinforce the students. Teachers should try to make learning interesting and relevant. Teacher
should use the real models where it is necessary. Teacher should try to create the environment of
classroom attractive, colorful and comfortable for students especially at secondary level.
References
Henderlong, J., & Lepper, M. R. (2002). The effects of praise on children’s intrinsic motivation:
a review and synthesis. Psychological bulletin, 128(5), 774
B.F.Skinner. Positive reinforcement. Education and Advanced Learning.
http://www.edu.gov.mb.ca/k12/specedu/behaviour/key_element6.pdf
RajeshwariNatrajin. Positive reinforcement and rewards.purdue university
https://www.extension.purdue.edu/providerparent/pdf%20links/positivereinf rewards.pdf
You Ziyuan, (2000). the role of motivational strategies in English language learning. Jilin
University http://www.celea.org.cn/pastversion/le/pdf/youziyuan.pdf
Landrum, T. J, & Kauffman, J. M (2006). Behavioral approaches to classroom management. In
C. M Evertson & C. S. Weinstein (Eds.), Handbook of classroom management: Research,
practice, and contemporary issues (pp. 7-77). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
Skinner, B.F (1938). The behavior of Organism: An Experimental Analysis. New York:
Appleton-Century.
Henderlang J. & Lepper M.R. (2002). The effect of Praise on Children’s intrinsic motivation.
American Psychological association, Pg(2)
Sahana,2012.
Six
Common
Reasons
for
Lack
of
Motivation.
http://www.mysahana.org/2012/04/six-common-reasons-for-lack-of-motivation/
Ahmad, Z., & Nasir, M. (2010). Effects of Cooperative Learning vs. Traditional Instruction on
Prospective Teachers’ Learning Experience and Achievement.Journal of Faculty of Educational
Sciences, 43 (1), 151-164
Christie, T.& Afzaal, M. (2005) Rote memorization as sufficient explanation of secondary school
examination achievement in Pakistan.
http://examinationboard.aku.edu/aboutakueb/watsnewateb/Docu
ments/IAEA05.pdf

96

VII. INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
April 22-24, 2022, Antalya, Türkiye

Dowaliby, F., & Schumer, H. (1973). Teacher-centered versus student-centered mode of college
classroom instruction as related to manifest anxiety. Journal of Educational Psychology, 64(2),
125.
Dornyei, Z. (1996). Motivation in second and foreign language learning. Cambridge university
press.
Kohn, A. (1996). Beyond discipline. Editorial Projects in Education. Retrieved January 17
,2009, from http://www.alfiekohn.org/teaching/edweek/bd.htm.
Axelrod, S. (1996). What’s wrong with behavior analysis? Journal of Behavioral Education, 6’
247-256.
Chitiyo, M., & Wheeler, J.J. (2009). Analyzing the treatment efficacy of a technical assistance
model for providing behavioral consultation to schools. Preventing School Failure, 53, 85,88.Retrieved March 13, 2010,from ERIC database.
Conroy, M. A., Sutherland, K. S., Snyder, A., Al-Hendawi, M., & Vo, A. (2009). Creating a
positive classroom atmosphere: Teachers` use of effective [raise and feedback. Beyond Behavior,
18-26. Retriebed march 11, 2010, from ERIC database.
Frisoli, G. (2008). Skinner, B.F Reinforcement theory. Retrieved April 8, 2010, from
http://adultlearnandtech.com/skinner.htm
Illinois state board of education: No child left behind. (n.d.).Retrieved Mrach 13, 2010, from
http://www.isbe.state.il.us/nclb/default.htm
Infantino, J., & Little, E. (2005). Students’ perceptions of classroom behavior problems and the
effectiveness of different disciplinary methods. Educational Psychology, 25, 491-508.
Retrieved March 11, 2010, from PsycINFO database.
Labrador, F.J. (2004). Skinner and the rise of behavior modification and behavior therapy. The
Spanish Journal of Psychology, 7, 178-187. Retrieved March 11, 2010, from PsycINFO database.
Lam, S., Yim, P., & Ng, Y. (2008). Is effort praise motivational? The role of beliefs in the effortability relationship. Contemporary Educational Psychology, 33, 694-710. Retrieved March 13,
2010m from ERIC database.
Lannie, A. L., & McCurdy, B.L. (2007). Preventing disruptive behavior in the urban classroom:
Effects of the good behavior game on student and teacher behavior. Educational and Treatment
of Children, 30, 85-98. Retrieved March 11, 2010, from PsycINFO database.
Wheatley, R.K., West, R.P., Charlton, C.T., Sanders, R.B., Smith, T. G., & Taylor, M.J. (2009).
Improving behavior through differential reinforcement: A praise note system for elementary
school students. Education and Treatment of Children, 32,551-571. Retrieved March 11, 2010,
from ERIC database.
Willingham, D.L. (2005). Ask the cognitive scientist: How praise can motivate-or stifle.
American Educator, 29, 23-27. Retrieved March 11, 2010, from Education Research Complete
database.
Mather, N., & Goldstein, S. (2001). Learning disabilities and challenging behaviors: A guide to
intervention and classroom management. Baltimore: Brookes Publishing.
Miltenberger, R.G. (2008). Behavior modification: Principles and procedures (4 ed.). Belmont,
CA: Thomson Wadsworth.
Moore Partin, T. C., Robertson, R. E., Maggin, D.M., Oliver, R. M., & Wehby, J. H. (2010).
Using teacher praise and opportunities to respond to promote appropriate student behavior.
Preventing School Failure, 54, 172-178. Retrieved Mrch 11, 2010, from ERIC database.
Witzel, B. S., & Mercer, C.D. (2003). Using rewards to teach students with disabilities:
Implications for motivation. Remedial and Special Education, 24 ,88-96. Retrieved January 24,
2007, from PsysINFO database.
th

97

VII. INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
April 22-24, 2022, Antalya, Türkiye

APOLOJİDEN APOLOJETİĞE: ERKEN DÖNEM HIRİSTİYAN KELAM EKOLLERİ
Yetkin KARAOĞLU
Doktora Öğrencisi,
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Dinler Tarihi Bilim Dalı,
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ÖZET
Hıristiyanlık, Yahudilikten koparak ayrı bir din haline geldiği süreçte hızlı bir biçimde
yayılmıştır. Filistin, Suriye, Mısır, Anadolu, İtalya ve Kuzey Afrika olmak üzere Akdeniz
çevresindeki yerleşim bölgelerinde önemli bir taraftar kitlesi edinmiştir. Bu yayılma esnasında
sık sık Roma İmparatorluğu’nun baskılarına maruz kalmış, yaşanılan baskılar nedeniyle de
yeraltına çekilmek ve bir yeraltı hareketi şeklinde yayılımını sürdürmek zorunda kalmıştır. Bu
şartlar Hıristiyanlığın kendi ilahiyat anlayışını, inanç, ibadet ve ritüellerini oluşturamadan farklı
inanç ve kültürlerle karşı karşıya gelmesine ve onlardan büyük oranda etkilenmesine neden
olmuştur. Bu süreçte Hıristiyanlık, çok konuda, Yahudilikten oldukça farklı bir anlayış
geliştirerek apolojetik karakterli tartışma, yalanlama ve temellendirme eksenli ifade edilen fikir
ve eserler tarafından şekillenerek günümüzdeki kurumsal haline dönüşmüştür. Bu inşa edilişin
en önemli kırılma noktası ise erken dönem şeklinde ifade edebileceğimiz İsa’nın doğumundan
takriben sekizinci yüzyılın başlarına kadar son ciddi tartışmaların yapıldığı Üçüncü İstanbul
Konsili’e kadar olan bir zaman dilimidir. Bu dönem de kendi içinde ortaya koyulan görüşlerin
niteliği ve işlevi açısından kısımlara ayrılarak incelenmektedir. Buna göre günümüzdeki resmi
Hıristiyanlığın gelişim evresi olan M.S. 800’e kadar olan dönemi kapsayan erken dönem, bir
yandan erken dönem’in kronolojik kilise tarihi açısından, diğer yandan ise tartışmaların merkezi
önemini önceleyerek yapılan erken dönem apolojetik hıristiyan ekolleri açısından ele
alınabilmektedir. Daha çok ikinci niteliksel metot uygulayarak kronolojik açıdan “Apoloji’den
Apolojetiğe: Erken Dönem Hıristiyan Apolojetik Ekolleri” olarak adlandırdığımız çalışmamızda
her iki açıdan dönemin ekollerinin temel görüşleri ve ayrım noktaları ortaya konulmaya
çalışılacaktır. Araştırmamız “İskenderiye Ekolü”, “Gnostik Hristiyan Ekolü” ve “Antakya
Ekolü” olmak üzere üç temel bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın bu alana dikkat dikkat
çekmesi ve yeni bilimsel çalışmalara yol açması beklenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Hıristiyanlık, Kilise Tarihi, Erken Dönem Hıristiyanlık, Apoloji,
Apolojetik.
FROM APOLOGY TO APOLOGETIC: EARLY CHRISTIAN CREDO SCHOOLS
ABSTRACT
Christianity spread rapidly in the process when it broke away from Judaism and became a
separate religion. It has gained an important supporter mass in the settlements around the
Mediterranean, including Palestine, Syria, Egypt, Anatolia, Italy and North Africa. During this
expansion, it was frequently exposed to the pressures of the Roman Empire, and due to the
pressures experienced, it had to go underground and continue its spread in the form of an
underground movement. These conditions caused Christianity to encounter different beliefs and
cultures and to be greatly influenced by them, before it could form its own understanding of
theology, beliefs, worship and rituals. In this process, Christianity developed an understanding
quite different from Judaism in many subjects and transformed into today's institutional form by
being shaped by ideas and works expressed in apologetic character which discussion, refutation
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and justification. The most important breaking point of this construction is the period from the
birth of Jesus, which we can describe as the early period, to the Third Istanbul Council, where
the last serious discussions were held, until the beginning of the eighth century. This period is
also analyzed by dividing it into parts in terms of the quality and function of the views put
forward in it. Accordingly, the developmental stage of today's official Christianity, A.C. The
early period, which covers the period up to 800 A.C., can be considered on the one hand in terms
of the chronological church history of the early period, and on the other hand, in terms of the
early apologetic Christian schools, which are made by prioritizing the central importance of the
discussions. By applying mostly the second qualitative method, in our study, which we call
“From Apology to Apologetics: Early Christian Apologetic Schools” in chronological terms, we
will try to reveal the basic views and points of difference of the schools of the period from both
perspectives. Our research consists of four main parts: “Alexandria School”, “Gnostic Christian
School”, “Antioch School” and “Monophysitis-Dyophysite Distinction”. It is expected that the
study will take attention to this area and lead to new scientific studies.
Key Words: Christianity, Church History, Early Period of Christianity, Apology, Apologetic.
GİRİŞ
Hıristiyanlık, süreç içerisinde hızlı bir biçimde yayılmış; bu çerçevede başta Filistin, Suriye,
Mısır, Anadolu, İtalya ve Kuzey Afrika olmak üzere Akdeniz çevresindeki yerleşim bölgelerinde
önemli bir taraftar kitlesi edinmiştir. Bu yayılma esnasında o, sık sık Roma İmparatorluğunun
baskılarına maruz kalmış; baskılar nedeniyle de yeraltına çekilmek ve bir yeraltı hareketi
şeklinde yayılmasını sürdürmek zorunda kalmıştır. Bu şartlar Hıristiyanlığın Yahudilikten
koptuktan sonra kendi ilahiyat anlayışını, inanç, ibadet ve ritüellerini oluşturamadan farklı inanç
ve kültürlerle karşı karşıya gelmesine ve onlardan büyük oranda etkilenmesine neden olmuştur
(Katar, 2007, s. 334). Bu süreçte Hıristiyanlık, başlatan anlayışı olmak üzere pek çok konuda,
içinden çıkmış olduğu Yahudilikten oldukça farklı bir anlayış geliştirmiştir. Bu anlamda ilk
dönem Hristiyan kelam ekolleri “İskenderiye Ekolü”, “Gnostik Ekolü”, “Antakya Ekolü” ve
“Monofizit-Diofizit Ayrımı” olarak dört bölümde incelenmiştir.
1. İSKENDERİYE EKOLÜ
Hıristiyanlığın, Roma Devletinin takibatı nedeniyle ilk yüzyıllarda tam olarak
kurumsallaşamamış olması yanında Hıristiyan terminolojisi ile İncillerin, Yahudi dili ve
kültüründen miras almış olduğu mecazi anlatım ve ifade tarzının da özel bir rolü olmuştur. Sami
kültürüne özgü bu mecazi anlatımda Tanrı ile inanırlar arasındaki ilişki, baba-oğul arasındaki bir
ilişki biçiminde dile getirilmekteydi. Nitekim Yahudi Kutsal Kitabının değişik bölümlerinde
Tanrı’nın, İsrail kavmi veya bu kavmin Davut ve Süleyman gibi seçkin bireyleri için, “İsrail
benim oğlumdur”, “İsrail benim ilkimdir(ilk oğlumdur)”, “sen benim oğlumsun; ben seni bugün
evlat edindim” “sana baba olacağım” türü ifadeleri kullandığını görmekteyiz. Yahudi toplumu
Tanrı’nın bu hitap tarzını ve ifadelerini mecaz olarak algılamış ve bunları, bir babanın
çocuklarına olan şefkat, merhamet ve himayesi gibi Tanrı’nın kendilerine yönelik merhamet ve
himayesinin bir tezahürü olarak görmüştür. Bir Yahudi peygamberi veya ilk Hıristiyanlara göre
Yahudilerin beklediği Mesih (Kral) olarak telakki edilen İsa da diğer Yahudi peygamber ve
önderleri gibi aynı sembolik ve mecazi dili tercih etmiş ve Tanrı için “babam”, “babanız”, gibi
ifadeleri çok sık kullanmıştır. Tanrı ile İsrail kavmi arasındaki özel ilişkiye atıfta bulunan bu
ifadeler, tamamı Yahudi olan ve bu mecazi anlatıma alışkın olan ilk İsacı cemaat tarafından da
İsa’nın kast ettiği biçimde mecazi şekilde anlaşılmıştır (Katar, 2007, s. 335). Başlangıçta, çeşitli
bölgelerdeki bazı Hıristiyan din adamları ile halk arasında oluşmaya başlayan İsa’yı algılama
biçimi, Hıristiyanlığın devlet tarafından tanınarak himaye edilmeye başlandığı dönemin
başlarında, henüz Hıristiyanların tümüne ait bir inanış halini almamış veya en azından,
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Hıristiyanlığın resmi görüşü durumuna gelmemişti. Dolayısıyla erken dönem Hıristiyan
Kilisesinde İsa ile ilgili tasavvurların henüz tam anlamıyla tanrısal bir tasavvura dönüşmediği ve
Hıristiyan ilahiyatının önemli bazı isimlerinin onu mutlak manada Tanrı olarak değil, Tanrıya
kıyasla ikinci derecede bir varlık olarak telakki ettikleri ifade edilmektedir. Bu telakki tarzının
İskenderiyeli Justin (100-165), Ireneaus (130-200) ve Clement (150-215) gibi Hıristiyan
ilahiyatçılarda kısmen; Origen’de (185-254) ise açık bir biçimde yansımasını bulduğu
belirtilmektedir. Bu şekilde Oğul İsa’yı, Baba Tanrı’dan daha aşağı ve ikincil bir konuma
koymayı ifade eden Subordinationismin kısmen Yeni Eflatunculuktan, kısmen de Yahudi
geleneğinden çıkarıldığı belirtilmektedir. Hıristiyanlığın ilk üç yüzyılında yukarıda belirtilen bu
subordinationist görüşün birçok savunucusu bulunmaktaydı (Katar, 2007, s. 334).
Ayrıca felsefi unsurları da bünyesinde barındıran bu mecazi dil (Alegori), dönemin n önemli
merkezlerinden olan İskenderiye’de çok yönlü bir eğitim görmüş ilk Hıristiyan filozofları olarak
nitelenen Philo, Clement, Origen gibi teologlar ve İskenderiye’de olmasa da felsefi eğitimi
bululan Justin Martyr tarafından özellikle İsa’nın tabiatı konusunda kullanılarak Logos-İsa
ilişkisinin soyut-dini eksende temellendirilmesine olanak sağlamıştır.
İskenderiye Okulu’nun mecâzî yorumunun kökenleri, onun düşünsel önceli olan birinci yüzyılda
yaşamış Philo’ya ve İskenderiye’nin Yunan düşüncesinin merkezi olmasından dolayı da Yunan
felsefesine dayandırılır. Mecazi yoruma, anlaşılmaya çalışılan metnin kendisinde, doğrudan
aklın ilkelerine uygun biçimde anlaşılmaya imkân vermeyen ifadelerin bulunmasının yol açtığı
söylenebilir. Bu tür ifadeleri/anlatıları hem Yahudi kutsal metinin kendisinde hem de klasik
Yunan metinleri olan İlyada ve Odise’de görmek mümkündür. İskenderiye Hıristiyanları Yahudi
kutsal kitabını kendi kutsal kitaplarının bir parçası ve aynı zamanda, İsa’nın gelişinin gerekçesini
ve yaşadıklarının anlamlı olmasını mümkün kılan olayları onda buldukları için, İskenderiye’deki
hâkim Yahudi yorum geleneğini kabul ettiler. Yunanlıları kendilerine çekmek maksadıyla
Yunan düşüncesini, dolayısıyla da yorum geleneğini kabul ederek onu, Yunan düşüncesine
yönelik savunularında kullanmaya çalıştılar ve zamanla da bu yorum tarzını içselleştirdiler (F.
Aydın, 2016, s. 96). İskenderiye Okulu’nun kendisiyle öne çıktığı alegorik yorumun öncüsü,
Yahudi filozof Philo’dur. Hıristiyan döneminde ise, Origen bu yorumun en önemli savunucu ve
uygulayıcılarından biridir (Aykıt, 2011).
Hıristiyanlığın öncüleri olan İskenderiye ekolü mensuplarının Yunanlılarla olan dini yöndeki en
önemli bağlantıları Logos olmuştur. Logos, Grekçedeki ‘Logoi’ kelimesine ait , ‘kelime’, ‘akıl’,
ve ‘plan’ anlamlarına gelen bir sözcüktür (Kerferd, 1967, s. 84). Felsefi ve dini anlamda daha
çok ‘akıl-düşünce’ veya ‘konuşmadaki düşüncenin açıklanışı’ anlamında kullanılır (Hillar, 1998,
ss. 22, 36). Antik Yunan düşüncesinde Logos, antropomorfik özelliklere sahip klasik Yunan
Tanrılarına karşı; yaratılışın başlangıcı ve evrenin ilki gibi konulara Heraklitos, Platon ve
Aristotales gibi felsefeciler tarafından açıklamalar getirilen metafizik bir kavramdır (Cvetkovic,
2001; Hillar, 1998, ss. 3, 24). Heraklitos’a göre logos, evrenin kökeni ve uyumluluğuna bir
vurgulamadır. Platon’a göre logos, temelleri idealar hem düşünceler hem de bu düşüncelerin
ilkesiz sonsuz nesneleridir. Düşünce ile nesne arasındaki özdeşlik bu yüzdendir, yani düşünce
nesnesinde her ikisi de idealarda temellendiği için uygundur. Heraklitos’a göre logos, akıl,
iletişim ve eylemin toplamıdır. Aklın açığa çıkarılması bu üçü sayesinde olur. Bunlar bir insanda
yoksa onda akıl da yoktur. Aklımızın olmasını da Logos sağlar. Bu kavram, Ptolemi Hanedanlığı
dönemindeki kurulan en önemli merkezlerden olan İskenderiye’de Eski Ahit’e ve Tanrısına
alegorik yaklaşımıyla ön plana çıkan birçok Helenistik Yahudi tarafından aktif olarak
tartışılmıştır.
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1. Philo
Onlardan biri ve ilki olan Philo, logosu Septuagint’te geçen Tanrının sözü, Tanrının eylemleri,
insanlarla iletişim kuracak olan Tanrı’nın Peygamberleri tarafından söylenen sözleri, şeklinde
yorumlamıştır (Yaratılış. 1:3, 6,9; 3:9,11; Mezmurlar. 32:9; Zekeriya. 5:1-4) (Hillar, 1998, s.
23). Onun bu yorumu logosu Kutsal Kitap’ta nasıl bir yere koyduğunun da göstergesidir. Tanrı
ile insanın ilişkisi noktasında Tanrı’nın insanlar tarafından anlaşılabilir, her şeyin onunla ilgili
olarak temellendirilmesi Philo’nun monist olarak görüşlerinin şekillenmesinde etkilidir. Ona
göre Tanrı’nın sözleri onun yaptıklarından ayrı değil, yaptıkları da aynı zamanda sözleridir.
Dolayısıyla söz ve eylemleri Tanrının kendisinden de ayrı değildir. Platon’un ‘ideaların ideaları’
şeklindeki dualist varlık teorisi bu çerçevede kendisini, Philo’nun ‘Tanrının Logosu’ndaki
monist formuyla bulmaktadır. Fakat Philo’ya göre logos genel anlamda Tanrının fiillerinin
kendisi ve ifadesi olması ile birlikte Tanrının yüce, aşkın, insanın ifade ve anlayışının ötesinde
olduğundan dolayı, Tanrıdan ayrı, bağımsız, ölümsüz ve Tanrı-varlık iletişimini üstlenen bir
ilkedir. Ayrı olmasıyla da evrenden öncedir ve onu yönetir. Görüntüsünden insanların yaratıldığı
varlıktır. Logos, Tanrının kanunu, hikmeti, sözü, olarak Musa’nın yasasıdır. Tanrı’nın ortaya
çıkışı ve Onun meleğidir. Tanrının oğlu, ilk doğan ve Tanrı’dan ilk sudur edendir (Yaratılış,
1:26, 16:8, 31: 13) (Hillar, 1998, s. 11). Dolayısıyla Logos sırasıyla Tanrı’dan ortaya çıkan,
evrenden önceki ilk, evreni yaratan ve evren ile bir olan bir unsurdur. Kısaca hem evrenden
ayrıdır, hem de ayrı değildir. Philo, tüm bu tanımlamalarının yanında logosun Tanrı’dan nasıl
oluştuğuna ve onun ne, kim olduğuna dair bir açıklamada bulunmamıştır. Fakat kendisinden
sonraki teologlar onun logos düşüncesini geliştirmiş, İsa Mesih ile açıklamış, kurtuluşun odak
noktası yapmışlardır. Ayrıca onu Hıristiyan bir teolog olarak kabul etmişlerdir (Hillar, 1998, s.
28).
1. Justin Martyr
Yunan Filozofu ve apolojist bir Hıristiyan olarak kabul edilen Justin Martyr’ın Felsefenin ve
Yahudiliğin Musa’nın yasasından türediğini söylemektedir (Cvetkovic, 2001, s. 39). Onun
logos görüşlerinin temelinde Philo’nun aksine daha çok belirlenimcilik göze çarpmakla birlikte
Hıristiyan doktrinine eğilim söz konusudur. O, İskenderiye’de eğitim görmemiş olmasının yanı
sıra İsa hakkındaki düşüncelerinde İskenderiye ekolü ile aynı yaklaşımı benimsemiştir. O
logos’u Hakime Övgü, Oğul, Hikmet, Elçi, Tanrı, Hakim, Kelime anlamlarını vermiştir. Öte
yandan bu anlamları bünyesinde toplayan logos düşüncesinde Justin, Orta-Stoacı felsefeden
etkilenmiş, görüşleri ‘insana’ yönelik olarak şekillenmiştir. Orta-Stoacı görüşe göre ruh ile
beden ayrı ve zıt şeyler değil var olmaları için birbirlerine ihtiyaç duyan şeylerdir ve bir
bütündürler. Justin’in düşüncesinin temeli olan bu görüşe göre ruh ezeli olmamakla birlikte
‘bilginin kaynağı’ ve ‘Tanrının kelimesi’ olan logos’un ‘logosun tohumu’nu ektiği insan
zihnidir. Dolayısıyla logos da Tanrı ile insan arasında doğal bir bağ olan ‘Mesih’tir (Matta. 13,
3; Yakup1, 21) (Erdem, 1998, s. 241).
1. Clement
Philo’dan sonra görüşlerinden etkilenen, Atinalı, fakat İskenderiye’de eğitim görmüş Helenistik
Yahudi olan Clement, helenistik yunan kültürünü hıristiyan düşüncesinin derin sentezinde
kullanan ilk Gnostik Hıristiyan yazardır. Onun Gnostik bir Hıristiyan olarak anılmasında
Gnostiklere karşı ‘Doğru Hıristiyan Bilgisi’ni ortaya koyma gayreti ön planda olmuştur (Brakke,
2010, s. 32). Onun logos düşüncesinin temeli genel anlamda eserlerinden alıntılar yaptığı
Philo’nun logos düşüncesinin etkili olmasının yanında o, logos’u Tanrı ile insan arasında bir
noktaya yerleştirir (Hoek, 1997, s. 19). Kelimeler içinde anlaşılamayacak olan Tanrı’ya onu
çağrıştıracak unvanlar verilebilse de ancak logos aracılığıyla bilinebileceği ve anlaşılabileceğini,
‘kutsal lütuf’ ve ‘kelime’, olarak nitelediği logosun da ‘Oğul İsa Mesih’te cisimlendiğini,
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dolayısıyla İsa Mesih’in de böylece ‘yaratılışın sebebi’, ‘bedenleri yapan kelime’ ve ‘tüm her
şeyin kutsal kaynağı’ olarak görmüştür. Onun ‘Tanrı’, ‘Tanrıdan çıkan logos’ ve ‘logosun
cisimleşmesi’ üçlemesi aynı zamanda Hıristiyan üçlemesini ifade etmesiyle birlikte logosun
cisimleşmiş hali İsa Mesih’i ‘Oğul’ şeklinde niteleyerek logos aracılığıyla Tanrı’ya
bağlamaktadır (Todorovska, 2016).
1. Origen
Clement’in öğrencisi olan Origen, İskenderiye okulunda eğitim görmüş münzevi yaşama sahip
Hıristiyan Teolog ve kilise babasıdır. O logos teorisini hocası Clement’ten almış, Eski Ahit’in
yorumlanmasında alegorik yorumu kullanarak açıklamaya çalışmıştır (Todorovska, 2016, s. 5).
Onun bu çabasının arka planında Hıristiyanlığa bir tehdit olarak görülen Marcion ve
takipçilerinin fikirlerine karşı Hıristiyan inancını korumak vardır. Origen’e göre, ‘kelime, söz’
anlamına gelen logosu, Tanrıdan sonsuz şekilde var. Tanrıya bağlı ve onunla bir olan, yaratılışın
sebebi, Tanrı’nın oğlu, dünyanın ruhu, kutsal ruh, Tanrı ile varlık arasındaki aracı, Tanrı ile
benzer insan zihni, Tanrı’nın hikmeti ve kurtuluşun kutsal görevidir (Yuhanna, 1:1-3, 10, 18)
(Brakke, 2010, s. 129). Dolayısıyla Origen Logos düşüncesini Hıristiyanlığın teolojik temeli İsa
Mesih ile nitelemiş ve özelliklerini de İncil’de geçen alegori ve analojilerle desteklemiştir.
Logos-İsa ilişkisi örneğinde görüldüğü gibi ilk dönem İskenderiye Ekolüne mensup Hıristiyan
filozoflar alegori yöntemini kullanarak soyut temellendirmeyi dini metinlere uygulamış ve
Hıristiyan teolojisinin temellerini atmışlardır.
1. GNOSTİK HIRİSTİYAN EKOLÜ
Gnostiklerin Tanrı anlayışı erken dönem Gnostik Hıristiyanlık içerisinde de düalist bir karakter
arz etmektedir. Yüce Tanrı ile Yaratıcı Tanrı’nın ayrıldığı teolojik sistemlerinde onlar, Yüce
Tanrı’nın Yüce olması ekseninde bilinemeyeceği, dolayısıyla da anlaşılamayacağı üzerinde
durmuşlar; bilinebilir olan varlıkların ise bilinebilir olan Tanrı’ya işaret ettiğini ve Onun var
oluşun düzenleyicisi olduğunu İfade etmişlerdir. Onların Tanrının bilinemeyeceği görüşleri
doğal olarak karşıtları tarafından Tanrısız oldukları görüşlerine zemin teşkil etmiştir. Esasen
belirgin bir düalist anlayışta olan Marcion ve hata ile var oluş anlayışında olan Valentinus’un
yaklaşımlarının yanında Basilides, Yaratıcı Tanrı’yı diğer var oluş/aeon/meleklerle ile
ilişkilendirmiş, Yaratıcı Tanrı’nın onlardan biri olduğuna işaret etmiştir. Erken dönemde
Basilides, Valentinus ve Marcion gibi Gnostikler, Justin, İrenaeus ve Tertullian’ın içerisinde
bulunduğu erken dönem ana akım Hıristiyan apolojistler tarafından Tek Yüce Tanrı, Oğul ve
onların bir olması inancını korumadıkları ve değiştirdikleri iddia edilmiş, öğretileri hakkında
bilgi verilerek eleştirilmişlerdir (Karaoğlu, 2018, ss. 90-91).
1. Basilides
İskenderiye’de eğitim almış, Hıristiyan geleneği içerisinde yetişmiş, İrenaeus’un görüşlerine bir
heretik olarak etki etmiş, Justin’in çağdaş bir filozofu olan Basilides, karşıtları tarafından son
derece yanlış süslü öğretilere sahip, mitler üreten, Tanrı’ya saygısız bir heretik olarak anılmıştır.
‘Tanrı’ya saygısız’ ifadesi diğer Gnostik öğreticiler hakkında kullanıldığı gibi Yaratıcı Tanrı’nın
kötülük anlayışıyla bir tutulmasından kaynaklanmaktadır (Bently, 1989, ss. 139-143).
Basilides’e göre ‘Abrasax’ olarak isimlendirilen Yüce Tanrı daima iyi olmakla birlikte,
doğmamış olan, isimlendirilemeyen, her şeyin kendisinden çıktığı, her şeyi kapsayan, yaratmada
ehliyetsiz,
anlaşılamayan, negatifi ile bilinebilendir. Tanımlanamamasının yanında Abrasax,
ancak kapsadığı zihin ile logos aracılığıyla bilinebilmektedir. Logos ve Zihn’i olarak ise o,
kurtarılan ve kurtarıcı özelliğine sahip İsa Mesih’tir (Karaoğlu, 2018, s. 92). Basilides
teolojisinin temelinde genel anlamda İncil anlatı ve tanımlamaları vardır. O, Yüce Tanrı’yı
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tanımlarken de Onu bir, Yüce, Baba, ruh, Söz ve yaşamın sahibi, egemenliği olan olarak; onun
vazifelendirdiği kurtarıcı İsa Mesih’i bilinebilmesi için onu Tanrı’nın armağanı, günahı kaldıran
Tanrı kuzusu, Tanrı oğlu, Tanrı sevgisi, Tanrı kutsalı, Tanrı’nın kendisinde yüceltildiği kimse,
olarak ön plana koymaktadır. Çünkü Yüce Tanrı/Abrasax dünya ile iletişime geçmek için fazla
mükemmeldir (Bently, 1989, s. 144).
Basilides ve takipçileri Valentinyenlere benzer bir çıkış anlayışına sahiptirler. Yaratıcı Tanrı’yı,
savaşçı, hatalı, kibirli, kıskanç, ahlaksız, küstah, yaratıcı ve Yahudilerin Tanrısı olarak
tanımlayan Basilidistler, aynı zamanda onu genel düalist anlayışın ikincili ve doğmamış zıttı
olarak değil, Pleoromatik cennetten çıkan meleklerin/arkonların şefi olarak tanımlamaktadırlar.
Fakat arkonların tümü (365) Pleromatik cennetlere benzer merkezi dünya olan cennetler (365)
oluşturduğundan dolayı yaratıcılık her birinde mevcuttur. Basilides, bu meleklerin/arkonların
çıkış anlayışında hikmet (ruhsallık) ve güçten (maddilik) var olduklarını, hem var oluşları
itibariyle hem de yaratışları itibariyle Yüce Tanrı’ya bağlı olduklarını ifade etmiştir (Karaoğlu,
2018, s. 95).
1. Valentinus
Valentinus ve takipçileri Yüce Tanrı inancına sahip olmalarıyla birlikte Onu, sessizlik ile birlikte
olan kapsanamaz bir derinlik, her şeyi kapsayan, başlangıcı ve sonu olmayan/sonsuz, her şeyin
kaynağı, pasif, kendisinin göründüğü oğlu İsa Mesih ve kapsadığı varlıklar dışında
anlaşılamayan, görülemeyen ve duyulamayan Baba, çift cinsiyetli Yüce Tanrı olarak
tanımlamışlardır. Valentinyenlere göre Yüce Tanrı başlangıçtaki konumu itibariyle eril özelliğe
sahip ‘Derinlik’ olarak vardır. Varlığın var olabilmesinin başlangıçta kapsamı içinde olduğu dişil
özelliğe sahip ‘Sessizlik’ aracılığıyla kendini bilmek istemiş, Pleromaya ve onun görüntülerine
kendisinin düşüncesi/zihni ve lütfu olan oğlu aracılığıyla formunu vererek meydana getirmiştir.
Bir diğer ifadeyle her şey ondan çıkmıştır. Yüce Tanrı Pleroma veya aeonlar aracılığıyla
anlaşılabilmeye çalışılsa da asıl bilinebileceği ve anlaşılabileceği unsur, kendisini görünür
kıldığı Yüce Tanrı’nın kurtarıcı karakterine sahip Oğul İsa Mesih’tir. Valentinyenler,
Marcion’un düalist yaklaşımının aksine diğer Gnostiklerden farklı monist bir Tanrı anlayışını
ortaya koymaktadırlar. Her şeyin Yüce Tanrı’dan var olduğunu ifade ettiklerinde onlar, ikincil
bir ‘Yaratıcı Tanrı’dan söz etmemekte, onun varlıkların ‘maddi yönü’nü temsil ettiğini
açıklamışlardır (Kuşçu, 2011, s. 106).
Çıkış teorisi gereğince ise yaratılışın pasif ama yegane unsuru, Yüce Tanrı olmaktadır. Çünkü
her şey ondan ortaya çıkmış, ruhsal varlığın varoluş aracısı olan Zihin/Sözü ile yaratılışta
bulunmuştur. Onun Söz’ü ise kurtuluşun mesajı olan hem de mesajı ileten kurtarıcı İsa Mesih’tir.
Yüce Tanrı’nın Yaratıcı Unsuru/Sözü olan İsa Mesih’in Mesih yönü ruhsal olmakla birlikte İsa
yönü hakkında Valentinus’un öğrencileri tarafından bedenin de kutsal olduğu şeklinde yorumlar
yapılmış, Mesih olarak ruhsal bir bedende doğduğu ifade edilmiştir. Bu ikili tanımlama diğer
hıristiyan teologlar tarafından da kabul edilmiş ve günümüzdeki İsa Mesih anlayışını
oluşturmuştur (Karaoğlu, 2018, s. 96).
1. Marcion
Öğreticisi Cerdo’nun düalist iyi-kötü Tanrı tasavvurunu benimseyen Marcion’a göre, Yüce
Tanrı, iyilik, merhamet ve sonsuzluk ve kurtarıcı özellikleriyle kötü Yaratıcı Tanrı’dan üstün ve
zıt özelliklere sahip, kendisini ifşa ettiği ‘İsa Mesih’ haricinde bilinemeyen ve topluma yabancı
olan Tanrı’dır. Marcion düalist Tanrı anlayışıyla yerleşik üçlü Tanrı anlayışına karşı çıkmış,
dolayısıyla Justin ve Tertullian gibi apolojik yazarlar tarafından Tanrı’yı ve yaratıcılığını inkar
etmekle suçlanmıştır. Fakat iddia edildiğinin aksine Marcion, Eski Ahit eksenli Tanrı’nın
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yaratıcılığını reddetmemiş, İncil eksenli Yüce Tanrı anlayışıyla arasını ayrıştırmıştır (Durak,
2013, s. 4).
Marcion’a göre Yüce Tanrı’nın bilinebilmesi, belli bir yaşa kadar beğenisini kazanması itibariyle
aniden göründüğü ‘İsa Mesih’ aracılığıyla olmuştur. İsa Mesih’in, Tanrı’nın ‘ifşa’sı olarak ifade
edilen görünümünden sonra Yüce Tanrı ile arasında sadece bir isim ayrılığı oluşmuş, İsa Mesih,
bütünüyle Yüce Tanrı’nın bir görüntüsü haline gelmiştir. Marcion’a göre Yüce Tanrı ‘Oğul
İsa’da görünerek/görüntüsüyle mesajı/İncili insanlara iletmiştir. Yüce Tanru kendisini Luka
metninde yüce, kurtuluş veren, lütuf verici, övülen, baba, büyük güce sahip olan, gizliyi bilen ve
egemenliği olan; görüntüsü olan İsa Mesih’te ise Tanrı Oğlu, Tanrı Mesih’i, Tanrı Sözü ve Tanrı
Bilgeliği olarak bilinmiştir (Karaoğlu, 2018, s. 94).
1. ANTAKYA EKOLÜ
Makedonya Kralı Büyük İskender’in komutanlarından Selevkos I. Nikator, M.Ö 300 yılında
Antakya’yı kurduğunda şehri Selevkos Krallığı’nın başkenti yaptı ve böylece Antakya, Doğu
medeniyeti ile Antik Yunan medeniyetinin kesiştiği bir merkez konumuna geldi. Hıristiyanlığın
Antakya’da şekillenmeye başlamasından takriben yüz yıl önce Roma İmparatorluğu’nun meşhur
komutanlarından Pompei, M.Ö. 64 yılında Selevkos kralı XIII. Antiochus’u yenerek Selevkos
krallığını yıktı ve Antakya’da Roma hâkimiyetini başlattı. Bu dönemde Antakya’da bronz parayı
ilk defa bastırdı ve bu paralarda şehir “Metropolis” olarak gösterildi. Böylece Helenistik ve Latin
Medeniyetlerin buluştuğu yeni bir medeniyet merkez konumuna geldi. Bu tarihten sonra
Antakya, Roma İmparatorluğu’nun Suriye eyaletinin merkez şehri olarak özerk yönetim
yapısına sahip oldu ve Roma’dan atanan valiler tarafından yönetilmeye başlandı. Bununla
beraber, Julius Sezar’ın imparator olmasına kadar geçen dönemde, üç vali tarafından yönetildi.
Bu valilerden birincisi L. Marcius Philippus, (M.Ö. 6257), ikincisi Gabinus, (M.Ö. 57-54) ve
üçüncüsü ise Crassus idi. Bu dönemde Antakya’nın Helenistik medeniyet yapısına Roma
İmparatorluğu’nun Latin medeniyeti de eklenmeye başlandı. Böylece, Grek Roma
medeniyetinin kaynaştığı bir medeniyet merkezi konumuna geldi (Karaoğlu, 2018, s. 94).
İsa’nın ölümünden sonra, Kudüs’teki Yahudi kökenli Mesih inananları (YahudiHıristiyanlar)
cemaati, Helenist kökenli Stefan’ın öldürülmesinin arkasından maruz kaldıkları takibattan
kurtulmak maksadıyla Fenike, Kıbrıs ve Antakya’ya kaçtılar. Bunlar Antakya’da ilk önce şehir
nüfusunun önemli bir kısmını oluşturan Yahudiler arasında İsa’nın mesajını yaymaya çalıştılar.
Burada nispi bir başarı kazanmalarını takiben, içlerinde lider konumunda olan Barnabas’ın da
bulunduğu Kıbrıs’tan ve Kirene’den gelenler Yahudiler arasında, Yunanca konuşan Hıristiyanlar
ise Helenistler (gentile) arasında “Rab İsa’nın İncil’ini” yaydılar. Luka, İncil’in yayılmasındaki
başarıyı anlatmak için “Rabbin eli/gücü” ifadesini kullanır. Kudüs’teki Yahudi kökenli
Hıristiyanlar, burada bir cemaatin oluştuğu haberini alınca, az önce ifade edildiği üzere
Barnabas’ı oraya gönderdiler; Barnabas da Kudüs cemaatine tanıştırdığı ve Tarsus’da arayıp
bulduğu Pavlus’u, şehirde gittikçe çoğalan Hıristiyan cemaate hizmet etmek maksadıyla getirdi.
Böylece Antakya, Hıristiyanlığın Kudüs dışında ve aynı zamanda Yahudi olmayan, gentile
kökenli kişilerden oluşan ilk cemaatin kurulduğu yer oldu (F. Aydın, 2016, s. 84).
Havariler Konsülünde Yahudi asıllı olmayanlara yönelik olarak yapılan bu düzenleme ile İsacı
öğretinin, içerisinden doğmuş olduğu Yahudilikten ayrı bir din hâline gelişinin ilk ve belki de en
önemli adımı atılmıştır. Kanaatimizce Yahudiliğin ağır ibadet ve dini pratiklerine alışkın
olmayan pagan asıllıları tedrici olarak bunlara alıştırmak amacıyla alınan bu karar, zaman
içerisinde Hıristiyanlığın Yahudilikten koparak ayrı bir din hâline geliş sürecini başlatmıştır.
Hemen sonraki tarihlerde yaşanan siyasi ve sosyal olaylar ise tarihî süreç içerisinde bu ayrışmayı
pekiştirmiştir (Katar, 2007, s. 334).
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1. Antakya Ekolünün Ortaya Çıkışı
Hıristiyan literatüründe ilk olarak Antakyalı Ignatius (ö. yaklaşık 107/117) tarafından kullanılan
ve Mesih’in takipçileri anlamına gelen Hıristiyan (Chirst→Christian) adı kırklı yıllarda burada
ortaya çıktı. Bu faaliyetlerle atılan Hıristiyan tohumlar, İskenderiye ve Constantinople gibi
büyük kilise merkezleriyle yüzyıllarca sürecek teolojik tartışmalara yol açacak nevi şahsına
münhasır bir Antakya Hıristiyanlığının şekillenmesine yol açtı. Antakya Hıristiyanlarının yol
açtığı ilk tartışma, Kudüs’teki cemaat ve Antakya’da faaliyet gösterenlerin temsilcileri olan
Pavlus ve Barnabas’ın katıldığı ve Kudüs/Havariler Konsili (varlığı dahi tartışmalı olan bu konsil
için, 49/52 gibi farklı tarihler verilir) olarak adlandırılan toplantıya da konu olan, Yahudi kökenli
olmayan mühtedilerin Yahudi hukuku ve gelenekleri karşısında nasıl bir tavır takınacağı
meselesiydi: Onlara tabii olacaklar mı, olmayacaklar mı? Antakya Hıristiyan cemaatinin
durumuyla alakalı olarak ortaya çıkan bu tartışma, zamanla Antakya Teolojik Okulu olarak
adlandırılan Hıristiyanlık anlayışının/yorumunun Hıristiyan dini düşünce tarihinde yol açmış
olduğu tartışmaların ilki olmuştur. Antakya Hıristiyanlığıyla alakalı kişilerin konu edinildiği
Kudüs Konsili sonrası tartışmalar, bugün kabul edilen Hıristiyan amentüsünün/kredosunun
tespitinin yanı sıra, bir kısım insanların aforozuyla sonuçlandığı gibi; Hıristiyan dinî dünyası
içinde bugün hala varlığını devam ettiren kalıcı (Nesturiler, Süryaniler gibi) mezhebî
bölünmelere de yol açmıştır (F. Aydın, 2016, s. 85).
İsa’yı yakalayan Yahudiler, onu çarmıha gerdiler. Böylece, üç yıllık peygamberlik dönemi M.S.
33 yılında sona erdi. (Markos. 16: 19-20; Resullerin işleri, 1:9-11, Luka 24: 172) Bu olaydan
kırk gün sonra on iki havari Kudüs’te bir araya gelerek bundan sonra ne yapacaklarını konuştular
ve İsa’nın evrensel mesajını yaymak için Kudüs’te teşkilatlanma kararı aldılar. İsa’nın on iki
havarisini Yahudilerden ayıran şey Mesih’in gelmiş bulunması ve evrensel olarak bütün
insanlığın kurtulacağına inanmalarıydı. Kudüs’teki havari meclisi, İsa’nın mesajını anlatmak
için Antakya şehrini uygun buldu. Bunda Antakya’nın Roma İmparatorluğu’na bağlı özerk
yönetim yapısına sahip olması ve aynı zamanda bölgenin en büyük şehri olması etkili oldu.
Bunun üzerine havari meclisi, ilk önce Pavlus’u Tarsus’a daha sonra ise Barnabas’ı Antakya’ya
gönderdiler. İsa’nın göğe çekilmesinden dört yıl sonra Barnabas ile Pavlus, Antakya’da
buluşarak Singon olarak bilinen Pantheon sokağının yakınında İsa’nın mesajını anlatmaya
başladılar. Bir yıl gibi kısa bir sürede Antakya’da putperestliği bırakarak İsa’nın öğretisini kabul
eden büyük bir topluluk oluşmaya başladı (Bahadır, 2013, s. 209).
Eusebius, Antakya kürsüsünün ilk Patriği olarak Petrus’u, onun ölümünden sonra II. Patrik
olarak Efudyos’u ve onun ölümünden sonra da III. Patrik olarak İgnatius Nurani’yi kaydeder.
Eusebius, ayrıca Efudyos’un imparator Cladius’un beşinci yılında M.S.45/46 yıllarında
Antakya’da Hıristiyanların lideri olduğunu belirtmiştir (Eusebios, 2010, s. 40).
1. Antakya Ekolünün Tanrı Anlayışı ve Gelişimi
Hıristiyanlığın zamanla, içerisinden çıktığı Yahudilikten farklı bir Tanrı anlayışı oluşturmasında,
bu dinin yayıldığı bölgelerdeki eski politeist (çok tanrılı) inanç ve kültürlerin büyük etkisi
olmuştur. Eski inançlarını terk ederek Hıristiyanlığa geçen mühtediler, eski kültür ve
inançlarındaki politeist anlayışın bazı tezahürlerini bilinçli veya bilinçsiz bir biçimde yeni
inançlarına taşımıştır. İnanırları vasıtasıyla hemen her dinde rastlanabilecek olan çevre
kültürlerden etkilenme hususu, Roma Devletinin baskısı sebebiyle dinî inanç ve kurumlarını
oluşturacak ortamı bulamayan Hıristiyanlıkta daha ciddi boyutta yaşanmış ve yeni
Hıristiyanların, eski inanç ve kültürlerinden getirdikleri dini inanış ve düşünceler bu dine daha
kolay sirayet etmiştir (Katar, 2007, s. 334).
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Örneğin, Suriye’deki pagan tanrı anlayışının temelinde, fırtına ve “sahiplik, sahip olma, efendi,
koca” anlamlarını içeren ba‘al (çoğulu ba‘alim) düşüncesi yer alır. Bu herhangi bir şeye sahip,
ismi olan bir ilah anlamına gelmez. Çünkü o, herhangi bir nesnede ikamet eden bir numen
(ilahi/tanrısal güç) olup, ikamet ettiği nesneden bağımsız bir varlığa sahip değildir. Bir şehrin
sahibi olarak, muayyen bir isimle değil de, söz konusu şehrin, yerin rabbi, ba‘al Tarz (Tarsus’un
(Rabbi/Sahibi), ba‘al Sur (Sur’un Rabbi/Sahibi) olarak adlandırılır. Aynı zamanda bereket tanrısı
olarak da kabul edilen Ba‘al’ın yaşam alanı bereketli olan her yerdir ve onun mabedi ya da kültü
söz konusu yerde bulunan su ya da bitkilerle ilişkilendirilir. Yazıtlar, yerel bir ba‘al’ı
“merhametli”, “iyi ve mükâfatlandıran” ve “şefkatli” olarak tanımlar (F. Aydın, 2016, s. 86).
Dolayısıyla Kendisine has bir karakterinin bulunmaması Ba‘al’ın dışarıdan gelen tanrılarla
özdeş hale gelmesine, onların yerini almasına veya onlar tarafından yerinin alınmasına imkan
sağlamıştır. Fenike körfezi boyunca meşhur olan El ve Elyon’un yeri, Suriye’de Ba‘al, geç Bronz
Çağı Ugarit metinlerde kendisiyle özdeşleştirilen Hadad tarafından alındı (Olgun, 2014, s.
9). El’in eşi Aştarte, Atargatis haline geldi. Suriye yazıtları, bu Ba‘alimin kendilerini nasıl
Helenistik şahıslarla özdeşleştirdiğini gösterirler (Akalın, 2012, s. 87).
Bunların yanında miladi yüzlü yıllarda Hıristiyanlık, içerisindeki pagan asıllıların sayısının
artmasına ve bu dinin, Yahudi dini değer ve kavramlarından uzaklaşmaya başlamasına paralel
bir biçimde İncillerdeki mecazi anlatım metodu ve mecazi söylemler de Yahudi dil ve
kültüründen tamamen farklı bir biçimde ve literal şekilde anlaşılmaya başlanmıştır. Bu bağlamda
İncillerdeki anlatıma göre İsa’nın Yahudi kültürünün etkisiyle mecazi olarak Tanrı için
kullandığı “baba, babam” gibi ifadeler literal manada ve İsa’nın, Tanrı’nın oğlu olduğu
şeklindeki yanlış algılamaya dayanak olarak kullanılmıştır (Katar, 2007, s. 334).
Antakya kutsal kitap yorumu ekolünün ortaya çıkışının, Hıristiyanlığın gelişinden önce burada
var olan ve onun bir inanç grubu olarak teşekkülünden sonra da onunla birlikte var olmaya
devam eden öteki inançlarla/felsefi düşüncelerle ilişkilerinin ve bu ilişkilerin etkisinin bir sonucu
olduğu söylenebilir. Haklarında birazdan ayrıntılı bilgi vereceğimiz, literal ve tarihsel metottan,
birincisinin Yahudilerin, ikincisinin ise gnostiklerin etkisinin ve yaşamak istedikleri dini hayat
ve kurtuluş anlayışlarının bir sonucu olarak ortaya çıktığını söyleyebiliriz. İç içe yaşadıkları,
ortak kutsal bir metni ve benzer gelenekleri paylaştıkları ve dördüncü yüzyıla kadar etkisini
üzerlerinde hissettikleri (yukarıda zikredildiği üzere; hem ikinci yüzyıl Antakya patriği
Ignatius’un hem de dördüncü yüzyılın önde gelen vaiz ve teologlarından olan Chrysostom’un
Yahudilere karşı Hıristiyanları, zaman zaman dozu çok yüksek uyarılarında da görülen) Antakya
Yahudiliğine, İskenderiye’den (Philo’nun ortaya koyduğu mecazi okumadan) farklı olarak
kutsal metinleri literal olarak okuma geleneği hâkimdi. Bu yaklaşımın baskınlığı ve
Hıristiyanlık/Hıristiyanlar üzerindeki etkisinin bir örneği olarak, dördüncü yüzyılda yaşamış
olan ve Kitab-ı Mukaddes’i Latinceye çeviren Aziz Jerom’un İskenderiye’de iken alegorik,
Antakya’ya geldikten sonra Antakya okulunun etkisiyle literal yoruma geçtiğine dair anlatıyı
verebiliriz (F. Aydın, 2016, s. 37).
Hıristiyan gnostiklerle Hıristiyan olmayan, hem Suriye hem de Roma imparatorluğunun her
yerinde yaygın bir etkiye sahip olan Mani gibi gnostiklerin etkisine yönelik savunular, tarihsel
okumayı zorunlu hale getirmiş görünmektedir. İlgili yerde de anlatıldığı üzere gnostikler için,
İsa aşkın kökenli bir varlıktır. Aşkın köken yüce ve mukaddestir; dünyevi olan ise, kötü ve
şeytanidir; İsa’nın kendisinin dünyevi bir bedene sahip olması onun aşkın doğasıyla uyuşmaz.
Bu yüzden onun dünyevi görüntüsü olan bedenin bir gerçekliği, yoktur; bir hayalden/görünüşten
ibarettir (doketizm). İsa’nın insan olarak yaşadıklarını kurtuluş için önemli kabul eden Antakya
Hıristiyanlığı, onların bir hayal değil gerçekten vaki bir olay olarak görmek zorundaydı. Bu
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temeller üzerine inşa edildiği kabul edilebilecek olan Antakya Yorum Okulunun üç ayırt edici
özelliği vardır (F. Aydın, 2016, ss. 95-96):
(1) İsa’nın insanlığının yaratılmış olması. Logos’un insanlıkta ikameti teorisini kabul eden
Antakyalı teologlar, İsa’nın insanlığını ve onun gerçek ve mükemmel bir insan olduğunu
vurguladılar. Bu yüzden hypostatik (İsa’nın ilahi ve insani doğasının insan bedenindeki)
birliğinin İsa’nın insanlığını noksan hale getirdiği; Apollinaris’in söylediği gibi onun insani
ruhunu ortadan kaldırdığını düşünerek söz konusu birlik anlayışına karşı çıktılar. Antakya
okulunun ilgisi, kurtuluşa yöneliktir. Kurtuluşun insanlar için ancak İsa’nın mükemmel bir insan
doğasına sahip olmasıyla mümkün olduğuna ve kurtuluş için tam insanlığın şart olduğuna
inandıkları için, onun insanlığının anlaşılması mümkün olmayan Tanrılıktan ayrılığını
vurguladılar.
(2) Diyofizitizm. Antakya teologları, teoloji anlayışlarında üç şahsiyetin (hypostasis) fiili
gerçekliklerini muhafaza etmek maksadıyla, teslisi oluşturan üç unsurun her birinin ayrı birer
varlık olduklarını açıkça vurgularlar. Bunun bir sonucu olarak da, İsa’da bulunan insani ve ilahi
özlerin birbirlerinden ayrı, karışmaksızın ve birleşmeksizin tek bir bedende var olduğuna
inandılar ve bunu savundular. İsa’daki insani-ilahi özlerin ayrılığına inanmaları onların,
homoousios (aynı öz) düşüncesine karşı çıktıkları, kabul etmedikleri suçlamasına ve bu okuldan
birçok kişinin heteredoks olarak suçlanmasına ve aforoz edilmesine yol açtı.
(3) Kutsal metni gramatik-tarihsel yorumlama. Yukarıda da kısmen ifade edildiği gibi, bu
yorumlama biçiminin muhtemel kökeni dördüncü yüzyıldan önceye giden bir tarihe sahip
olmakla birlikte, gramatik-tarihsel yorumlama tarzını bir sistem haline getiren ve Eski ve Yeni
Ahit metinlerine uygulayan Diodorus ve onu geliştiren Theodorus’tur.
Bu perspektifte Antakya Ekolü’ndeki görüşleri önemli olan bazı kimselerden bahsedilmesi bu
ekolün anlaşılabilmesi açısından önemli olacaktır.
1. Antakya Ekolü Temsilcileri
0. Pavlus
Pavlus’un İsa anlayışı, adoptionist ya da monorşianist olarak adlandırılan gelenek içinde
değerlendirilen bir anlayıştır. Logos Kristolojisi’yle ortak olarak Pavlus, Mesih’in varlık öncesi
oluşunu kabul eder. Ancak Logos Kristolojisi’ni savunanlar, Yuhanna İncili’nin ilk cümlesini
(“Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı’yla birlikteydi ve Söz Tanrı’ydı”) kendilerine temel alarak
İsa’nın varlık öncesinde bir varlığa sahip oluşunu, düşüncelerinin temeli yapmalarına rağmen;
Pavlus onların anladığı anlamda, İsa’nın varlık öncesi oluşunu kabul etmez. Onun var olacağının
önceden haber verildiğini kabul eder. Tanrı’nın kurtuluş planının ebedi olması sebebiyle,
önceden haber verilme anlamında bütün zamanlar boyunca var olduğunu; dolayısıyla da varlık
öncesi olduğunu kabul eder. Eğer kadimliği çağrıştıracak anlamda bir varlığından söz edilirse
bu, iki tanrının var olduğunu kabul etmek anlamına gelir ki, bu bir monarşiyanist için
savunulacak bir düşünce değildir (F. Aydın, 2016, s. 99).
Pavlus, Oğul’u özü ve tabiatı itibariyle tanrı olarak görmez. Çünkü Antakya Konsili’nden yüzyıl
sonra, Eusebius’un da ifade ettiği gibi o, Meryem’den önce olmayan, ancak varlığının
başlangıcını ondan alan bir Mesih/Oğul olduğunu kabul eder. Dolayısıyla Meryem’den doğması
itibariyle İsa bir insan, her bakımdan çok iyi bir insandır. “…fakat Meryem, bizim gibi bir insan
doğurdu ki, o her bakımdan bizden daha iyidir. Çünkü kutsal ruh vasıtasıyla gelen inayet
ondandır”. Pavlus’un İsa’yı insan olarak kabul etmesi, mutlak anlamda onun, oğulun tanrılığını
reddettiği anlamına gelmez. Oğul tanrıdır; ancak o bu makama, iyi işler yapmanın bir sonucu
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olarak, ilerleyerek tanrıyla birleşmiş, ona katılmış ve tanrı haline gelmiştir (F. Aydın, 2016, s.
99).
İsa’nın yağlanmış olduğu için Mesih adını aldığını söyleyen Pavlus, Mesih ile Logos arasını çok
kesin bir şekilde ayırır. “Yağlanmış olanın İsa olduğunu, “Logos’un değil, bizim Efendimiz’in
takdis” edildiğini söyler. “Meryem Söz doğurmadı, çünkü o, çağlar öncesi değildir. Meryem
Söz’ü aldı ve Söz’den daha eski değildir; fakat Meryem, bizim gibi bir insan doğurdu ki, o her
bakımdan bizden daha iyidir. Çünkü kutsal ruh vasıtasıyla gelen inayet ondandır.” (F. Aydın,
2016, s. 100).
1. Aryüs
Aryüs Libya’da 256/260’lı yıllarda/280’den biraz önce doğmuştur. Eusebius’a yazdığı mektupta
kendisinden Antakya okulunun kurucusu kabul edilen şehit Luciancı yoldaş (solloukianis)
ifadesinden dolayı, Lucian’dan eğitim aldığı (kesin olmamakla birlikte), söylenebilir. Aşağıda
ifade edildiği gibi, papaz olarak görevinin Kitab-ı Mukaddes yorumu olması, Kutsal Kitap’la
ilgili çalışmalarıyla öne çıkan Lucian’dan almış olduğu eğitimle ilişkilendirilebilir. Kendisinden
yetenekli bir tartışmacı (dialectician) olarak söz edilmesi, felsefi bir eğitim aldığını gösterse de,
bunu kesin olarak ortaya koymak mümkün görünmemektedir. Ancak Rowan Williams,
Aryüs’ün doğum tarihinin 250’lere çekilmesi durumunda, Yeni-Eflatuncu Iamblichus’un
öğretmeni ve İskenderiyeli bir Hıristiyan Aristocu olan Anatolius’la temaslarının mümkün
olduğunu söyler. Papaz olduğu 313 yılında kilise tarafından aforoz edilen arkadaşlarının
arkasında durduğu için onlarla birlikte kendisi de aynı cezaya çarptırılmıştır. Papaz olarak
görevi, Kitab-ı Mukaddes yorumuyla meşgul olmaktır. Achillas’ın piskoposluk makamına
geçmesinin ardından tekrar kiliseye kabul edilmiş, bundan iki yıl sonra da İskenderiye
Kilisesi’ne bağlı ve İskenderiye limanına yakın bir bölge olan Baukalis’in başrahibi olmuştur.
İznik Konsili’nin toplanmasına ve Aryüs’ün aforoz edilmesine yol açan, tanrı ve İsa hakkındaki
görüşlerini, mezkûr Baukalis kilisesinin yöneticisi olduğu 313-319 yılları arasında açıklamıştır
(F. Aydın, 2016, s. 100).
Aryüs’ün hem hayatına hem de tartışmalara ve kiliseden çıkartılmasına yol açan düşüncelerinin
neler olduğuna dair kaynaklarımız yok denecek kadar azdır. Bu, Hıristiyan dünyasında heretik
kabul edilerek kilisenin dışına itilen, burada ele aldığımız ve konumuz bakımından bizi
ilgilendirmediği için ele almadığımız bütün insanlar için de söz konusu olan bir durumdur.
Haklarında sahip olduğumuz bilginin büyük bir kısmı, muhaliflerinin onların düşüncelerini
reddetmek maksadıyla kaleme aldıkları eserlerden devşirilmek zorunda kalınmaktadır. Aryüs’ün
düşüncesini ortaya koymakta kullanılan, kendisine ait olduğu kabul edilen üç mektup ve bir de
aidiyeti şüpheli metin vardır. Üç mektup dışındaki metin, Thalia, Aryüs’ün en büyük düşmanı
Athanasius tarafından reddedilmek maksadıyla iktibas edilmesi sebebiyle, parçalar halinde
günümüze kadar gelmiş, nazım olarak yazılmış bir metindir (F. Aydın, 2016, s. 56).
Oğul tabiatı icabı Tanrı’nın bilgisine sahip değildir ve onu göremez. O sadece kendisine
öğretilenleri bilebilir. Oğul kendisine verilen söz konusu özel konum nedeniyle ‘Tanrı Oğlu’
ismini hak kazanmıştır. Ona Tanrı demek de yanlış olmayacaktır, ancak onun Tanrılığı hiçbir
zaman Baba’nın Tanrılığına eşit değildir. Aryüs inkarnasyon konusuna pek fazla önem
vermemektedir. Onu göre Logos, İsa Mesih’in bedenine gelerek ondaki insani nefsin yerini
almıştır (F. Aydın, 2016, s. 102).
Aryüs’ün İsa anlayışı, tanrı anlayışının bir sonucudur. İskenderiye Piskoposu lexander’a yazdığı
mektubunda kendisinin neye inandığını ortaya koyar:
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“İsa, tanrının oğludur ve onu zaman öncesinde evlat edinmiştir. Her şeyi bu zaman öncesi
evlat edinilen İsa aracılığıyla yaratm ıştır. Onu zamansal olarak ve diğer yaratılmışların
doğumundan farklı olarak doğurmuştur; zamansal olarak Baba tarafından yaratılmıştır.
Bu yüzden hayatını ve varlığını Baba’ya borçludur. Tanrıona diğer varlıkları yaratması
için kendi ezeli doğasında bulunanlar dışındakileri vermiştir. Böylece üç tür varlık vardır:
Baba, Oğul ve öteki yaratılmışlar. Baba başlangıçsız ve benzersizdir. Oğul, Baba
tarafından oğul edinilmiş olduğu ve O’nun tarafından yaratıldığı için, zamansal
mevcudiyetinden önce var olamaz. Baba tarafından kendisine hayat verilmek için
yaratıldı. Bu nedenle, Oğul Baba ile birlikte ölümsüz ve kendi başına var olan değildir.
Bunların ikisi de, herhangi bir kaynaktan olmayan müstakil iki varlık değildir. Yalnızca
Tanrı her şeyden önce ve her şeyin başlangıcının kendisinde bulduğu varlıktır. Dolayısıyla
Baba Oğul’dan önce ve Oğul’un kökeni de Babadır. “Fakat her şeyin kaynağı odur,
Rahimden geldi ve Ben Baba’dan çıkıp dünyaya geldim”, şeklindeki sözler Oğul’un Baba
ile aynı öze sahip olduğu ve birlikte doğmuş oldukları gibi anlaşıldığında, bu Baba’nın
bölünebilir, değiştirilebilir olduğunu gösterir.”(F. Aydın, 2016, s. 56).
Oğul tabiatı icabı Tanrı’nın bilgisine sahip değildir ve onu göremez. O sadece kendisine
öğretilenleri bilebilir. Oğul kendisine verilen söz konusu özel konum nedeniyle ‘Tanrı Oğlu’
ismini hak kazanmıştır. Ona Tanrı demek de yanlış olmayacaktır, ancak onun Tanrılığı hiçbir
zaman Baba’nın Tanrılığına eşit değildir. Aryüs inkarnasyon konusuna pek fazla önem
vermemektedir. Onu göre Logos, İsa Mesih’in bedenine gelerek ondaki insani nefsin yerini
almıştır (F. Aydın, 2016, s. 102).
1. Nestorius
Aryüs’ün yol açtığı tartışmanın sonunda İsa’nın tanrıyla aynı özden bir tanrı olarak kabul
edilmesi, tartışmanın nihai olarak sonuçlanmasına yol açmadı. İsa hem tanrı hem de insan ise,
bu ikisinin İsa Mesih’te nasıl birleştiği meselesi yeni bir problem olarak ortaya çıktı.
Nestorius’un 431 Efes Konsili’nde, Cyrill’in kristoloji anlayışı karşısında aforozuna yol açan
düşünceleri bu probleme bir çözüm bulma çabasının bir sonucudur Nestorius’un bu konuya dair
hareket noktası, Antakya okulunun Ortodoks ya da heterodoks olarak kabul edilen diğer
teologları gibi, İsa Mesih’in insan olarak yaşadıklarını, Adem ve Havva’nın işledikleri ve
nesilden nesile geçerek bütün insanların sonuçlarına maruz kaldıkları asli günahtan kurtuluşla
ilişkilendirmektir. Logos, insanın işlediği bu günahı ortadan kaldırmak için insan halini almıştır:
“Eğer o, insanlar arasında bir insan olarak ortaya çıkmamış olsaydı, o zaman yalnızca kendisini
kurtarırdı, bizi değil. Bizi kurtarmışsa, aramızda insan olarak bulunmuş ve insan suretine
bürünmüştür”(F. Aydın, 2016, s. 103).
Ona göre İsa Mesih, doğasının bir sonucu olarak Tanrı olduğu gibi, aynı şekilde doğası gereği
de bir insandır. O, bir insanın taşıması gereken beden, ruh ve aklın her birine tek tek değil üçüne
birden sahiptir. Dolayısıyla o tam bir insandır. İşkenceye maruz kalması, insani korkulara sahip
olması, yaralanması, öğretmek maksadıyla da olsa yanlışlar yapması, onun tam bir insan
olduğunun göstergesidir. İsa Mesih’in hem tam bir tanrı hem de tam bir insan olduğunu ortaya
koyduktan sonra, bu iki varlığın tek bir insanda, İsa Mesih’de nasıl bir araya geldiği meselesini
ele alır. İsa Mesih’teki tanrı ve insan doğasının birleştiği düşüncesini eleştirir. İki doğanın
birleştirilmesinin, insani olan niteliklerin ya da yaşadıklarının (acıkma, susma, acı çekme, ölme)
Tanrıya; Tanrı’nın niteliklerinin ya da yaptıklarının insana atfına yol açtığını ve en büyük rakibi
olan Cyrill’in kristolojisinin tam da bu düşünceyi öğrettiğini söyler. Nestorius Cyrill’in
birleşmenin insanı ve tanrısal doğadan hangisinde meydana geldiği hususunda açık olmadığını,
sadece ilahi ve beşeri doğalar arasında bir birliğin bulunmuş olduğunu söylemesinin yukarıdaki
atıflara yol açtığını ifade eder. “Meryem’in rahminde şekillenen, bizatihi Tanrı değildi; Kutsal
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Ruh’tan bağımsız olarak, kendisi tarafından yaratılan bir Tanrı da değildi; ayrıca çarmıhtan
sonra kendisini mezara koyan bir Tanrı da değildi o. Eğer böyle olsaydı, o zaman biz, bir insana
veya ölüye tapan kişiler olurduk”(F. Aydın, 2016, s. 104).
Ona göre, Tanrısal ve beşeri iki doğa tek bir şahısta bir araya gelmiştir. Dolayısıyla birleşme
şahısta, İsa Mesih’te olmuştur. Tanrısal ya da beşeri doğalardan birinde olmamıştır:“Çünkü
doğaların birleşmesi bir doğada meydana gelmiş, birleşme veya değişim içinde olmuş bir şey
değildir. Yine ilahi ousia (öz) insani olana ya da insani ousia ilahi olana dönüşmüş değildir”
Bu iki doğa değiştirilmez şeyler olduklarından, İsa Mesih’teki birleşme sırasında sahip oldukları
özellikleri tam olarak muhafaza ederler. Bu yüzden insani doğa tanrılaştırılmadığı gibi, tanrısal
doğa da insanileştirilemez (F. Aydın, 2016, s. 105).
1. MONOFİZİT-DİOFİZİT AYRIMI
Dördüncü yüzyıla gelindiğinde Hıristiyanlık tarihinde oldukça önemli bir gelişme yaşanmış ve
o zamana kadar genelde devletin baskısı altında olan Hıristiyanlık, Roma İmparatoru
Constantine’in (Konstantin), 313 yılında yayınladığı Milan Fermanıyla önce özgürlüğe ve
İmparatorun himayesine kavuşmuş, 381 yılında İstanbul Konsili’nde devletin resmi dini haline
gelmiştir. Bu özgür ortamla birlikte, o zamana kadar genelde devletin baskısı sebebiyle çok fazla
gündeme gelmeyen, başta İsa’nın kimliği ve kişiliği olmak üzere Hıristiyan ilahiyat ve
pratiklerine dair pek çok husustaki farklı anlayış ve uygulamalar yoğun bir biçimde gündeme
gelmeye başlamıştır (Çoban, 2013, s. 17).
1. Mono-Dio Ayrımında Konsillerin Rolü
Genel Konsiller (Ökümenik Konsiller) Hıristiyanlıkta piskoposlar ve diğer kilise temsilcilerinin
geniş katılımıyla gerçekleştirilen evrensel konsillerdir. Hıristiyanlık tarihinde yapılan ilk yedi
konsil, Doğu Kiliseleri haricinde bütün Hıristiyanlarca Ökümenik Konsiller olarak kabul edilir.
Bunlar: İznik Konsili (M.S.325), I. İstanbul Konsili (M.S.381), Efes Konsili (M.S.431), Kadıköy
Konsili (M.S.451), II. İstanbul Konsili (M.S.553), III. İstanbul Konsili (M.S.680–681) ve II.
İznik Konsili (M.S.787). Ayrıca Batı Kilisesi, sonraki dönemlerde batıda düzenlenen 14 konsili
de ökümenik otoriteye sahip konsiller olarak kabul eder (M. Aydın, 1991, s. 16).
İşte bu yedi konsil hem Roma, hem de İstanbul Kiliselerince genel (Ocumenique) konsiller
olarak kabul edilmektedir. Özellikle daha sonra Ortadoks adını kendine genel ad olarak kabul
eden İstanbul patrikliği ve ona bağlı' olan Doğu kiliseleri bu yedi konsile çok bağlı kalacaklar
ve imanlarını ve ibadetlerini bu yedi konsil ışığında geliştireceklerdir(M. Aydın, 1986, s. 127).
Temel mesele Tanrı ve insanın bir bedende nasıl bir arada bulunabileceği sorunudur. İşte
monofizitizm de dâhil olmak üzere Hıristiyanlığın ilk yüzyıllarındaki en zorlu tartışmalardan biri
bu Tanrı-insan birliği, yani İsa’da beşerî ve ilahî tabiatın ne şekilde bir arada bulunduğu
meselesidir. İlk yedi ekümenik konsilin (sonradan geçersiz sayılan ve “Haydutlar Konsili” olarak
isimlendirilen II. Efes Konsili (M.S. 449) de dâhil) neredeyse tamamının bu kristolojik mevzu
ile ya doğrudan ya da dolaylı olarak ilgili olması meselenin ne kadar zor ve çekişmeli olduğunun
göstergesidir(Çoban, 2013, s. 15).
Birinci İznik Konsili (M.s. 325) , İskenderiyeli bir papaz olan Arius ile İskenderiye piskoposu
Alexander arasında ortaya çıkan İsa ilgili farklı algılamanın neden olduğu ciddi tartışmaları sona
erdirmek amacıyla toplanmıştır. Tartışmanın odağındaki isim Arius; oğulun Babadan daha
aşağıda olduğunu iddia etmiş ve onu yaratılmışlar arasına dâhil etmiştir. Ona göre İsa’da
bedenleşen Tanrı kelamı, Tanrı gibi ezeli değildir; o, Tanrı tarafından, diğer mahlûkattan önce,
ancak yine de zaman içerisinde yaratılmıştır(M. Aydın, 1986, s. 126). Bu anlayışa göre İsa,
Tanrı’nın Oğluydu, fakat Baba Tanrı ile aynı tabiatta değildi. İsa’da, yaratılmamış ezeli Tanrı
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değil, bir yaratık bedenlenmişti (Dölek, 2018, s. 119). Arius’ün bu fikrine Mısır piskoposu
Alexander ve daha sonra onun yerine geçen Athanasius karşı çıkmış ve İsa’da bedenlenen Tanrı
kelamının da tıpkı Tanrı gibi ezeli olduğunu, yaratılmadığını ve ezelden beri de Tanrı ile birlikte
olduğunu savunmuştur(Çoban, 2013, s. 17). Böylece bunlar, İsa’nın da tıpkı Tanrı gibi Tanrı
olduğunu iddia etmiştir. Alexander’in halefi Athanasius’un başını çektiği topluluk, İsa’nın Baba
ile aynı özde olduğunu vurgulamak için “aynı özde” anlamına gelen “homoousius” kelimesini
konsül kararlarına dâhil ettirmiştir(Dölek, 2018, s. 151). Böylece İsa’nın da Tanrı ile aynı
tabiatta ve ezeli olduğu, dolayısıyla da Tanrı gibi Tanrı olduğu görüşleri kabul görmüş, Arius ve
taraftarlarının görüşü ise reddedilmiştir. Bunun sonucunda da Hıristiyan düşüncesinde üçlü
Tanrı anlayışının ilk adımı atılmış ve iki tabiatlı bir olan bir Tanrı tasavvuru oluşmuştur(Katar,
2007, s. 336).
19 Haziran 325 yılında imzalanan İznik iman akidesi ile kilise yasaları resmiyet kazanmıştır. Bu
sayede yoğun çatışmalara neden olan kristolojik tartışmalar imparatorun arzusuna göre son
bulmuştur. Konsil sonunda İsa için “Baba ile bir tözden” ifadesi kullanılarak, İsa’nın Tanrı’nın
ilahi oğlu olduğu ifade edilerek İsa’nın tabiatı tartışmasına çözüm bulunmuştur. Ancak İznik’te
bu sorunun tam olarak sona erdiğini söylemek zordur. Daha sonra Kadıköy Konsili ile İsa’nın
hem tam olarak Tanrı hem de tam olarak insan olduğu bir hıristiyan dogması halini
almıştır(Dölek, 2018, s. 152).
Kadıköy Konsili’nin kararları öncelikli olarak monofizitlik denilen İsa Mesih’te tek bir doğa
olduğu görüşünü reddetmektedir. Birinci Efes Konsili gibi, Kadıköy Konsili de Meryem’in
Theotokos (Tanrı-doğuran) olduğunu kabul etmektedir. Bu konsil ayrıca İsa Mesih’in bir şahıs
ve iki doğaya sahip olduğunu da açıklamaktadır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken en
önemli husus, İsa’nın tek bir şahsının olduğunu söylerken prosopon ve hypostasis kelimelerinin
kullanılmış olmasıdır. Nestorius da prosopon’u şahıs anlamına gelecek şekilde kullanmaktadır.
Bununla birlikte, hypostasis kelimesini Nestorius “şahıs”, Cyril ise “doğa” anlamında
kullanmıştır. Kelime tercihinin dışında teolojik yaklaşım olarak ele alındığında, Kadıköy Konsili
kararları, İsa Mesih’te iki doğanın varlığını kabul ederek, Cyril’in görüşlerinden çok,
Nestorius’un görüşlerine yakın durmaktadır. Bununla birlikte, Birinci Efes Konsili’nden itibaren
Nestorius, İsa Mesih’te iki şahıs olduğunu iddia eden bir kişi olarak görülüp aforoz edilmiştir.
Asırlarca Nestorius’un görüşü olarak kabul edilen bu düşünceye göre, İsa Mesih’te biri Tanrı’ya,
diğeri ise bir insana ait iki şahıs bulunmaktadır. Bu iki şahıs, yani doğası gereği Oğul olan ile
birleşmenin sonucu Oğul olan, fiziksel olarak bir araya gelmiştir. Dolayısıyla, böyle bir
düşüncede iki Oğul’un ve iki Mesih’in varlığı kabul edilmiş olmaktadır. Nestorius, The Bazaar
of Herakleides adlı eserinde bu iki Oğul ve iki Mesih düşüncesini Samosatalı Pavlus’a nispet
etmekte ve eleştirmektedir(Tarakçı, 2010, ss. 223-224).
M.S. 381’de toplanan ikinci ökümenik I. İstanbul konsilinden önce Kutsal Ruh’un ilahiliği
meselesi tartışılmış ve Kutsal Ruh’un tabiatı orijinal İznik kredosundaki Oğul gibi
geliştirilmiştir. Kutsal Ruh’un Rab ve hayat verici olduğunun yanında Baba Tanrı’dan geldiği
ve Baba Tanrı ile Oğul’la birlikte ibadete ve övgüye layık olduğu kesinlik kazanmıştır. Pavlus’un
mektuplarında Kutsal Ruh’un Tanrı’nın üçüncü şahsiyeti olarak ilahi Rab ve Hayat Verici olarak
tanımlandığı görülür(Dölek, 2018, s. 153).
1. Mono-Dio Çekişmesinin Kırılma Noktası
Üçüncü ökümenik konsil olan Efes Konsili’nin (M.S.431) toplanmasına neden olan teolojik
tartışma “theotokos” problemi yani İsa Mesih’in annesi bakire Meryem’in bir tanrı doğuran olup
olmadığıdır (Tarakçı, 2010, s. 217). Eğer, Meryem’in Tanrı doğuran ya da taşıyan olduğu kabul
edilirse iki yeni kristolojik tartışma ortaya çıkacaktır. Bunlardan ilkine göre; eğer Meryem tanrı
doğuran ise Mesih İsa yaratılmış mıdır? Doğurulmuş mudur?, ikinci olarak da Tanrı doğuran ise
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o zaman bir insanın Tanrı doğurması mümkün olamayacağı için dolayısıyla Meryem’in de tanrı
olması gerekir. O dönemin İstanbul Patriği Nestorius ve taraftaları Meryem’in insan olan İsa’yı
dünyaya getirdiğini savunmuşlardır. Bu görüşün aksini savunana Cyril ve taraftarlarına göre ise
Meryem’in tanrıoğlu İsa’yı doğurduğunu savunmuştur. Konsilin sonunda Bakire Meryem’in
“Theotokos” Tanrı taşıyan olduğu yönünde kesin karara varılmıştır(Dölek, 2018, s. 154).
İnanç konusundaki ihtilaflar daha öncesine dayanmakla birlikte, 451 yılındaki Kadıköy Konsili
diğer Doğu Kiliselerini İstanbul Kilisesinden önemli ölçüde ayırmış ve bu ayrılık günümüze
kadar devam etmiştir(Dölek, 2018, s. 154). Roma ve İstanbul Kiliseleri “monofizitizm” olarak
adlandırdıkları inançtan dolayı bu kiliseleri heretik saymışlardır. Fakat teolojik farklılık bu
ayrılığın sadece bir yönü, belki de görünen yönüdür. Tanrı ve insanın aynı bedende nasıl bir
arada bulunabileceği çetin bir mevzu olarak çok farklı fikirlerin ortaya çıkmasına neden
olmuştur(Tarakçı, 2010, s. 220). Monofizitizm diye bilinen öğreti de buna dair bir açıklama
veya inançtır. Fakat Roma, İstanbul ve Diğer Doğu Kiliselerinin birbirleriyle ilişkileri; farklı
bölgeler arasındaki anlayış farkı; sonradan Bizans adıyla anılan Doğu Roma İmparatorluğunun
iç meseleleri ve politikaları göz önüne alınmadan monofizitizmin anlaşılması oldukça zordur
(Çoban, 2013, s. 14).
M.S. 553'de İstanbul'da toplanan II. İstanbul konsilinde "Allah'ın ölümü beden de tattığı ve
İsa'nın insaniyetinin aynı zamanda Allah olduğu görüşü" kabul edilerek İskenderiye Ekolün’ün
görüşlerine yeniden sahip çıkılmıştır. Böylece Nestoriusun görüşleri bir daha lanetlenmiştir(M.
Aydın, 1986, s. 126). İmparator Justinian (527–565) monofizitlerle Kadıköy Konsili kararlarını
benimseyenleri uzlaştırma amacıyla, monofizit teolojinin azılı düşmanları olan, Antakya
ekolünden üç yazarın eserlerinin (tría kephálaia) II. İstanbul Konsili’nde (553) resmen mahkûm
edilmesini sağlamıştır (Çoban, 2013, s. 23).
Monofizitizm ile ilgili literatürü daha basit ve anlaşılır kılmak için şu iki hususu belirtmek
yerinde olacaktır.
(1) Her ne kadar çoğunlukla monofizitizm (tek tabiatçılık) ve diyofizitizm (iki tabiatçılık)
şeklinde bir genelleme yapılıyor ise de aslında her iki görüş de iki tabiatı, yani İsa’da beşerî ve
ilahî olmak üzere iki tabiat bulunduğunu kabul eder. Bununla birlikte monofizit teoloji, genel
olarak ifade edecek olursak, sonradan beşerî yönün ilahî tabiat içinde kaybolduğunu, adeta
absorbe edildiğini savunur.
(2) Yine her ne kadar monofizitler veya monofizitizm diye bir teolojiden bahsediyor isek de, bu
yekpare bir teolojik anlayış değildir. “Monofizit teolojiler” demek belki daha uygundur. Zira
daha keskin olandan daha ılımlı olana uzanan birçok monofizit görüş söz konusudur.
SONUÇ
Bu itibarla erken dönem Hıristiyanlık günümüz Hıristiyanlığını şekillendirmesi açısından
tartışmalı bir dönemi ifade etmektedir. O dönemde asıl olan Hıristiyanlık düşüncesinin ne
olduğuna dair getirilen yaklaşımlar sonraları gruplaşmalara ve apolejetik karakter arz eden
eserlerin kaleme alınmasına sebep olmuştur. İşte bu tartışmalı ortamda Hıristiyan apolejetiğinin
gelişimi en başta daha sonra İskenderiye Ekolü olarak adlandırılmış olan felsefenin de içinde
bulunduğu bir anlayışta kendini göstermiş ve Tanrı-İsa ilişkisine dair temellendirici yaklaşımlar
üretilmiştir. Aynı dönem içerisinde ise bu yaklaşımların yanında yine Tanrı-İsa ilişkisi
çerçevesinde Gnostik olarak adlandırılan bir takım kimseler (Basilides, Valentinus, Marcion)
düalist fikirlerde bulunmuştur. Yine aynı dönem içerisinde gelişmekte olan günümüz
hıristiyanlığının şekillenmesinde etkili olan apolejetik karakterli Ortodoks-Patristik anlayışı
ekseninde Gnostikleri reddedici ve gerçek Hıristiyanlığı ortaya koymayı amaçlayan eserler
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kaleme almışlardır. Erken dönemin diğer önemli ekolü ise Antakya Ekolü’dür. Kutsal Metnin
yorumlanmasında gayet literal bir yaklaşım sergilemekte olan bu ekol, alegorik yaklaşımdan
uzak durmuş metinlerde ifade edilenleri gerçek anlamlarında kullanmayı ve bunun üzerinde
düşüncelerini geliştirmeyi uygun görmüşlerdir. Erken dönemin en son kelami ayrımı ise
monofizit ve diofizit ayrımıdır. Bu ayrımın gelişimi siyasi-politik birtakım amaçlar içerse de
esasen İsa’nın kutsalın insan bedeniyle birlikte tek tabiatlı (Monofizit) mı olduğu yoksa İsa’da
bulunan kutsalın insan olma özelliği ile ikili bir şekilde (Diofizit) mi bulunduğu yaklaşımlarını
içermektedir. 431 yılında toplanan Efes Konsili ile birlikte Diofizit yaklaşım reddedilerek
Hıristiyan ilahiyatı için tek geçerli olan görüşün Monofizitizm olduğu vurgulanmıştır.
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ÖZET
Aynı coğrafyada doğup gelişen ve aynı bölgede sosyal, politik ve siyasi olarak gelişim gösteren
dinler olan geleneksel Çin dinleri, Taoizm ve Konfüçyanizm’dir. Bu iki din dışında Çin’de
tarihsel süreç içerisinde birçok dinin varlığı ve misyonerlik faaliyetleri gözlemlenmiştir. Fakat
Çin toplumunun düşünsel ve toplumsal dini hayatın tarihinin tüm unsurlarını Çin’de ortaya çıkan
dinler objektif bir biçimde yansıtabilmektedir. Geleneksel Çin dinleri kurumsallaşmadan önce
toplumun belli inanışları olmuş, bu inançlar daha sonraki dönemlerde Lao Tsu ve Konfüçyüs’ün
anlatılarında temel ilkeler olarak kendisini göstermiştir. Çin dini hayatında atalara saygı, gök ve
tabiat kuvvetlerine tapınma, kehanet ve buna bağlı inançların yanında Şang-ti olarak adlandırılan
yüce bir varlığa inanç da dikkat çekmektedir. Bu anlamda özellikle atalar kültü, geleneksel Çin
dinlerinde ortak bir unsur olarak var olmakta ve toplumda aile ve akrabalık ilişkilerinin güçlü
olmasında önemli rol oynamaktadır. Çin dinlerini kendi toplumları ve özellikle devlet-halk
ilişkisi bakımından ayrı düşünmek mümkün değildir. Çünkü bu dinlerin temel vurgularında
toplumsal ve siyasal yozlaşmanın ancak evren ve insan arasındaki düzen ile mümkün
olabileceğini, bunu başaran kimselerin de kurtuluşa ulaşabilecekleri ifade edilmiştir. Lao Tsu ve
Konfüçyüs, din kurucuları olarak aynı dönemlerde yaşamışlar, aynı toplumsal ve yönetimsel
sorunların muhatabı olmuşlardır. Devlet görevlerinde çalışmış olmalarının da etkisi olmakla
birlikte halkın ve devlet idarecilerinin belli başlı görevleri olduğu üzerinde durarak kurtuluşun
bireysel olduğu kadar toplumsal olarak da gerçekleşmesi gerektiği üzerinde durmuşlardır. Bu
kurtuluş önerileri Antropogoni anlayışlarının üzerine temellendirilmiş, kurtuluşun topluma
dönük öğretilerin gerçekleştirilmeden bireysel kurtuluşun mümkün olmadığı ifade edilmiştir. Bu
ise Çin antropoginisinden bağımsız değildir. Bu kapsamda inceleyeceğimiz çalışmamız,
“Geleneksel Çin Dinlerinde Tanrı, Kozmogoni Ve Antropogoni”, “Çin Dinlerinde Soterioloji”
ve “Değerlendirme ve Sonuç” olarak üç temel bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın bu alandaki
boşluğa dikkat çekmesi ve yeni bilimsel çalışmalara yol açması beklenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Dinler Tarihi, Çin Dinleri, Antropogoni, Soterioloji.
THE RELATIONSHIP OF ANTHROPOGONY-SOTERIOLOGY IN
TRADITIONAL CHINESE RELIGIONS
ABSTRACT
Traditional Chinese religions, which are religions that were born and developed in the same
geography and developed socially, politically and politically in the same region, are Taoism and
Confucianism. Apart from these two religions, the existence of many religions and missionary
activities have been observed in the historical process in China. However, religions that emerged
in China can objectively reflect all the elements of the history of the intellectual and social
religious life of the Chinese society. Before the traditional Chinese religions were
institutionalized, the society had certain beliefs, and these beliefs later showed themselves as the
basic principles in the narratives of Lao Tsu and Confucius. In Chinese religious life, in addition
to respect for ancestors, worship of celestial and natural forces, prophecy and related beliefs,
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belief in a supreme being called Shang-ti draws attention. In this sense, especially the cult of
ancestors exists as a common element in traditional Chinese religions and plays an important
role in strengthening family and kinship relations in society. It is not possible to consider Chinese
religions separately in terms of their societies and especially the state-people relationship.
Because, in the basic emphasis of these religions, it is stated that social and political corruption
can only be possible with the order between the universe and human beings, and those who
succeed in this can achieve salvation. Lao Tsu and Confucius lived at the same time as the
founders of religion, and were the subject of the same social and administrative problems. They
emphasized that the people and state administrators have certain duties, associated with they
have worked in state duties, and they emphasized that liberation should take place socially as
well as individually. These salvation proposals are based on the understanding of Anthropogony,
and it is stated that individual salvation is not possible without the realization of the teachings of
salvation for society. This is not independent of Chinese anthropology. Our study, which we will
examine in this context, consists of three main parts as “God, Cosmogony and Anthropogony in
Traditional Chinese Religions”, “Soteriology in Chinese Religions” and “Evaluation And
Conclusion”. It is expected that the study will draw attention to the deficiency in this sphere and
lead to new scientific studies.
Keywords: History of Religions, Chinese Religions, Anthropogony, Soteriology.
GİRİŞ
Taoizm, Lao Tsu tarafından kurulmuştur. Lao Tsu, “Eski Üstad” veya “Yaşlı Üstad” anlamlarına
gelmektedir. Lao Tsu (i.ö. 604 veya 571), Konfüçyüs (i.ö. 551-479) ile aynı zaman diliminde
yaşamış ve onunla görüşmüştür (Aydın, 2012, s. 71). Eski Çinliler Taoizm’den, “Ti’en Tao
(Göğün Yolu)” ve dile getirilebilen bir şeyi “Söylemek” anlamlarında kullanmışlar ve onu “Yén
Tao (İnsanın Yolu)” ile karşılaştırmışlardır (Zitelman, 2003, s. 17). Onlara göre Göğün Yolu
parlak, kutsal ve doğrudur; insanın yolu ise karanlık ve Göğün Yolunun tersidir (Güç, 2010b, s.
401). Lao Tsu, bir din kurucu olarak kabul edilmekle birlikte en din kurucu vasfı kadar doğa ve
devlet ile uygun yaşama yönelik öğretilerinden ve aynı zaman diliminde yaşamış olan antik Grek
filozoflarıyla benzerliklerinden dolayı filozof olduğu üzerinde de durulmuştur (Usta, 1999, s.
148). Taoizm, Çin kültürünün yaşam tarzına uygunluk gösterecek özelliklerde bilhassa doğa ile
uyumlu davranışı, doğallığı, mistik ve metafizik yaşantıyı, (devlet) yönetim(in)de müdahaleden
kaçınmayı, toplumsal yaşamda basitliği ve sadeliği savunan bir düşünce ve inanç sistemidir
(Yitik, 2014, s. 215).
Taoizm’in kutsal metinleri hayat boyunca kişinin nasıl yaşaması gerektiği, nasıl mutluluğa
ulaşabileceği ve hayatının sonunda nasıl kurtuluşa ulaşabileceği sorularının cevapları ile
doludur. Fakat her bir kutsal metnin oluşturulduğu toplumsal, siyasi ve dinipolitik yapı her bir
metinin kurtuluşa ve yaşama dair farklı yorumları ve vurgulamaları söz konusudur. Bu kutsal
metinlerden başlıcaları, Ying Fu Ching, Tao-te Ching, Zhuangzi ve Hua Hu Ching olmak üzere
dört adettir. Lao Tsu, Tao Te Ching adlı eserinde ülkesinin durumunu şöyle tasvir etmektedir:
“Sürülerin toplandığı, kengerlerin ve devedikenlerinin büyüdüğü yerlerde uzun savaşlardan
sonra kıtlık yılları geldi.” Yaşanan savaş sonrası ülkesinden ayrıldığında toplumunun neden
böylesine yıkım getirici olaylarla karşılaştığını tespite çalışmış ve devletin iyi bir biçimde
yönetilebilmesi için hükümdarın savaş ve barış zamanlarında nasıl davranması gerektiğine dair
pasajlar kaleme almıştır (Zitelman, 2003, ss. 15-16).
Konfüçyanizm’in kurucusu olarak kabul edilen Konfüçyüs (孔夫子 / i.ö. 551-479), Çin’de Lu
eyaletinin Tsou şehrinde doğmuştur. O, hayatını Çin klasiklerini öğretmeye ve geliştirdiği sosyal
öğreti ışığında Çin toplumunda baş gösteren huzursuzluğu ve kargaşayı sona erdirerek tekrar
huzuru sağlayacak bir yönetim tesis etmeye adamış, insanların ahlaki karakterini üst düzeye
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çıkarmaları gerektiği üzerinde durmuştur (Aydın, 2013, s. 236). Kendi hayatını aşamalar halinde
şöyle ifade etmektedir:
“On beş yaşında kendimi öğrenmeye verdim. Otuz yaşında irademe sahip
olabildim. Kırk yaşında şüphelerden uzaklaştım. Elli yaşında “Gök’ün
emrini” öğrendim. Altmış yaşında seziş yoluyla her şeyi kavradım. Yetmiş
yaşında doğru olan şeylere zarar vermeden kalbimin isteklerini yerine
getirebildim.”(Güç, 2010a, s. 384)
Konfüçyüs, çocukluğundan itibaren Göksel iradeye uygun ahenkli bir toplum oluşturmak için
toplumdaki herkesin uygun sosyal ilişkiler içinde olması gerektiğine inanan biriydi. Bu
bağlamda o özellikle üst tabakadaki insanların toplum düzenini bozucu yaşamlarına ve bunun
sonucunda toplumda ortaya çıkan huzursuzluklara karşı son derece duyarlıydı (Aydın, 2013, s.
232).
Konfüçyüs hayatının yetişkinlik safhasında da aynı endişeyi duymuştur. Onun ilk mesleği
katipliktir. Daha sonra köy mabedinde ayin lideri görevinde bulunmuştur. Sonra içinde
bulunduğu bölgesel toplumun ritüellerini öğrenme yoluna gitmiştir. Ayrıca o, sadece dini alanda
değil tarih ve şiir ile de ilgilenmiştir. Hayatının ileriki dönemleri onun için öğretileri destekleyen
bir motivasyon kaynağıdır. O, birçok kez memuriyet sınavına girmiş olmasına rağmen
kazanamamış, bu süre içinde kendisinden talep edene mürşitlik yapmıştır. Konfüçyüs, ellili
yaşlara geldiğinde nihayet memurluk sınavını başarı ile geçerek baş yargıç olarak atanmıştır.
Fakat her ne kadar uzunca bir aradan sonra görev aldığına sevinse de devletin içinde bulunduğu
yozlaşma sebebi ile istifa etmiştir. O, bu süreçten sonra o ana kadar hayatını nasıl anlamlı
kılmışsa o anlama geriye dönmüştür. Fakat toplumsal bir düzeliş ve iyileşmenin idareciler eli ile
mümkün olabileceğini savunan Konfüçyüs, yaklaşık on yıl kadar öğrencileriyle birlikte
kendisini danışmanı olarak kabul edecek idareciyi aramıştır. Onun bu arayışı i.ö. 484 yılında son
bulmuş, kendi ülkesi olan Lu’nun hükümdarının daveti üzerine ülkesine geriye dönmüştür.
Hayatının son dört yılını eğitim ve öğretim faaliyetleriyle geçiren Konfüçyüs, her ne kadar
devlet-halk ilişkisinin mükemmel modelini ortaya koymaya çalışsa da kendi döneminde kalıcı
ve istikrarlı sosyal ve siyasi bir etki bırakamamıştır (Aydın, 2013, s. 233).
Fakat Konfüçyüs’ün etkisi, öğrencisi Tseng-Tzu, erkek torunu Tzu-Ssu, en büyük takipçisi
Mensiyüs ve Hsün-Tzu’un öğretileri sayesinde, ölümünden kısa süre sonra artmaya başlamıştır
(Güç, 2001, s. 46). Konfüçyanizm tarihi süreçte Han Hanedanlığı Dönemi’nden itibaren devletin
resmi dini olarak kabul edilmiş; halkın geneli tarafından uygulana gelen atalarla ilgili törenler,
dini alanda bilgin sınıfın resmi kültü haline gelmiştir. Bu anlamda Konfüçyüs’ün kendisi de
kutsal kabul edilerek tapınılmaya başlanmıştır. Ayrıca 1906 yılında Mancu/Qing Hanedanlığı (
清朝 / i.s. 1644-1911), döneminde Konfüçyüs bizzat hanedanlık tarafından tanrı olarak kabul
edilmeye çalışılmış, fakat hanedanlığın bu politikasından kısa süre sonra yıkılmasıyla Çin’de
devlet destekli Konfüçyüsçülük sona ermiştir (Aydın, 2013, s. 235). Bu durum atalara
tapınmanın bir uzantısı olarak anlaşılmıştır. Buna ek olarak Han Hanedanlığı tarafından
Konfüçyüs’ün mezarı başında kurbanlar (domuz, koyun ve öküz) sunulmuş olması tapınma
ritüelinin atalar kültü ile ciddi bağlarının olduğunu desteklemektedir (Giles, 2017, s. 39; Güç,
2010a, s. 385).
Konfüçyüsçülük Çin’de Ju Chiao (Bilginlerin Öğretisi) ve K’ung
Chiao (Konfüçyüs’ün
Öğretisi) diye adlandırılmıştır. Konfüçyüsçülüğün kökleri Konfüçyüs’ten daha öncesine, “Ju”
diye bilinen bir bilgin sınıfının öğretilerine kadar gider. Bu sınıf eski Çin’de, Gök’e ve Yer’e
kurban ve duaların sunulduğu, yani tabiat tanrılarına ve ata ruhlarına ziyafetlerin verildiği resmî
bir kültün dinî âyin ve törenlerinde görev alan uzman kişilerdi (Güç, 2001, s. 44).
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1. GELENEKSEL ÇİN DİNLERİNDE TANRI, KOZMOGONİ VE ANTROPOGONİ
1. Taoizm’de Tanrı
Taoculuk, Tao’dan gelir, kadir-i mutlak, her an her yerde var olan ve kendisini yaratan aşkın
ilke anlamındadır (Giles, 2017, s. 46). Lao Tse’ye göre Tanrı, kendi gerçekliğinin yarattığı
erdemle var olan bir özdür ve tezahür etmeden kendi kendine vardır. O, Tanrının ve insanın ne
olduğunu bilendir. Buna erişmiştir. Neyin Tanrı olduğunu bilerek kendisinin aldığı yolu
bilmektedir. Neyin de insan olduğunu bilerek, bilinmeyen bilgiyi dört gözle bekleyerek, malum
bilgide huzur bulmaktadır. Nihai son Tanrı’dır. O doğal yasalarla tecelli etmektedir. O, gizli
kaynaktır. Her şeyin başlangıcında o vardır (Giles, 2017, s. 46). Ayrıca Tanrı, “Kendi kendine
var olandır. Şekilsiz ve mükemmeldir; Gök ve Yerden önce var olandır; sessiz, cisimsiz ve
değişmezdir; her şeyi istila eden ve yanılmazdır; gözle görülemez, işitilemez, dokunulamaz,
kolay kavranılamaz ve sınırsızdır; tüm şekillerde gözükmeyendir. Ezeli ve ebedidir.
Kendiliğinden vardır. Her şeyde hazır ve nazırdır. Hiçbir tasvire sığmaz. Her şeyin temeli odur.”
Lao Tsu’nun bu tanımlaması yüce varlık ile yaratıcının ayrı olduğunu çağrıştırmaktadır. Çünkü
tanımlamasının devamında Lao Tsu, “…Fakat o, ‘yokluk’ değildir. O, tüm varlığın nedeni olup
tabiat ve evrenin var olması onun sayesindedir. Her şeyin gerisinde ve temelindedir (Güç, 2010b,
s. 405). Dolayısıyla mistik bir panteizmi benimsemiş olan Taoizm’de Tanrı, ilk hareketi başlatan,
evrende ve insanda unsurları bulunan fakat kendisini ancak kendisine ulaşmak isteyenlere
işaretleriyle belli eden bir Tanrı görünümündedir (Hu & Allen, 2005, ss. 79-80; Usta, 1999, s.
154).
Tao’nun işaretleri ise kendisinden çıkmış olan dolayısıyla da benzer özellikleri bulunan evren
ve evrendeki insanda kendini göstermektedir. Tao’nun varlıkta bulunan bu formu ise “Te” olarak
isimlendirilmektedir. Bu anlamda Te olarak Tao evrenin gökyüzünün ve yeryüzünün düzeni
içinde bulunan ve denge prensibine dayanan bir güçtür; evrensel ilkedir: Tao, dünyanın bütün
olgu ve olaylarının sürekli dengede olmasını sağlar (Zitelman, 2003, s. 18).
Taoizm’de mistik panteizminin getirisi olarak Tanrı birçok form ve anlayışta kendisini
göstermektedir. Tanrı Tao’nun bilinebilirliğine dair bu yaklaşım süreç içerisinde belli bir
dönemde halk nezdinde insanlar farklı hiyerofanilere güçlere yönelmişler ve bu güçleri Tao ile
birlikte “Gök Tanrıları” olarak adlandırmışlardır (B. Abudukelimui, 2011, s. 80). Bu tanrılardan
panteona göre Tanrılar, Yuhuang Dayi,
Tiangon, Shangdi, Sanguanlar, Mazu, Guanyu
olarak isimlendirilmişlerdir (Aydın, 2012, s. 76).
1. Konfüçyanizm’de Tanrı
Konfüçyanizm’de Tanrı anlayışı Taoizm’den farklılık arz etmektedir. Taoizm’de evrenle bir
bütün olan Tanrı tipolojisi hakimdir. Mistik bir panteizm göze çarpmaktadır. Aynı kültür
içerisinde olmalarının, aynı zamanın hatta aynı devlette yaşamalarının yanı sıra Konfüçyüs’e
göre Tanrı, var olmakla birlikte Taoizm’e nazaran kişinin hayatında etkilerini tecrübe
edebileceği soyut bir varlıktır. Bu anlamda Konfüçyanizm’de Deus Otiosus karakterli bir tanrı
anlayışı yoktur. Fakat Konfüçyanizm’de Tanrı hakkında fazla konuşulmasa da dünyaya ve
insanlara etkisi, olaylara müdahalesi açısından da antropomorfik çerçeveden uzaklaştırılan aktif
bir Tanrı tipolojisi dikkat çekmektedir. Konfüçyanizm’de Tanrı kavramı, Ti’en ile ifade
edilmektedir. Gök Tanrısı anlamında olmakla birlikte bu kavram özellikle kader veya alınyazısı,
afet, nimet gibi kelimelerle ilişkilendirilmektedir (Aydın, 2012, s. 67). Konfüçyüs’e göre “Gök”;
ruha can veren, nesnelerin yaratılmasına ve yaşatılmasına sebep olan bir varlıktır (Küçük vd.,
2016, s. 68).
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Dünya ile iç içe olan bir Tanrı olmakla birlikte Ti’en, soyut insanı özellikleriyle soyut bir Tanrı
portresi çizmektedir. Buna göre Ti’en; hem merhametli hem de korkulandır. Adaletsiz ve zalim
olarak nitelenmektedir. Konfüçyüs’ün vaazından önce geleneksel Çin toplumunda Tanrı,
antropomorfik özelliklere sahip olarak Yüce Hükümdar anlamına gelen Şang-ti kavramı ile ifade
edilmekteydi. Buna göre Şang-ti; gökyüzünde yaşar, yürür adım attığı yerde iz bırakır, kendisine
sunulan hayvanların tadının keyfine varır. Sergilenen davranışları ya tasvip eder ya da etmez.
Mükafat ve cezalarla belirli bir şekilde ilgilenir ve insanlarla gerçek anlamda temas kurar (Giles,
2017, s. 18). Şang-ti ve Tien kavramları Tanrı’yı ifade etmeleri açısından Konfüçyüs ve LaoTsu’nun döneminde de birbirleri yerine ifade edilmekteydi. Fakat ufak bir ayrım söz konusu
olmakla birlikte Şang-ti, göğün hükümdarı olarak direkt Tanrı’ya atfedilirken genel bir ifade
iken, Ti’en ise devlet yönetiminde görevli olanların Tanrının adı olarak kullandıkları resmi bir
terimdir (Güç, 2001, s. 56).
Konfüçyanizm’de Tanrı için kullanılan diğer bir terim, Tao’dur. Tao, insanın yürüyeceği yol,
yani ahlak prensibidir. Konfüçyüs bu terimi kullanmış ve “Sabah Tao’yu zikreden kimse,
akşama rahat ölür” diyerek bu düşüncesini açıkça ifade etmiştir. bu bağlamda o; kendisini
koruduğuna ve görevlendirdiğine inandığı azametli bir yüce varlığa inanmış; yüce hükümdar
olan Tanrı’nın hürmet edilmesi, ibadet yapılması gereken bir varlık olduğunu ve O’nun kainatın
düzenini kurduğunu ileri sürmüştür (Küçük vd., 2016, s. 67).
1. Taoizm ve Konfüçyanizm’de Kozmogoni ve Antropogoni
Herbert Alen Giles gibi birçok araştırmacı Çin kozmogonisinin Taozim ve Konfüçyanizm için
ortak yaratılış anlatısı olduğunu ifade etmekte ve yaratılışın her iki dini sistemin kurtuluş
anlayışını etkilediğini ifade etmektedir. Bu anlamda P’an Ku ve Nü Gua mitleri ve bu mitlerin
farklı versiyonları olarak nitelenebilecek benzer anlatılar evrenin ve evrenin yaratılışının sonucu
olarak insanın var oluşu hakkında bizleri bilgilendirmektedir. Bu anlamda P’an Ku anlatısına
göre henüz yeryüzü ve gökyüzü “bir” olduğu sırada her şey kocaman kara bir yumurtaya
benzetilen Hundun’un içinde toplanmıştır. P’an Ku adında doğaüstü bir varlık Hundun’un içinde
uyumaktadır. On sekiz bin yıl aralıksız uyuyan Pan Gu bir gün uyanır, nefes alabilmek için gerinir
ve Hundun esnemeye, genişlemeye başlar. Böyle geçen sonraki “on sekiz bin yılın” sonunda,
yukarıda gökyüzü, aşağıda yerkabuğu şekillenir. P’an Ku öldüğü zaman bedeni dağlara, vadilere
ve ormanlara dönüşerek yeryüzü şekillerini meydana getirir. İlginç olan, insanoğlunun P’an
Ku’nun bedeninde yaşayan pirelere benzetilmesidir; aynı şekilde Wang Cheng (M.S. 27 – 97) da
insanları bitlere benzetmektedir. (Yeryüzünü) Örten Gök 盖天(Gök Kubbe) fikriyle,
kozmolojinin iki unsurlu ilk karşıtlığı da ortaya çıkmıştır. Buna göre yeryüzü, etrafı denizlerle
çevrili bir dikdörtgen biçimindedir. Gök ise yukarıda asılı duran ve yeryüzünü örten bir kubbedir.
Gök Kubbenin altında yeryüzü “Tianxia 天下 Göğün Altı” terimiyle kavramsallaştırılmaktadır
(Kırilen, 2012, s. 56).
Evrenin ve insanın var oluşu bir anlatıya göre de Nü Gua adlı bir Tanrıça’ya atfedilmektedir. Nü
Wa (veya Nüwa) veya Nü Gua (veya Nügua) (女媧), Çin mitolojisindeki bir yaratıcı tanrıça.
İnsanlığın yaratılışına ilişkin bir mite konu olmuştur. Bu mite göre yalnızlıktan sıkılan tanrıça
Nü Wa yeni bir yaratık olarak insanı sarı topraktan, kendi elleriyle şekillendirerek yaratır.
Bununla birlikte zaman içinde bu işlemin çok uzun sürdüğünün ve eğer tüm Dünya'yı insanlarla
kaplamak istiyorsa çok uzun bir süre bu işle uğraşması gerektiğinin farkına varır. Bunun üzerine
bir ip alır ve ipi çamura batırır; daha sonra da bu ipi etrafında sallar. Etrafa saçılan çamur
damlalarından insanlar oluşur. Mitlere göre bu işlem sonucu oluşan insanlar fakir insanların atası
olurken, başta kendi elleriyle yaptığı insanlar zengin insanların atası olurlar. Nü Wa'nın eşi
ve/veya kardeşi olarak geçen bir tanrı da mevcuttur ve ismi Fu Xi'dir. Fu Xi ile birlikte tanrıça
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Nü Wa sıklıkla beline kadar insan vücuduna veya boynuna kadar insan vücuduna, daha
sonrasında ise yılan vücuduna sahip bir şekilde betimlenir (Erdem, 2011, s. 69).
Evreninin var olmasıyla ilgili bir diğer kozmogonik anlatı Kaos’un ölümünün Kozmos’a (evren)
dönüşmesi ile P’an Ku’ya benzer bir anlatıdır. Bu mite göre: “Başlangıçta iki okyanus biri
güneyde biri kuzeyde ve merkezde de bir kara parçası vardı. Güney okyanusunun efendisi Shu
(dikkatsiz), kuzeydeki okyanusun efendisi Hu (Aceleci) ve merkezdeki kara parçasının efendisi
ise Hwun-tun’dur (Kaos). Shu ve Hu, karayı düzenli olarak ziyaret ediyorlardı ve orada
karşılaşıp tanışmışlardı. Hwun-tun onlara nazik davrandı ve minnet duygularını ifade edecek
şekilde, ona bir iyilik düşündüler. Meseleyi beraberce tartıştılar ve ne yapacaklarına karar
verdiler. Hwun-tun şimdi, gözleri kapalı olduğu için kördü, kulakları kapalı olduğundan sağırdı
ve burun delikleri olmadığından nefes alamıyor, ağzı olmadığından yemek yiyemiyordu. Shu ve
Hu, her gün merkezdeki karada buluştular ve her gün bir delik açtılar. Yedinci gün, işleri bitmişti.
Ancak, gözlerini ve kulaklarını açtığında, görüp işitmeye ve burun deliklerinden nefes almaya,
ağzıyla yemek yemeye başladığında, yaşlı Hwun-tun öldü.” Bu anlatı göstermektedir ki düzenin
karşıtı olan Kaos başlangıçta merkezde doğayı temsilen su ise kuzey ve güneyde Kaosa can
vermeye karar ermişler ve yaptıklarının sonucunda da Kaos ölmüş ve yerine Kaos’tan çıkan veya
diğer bir ifadeyle Kaos’un sonucu olan Kozmos yani evren meydana gelmiştir (Mackenzie,
1996, s. 217).
İnsanın dünyaya gelmesi konusunda Çin dinlerinde görüş şöyledir: “Yokluktan can meydana
gelir. Candan nefes (qi 气), nefesten kan, kandan şekil, şekilden bebek, bebekten çocuk,
çocuktan genç, gençten yetişkin, yetişkinden yaşlı adam meydana gelir, yaşlı da ölür.” (B.
Abudukelimui, 2011, s. 82). Çin mitlerinde insanların türeyişine yönelik mitler de mevcuttur.
Bu anlatılardan birisi Tibet kökenlidir. Bu anlatıya göre: “Başlangıçta yeryüzünde sadece bir
insan vardı; o zamanlarda kış soğuk ve yaz da sıcak olmadığından, adamın ne bir evi ne de bir
çadırı vardı; rüzgar bu kadar şiddetli esmiyordu ve ne yağmur ne de kar yağıyordu; çay, dağlarda
kendiliğinden yetişiyordu ve hayvan sürüleri, vahşi hayvanlardan hiç korkmuyordu. Bu adamın
onunla uzun süre yaşayan ve kendilerini süt ve meyvelerle doyuran üç çocuğu vardı. Oldukça
uzun bir süre yaşadıktan sonra bu adam öldü. Üç çocuk, babalarının cesedini ne yapacaklarını
düşündüler ve bir karar veremediler; biri onu bir tabuta koymak istedi, diğeri onu yakmak istedi
ve üçüncüsü, cesedi dağın tepesine bırakmanın en iyisi olduğunu düşündü. Daha sonra cesedi üç
parçaya ayırmaya karar verdirler. En yaşlısı, gövdeyi ve kolları aldı; o, büyük Çin ailesinin
atasıydı ve onun torunları bu yüzden sanat ve endüstride ustalaştılar ve kurnazlıkları ve savaş
hileleri ile tanındılar. İkinci oğul göğsü aldı; o, Tibet ailesinin babasıydı. Onlar yürek ve cesaret
dolu olmakla birlikte ölümden de korkmazlar. Vücudun alt bölümlerini alan üçüncü oğuldan
Tatarlar türediler ve onlar da kafasız ya da kalpsiz utangaç ve basit insanlardı ve eyerleri üzerinde
sağlam bir şekilde durmak dışında hiçbir şey bilmezler.” (Mackenzie, 1996, s. 218).
Evrende ve evrenin bir parçası olan insan doğal dengenin dışında neden hareket etmektedir?
Sorusunun cevabı Çin geleneğinde Kung-Kung adlı tufan mitolojisine bağlı bir konudur. Bu
mitosa göre boynuzlu bir dev olan Kung-Kung’un dünyanın direklerinden birine yaslanıyor ve
onu kırıyor. Yeryüzünün dişi tarafının bulunduğu kuzeybatıda göğün bir bölümü çöküyor. Yerde
yarılmalar oluyor, sular fışkırıyor ve buradan çıkan ejderhalar, yılanlar ve canavarlar insanlara
saldırıyor, bütün ormanlar alevler içinde kalıyor. İnsanların yaratıcısı Tanrıça (Tao’nun dişilik
yönüne vurgu yapılıyor) ve onun iyi annesi (Tao’nun kendisini fark etmesini sağlayan soyut
doğallık unsuruna vurgu yapılıyor) yarattıkların böyle acı çekmesinden derin bir üzüntüye
kapılıyor. Göğü tamir etmeye girişiyor. Ama yer ve gök eski dengelerine bir daha kavuşamıyor.
Bu olaydan bu yana evren dengeyi kaybetmeye, direklerinden kayıp düşmeye ve kaosa
sürüklenmeye hep eğilimlidir (Zitelman, 2003, s. 21). Ayrıca böyle bir olay Çin tarihi ile
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ilişkilendirilmiş ve devlet içinde gerçekleşen yıkıcı bir olay ile anılmıştır (Mackenzie, 1996, ss.
224, 231).
İnsanın maddi olarak olgunlaşma süreci Taoizm’de iki ana evrede ele alınmıştır. Birinci evre
“Bebeklik ve Çocukluk Dönemi”; ikinci evre ise “Yetişkinlik dönemi”dir. Birinci aşamadaki
insan doğuştan gelen doğallıklarıyla hareket ederler. Bir diğer açıdan evrene uygunlukları söz
konusu olmakla birlikte kendi iradeleri henüz gelişmemiştir. Birinci devre, sıfır yaştan 16 yaşa
kadar olan zaman süreci. Bu süreci de bebeklik dönemi ve çocukluk dönemi diye ikiye
ayırabiliriz. Bebeklik dönemindeki insanda doğuştan gelen özellikler hâkimdir, o çok temiz ve
saftır. Çocukluk dönemine adım attıktan sonra durum değişmeye başlar. Erkek çocuğun ihtilam
olması, kızların ilk adet kanı görmesinden sonra onlar artık buluğa ermiş sayılırlar. Doğuştan
gelen önsel veya doğal yetenekleri yerine yavaş yavaş kendi hür iradesiyle karar verdikleri
görülür (B. Abudukelimui, 2011, s. 82).
Ayrıca insanın “Yetişkinlik Dönemi”nden itibaren kendi hür iradesiyle hareket etmesinin
yanında hangi yılda doğduğu ve o yılın da hangi hayvan ile özdeşleştirildiği önem
kazanmaktadır. “Çin Zodyağı/Burç kuşağı” olarak da adlandırılan zaman/burç dilimleri on iki
yıllık bir zaman çarkını ifade etmekte ve bu zamanlar fare, öküz, tavşan, ejderha, yılan, at, koyun,
eşek, horoz, köpek gibi çeşitli hayvanlar ile ilişkili olarak düşünülmektedir. Dolayısıyla bu
hayvanların temsil ettiği yıllarda dünyaya gelenlerin bu hayvanların özelliklerine sahip
olduğunda inanılmaktadır (Aydın, 2013, s. 254).
Evrenin yaratılışı Konfüçyanizm açısından ilgi dışı bir konudur. Fakat evrenin var oluşu ile ilgili
anlatılar da reddedilmez. Dolayısıyla kozmogonik anlatılar geleneği geleneksel Çin inanışları
üzerinden korunması amacı kozmogonik mit veya söylencelere tabiri caizse kapı aralamıştır.
Evrenin var oluşu en başından şöyle anlatılmaktadır: “Her şey başlamadan önce Hiçlik vardı.
Yıllar geçtikçe Hiçlik, Birlik’e dönüştü, Büyük Birlik haline geldi. Daha uzun süre sonra Büyük
Birlik, temelde Erkek ve Dişi olmak üzere doğa içerisinde İkilik yarattı ve sonra, biyolojik
türeme süreciyle birlikte görünür bir evren var oldu.” (Giles, 2017, s. 11).
Giles’in zikrettiği üzere birinci mit olan P’an Ku anlatısına göre; Erkek ve Dişi, kendi arasında
daha Büyük ve daha Küçük olmak üzere parçalara ayrılmış ve sonra bu dördünün etkileşiminden
P’an Ku adında bir varlık ortaya çıkmıştır. Doğuştan kusursuz bir bilgi ile dünyaya gelen P’an
Ku’nun görevi, evreni belirli bir tasarruf çerçevesinde düzene sokmaktır. Onun genellikle büyük
bir keseri (sopa vb. cisim) savurarak dünyayı inşa edişi tasvir edilmiştir. Neticede P’an Ku’nun
ölümüyle birlikte yaratılış başlamaktadır. O’nun nefesinden rüzgar, sesinden gök gürültüsü, sol
gözünden güneş, sağ gözünden ay meydana gelmiş; etinden toprak, terinden yağmur damlaları,
vücudunu saran parazitler de insan ırkının kökenini doğmuştur (Giles, 2017, s. 12).
1. ÇİN DİNLERİNDE SOTERİOLOJİ
0. Taoizm’de Soterioloji
Genel anlamda Taoist Soterioloji’de Tao’nun tezahürü veya yansıması olarak bütün varlıklarda
bulunan Te, görünmez Tao’nun doğadaki her şeyi değiştiren görünür yanıdır. Varlığındaki bu
yansımayı fark eden kişi, aradığı huzuru yakalamış, eşyanın gerçek mahiyetini kavramış ve
isteksiz görünmesine rağmen her şeyi doğallığı içerisinde yapabilecek noktaya ulaşmıştır
(Aydın, 2012, s. 74). Kısacası insan, içinde yaşadığı kültürün kendisini şekillendirmediği ilk
haline (Pu: Yontulmamış Ağaç) geri dönmüştür. Bu durum zihnin bilgi ve tecrübelerle
şekillenmemiş asıl halidir. Her türlü tanımlama ve nitelemeden uzak salt tecrübe ve bilinç halidir
(Yitik, 2014, s. 219).
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Lao-tzu’nun kurtuluş anlayışına göre insanın kendini kurtarabilmesi; başkalarının iyiliğine
çalışmasına ve onlar için kendini feda etmesine bağlıdır. Onun için sonsuz gerçek mutluluk,
başkalarının mutlu olmasına paraleldir. Bu bağlamda Lao-tzu’ya göre insanın benliğinden
kurtulması; maddi isteklerden kaçınmak ve başkalarının kurtuluşuna çalışarak kendi kurtuluşu
inşa etmek ile mümkün olabilmektedir (Küçük vd., 2016, s. 84).
1. Azami Asketik Tavır
Gelişim sürecinde kişisel iradesinin oluştuğu olgunluk dönemine adım atan insanın davranışları
artık bebeklik çağındaki gibi doğuştan gelen doğal faktörler tarafından yönetilmez, aksine
insanın kendi nefsanî arzu istekleri ve dış çevre faktörleri tarafından idare edilir. Taoizm’e göre,
nefes ve dış faktörler tarafından idare edilen insan davranışı Tao’nun doğal yoluna aykırı hareket
ederek insanın sağlığı ve istikbalini olumsuz etkileyebilir (B. Abudukelimui, 2011, s. 83).
Taoizm’de dünya ruhtan bir kap olarak görülmektedir. Taoizm’e göre insanlar dünyayı elde
etmek için sürekli gayret göstermektedir. Ancak gösterilen bu gayretler boşa gitmektedir. Buna
göre Lao-tzu’ya göre dünya geçici bir yerdir (Küçük vd., 2016, s. 83). Taoist yaklaşımda
kurtuluşa ulaşabilmek için yiyeceğe, beslenmeye, soluk almaya ve cinsel işlere ilişkin belirli
sayıda bir takım usulleri içine alan sağlığı koruma yöntemleriyle ölümü geciktirme amacı
güdülmektedir (Challaye, Tarihsiz, s. 85). Buna uygun olarak kişinin iyilik ya da kötülük
yapmasından dolayı ona mükafat ya da ceza gelmektedir. Dolayısıyla iyilik yapanların ömrü
uzayacak, kötülük yapanların ise ömrü kısalacaktır (B. Abudukelimui, 2011, s. 83).
Önemli prensiplerden birisi, fakirlik ve yoksulluğun mal ve zenginlikten, alçak gönüllülüğün
kibirden, ruhun cesetten, evrenin, içindeki yaratıklardan iyi olduğu şeklindedir (Usta, 1999, s.
153). Lao Tsu’ya·göre bütün eksiklik ve kötülüklerin sebebi, madde alemidir. İnsanoğlu madde
aleminde, bütün varlıkların ilkesi olan en büyük Varlık'ın, "Büyük Birlik"in yansıması ve
süreksiz bir varoluşu gibidir (Usta, 1999, s. 155). Ayrıca bolluk ve bereket içinde yaşamak,
masraflar, diğer varlıkları hor görmek insanın kurtuluşunu engellemektedir, dolayısıyla terk
edilmelidir (Zitelman, 2003, s. 26).
‘Yin Fu Jing” (Sırlar Kitabı) adlı metinde pasajlar halinde insan-kurtuluş ilişkisi ele alınmakta
ve kurtuluşa ulaşabilmek için kişinin yerine getirmesi gereken hususlardan bahsedilmektedir. Bu
pasajlardan bazıları şöyledir:(THE YIN FU CHING. (Clue to the Unseen), t.y.)
“Göğün beş zorbası var;
Kim görürse bunları hayat dolar.
Bu beş zorba benliğin içindedir;
Kim yöneltirse onları göğe
Alır evreni avucunun içine
Ve doğayı yaratır benlik. “
Burada sözü geçen “Göğün beş zorbası” ifadesi göğün insana olan yağmur, açıklık, sıcak, soğuk,
rüzgar olmak üzere beş etkisini; “Kim görürse bunları hayat dolar.” İfadesi ile de insanın
yaşamını sağladıkları için bu olumlu etkiye işaret etmektedir. “Bu beş zorba benliğin içindedir.”
ifadesi ile de beş duyu organı ile madde ve dünyevilik ile sürekli bir ilişki halinde bulunan
organlar kastedilmiştir. Böylesine bir bilinç ve uzaklaşma hali asketik bir yaşam tarzı olarak
dikkat çekmektedir. Bu metnin dördüncü pasajında ise kişinin gök ile ilişkisini tesis edemez ise
dolayısıyla aynı ifadeyle “ölüm çarkını işletirse” evrenin düzeninin tamamen ortadan kalkacağı
ve kurtuluşun mümkün olamayacağı belirtilmiştir. Fakat insan gök ile ilişkisini kurarsa aynı
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ifadeyle “Birlik olursa gök ile insan” evrenin düzenin ortaya çıkacağı ve korunacağı “Tüm
doğanın temelleri kurulur” şeklinde ifade etmiştir (THE YIN FU CHING. (Clue to the Unseen),
t.y.).
Tao-te Ching’e göre Medenileşme, yaygın kullanımıyla doğal düzenin bozulması şeklinde
yorumlanır ve gerçek toplumsal reform, uzak geçmişe bir dönüş veya başlangıçtaki
saflığa/doğallığa/kurtuluşa/tanrısallığa ulaşmak şeklinde tanımlanır (Eliade, 2015, s. 368).
1. Eylemsizlik (Wu Wei)
Tao Tse, insanın kurtuluşu dahil her başarının altında yatan erdeme ulaşmak için eylemsizlik
(Wu Wei) ilkesi üzerinde durmaktadır. Eylemsizlik ilkesi en az çaba ve mukavemetle, kişinin
kendi çevresindeki tüm süreci akışına bırakarak kalıcı düzeni tesis etmesine dayanmaktadır
(Giles, 2017, s. 43). Tao’nun öğretilerini yorumlayan Han Fei’ye göre kurtuluşa ulaşabilmek için
böylesine bir yol insanların içinde bulundukları kurtuluşsuz durumlarında iken ruhları
anlayabilmelerini sağlamakta ve bu tecrübe onları kurtuluşa yönlendirmektedir. Dolayısıyla Han
Fei’ye göre insanların kurtuluşa ulaşılabilmesi için ruhların ve bilge kişilerin farkında olması
gerekmekte; ruhların ve bilge kişilerin farkında olunabilmesi için de eylemsizlik ilkesinin
gerçekleştirilmesi gerekmektedir (Giles, 2017, s. 44).
İlk Taoist felsefeye özgü bir kavram olan Wu Wei (eylemsizlik), tüm hareket, değişim ve tabiatın
kendiliğinden meydana gelen faaliyetlerinin merkezinde değişmez, tamamen hareketsiz ve “iş
yapmaksızın mükemmel yapan ve çaba sarf etmeksizin elde eden” Tao’nun bulunduğunu
öğretmiştir.
Tao, kaynağı veya anası olarak evrenin en yücesidir (Yitik, 2014, s. 218). Bununla birlikte Tao
kavramı ilişkisi bakımından kavramsal olarak doğallığın bir devamıdır. Böylece doğallık Tao
tarafından ortak bir değer olarak sağlanmıştır. Bu bağış bir zincirin parçaları olarak anlatılmak
istenirse: İnsanlık-Dünya-Cennet-Tao-Doğallık olarak ilişkilendirilebilmektedir (Xiogan, 2001,
s. 242). Kavramlar arası bu ilişki Giles’in eserinde zikrettiği üzere Tao’nun eylemsizlik ilkesi
ekseninde şu şiirle ifade edilmeye çalışılmıştır:
“…Muazzam bir mihvere sahiptir yeryüzü,
Katiyen cennetin kutbuna dayanmayan;
Emarelerini anlayalım hep beraber,
Ve bunlarla harmanlanalım Bir’in içinde,
Düşünsel sınırların ötesinde,
Bin yıllık bir yörüngede,
Sonsuza kadar dönen büyük boşluğun içinde,
İşte budur benim mevzumun özü.” (Giles, 2017, s. 45)
Bu sıralamadaki her kavramın birbirleriyle kozmolojik ve kozmogonik olarak ilişkisinin
bulunmasının yanında asıl vurgulanmak istenen hayat insanlığın doğallığın pratik yansımasını
ifade etmesi olmaktadır. Dolayısıyla her ne kadar kavramlar arasında doğrusal bir ilişkiden
bahsedilebilirse de asıl sebep ve asıl sonuç olarak Tao’nun en yüce kavram olarak en belirgin
özelliğinin Tao tarafından insanlıkta var oldurulduğu dikkate değerdir. Özellikle bu vurgu
insanın Tao nazarında nasıl bir değere sahip olduğunun bir ifadesidir (Xiogan, 2001, s. 243). Tao,
ancak tezahürlerle bilinebilmektedir. İnsan, Tao’ nizamına kendini bırakmalı ve ona göre
yaşamalıdır. Tao, nizamı sükunet içinde yaşamasının yoludur. Tao yolu bir teslimiyet yoludur.
Burada insan gayretinin bir anlamı yoktur. Hayatın gidişatına tam bir teslimiyet söz konusudur.
Çünkü tabiatta Tao’nun sistemi işlemektedir (Aydın, 2012, s. 73).
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Zhuangzi’de toplumsal yaşama katılım tümüyle reddedilmektedir. Hikaye ve mesellerle tüm
değerlerin aslında izafi olduğunun ortaya konulduğu eserde hayat ile ölüm arasında ayrım
yapılmaz. Burada metafizik bir kadercilik göze çarpmakla birlikte ölüm halindekiler yaklaşan
dönüşümlerini Tao ile birleşme gibi algıladıklarından ölümü sevinç ile karşılamaktadırlar (Yitik,
2014, s. 217).
1. Rekabetsizlik
Lao Tsu’ya göre evrende herkes doğal yaşamı içerisinde çıkarcılıktan uzak, rekabetsiz bir yaşam
sürmektedir. Bu yaşam onların evrendeki her maddede bulunan “Te” yi fark edebilmelerine ve
ihtiyacı olanın dışında bir şeye yönelmeyerek ve hırstan uzak durarak doğal bir eksiksizlik
halinde olabilmelerine olanak sağlamıştır (Zitelman, 2003, s. 19). Dolayısıyla insan ihtiyacı
olanın dışında bir şeye yönelmeyerek ve hırstan uzak durarak rekabetsiz bir biçimde yaşam
sürerek içinde bulunan “Te” yi fark edebilmektedir.
Szu-ma Chien’in (i.ö. 146-i.s. 85) “Tarihi Kayıtlar” isimli kitabında geçtiği üzere Konfüçyüs,
bir tören hakkında kendisine danışmak üzere Lao Tsu’yu ziyaret etmiş, konuşmalarının bir
yerinde Lao Tsu, Konfüçyüs’e dünyevi unsurlardan uzak durulabilmesi adına şunları
söylemiştir:
“… Kibirli davranışlarını, pek çok ihtiyacını, yapmacık elbiselerini ve aşırı önemi bir
tarafa bırak. Bunlar senin kişiliğine hiçbir değer katmaz.” (Güç, 2010b, s. 402)
Lao Tse’ye göre dünyadaki fenalıklar, ihtiraslar hep öğrenilen şeylerden ileri gelmektedir.
Bunun için de insan, ihtirasları uyandıran şeyleri öğrenmektense, kendi kendini dinlemeli,
kendini okumalıdır. İnsan böyle yapmakla ezeli olgunluğa ulaşabilmektedir (Aydın, 2012, s. 73).
1. Evren ile Uyum
Lao Tsu insanın ezeli prensip Tao’ya ulaşabilmesinin evren ile uyum içinde yaşaması ile
mümkün olabileceğini ifade etmiştir. Çünkü doğada olması gereken temel düzen insanların,
kuşların, hayvanların birlikte bir aile gibi sürmeleridir. Dolayısıyla ona göre evren nasıl ki kendi
düzeninde mükemmel ise insan da evren düzenine uyarak mükemmel olabilir ve bu sayede
kurtuluşuna ulaşabilir (Zitelman, 2003, s. 19). Lao Tsu’nun öğretilerinin temelini Tao kavramı
oluşturmuştur. Lao Tsu, bu yaratıcı gücü yumuşak olmasına rağmen her kuvveti yenen suya
benzetmiştir. Dolayısıyla insan da Tao’ya benzemeye çalışmalı; iş yapması iş yapmaması,
çalışması çalışmaması gibi olmalıdır (Güç, 2010b, s. 402). Lao Tsu, özellikle yöneticiliğin nasıl
olması gerektiği ili ilgili vaazda bulunmuştur. Ona göre idareci eylemlerinde ne kadar hareketsiz
olursa onun yönetimi o kadar mükemmel olacaktır. Hükümdar ancak mükemmellikte Tao ile
birlikte olan evreni örnek alarak herhangi bir eylemde bulunmamasıyla devleti en mükemmel
şekilde yönetebilecektir (Güç, 2010b, s. 403).
Tao evren ile uyum arasında Tao ile su, su ile de insan arasında ortak bir bağ kurmakta kurtuluş
için insanın su gibi olması gerektiğini vurgulamaktadır. Tao Te Ching’deki ilgili pasaj şöyledir:
“Hiçbir şey sudan daha esnek ve yumuşak değildir. Ama sert olanı ve güçlü olanı
yenen su gibi başka bir şey yoktur. Zayıf güçlüyü yener, yumuşak serti yener, kim
bilmez ki bu dünyada!” Çünkü: “En büyük iyilik de su gibidir: Hayırseverdir ve
on bin canlıya yarar, onlarla tartışmaksızın. Herkesin hor gördüğü alçak
yerlerde eğleşir o. Tao hareketi de böyledir.”(Zitelman, 2003, s. 17)
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Ayrıca doğa kanunları olarak belirlenen hususların dışına çıkılmaması dolayısıyla evrenin
düzeninin bozulmaması öğütlenmiş ve kişinin düzenli yemek yiyerek sağlığına kavuşabileceği
ve evren ile insanın ilişkisini ifade eden çarkın doğru bir biçimde döndürülmesi ile birlikte
kurtuluşa ulaşabileceği ifade edilmiştir (Aydın, 2012, s. 74).
1. Bir’de Bir Olmaya Çalışmak
Tao’ya atfedilen özellikler arasında Bir ön plana çıkmaktadır. Bir, insan yaşamının kaynağı
olmakla birlikte gözle görünen evrenin sınırlarını öteye taşımış; insanın hayata dönmesi ve
ölümsüzlüğün tadını çıkarması için gerekli olan tek şeyin Lao Tse’nin ilkeleri doğrultusunda
maddesel ağırlıktan arınmak olduğunu ortaya koymuştur (Giles, 2017, s. 45).
Taoizm’de başlıca Soteriolojik ilkelerin yanında kurtuluşa yardımcı unsurlar bulunmaktadır.
Bunlar Taoizm’de “beş ahlaki prensip” ve “on fazilet” olarak iki şekilde gruplanabilmektedir.
Beş ahlaki prensip; insan öldürmemek, alkol almamak, yalan söylememek, hırsızlık ve zina
yapmamaktır. On fazilet ise; ataya, evlada yaraşır şekilde saygı göstermek, imparatora ve
öğretmenlere saygı göstermek, bütün yaratıklara şefkat göstermek, sabırlı olmak ve yanlışı
tasvip etmemek, kendini fakirlere yardıma adamak, köleleri serbest bırakmak ve ağaç dikmek,
kuyular kazıp yollar yapmak, cahilleri eğitmek ve refahı arttırmak, kutsal kitapları incelemek ve
Tanrılara uygun takdimeler sunmaktadır. Ayrıca Lao Tsu’ya göre bu ilkeler sadece bireysel
anlamda değil devlet içi kademelerde ve devletlerarası ilişkilerde geçerli prensiplerdir (Güç,
2010b, s. 405). Tao-te Ching’te mutlak Tao’yu kavramak ve evrensel Tao’nun birliğine ulaşmak,
toplumsal ve bireysel bir idealdir. Taoculukta her varlık mutlak gerçeklik olan Tao’dan
kaynaklanır ve sonunda yine ona döner. Dolayısıyla maddesellikten uzaklaşmayı eylemsizlik
ilkesiyle gerçekleşerek Tao’ya dönmek kurtuluşa ulaşmanın asıl şartı olarak ifade edilmiştir
(Yitik, 2014, s. 217).
1. Konfüçyanizm’de Soterioloji
Konfüçyanizm, dinlerin genel karakteristiği üzere ölümden sonraki yaşam hakkında bilgi vermez
ama inkar da etmez. Hakkında konuşmadığı gibi konuşulmasını da kişinin dünyadaki kurtuluşu
açısından gereksiz ve faydasız hatta zararlı bulur. Dolayısıyla dünyada yaşamının
mükemmelleştirilmesi ve birey-toplum-devlet eksenli erdemli bir yaşam bu dini sistemde
kurtuluşa götüren tek yoldur. Bu anlamda Konfüçyüs’ün amacı, toplumu siyasi açıdan terbiye
ederek mutluluğa ulaştırmaktadır. Bunun için o, mantık ve mitoloji ile ilgilenmemektedir. Onun
temel hedefi, toplum içinde ve kişisel faaliyetlerde orta yolu bulmaktır (Aydın, 2012, s. 68).
Konfüçyanizm’e göre kurtuluşa ulaşabilmek için Ti’en’in mutlak ve değişmeyen emirlerinin
tanınması gerektiğini, tanımayan kişilerin ise erdemli bir insan olamayacağını ifade etmiştir.
Konfüçyüs’e göre insanın ahiretle ilgili görevi dünyadaki görevine bağıdır, dünyadaki görevini
iyi bir şekilde yapamayan insan ahiretle ilgili görevini iyi bir şekilde yapamayacaktır. Ona göre
hiçbir günah karşılıksız değildir, bu dünyada da karşılığı vardır. Bu nedenle günahı olan insan,
günahlarından dolayı kendisini bu dünyada affettirmesi gerekmektedir (Küçük vd., 2016, ss. 6869). Konfüçyanizm’de kurtuluş yaklaşımları özellikle üç başlık altında incelenebilmektedir.
Bunlar; “Birey-Aile Eksenli Kurtuluş”, “Toplum Eksenli Kurtuluş” ve “Kurtarıcı-Hükümdar
Eksenli Kurtuluş”tur.
1. Birey-Aile-Hanedan-Tanrı Eksenli Kurtuluş
Konfüçyüs kurtuluşta olan insan için “ideal insan” tipolojisini kullanmaktadır. Ona göre ideal
insan soylu, üstün ve erdemlilik özelliklerini bünyesinde taşımaktadır. Bu eksende ideal insan,
hatalarından ders alarak doğru yolu bulan, bencil olmayan, üstün meziyetleri olan, ne yaptığının
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bilincine varan insanlardır. Böyle oldukları için onlar soylu, üstün ve erdemlidirler (Küçük vd.,
2016, s. 69). İnsan büyük dünya ile küçük bir dünya olan kendi zatı arasındaki ahengi
gerçekleştirmeli, göğün hareketine tam olarak uymaya çalışmalıdır (Güç, 2010a, s. 388).
Bireylerin dünyada kurtuluşta yaşayabilmeleri için yerine getirmeleri gereken unsurlar vardır.
Konfüçyüs atalara mutlak itaat gösterilmesi ve genç nesillerin Göksel iradeye uygun olarak
yetiştirilmesi gerektiğini öğretmiştir. Bunların yanında Konfüçynizm’de uyulması gereken beş
temel fazilet vardır. Bunlar;
•

İyilik

•

Doğruluk

•

Edep

•

Akıllılık

•

Güvenilirlik’tir. (Aydın, 2012, s. 69)

•

Konfüçyüs’e göre kişi, üstüne karşı olan sorumluluğunu ancak altına karşı gösterdiği veya
göstereceği şefkat ile yerine getirebilir. Buna göre nasıl alt üste karşı sorumlu ise üstte altı
koruyup kollayarak ona karşı müşfik olmak zorundadır (Aydın, 2013, s. 236). Konfüçyüs’e göre
kişinin içinde yaşadığı ülke aslında onun dünyaya geldiği ailesinin bir uzantısıdır. Ülkenin
idarecisi ailenin reisi olan baba, yetkililer ebeveyn, halk da ailenin çocukları gibidir. Ailenin üç
sorumluluğu vardır: (1) Soyun devamını sağlamak, (2) ailenin refah ve mutluluğunu temin etmek
ve (3) toplumda ailenin olumlu bir intibahının olmasını sağlamak. Bu çerçevede kişinin yerine
getirmesi gereken yani sosyal ilişkiler kurması gereken unsurlar vardır. Bunlar;
Amir-Memur İlişkisi

•

Annne-Baba-Çocuklar

•

Karı-Koca

•

Kardeşler

•

Arkadaş ve Dostlar, arasındaki ilişkilerden ibarettir. (Aydın, 2012, s. 69)
1. Toplum Eksenli Kurtuluş
Konfüçyanizm, daima bu dünyada en yüksek gaye olarak sosyal ve ferdi hayatı tamamlamayı
göz önünde bulundurmuş; ahlak kuralları, eğitim, politik ve sosyal istikrar üzerinde ısrarla
durmuştur (Güç, 2010a, s. 386). O, bu amaçla faaliyetlerde bulunarak Çin’deki eski metinleri
gözden geçirmiş, yönetim ile ilgili bilgileri bir araya getirmenin yanı sıra sosyal hayat ve
törenleri ilgilendiren hususları bir araya getirerek geleneksel Çin dini yaşantısına dayalı ahlaklı
bir yaşama yönlendirecek bir metin ortaya koymaya çalışmıştır (Aydın, 2012, s. 65). Konfüçyüs;
Tanrı’ya hizmet etmenin yolunun insana hizmet etmekten geçtiğini ifade etmiştir. Bundan dolayı
insana hizmet etmek, Tanrı’ya hizmet etmenin gerekliliği sayılmıştır (Küçük vd., 2016, s. 68).
Konfüçyüs’e göre toplumun kurtuluşu da anca k erdemli insanların varlığı ile mümkündür. Üstün
insanların oluşturduğu ve ahlak kurallarının hakim olduğu bir toplum, dünyada mutluluk içinde
varlıklarını devam ettirecektir. İyilik, doğruluk, adalet, namusluluk, güvenilirlik gibi faziletler
ile karşılıklı saygı ve sevgi çerçevesinde ahlaki yapıya sahip toplumların var olduğu bu dünyada,
devamlı olarak barışın hakim olacağı ve bütün insanlığın da kurtuluşa ereceği kabul edilmektedir
(Küçük vd., 2016, s. 69).
Konfüçyanizm toplumun uygun bir şekilde işleyişinin devam ettirilmesinin geleneğe bağlı
olmakla gerçekleşebileceğine inandığından geleneksel ritüellerin ve dinsel törenlerin aynen
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devam ettirilmesini savunmuştur. Bu anlamda Konfüçyüs, misafiri baş ile selamlama gibi sosyal
davranışların ve atalara çeşitli kurbanlar sunma gibi dini törenlerin devam ettirilmesini uygun
görmüştür (Aydın, 2013, s. 237).
Konfüçyüs, iyi bir insanın toplumda nasıl davranması gerektiğini üzerinde durarak bu ilkenin
yerine getirilebilmesi için dört kural vazetmiştir. Bunlar;
•

Ren: Herkesin hak ve vazifesine saygılı olmak

•

Yi: Namuslu ve Dürüst Olmak

•

Li: Birinci prensip olan Ren’i uygulamak

•

Xİao: Oğlun babasına, kadının kocasına, küçüklerin büyüğe, halkın hükümdarlarına itaatli olmaları.
Çünkü hükümdar bizzat göğe itaat ederek iktidarını icra etmektedir.
1. Kurtarıcı-Hükümdar Eksenli Kurtuluş
Konfüçyanizm’in Han Hanedanlığı döneminde resmi din olarak kabul edilmesinde, imparatorun,
kendisinin “Göğün Oğlu” olduğu şeklindeki tasavvurunu dinin merkezine yerleştirmesi etkili
olmuştur (Güç, 2010a, s. 385). Ayrıca Konfüçyüs devletin vakainamelerinde Tanrı teriminin
kullanımı dikkat çekmektedir. Bu vesikalarda Tanrı, “Tanrı’nın lutfuyla” anlamını taşıyacak bir
biçimde “Hükümdar” ile ilişkili olmasının yanında “Tanrı’nın Oğlu” ve “Göğün Oğlu”
kavramları ile ilişkili olarak kullanılmıştır (Giles, 2017, s. 36).
Konfüçyanzm’de insanı anlama/kurtuluşa yönlendiren kutlu/bilgi kişilerin de varlığından söz
edilmektedir. Bu anlamda Toizm’e dahil oluş Çin toplumunda küçük yaşlardan itibaren
başlamaktadır. Kız olsun erkek olsun çocuk altı yaşına gelince ilk eğitimlerini almak üzere Toist
din adamının nezaretinde almaktadır. Bu ilk eğitimde çocukların her şeyden önce bilmeleri
gereken ilke şöyle ifadelendirilmiştir. “Bedenim, Lao Tsu’nun tanrısal nefesi ile kuşatıldı. Fakat
onu, benim kendi kendime ayır etmeye gücüm yetmez. Bugün, imanımın teminatını hazırlayarak
üstadın farkına vardım.” (Aydın, 2012, s. 74)
.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Çin toplumunda erken dönem kutsallık yaklaşımlarına bakıldığında yaratılışa atfedilmiş bir
atalar kültü anlayışı göze çarpmaktadır. İ.ö. bin yıl önceki Çin toplumunda ilk tapınışın ailenin
ana tarafının ata ruhları olduğu bilinmektedir. Örneğin bez dokuyan kadınlar ayrı bir öneme
sahip olmuşlardır. Bu anlamda ev kadının malı olmasıyla birlikte koca her şeyden önce damat
olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca yalnızca ana tarafının ata ruhlarının başka formlara geçtiklerine
inanılmıştır. Zaman içerisinde toplumsal rollerin ve öneminin değişmesi neticesinde belli bir
dönem atalara tapınış ailenin baba tarafının ata ruhlarına olmuştur. Fakat ana/kadın eksenli bir
yaklaşım Tanrı’nın kendisi ile ilişkilidir. Çin’de Eski çağlarda, ana/kadın tarafının atalarına
tapınışın yanı başında Toprak-Ana da kutsanmıştır. Buna ilişkin olarak cinsel birleşme kadının
evinde, yerde ya da yerle temas halinde olan bir hasır üzerinde gerçekleşmekteydi. Bu eylemde
Toprak-Ana tohumlayıcı işlevini yerine getiriyor, bunun üzerine de ana tarafının ata ruhları
başka bir bedene giriyorlardı (Challaye, Tarihsiz, s. 79).
Tao hareketinin belirgin bir biçimde Ying’i tercih ettiği görülmektedir. Ataerkil toplumlardaki
Yang’ın er geç Ying’e karşı dengelemesi gerekmektedir. Lao Tsu şöyle demektedir: “Vadinin
tabanındaki tanrısallık, ölmez karanlık bir dişiliktir o. Sır dolu kucağından gökler ve yer doğar.
Vadi tabanındaki tanrısallık anlaşılmazdır, onunla birleşirsen, bütün zorluklardan kurtulursun.”
(Zitelman, 2003, s. 25). Lao Tsu şöyle demektedir: “(Onun) erkekliğini tanırsan, (onun) dişiliğini
savunursan, vadi tabanına dönüşürsün. Vadi tabanına dönüşünce de doğanın çağrısına uyarsın,
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kendini yeniden dünyaya getirirsin.” (Mackenzie, 1996, s. 260). Mükemmel varlık (Tao) aynı
zamanda erkek ve dişidir. Ama erkek cinsiyetinden olanlar, doğalarının dişi yanlarını ihmal
ediyor ve böylece bir dengesizliğe yol açıyorlardı. Dolayısıyla Yang hakim olursa saldırganlık
ortaya çıkıyordu. Bunun tipik özellikleri baskı bencillik, dogmatizm, güç, ün ve şeref elde etme
çabası ve yönetme arzusudur. Ying olmadan Yang olmaz, olamaz. Çünkü erkek taraf tek başına
dünyayı mutsuzluğa sürükler ve kendini de yıkıma götürür (Zitelman, 2003, s. 26).
Lao Tse, “Nemlilik özelliği” (?) ile ilgili olarak, “su”yu, “kadınlar: dişilik” ile
bağdaştırmaktadır:
“Büyük bir durum oluşturan, onun varlığıdır (aşağı doğru akan nehir gibi); bütün küçük
durumların gökyüzünün altında sığındıkları bir merkez haline gelir. Bütün dişilerin
durumu: -dişiler her zaman, sakinlikleri ile erkeklerin üstesinden gelirler.” (Mackenzie,
1996, s. 261).
Diğer yandan kişi Yin Fu Jing’e göre bireysel çabası ile kurtuluşa ulaşabilmekle birlikte insanı
anlama/kurtuluşa yönlendiren kutlu/bilgi kişilerin de varlığından söz etmektedir. Bu anlamda
Toizm’e dahil oluş Çin toplumunda küçük yaşlardan itibaren başlamaktadır. Kız olsun erkek
olsun çocuk altı yaşına gelince ilk eğitimlerini almak üzere Toist din adamının nezaretinde
almaktadır. Bu ilk eğitimde çocukların her şeyden önce bilmeleri gereken ilke şöyle
ifadelendirilmiştir. “Bedenim, Lao Tsu’nun tanrısal nefesi ile kuşatıldı. Fakat onu, benim kendi
kendime ayır etmeye gücüm yetmez. Bugün, imanımın teminatını hazırlayarak üstadın farkına
vardım.”(Aydın, 2012, s. 74)
Erilliğin Taoist kurtuluş anlayışında nasıl bir konumda olduğunu evrendeki unsurların
antropomorfik ve antropogonik olarak Ying-Yang (dişilik ve erillik) kavramlarında
açıklanmasında görmekteyiz. Bu teoriye göre Yin, pasif, soğuk, ıslak, dişi, kötü kısaca tüm
olumsuzlukları; Yang ise aktif, sıcak, kuru, erkek, iyi kısaca tüm pozitiflikleri temsil etmektedir.
Bu iki zıt prensip birbirleriyle etkileşim içinde devamlı hareket halindedir (Aydın, 2013, s. 246).
Görüldüğü üzere dişilik olumsuz, erillik ise olumlu olarak tanımlanmakta ve kurtuluşa
ulaşabilmek için kişinin erillik olan Yang’ı kendisinde oluşmasına izin vermelidir. Böylesine bir
tanımlama Taoist gelenekte bir dönem erilliğin evren ile uyumunun mümkün olamayacağı ifade
edilerek yaratılışta hakim unsur olan suyun dişilik ile uyum sağlandığı ifadesiyle çelişmektedir.
Bu aslında bir çelişkiden ziyade toplumun yöneldiği cinsiyet konumlandırmasından
kaynaklanmaktadır. Özellikle Şang Hanedanlığı döneminde birbirine zıt bu iki unsurun (Ying
ve Yang) kurtuluşla ilişkisi erillik ile açıklanmıştır.
İnsan, Taoizm ve Konfüçyanizm’de var oluşun dolayısıyla evrenin bir parçasıdır. Evreni
düzenlemek için görevlendirilen P’an Ku’nun bir parçası olarak var olan insan, parazitlere
benzetilmiştir. Fakat bu benzetmenin salt bir mecazi anlama sahip olup olmadığı belirsizdir. P’an
Ku’nun her bir organından bir unsurun yaratılması ve dünyayı oluşturması karşılıklı bir
dönüşümün ifadesidir. Tanrı’nın evreni düzenlemekle görevlendirdiği düzenleyici: P’an Ku,
evrenin düzeninin bir örneği olarak dünyanın kendisine dönüşmüştür. İnsanların parazitlere
benzetilmesi ise onların kendilerinde yaratılışlarından itibaren bulunan ve Taoizm’de olduğu
gibi Konfüçyanizm’de de kabul edilen Ying-Yang: erkeklik-dişilik ilişkisi çerçevesinde iyiikkötülük rolleri ile anlaşılabilmektedir.
Belirtmek gerekir ki, Taoist yaklaşımda özellikle insanın kurtuluşunda yaratılışının bir unsuru
olan Ying ve Yang oldukça etkilidir. Hatta belli tarihi dönemlerde dişiliğin bir kurtuluş unsuru
olduğu
belli
dönemlerde
de
erkekliğin
bir
kurtuluş
unsuru
olduğu
vurgulanmıştır. Konfüçyanizm’de Ying ve Yang yaratılışın bir unsurudur. Fakat kurtuluş, her
iki unsurun bireysel kurtuluşu değil, her unsurun kendi görev ve amaçlarını yerine getirmesi ve
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bu sayede evrendeki düzeni aynı P’an Ku’nun görevi gibi ciddiyetle yerine getirmesi ile
gerçekleşmektedir.
Dolayısıyla Konfüçyanizm’de cinsiyet üzerinden bir kurtuluş anlayışı oluşmamakta her cinsin
ve hatta evrendeki her varlığın kendi var oluş amacını gerçekleştirmek üzere yaşamını TanrıEvren ilişkisinde olduğu gibi İnsan-Devlet/Hanedan ilişkisinde düzen ve uyumu sağlamasına
yönelik bir kurtuluş anlayışı oluşmaktadır. İnsanın görevini yerine getirebilmesi için onu bilmesi
gerekmektedir. Dolayısıyla ilk önce kişinin görevlerini bilmesi gerekmektedir. İnsan da bu
görevini bildiğinde onu doğruluk ile yerine getirmesi, doğruluktan ayrılmaması ve bu süreç
içerisinde de yanlışlarını düzelmesi gerekmektedir (Küçük vd., 2016, s. 69).
Konfüçyanizm’e göre insanın yaratılışı Tanrı’nın ailesinin bir bireyi olarak alegorik bir biçimde
anlatılmış ve insanın kurtuluşunun kişinin ailesiyle ilişkisi gibi Tanrı ile ilişkisi neticesinde
bunun mümkün olabileceği belirtilmiştir. Özellikle kendisini Könfüçyüs’ün öğrencisi olarak
addeden Ch’ü Yüan bu konuda şunları söylemektedir:
“İnsan ilk başta Tanrı’dan geldi, tıpkı bireyin ailesinden geldiği gibi. Kişi, süresi
dolduğunda doğduğu yere döner. Nitekim zorlu imtihan ve tükeniş zamanı geldiğinde,
insanların yanında kimse olmayacak ve o zaman Tanrı’ya seslenecekler, tıpkı hastalık ve
hüzün dolu saatlerde hepimizin ailelerimizden yardım istediğimiz gibi.” (Giles, 2017, s.
42)
Antropogonik Nü Gua anlatısı da yaratılışın kurtuluşa nasıl etki ettiği hakkında bir ayrımın
olduğuna işaret etmektedir. Buna göre Tanrıça Nü Gua, yalnızlıktan sıkıldığından insan
yaratmaya karar vererek yeni bir varlık olarak insanı Sarı topraktan kendi elleriyle yaratmıştır.
Fakat bu işlemin uzun süreceğini anladığından farklı bir yönteme başvurmuştur. Böylece o, bir
ip alarak çamura batırmış ve ipi salladığında etrafa dağılan çamurlar insanları oluşturmuştur. Bu
anlatının devamında birinci evrede Nü Gua’nın kendi elleriyle yarattığı insanlar zengin
insanların atasıdır. İkinci evrede yaratılanlar ise fakir insanların atasıdır. Mitte insanların
sayısının geçmemesiyle birlikte birinci evrede yaratılan insanların diğerlerine göre daha az
oldukları ve Nü Gua’nın kendi elleriyle yarattığı ve evrenin düzenine yönelik hayatlarında
gösterdikleri uyumun varlığı ifade edilebilir. Bunun yanında insanların yaratılmasında P’an Ku
ve Nü Gua anlatısı insanların sayısız veya sayılamayacak kadar çok olduğunu ifade etmek üzere
evrenin belirsiz bir biçimde etki ettiğine işaret edilmektedir. Özellikle P’an Ku mitinde insanların
P’an Ku’nun vücudunu saran parazitlerden; Nü Gua anlatısında ise insanların çamurlu ipten
savrulan çamur tanelerinden yaratılması bir örnektir.
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ÖZET
Vergi uyuşmazlığı, vergi idaresi ve vergi yükümlüleri arasında vergilendirme ilişkisinden dolayı
ortaya çıkan ve barışçıl yollarla çözümlenemeyen anlaşmazlıklardır. Vergi uyuşmazlıklarının
çözüm yolları idari aşamada ve yargı aşamasında meydana gelmektedir. Ombudsmanlık kurumu,
vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada çözüm yollarından biridir ve yargı aşamasına gidilmeden
önce son başvuru ve şikayet kurumu olarak işlev görmektedir.
Ombudsman, 18. Yüzyılda ilk kez İsveç’te ortaya çıkmıştır ve 1809 yılında İsveç’te anayasa ile
kurularak anayasal bir kurum niteliği kazanmıştır. Günümüzde 100’ün üzerinde ülkede
uygulanan Kamu Denetçiliği Kurumu, Türkiye’de 1980 yılından sonra çalışmalar yapılmıştır.
Ülkemizde 2006 yılında 5548 sayılı “Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu” çıkarılmıştır fakat
anayasa mahkemesi iptal etmiştir. Kamu Denetçiliği Kurumunun, 2010 yılında Anayasal olarak
düzenlenmesinden sonra ilgili yasa hazırlıklarına girilmiş ve anayasa değişiklikleri ile 2012
yılında “Kamu Denetçiliği Kurumu Kanun Tasarısı” TBMM Başkanlığına sunulmuştur.
14.06.2012 tarihinde 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu yürürlüğe girmiştir. Kamu
Denetçiliği Kurumu, kamu idarelerinin işlem ve eylemlerini insan haklarına dayalı, hukuka ve
hakkaniyete uygun ve adalet anlayışı çerçevesinde olması açısından araştıran, inceleyen ve
tavsiyeler de bulunan bir kurumdur. Bu anlamda bireysel katılımın sağlanması, kamu
hizmetlerinin iyileştirilmesi, hakkaniyetin sağlanması ve yargılamanın adil sürede yapılmasında
Kamu Denetçiliği Kurumu’nun önemli bir işlevi bulunmaktadır. Kamu Denetçiliği Kurumu,
6328 sayılı Kanun’un 4. Maddesine göre, Kanun’da belirtilen görevlerine yerine getirmek
amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na bağlı bir kurum olarak oluşturulmuştur.
Bu kurum ülkemizde, ülke uygulamalarına benzer bir şekilde, bağımsızlığında ve işlevinde
oluşabilecek müdahalelerden kaçınmak amacıyla yasama organına bağlı kılınmıştır. Fakat
müdahalelerden kaçınma durumu, bağlı olduğu organdan ziyade kurumun işleyiş ve yapısı süreci
üzerinde de ortaya çıkabilmektedir. Bu çalışmada vergi uyuşmazlığının çözüm yolları, ülkemizde
ombudsmanlık kurumunun gelişimi ve 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu’nun
özelliklerinden bahsedilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Vergi Uyuşmazlığı, Ombudsman, Kamu Denetçiliği Kurumu
FUNCTIONALITY OF OMBUDSMAN INSTITUTION IN TAX DISPUTES
ABSTRACT
Tax disputes are disputes that arise due to the taxation relationship between the tax administration
and taxpayers and cannot be resolved by peaceful means. The ways to resolve tax disputes occur
at the administrative and judicial stages. The Ombudsman Institution is one of the ways to resolve
tax disputes at the administrative stage and functions as a last resort institution before judicial
stage.
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The Ombudsman emerged in Sweden for the first time in the 18th century and in 1809 has gained
the quality of a constitutional institution. The Ombudsman Institution, which is applied in more
than 100 countries today, has been performed in Turkey after 1980. In Turkey, the "Law on the
Ombudsman Institution" no. 5548 was enacted in 2006, but the Constitutional Court canceled it.
After the Ombudsman Institution was constitutionally regulated in 2010, the relevant legislative
preparations were made and the “Ombudsman Institution Draft Law” was submitted to the
Presidency of the Grand National Assembly of Turkey in 2012 with constitutional amendments.
The "Law on the Ombudsman Institution" No. 6328 came into force on 14.06.2012. The
Ombudsman Institution is the institution that researches, examines and advises on the actions of
public administrations in terms of being based on human rights, in compliance with the law and
equity, and within the framework of justice. In this sense, the Ombudsman Institution has an
important role in ensuring individual participation, improving public services, provide equity and
conducting the trials in a reasonable time. The Ombudsman Institution was established as an
institution affiliated to the Presidency of the Grand National Assembly of Turkey in order to
fulfill its duties specified in the Law, in accordance with Article 4 of the Law No. 6328. In our
country, this institution has been subordinated to the legislature in order to avoid interferences
that may occur in its independence and function, similar to the country's practices. However, the
avoidance of interventions can also occur on the functioning and structure of the institution rather
than the organ to which it is affiliated. In this study, the ways to resolve tax disputes, the
development of the Ombudsman Institution in Turkey and the features of the Ombudsman
Institution Law No. 6328 are mentioned.
Keywords: Tax Dispute, Ombudsman, Ombudsman Institution
1. GİRİŞ
Devlet kamusal mal ve hizmet üretimini sağlayabilmek amacıyla egemenlik gücünü kullanarak,
ekonomik birimlerden cebren ve karşılıksız olarak aldığı ekonomik değere vergi denilmektedir.
Devlet bu mal ve hizmetleri karşılayabilmek için daha fazla vergi almak isterken, mükellefler ise
olabildiğince en az vergiyi ödemek istemektedirler. Bu zıt tutumlar vergilendirme alanında bir
çok uyuşmazlığın doğmasına yol açan temel etkeni oluşturmaktadır.
Vergi idaresi ve mükellef, vergi sorumlusu, iştirakçi ya da ceza muhatabı arasında vergilendirme
ilişkisinden dolayı ortaya çıkan anlaşmazlıklara vergi uyuşmazlığı denilmektedir. Vergi idaresi
ve mükellef arasında oluşan anlaşmazlıklar yalnızca yargısal yolla çözümlenmemekte, idari
çözüm yolları yani barışçıl çözüm yolları ile de uyuşmazlık ortadan kaldırılabilmektedir. İdari
aşamada çözüm yolları; uzlaşma, cezalarda indirim, vergi hatalarının düzeltilmesi, pişmanlık ve
ıslah yollarından oluşmaktadır. Vergi uyuşmazlıklarının yargısal yolla çözümü ise yürürlükte
bulunan hukuk kuralları çerçevesinde çözüm bulunmasıdır.
2. VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ İDARİ AŞAMADA ÇÖZÜM YOLLARI
Vergi uyuşmazlığı, kişilerin vergi hukuku kurallarına ilişkin yapmış oldukları hukuka aykırılık
iddiaları ile bireysel vergilendirme işlemlerinden kaynaklanan her türlü anlaşmazlık olarak
tanımlanabilir (Durmuş,2018:11). Vergi uyuşmazlığında iki taraf bulunmaktadır. Birinci taraf
devlet veya devlet tarafından vergilendirme yetkisi bulunan kurumlardır. Diğer taraf ise, vergi
yükümlüsü veya ceza muhatabıdır. Bununla beraber, kendisi vergi yükümlüsü olmasa da,
vergilendirmeyle ilgili kişi ya da kuruluşlar da bu bağlamda taraf olarak düşünülebilir (Taş,
2005:3).
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2.1. Vergi Uyuşmazlıklarının İdari Aşamada Çözüm Yolları
Vergi idaresi ile mükellef arasındaki anlaşmazlıklar yargı yoluna başvurmadan önce kendi
aralarında barışçıl yollarla çözüme varmalarına veya idari denetim ilkeleri çerçevesinde
uyuşmazlığın ortadan kaldırılması ile alakalı yöntemlere başvurmalarına vergi uyuşmazlıklarının
idari aşamada çözüm yolları denilmektedir (Yüce,2015:83).
2.1.1. Uzlaşma
Uzlaşma vergi hukukunda, idare ve mükellef arasında meydana gelen uyuşmazlıkların, yargı
yoluna başvurulmadan taraflarca görüşülerek vergi ve cezanın tutarı konusunda anlaşılmasıdır
(Kızılot v.d, 2008:230).
Uzlaşma, re’sen, ikmalen veya idarece yapılan tarhiyatlarda, mükelleflerin tarafına yapılan
tarhiyat ya da kesilen cezayı yargı tarafına intikal ettirmeden önce vergi idaresiyle tahakkuk
edecek vergi ve ceza konusunda anlaşmak amacıyla başvurabilecekleri idari bir müessese olarak
vergi anlaşmazlıkların barışçıl çözüm yollarından biridir (Yüce, 2015:83).
Uzlaşma için vaktinde başvuruda bulunan vergi yükümlüsü veya ceza muhatabı, ancak uzlaşma
sağlanamadığı takdirde dava açabilir. Fakat uzlaşma başvurunda önce dava açılmışsa eğer
uzlaşma işleminin sonuca varılmasına kadar mahkemece incelenmektedir. Uzlaşmanın
sağlanamadığı durumlarda mahkeme durdurduğu davanın görülmesine devam eder. Diğer
taraftan uzlaşmanın sağlanmadığı durumda vergi yükümlüsü veya ceza muhatabı tarh edilen
vergiye veya cezaya karşı dava açılabilmektedir. Dava açma süresi bitmiş veya 15 günün altına
inmişse eğer bu süre 15 gün uzamaktadır. Uzlaşmanın sağlandığı durumlarda ise vergi ya da
cezaya karşın dava açılamamaktadır (Pehlivan, 2008:112).
2.1.2. Vergi Hatalarının Düzeltilmesi
Vergiyi doğuran olayın meydana gelmesi ile doğan vergi alacağının ödenebilir aşamaya gelmesi
için tarh, tebliğ, tahakkuk aşamalarından geçmesi gerekmektedir. Bu aşamalar da vergi idarenin
ya da vergi ödevlisinin yararına veya zararına hatalar meydana gelmektedir. Bu hatalar vergi
ödevlisinin vergi ile alakalı ödevlerinin yerine getirirken dikkatsizliğinden, vergi idaresinin vergi
kanunlarını yanlış yorumlayıp uygulamasında veya vergiyi doğuran olayı yanlış
nitelendirmekten kaynaklanabilmektedir. Bu hatalar vergi ödevlisi zararına bir sonuç doğurursa
eğer vergi ödevlisi doğrudan yargı yoluna başvurabilmektedir. Ancak, kanun koyucu, idarenin
re’sen veya ilgili kişinin başvurusu üzerine düzeltebileceği hatalar için yargı yoluna başvurmak
yerine, idarenin bu hataları düzeltilmesini benimsemektedir. Vergi Usul Kanunu’nun 116.
Maddesi ve 126. Maddesinde düzenlenen ve belli bir teknik içeriğe sahip bazı işlem sakatlıkları
nedeniyle ortaya çıkan vergi anlaşmazlıkların çözümünü sağlayan barışçıl çözüm yollarına hata
düzeltme denilmektedir (Karakoç,2015:89-90).
2.1.3. Cezalarda İndirim
Vergi idaresi ile mükellefler arasında meydana gelebilecek uyuşmazlıkların yargı yoluna
başvurmadan çözebilmenin diğer bir yolu da cezalarda indirim uygulamasıdır. Cezalarda İndirim
yalnızca cezalara yönelik uygulanan bir düzenlemedir. Ceza muhatabının tek taraflı irade ile
kullanabileceği ve sonuç alabileceği bir uygulamadır. Ceza muhatabı ve idare arasında pazarlık
ve uzlaşma durumu bu uygulama da söz konusu olmamaktadır. Tahsilat aşamasındayken yasa da
belirtilen şartlara uygun ceza ödemesinde bulunan vergi ödevlisinin toplam ceza tutarında yine
yasa da belirtilen orandan bir indirime gidilmektedir (Yüce, 2015:92).
2.1.4. Pişmanlık ve Islah
Vergi Usul Kanunu’nun 371. Maddesine göre düzenlenen pişmanlık ve ıslah beyana dayanan
vergilerde vergi ziyası cezasını gerektiren fiilleri işleyen mükellefiyetlerle birlikte bunların
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izlenmesine iştirak eden diğer kişilerin kanuna aykırı davranışlanırını, ilgili makamlara
kendiliğinden dilekçe ile haber vermesi durumunda, aşağıda belirtilen şartlara uymak koşuluyla,
bu kişiler hakkında vergi ziyaı cezası kesilmeyecektir (Tosuner ve Arıkan, 2015:288).
Pişmanlık ve ıslahtan yararlanma koşulları şunlardır (Kızılot v.d, 2008:29):
1 .Bu uygulamadan yararlanmak için idareye verilen dilekçeden sonraki 15 gün içerisinde söz
konusu vergiyle ilgili beyanname verilmeli ve en geç aynı süre içerisinde vergi ile pişmanlık
zammı ödenmelidir.
2. Yükümlü kendiliğinde işlediği suçu haber vermelidir. Kendiliğinden haber vermeden
bahsedilen, işlenilen suç ile alakalı daha öncesinde vergi incelemesinde bulunulmamış veya
takdir komisyonuna sevk edilmemiş olması ya da idareye önceden ihbarda bulunulmamış olması
gerekmektedir.
2.2. Vergi Uyuşmazlıklarının Yargısal Yolla Çözümleri
Vergi uyuşmazlıkları idari aşamada çözümlenebildiği gibi, gerekli koşulların sağlandığı
durumlarda, yargı aşamasına da taşınma durumu vardır. Vergilendirme süreciyle ilgili olarak,
idare tarafından gerçekleştirilen uygulama ile alakalı meydana gelebilecek yanlışlıkların veya
haksız olduğu düşünülen uygulamaların önlemi alınması amacıyla yargı yoluna gidebilmek,
anayasal bir hak olarak önlem taşımaktadır (Akdoğan, 2019:193).
2.2.1. Davanın Konusu ve Dava Açmaya Yetkili Olanlar
Vergi mahkemesinde dava açabilmek için; verginin tarh edilmesi, cezanın kesilmesi, takdir
komisyonu kararlarının tebliğ edilmiş olması, kaynakta alınan vergilerde ise; istihkak sahiplerine
ödemenin yapılmış olması ve ödemeyi yapan tarafından verginin kesilmiş olması gerekmektedir
(Akdoğan, 2019:194).
Vergi mahkemesinde dava açmaya yetkili olanlar; mükellefler ve kendilerine vergi cezası
kesilenler, kesilen cezalara ve tarh edilen vergilere karşı vergi mahkemelerine dava açabilmeleri
mümkündür. Ayriyeten, vergi dairesi tadilat ve takdir komisyonlarınca tahmin ve takdir olunan
matrahlara karşı vergi mahkemesinde dava açabilmektedir (Akdoğan, 2019:194).
2.2.2. Yargı Aşamaları
Vergi alacaklısı vergiyi tam ve zamanında isterken; vergi mükellefi ilse vergiyi ödememek ya da
az miktarda vergi ödemek istemektedir. Bu durumda ortaya çıkan uyuşmazlık idari aşamada
çözümlenemediği durumlarda, uyuşmazlığın çözümü yargı aşamasında aranmaktadır. Vergi
mahkemesi (ilk derece), Bölge İdare Mahkemesi (istinaf) ve Danıştay (temyiz mercii) vergi
uyuşmazlıklarının yargı aşamasındaki karar organlarıdır (Özdemir ve Arslaner, 2017: 323).
•

Vergi Mahkemeleri

Vergi mahkemelerinde dava, tebliğ tarihini takip eden günden başlayarak 30 gün içinde açılması
gerekmektedir (Bilici,2015:160). Vergi mahkemesine dava açmak vergi ve cezaların tahakkuk
ve tahsil sürelerini kendiliğinden durdurmaktadır (Çevik,2016:127).
Verilen kararlar kural olarak bir başkan ve iki üyeden oluşan mahkeme heyetinde alınmaktadır.
İstisna olarak ceza ve zamlarıyla birlikte her yıl açıklanan tutarı geçmeyen uyuşmazlıklarda
çözümü, heyet halinde değil tek hakimin vereceği kararla gerçekleştirilebilir (Bilici, 2015:161).
Kanuna göre; 2021 yılında vergi mahkemeleri hakimlerinden biri tarafından çözümlenecek
davalarda sınır 57.000 TL’dir. (2020 yılını bu sınır 53.000 TL’dir). Sınırın aşılması durumunda
davaya heyet bakmak durumundadır (2576. Kanun, 7. Md.).
•

Bölge İdare Mahkemeleri
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Bölge İdare Mahkemeleri, idari yargı sistemi içerisinde ikinci derece yargı mercii olarak görev
yapmaktadır. Kanunla verilen görevleri uygulamak amacıyla kurulan genel görevli
mahkemelerdir (Türkbay, 2012:37).
2576 sayılı kanunla, Bölge İdare Mahkemelerinin görevleri ve yapıcı konusunda önemli
değişiklikler yapılmıştır. Bu kanun ile “istinaf kanun yolu” kabul edilmiştir ve bölge idare
mahkemeleri istinaf mahkemeleri haline getirilmiştir (Çağlayan, 2020: 109).
•

Danıştay

Danıştay, 2575 sayılı kanuna göre, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile görevlendirilmiş yüksek
idare mahkemesi, danışma ve inceleme merciidir (Kırbaş, 2015:207). Vergi uyuşmazlıkları ile
ilgili, vergi mahkemelerince heyet halinde verilen nihai kararlar karşın Danıştay’da temyiz
yoluna gidilebilir (Erol, 2018:46).
Bölge İdare Mahkemelerinin konusu 2021 yılı için 192.000 TL’yi aşan vergi uyuşmazlıklarında,
kararlarına karşı Danıştay’a temyiz başvurusunda bulunulabilir (Taşkan, 2018:378)ç
3. TÜRK KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
3.1. Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunun Kuruluşu
Türkiye’de Kamu Denetçiliği Kurumu, kamu idarelerinin işlem ve eylemlerinin insan haklarına
dayalı, hukuka ve hakkaniyete uygun, adalet anlayışı çerçevesinde inceleyen, araştıran ve
tavsiyeler de bulunan bir kurumdur (Dursunoğlu vd., 2021:75).
Kamu Denetçiliği, Türk hukukunda ilk olarak 5548 Sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu kanunu ile
düzenlenmiştir ancak bu kanun Anayasa’nın TBMM’nin görev ve yetkilerine ilişkin 87.
Maddesinde Kamu Denetçiliği Kurumu’na başdenetçi ve denetçi seçme görev ve yetkisine yer
verilmediği ve bundan dolayı anayasal dayanağının bulunmadığı nedeniyle Anayasa
Mahkemesi’ne iptal edilmiştir (Gümüşkaya, 2016:281).
5548 sayılı kanunun iptal edilmesinden sonra, ombudsman kurumunun anayasal temelde
oluşturulması düşünceleri ve çalışmaları devam etmiştir. 2010 yılı Nisan ayında gündeme gelen
Anayasa değişiklik paketinde, Kamu Denetçiliği Kurumuna da yer verilmiştir. 07.05.2010
tarihinde 5982 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun” ile bir “Kamu Denetçiliği Kurumu” oluşturulmuştur. 2010 yılında
Kamu Denetçiliği Kurumunun Anayasal olarak düzenlenmesinden sonar ilgili yasa hazırlıklarına
girilmiştir. Anayasa Değişiklikleri sonrasında hazırlanan “Kamu Denetçiliği Kurumu Kanun
Tasarısı”, 17.05.2012 tarihinde TBMM Başkanlığına sunulmuştur (Karcı, 2016:193-195).
Ülkemizde 29.06.2012 tarihli ve 28338 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak, 6328 sayılı Kamu
Denetçiliği Kurumu Kanunu ile yürürlüğe girmiştir. Kurum alt yapısının tamamlanmasıyla
beraber 29.03.2013 tarihi itibariyle şikayet başvurularını almaya ve sonuçlandırmaya başlamıştır
(Özer:2015:35). 6328 sayılı Kanun’un 4. Maddesine göre, Kanun’da belirtilen görevleri yerine
getirmek amacıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na bağlı, kamu tüzel kişiliğini haiz,
özel bütçeli ve merkezi Ankara’da bulunan Kamu Denetçiliği Kurumu kurulmuştur. Kurum,
Başdenetçilik ve Genel Sekreterlikten oluşur. Kamu Denetçiliği Kurumu, Başdenetçi tarafından
yönetilir ve temsil edilir (Tutal, 2014:187-188).
3.2. 6328 Sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu
6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu 1. Maddesine göre amacı kısaca; idari yargı
yoluna başvurulmadan da uyuşmazlıkların çözülebilmesi için bir ombudsmanlık kurumu
oluşturmaktır (Tutal,2014: 187).
Kamu Denetçiliği Kurumu, “İdare tarafından yapılmış bütün eylem ve işlemleri” denetleme
faaliyetlerini konu edinebilir. Bununla birlikte; Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler ile
re’sen imzaladığı kararlar ve emirler, yargı yetkisinin kullanılmasına ilişkin kararlar, yasama
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yetkisinin kullanılmasına ilişkin işlemler ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin askeri nitelikteki
faaliyetleri denetleme alanının dışındadır (Zeren v.d, 2020:43).
6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu’nun 4. Maddesine göre, Kanun’da belirtilen
görevleri yerine getirmek için, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na bağlı, kamu tüzel
kişiliğini haiz, özel bütçeli ve merkezi Ankara’da bulunan Kamu Denetçiliği Kurumu
kurulmuştur. Kurum, Başdenetçilik ve Genel Sekreterlikten oluşmaktadır (Tutal, 2014: 187188).
4. SONUÇ
Ülkemizde mükelleflerin vergisel işlemlerle alakalı başvurabilecekleri çeşitli idari ve adli
mekanizmalar bulunmaktadır. Kamu Denetçiliği Kurumu, Anayasa’nın 74’üncü maddesine göre,
idarenin işleyişi ile alakalı şikayetleri inceleyeceğine dair hüküm gereği bu başvuruları
incelemektedir. Vergileme sürecinde meydana gelen uyuşmazlıkların ortadan kaldırılması için
kişiler, vergi ile alakalı idarelerden olumsuz sonuç almaları durumunda Kamu Denetçiliği
Kurumuna Başvuru yapabilirler ya da vergi mahkemelerinde dava açabilmektedir.
Kamu Denetçiliği Kurumu’nun bireysel katılımın sağlanması yani bireylerin yönetim sürecinde
adımlarına katkı sağlayacağı söylenebilir. Kamu yönetimini iyileştirilmesine yönelik katkıda da
bulunan kurum, Yönetmeliğin 1. Maddesinde kurumun iyi yönetim ilkeleri yönünden de
araştırmaya ve incelemeye tabi tutularak, Yönetmeliğin 6. Maddesinde iyi yönetim ilkeleri ile
alakalı ne anlaşılması gerektiği hükmüne bağlanmıştır.
Kamu Denetçiliği Kurumu 6328 sayılı Kanun’un beşinci maddesine göre, insan haklarına dayalı
adalet anlayışı içinde, bireysel hak ve özgürlüklerini koruma açısından insan haklarını gözetme
görevini üstlenmiştir. Ayriyeten kurum hukuka uygun ancak hakkaniyete uygun olmayan
durumlarda idari kararların alınmasında, idarenin hakkaniyete uygunluğunu sağlanmaya yönelik
eğilimin artmasına katkı da sağlayacaktır.
Kurumun, vatandaş ve idare arasında idarenin iş ve eylemlerinden kaynaklı çıkan sorunların,
yargı yoluna gidilmeksizin ortadan kalkmasını sağlar ve bu durumda idari yargının iş yükünün
de azalmasını sağlamaktadır.
Sonuç olarak, Kamu Denetçiliği Kurumunun işlevlerinin olumlu yönde olsa da, kurumun yakın
tarihte kurulmuş olmasından dolayı vergi uyuşmazlıklarını çözmekte ne kadar yetkin
olabileceğini kurum işleyişini inceleyerek cevaplanabilir.
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TÜRKIYE YERLEŞME-FAY-DEPREM İLİŞKİSİNİN İNCELENMESI
Prf. Dr. Murat KARABULUT
Kahramanmaraş Sütçü İmam Ünüversitesi, Fen Edebiyat Fakultesi:
Yüksek Lisans Öğrenci. Yunus Emre BOZDOĞAN
Kahramanmaraş Sütçü İmam Ünüversitesi, Fen Edebiyat Fakultesi
ÖZET
Yerkabuğu içindeki kırılmalar nedeni ile ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde
yayılarak geçtikleri ortamları ve yerüzünü sarsma olayına deprem denir. Doğal aktivite ve
süreçlerin neden olduğu büyük çoğunluğu yer kabuğunu oluşturan ve levha(plaka) adı verilen
büyük kara parçalarının dinamik sınırları içerisinde aktif fay zonlarında meydana gelen
depremleri karşılaşma olasılığı yüksek ve yarattığı tahribatın fazlalığı nedediyle en önemli doğal
afetlerden biridir. Türkiye konum itibariyle dünyanın en önemli yer sarsıntı alanlarından biri olan
Akdeniz, Alp Himalaya kuşağı üzerinde yer almaktadır. Türkiye toplam yüzey alanının %92’lik
bir kısmı deprem bölgesindedir. Türkiye toplam nüfusun %90’lık kısmı deprem risk taşıyan
bölgelerde yaşarlar ve her an deprem tehtidi ile karşı karşıyadırlar. Bu çalışmada Türkiye sınırları
içerisinde bulunan aktif fayların etki alanında yer alan İl ve İlçe merkezleri tespiti ve Türkiye ’de
1930-2020 yılları arasında meydana gelen depremler 10 yıllık periyotlar halinde incelenmiş 6
magnitud (MW) üzerindeki depremlerin konumları haritalandırılırak en fazla olumsuz ektiye
sahip depremlerinin tespiti amaçlanmıştır. Aynı zamanda meydana gelen depremlerin derinlik ve
şiddet ilişkisinin tespti hedeflenmiştir. Çalışma kapsamında Kandilli Rasathanesi ve Deprem
Arastırma Ensititüsü’nden (KRDAE) elde edilen deprem verileri Excel ortamınında düzenlenmiş
ve Coğrafi Bilgi Sistemleri kullanılarak (CBS) deprem magnitud ve deprem derinlik haritaları
oluşturulmuştur. Maden Teknik ve Arama Genel Müdürlüğü’den (MTA) elde edilen aktif fay ile
Harita Genel Müdürlüğünden (HGM) elde edilen güncel il ve ilçe Merkezleri verilerine Coğrafi
Bilgi Sistemleri kullanılarak (CBS) Öklid analizi yapılmıştır elde edilen sonuçlar uydu
görüntüleri üzerinden doğrulanmıştır. Yapılan analizler neticesinde 22 Şehir merkezi ve 110 İlçe
Merkezi üzerinden diri fay geçtiği tespit edilmiştir. Türkiye’de meydana gelen depremler genel
olarak sığ yüzeye yakın depremlerdir. Ülkemizde7>MW üzerinde meydana gelen depremlerde
çok fazla insan yaşamını yitirmiştir.
Anahtar kelimeler: Deprem, Diri Fay, Magnitud, CBS, Öklid analizi
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Investigation of Turkey Settlement-Fault-Earthquake Relationship
ABSTRACT
The phenomenon of shaking the environment and the earth, where the vibrations that occur
suddenly due to the fractures in the earth's crust, spread as waves and pass through, are called
earthquakes. It is one of the most important natural disasters due to the high probability of
encountering earthquakes that occur in active fault zones within the dynamic boundaries of large
landmasses called plates, most of which are caused by natural activities and processes. Turkey is
located on the Mediterranean, Alpine-Himalayan belt, which is one of the most important
earthquake areas in the world due to its location. 92% of Turkey's total surface area is in the
earthquake zone. 90% of the total population of Turkey lives in areas with earthquake risk and
they are always faced with the threat of earthquakes. In this study, the province and district
centers located in the impact area of the active faults within the borders of Turkey are determined
and the earthquakes that occurred in Turkey between the years 1930-2020 were examined in 10year periods, the locations of the earthquakes above 6 magnitude (MW) were mapped, and the
earthquakes with the most negative effects were determined. At the same time, it is aimed to
determine the relationship between depth and intensity of earthquakes. Within the scope of the
study, earthquake data obtained from Kandilli Observatory and Earthquake Research Institute
(KOERI) were organized in Excel and earthquake magnitude and earthquake depth maps were
created using Geographic Information Systems (GIS). Euclidean analysis was carried out using
Geographic Information Systems (GIS) on the active faults obtained from the General
Directorate of Mineral Research and Exploration (GDMRE) and the current provincial and
district Centers data obtained from the General Directorate of Mapping (GDM) and obtained
results were verified on satellite images. As a result of the analyzes made, it has been determined
that there are active faults over 22 City Centers and 110 District Centers. Earthquakes occurring
in Turkey are generally shallow near-surface earthquakes. In our country, a lot of people lost
their lives in earthquakes over 7MW.
Key words: Earthquake, Active Fault, Magnitude, GIS, Euclidean Analysis
GİRİŞ
İnsanlar için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplara neden olan normal insan yaşamını
durduracak veya kesintiye uğratarak toplumları etkileyen ve yerel imkanlarla baş edilemeyen her
türlü doğal, teknolojik veya insan kaynaklı tüm olaylara afet denir (Kadıoğlu, 2008). Başka bir
ifade ile beklenmedik bir şekilde aniden meydana gelen İnsan hayatını hem kısa hem de uzun
dönemde olumsuz yönde etkileyen engellenmesi mümkün olmayan durum veya olaylardır
(Önsöz-Atalay,2015). Yeryüzünün dinamik yapısına bağlı olarak tarihsel süreç içerinde birçok
afet olayı meydana gelmiş ve insan yaşamını etkilemiştir. Karşılaşma olasılığı ve yarattığı
tahribatın fazlalığı nedeniyle depremler en önemli doğal afetlerden biridir. Yerkabuğu içindeki
kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri
ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına deprem denir (Tinal,2009) Doğal aktivite ve süreçlerin
neden olduğu büyük çoğunluğu yerkabuğunu oluşturan ve levha (plaka) adı verilen büyük kara
parçalarının dinamik sınırları içerisinde aktif fay zonlarında ve yakın çevresinde meydana
gelmektedir (Biricik ve Korkmaz,2001)
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Şekil 1. Küresel Deprem Büyüklük Haritası
Dünyanın oluşumundan itibaren birçok deprem meydana gelmiş ve canlı yaşamını tehdit etmiştir.
20 yy. başlarından itibaren artan şehirleşme ve endüstrileşme ile birlikte dünya üzerinde birçok
yeni yerleşim alanlar kurulmuş veya hızla büyüyen yerleşim alanları ortaya çıkmıştır. Bu
yerleşim alanlarının önemli bir kısmı tektonik olarak aktif bölgeler ve yakın çevresinde yer
almaktadır. Türkiye konum itibariyle yerküre üzerinde en etken yersarsıntısı jenerasyonlarından
bir tanesi olan, Akdeniz, Alp, Himalaya deprem kuşağı içinde bulunmaktadır (Koçan ve
Sürün,2020). Alp-Himalaya dağ oluşum kuşağı, Afrika, Arabistan ve Hindistan levhalarının
kuzeye doğru hareket etmeleri ve Avrasya levhası ile çarpışmaları sonucunda meydana gelmiştir
(Jolivet ve diğer., 2013). Türkiye ve çevresi bu önemli deprem kuşağının Akdeniz bölgesindeki
en hareketli kısmını oluşturur. Anadolu, bu kuşağın genel nitelikleri yanında kendine has bir
takım jeolojik özellikleri de içermektedir. (Anadolu-Kalyoncuoğlu,2010).
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Şekil 2.Çalışma Sahası Lokasyon Harita
Türkiye tektonik yapısının şekillenmesinde Avrasya, Afrika, Arap, Ege, Ege-Anadolu ve
Karadeniz levhaları arasındaki göreceli hareketler etkili olmuştur (Tağıl,2004). Türkiye sınırları
içerisinde yer alan Anadolu Levhası Mio-pliyosen döneminden günümüze kadar, Arap ve Afrika
plakalarının kuzeye doğru hareketleri sonucu batıya doğru hareket etmiştir. Neotektonik
dönemde başlayan bu hareketler Anadolu bloğunda aktif faylar yaratmıştır. Sağ yanal atımlı
karaktere sahip Kuzey Anadolu Fayı (KAF) ve sol yanal karakterli Doğu Anadolu Fayı (DAF)
sırasıyla kuzeyde ve doğuda Anadolu bloğunu sınırlamışlardır. (Gezer ve Bekler,2017).
Günümüzde halen devam eden bu hareket, Türkiye’nin en batı ucunda güneybatıya doğru
yönelmekte ve bunun sonucu olarak batı kesimlerde açılma (genişleme) ortaya çıkmaktadır.
Açılmaya bağlı olarak bu bölgede graben ve horst adı verilen çöküntü ve yükselim alanları
oluşmuştur (İnce,2016).
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Şekil 3. Türkiye ve yakın çevresinin başlıca neotektonik unsurları
Tektonik hareketlerin etkisiyle yer kabuğunun kırılarak yer değiştirmiş kısımlarına fay denir.
Türkiye 36° 42’ kuzey enlemleri ile 26 45’doğu boylamları arasındaki üç tarafı denizlerle çevrili
bir yarımada üzerinde yer almaktadır. Türkiye sınırları üzerinde Kuzey Anadolu, Batı Anadolu,
Doğu Anadolu fay hatları ve yakın çevresinde yer alan büyük ve küçük fayların etkisi altındadır.
Türkiye sınırları üzerinde yer alan fay kuşakları ve yakın çevresinde büyük-küçük depremler
meydana gelmekte ve etkili olmaktadır (Kesim,2011).
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Şekil 4. Türkiye aktif fay haritası
Dünya üzerinde meydana gelen depremlerin yaklaşık %20-25’inin oluştuğu Alp-Himalaya veya
Akdeniz Çevresi Deprem Kuşağı üzerinde meydana gelmektedir. Deprem Türkiye topraklarının
%96‘sını tehdit eden önemli bir gerçektir. Yeryüzünde 600 milyon insan deprem tehdidi altında
yaşamlarını sürdürürken, Türkiye’de nüfusun %98’i deprem açısından tehdit altındaki bölgelerde
yaşamlarını sürdürmektedir. Sanayi kuruluşlarının %98’i deprem riskinin yüksek olduğu
bölgelerde kurulmuş olup, %78’i aktif fay zonları üzerinde bulunmaktadır Koçan ve
Sürün,2020). Ülkemiz ’de afetlerin neden olduğu can kaybı ve etkilenen yerleşim yerleri göz
önüne alındığında depremlerin %61’lik bir etkiye sahiptir (Sabah ve Bayraktar,2020).
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Şekil

5.

Türkiye

fay

ekti

alanı

haritası

Türkiye’nin ilk resmi deprem bölgeleri haritası 1945 yılında “Yersarsıntısı Bölgeleri Haritası”
adı altında hazırlanmıştır. Haritaya göre Türkiye, Büyük Hasara Uğramış Bölgeler, Tehlikeli
Yersarsıntısı Bölgeleri ve Tehlikesiz Bölgeler olmak üzere üç bölgeye ayrılmıştır. Bu harita
zaman içinde bilimsel ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak birçok kez değiştirilmiştir.
(ÖZMEN,2020). Olasılık yöntemleri esas alınarak 1996 yılında Bayındırlık ve İskân Bakanlığı
Afet İşleri Genel Müdürlüğü'nce Orta Doğu Teknik Üniversitesi tarafından Türkiye Deprem
Bölgeleri haritası hazırlanmıştır. Bu haritaya göre, Türkiye Deprem Tehlike Bölgeleri haritası 5
sınıf altında incelenmekteydi. Türkiye topraklarının %66’sı 1.inci ve 2.inci derece deprem
bölgeleri, başka bir ifade ile aktif fay zonları içerisinde kalmakta ve nüfusun %71'i bu bölgelerde
yaşamaktadır (Yalçın,2012)
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Şekil 6.1996 Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası (Afet İşleri Genel Müdürlüğ, 1997
değiştirilmiştir)
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En son 1996 yılında yürürlüğe giren Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası, AFAD Deprem Dairesi
Başkanlığı tarafından yenilenmiş ve Yeni harita en güncel deprem kaynak parametreleri, deprem
katalogları ve yeni nesil matematiksel modeller dikkate alınarak çok daha fazla ve ayrıntılı
veriyle hazırlanmıştır. Yeni haritada, bir önceki haritadan farklı olarak deprem bölgeleri
yerine en büyük yer ivmesi değerleri gösterilmiş ve “deprem bölgesi” kavramı ortadan
kaldırılmıştır. Zemin koşulu esas alınmış ve yersel zemin koşullarının neden olabileceği zemin
sıvılaşma, büyütme ve farklı oturma gibi tehlikeleri içermektedir. (afad.gov.tr)

VII. INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
April 22-24, 2022, Antalya, Türkiye

Şekil 7. AFAD 2018 Deprem Sismik Tehlike Haritası (www.afad.gov.tr değinilirmiştir)
Bu çalışmada bulunduğu konum itibariyle Dünyanın en önemli yer sarsıntı alanların biri olan
Alp ve Himalaya deprem kuşağı üzerinde bulunan Türkiye çalışma sahası tercih edilmişidir.
Türkiye ve yakın çevresi tektonik nitelikleri ile birlikte kendine has bir takım jeolojik özellikleri
içermektedir. Bu çalışma ile Yeryüzünün dinamik aktivitesine bağlı olarak oluşan fay ve
meydana gelen depremlerin Türkiye yerleşim merkezlerinde yaşayan insan yaşam ve
faaliyetlerini nasıl şekillendirdiğinin tespiti amaçlanmıştır. Bu doğrultu da Türkiye ve yakın
çevresinde Türkiye sınırlarında bulunan aktif fayların etki alanında yer alan İl ve İlçe merkezleri
tespit edilmeye çalışılmıştır. 1930-2020 yılları arasında meydana gelen depremler 10 yıllık
periyotlar halinde incelenmiş 6 magnitud (MW) üzerindeki depremlere CBS yardımı ile deprem
etki analizleri yapılmış ve en fazla olumsuz etkiye sahip depremlerin derinlik ve şiddet ilişkisinin
tespiti hedeflenmiştir.
MATERYAL VE METOT
Çalışma kapsamında Türkiye’de yerleşme-fay-deprem ilişkisinin tespiti için çeşitli analizler ve
materyaller kullanılmıştır. Çalışmada National Earthquake Information Center (USGS), Esri
Online üzerinden dünya aktif fay ve levha sınırları ile Maden Tektik ve Arama Genel
Müdürlüğünden (MTA) temin edilen Türkiye diri fay verileri karşılaştırmıştır. Afet ve Acil
Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Arastırma
Ensititüsü’nden (KRDAE) elde edilen deprem verileri Excel ortamınında düzenlenmiş ve
Coğrafi Bilgi Sistemleri kullanılarak (CBS) deprem etki analizleri yapılmıştır.
Deprem magnitud ve deprem derinlik haritaları oluşturulmuş ve verilerden yararlanarak
grafikler ve tablolar hazırlanmıştır. Maden Teknik ve Arama Genel Müdürlüğü’den (MTA) elde
edilen aktif fay ile Harita Genel Müdürlüğünden (HGM) elde edilen güncel il ve ilçe Merkezleri
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verilerine Coğrafi Bilgi Sistemleri kullanılarak (CBS) Öklid analizi yapılmıştır elde edilen
sonuçlar uydu görüntüleri üzerinden doğrulanmıştır. Ek olarak Türkiye’de depremsellik ve
deprem etkinliği üzerine yapılmış çalışma, rapor, derleme, kitap ve gazete içerikleri ve internet
üzerindeki sanal arşivlerden yararlanılmış ve edilen veriler bir sistem içinde tasnif edilmiştir.

Şekil 8. İş Akış Diyagramı
BULGULAR VE TARTIŞMA
Türkiye’de bulunan diri faylar üzerinde ve yakın çevresinde yer alan il ve ilçe merkezlerine
Coğrafi Bilgi Sistemleri ile (CBS) Öklid mesafe analizi yapılarak ve Uydu görüntüleri üzerinden
tespit edilmiştir. Şehir merkezlerinden fay geçen 22 il tespit edildi. İlçe merkezlerinden geçen
110 ilçe tespit edilmiştir

Şekil 9.Üzerinden fay geçen il merkezleri
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Şekil 10.Üzerinden fay geçen il merkezleri
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Şekil 11.Türkiye 1930-1960 yılları arası 6> ve <9 büyüklüğündeki deprem haritalar

VII. INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
April 22-24, 2022, Antalya, Türkiye

150

Şekil 11.Türkiye 1960-1990 yılları arası 6> ve <9 büyüklüğündeki deprem haritaları
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Şekil 12.Türkiye 1990-2020 yılları arası 6> ve <9 büyüklüğündeki deprem haritaları
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Bölge

Karadeniz
Bölgesi

Mevki

Yıl

Magnitüt (Mw)

Şiddet

Can
Kaybı

Hasarlı
Bina

Erba

1942

7.1

IX

3000

32000
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Tablo 1. Türkiye'de Yaşanmış Başlıca Büyük Depremler/ Mw>6 ve şiddet>9(Şenol,2020)
Depremin Magnitud, belli bir zaman diliminde kaydedilen sismogram üzerindeki deprem
dalgalarının genliğinin logaritması olarak tanımlanır. Moment Büyüklüğü (MW) diğer magnitud
türlerine göre daha güvenilir. Ülkemizde 1927 yılından 2020 yılına kadar 6 Mw ve 9 şiddetin
üzerinde 25 deprem meydana gelmiştir. Bu depremlerin coğrafi dağılışlarına bakıldığında
Karadeniz ve Ege Bölgelerinde 7’şer olmak üzere toplam 14 büyük deprem yaşanmıştır.
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Bu bölgelerden sonra en fazla deprem Doğu Anadolu Bölgesinde (6) meydana gelir. Marmara
Bölgesi (4) ve İç Anadolu Bölgesi (1) takip etmektedir. Bu depremlere ait veriler dikkate
alındığında 143.730 kişi hayatını kaybetmiştir. Bu depremlerde 849.632 bina ise yıkılmış veya
hasarlı olarak belirtilmiştir (Şenol,2020). Hasarlı binaların dağılımına bakıldığında Doğu
Anadolu Bölgesi 163.516 ile ilk sırada yer almaktadır. Bunu Karadeniz (141.054), Marmara
(116.720), Ege (30,483) ve İç Anadolu Bölgesi (4,066) takip etmektedir. Depremlerde hayatını
kaybeden insan ve hasar gören bina sayısının Ege Bölgesinde daha düşük olduğu görülmektedir
(Şenol,2020).
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Şekil 13. Türkiye Büyük depremler
Türkiye’de meydana gelen depremlerden1939 Erzincan ile 1999 Gölcük depremi en fazla can ve
mal kaybının görüldüğü depremleri oluşturmaktadır. Merkez üssü Erzincan olan depremin
şiddeti 7,9 civarında ölçülmüştür. Bu özelliği ile Anadolu’da 19. yüzyıldan günümüze kadar olan
dönemde meydana gelen depremler arasında en büyük deprem olarak nitelendirilebilir. Ayrıca
kayıt altına alınan diğer depremlerin zayiatları ile kıyaslandığında ülkemizde en çok hasar
bırakan deprem olmuştur. Bu depremde resmi rakamlara göre; 32.968 insan hayatını kaybetmiş,
116.720 bina yıkılmıştır.3 Bunun yanında binlerce hayvan telef olmuştur. Dünya tarihinde
depremlerde ölen insanların miktarı sıralamasında Erzincan Depremi 27. sıradadır. 20. yüzyılın
depremleri düşünüldüğünde ise, 8. sırada yer aldığı görülmektedir (Haçin,2014)
1999 Gölcük Depremi Kocaeli/Gölcük merkezli meydana gelmiştir. Richter ölçeğine göre 7.4
Mw büyüklüğünde gerçekleşmitir.18.373 ölüm 48.901 yaralanma oldu.505 kişi sakat kaldı.
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285.211 ev, 42.902 iş yeri hasar gördü. Ayrıca 133.683 çöken bina ile yaklaşık 600.000 kişi evsiz
kalmıştır. Yaklaşık 16.000.000 insan, depremden değişik düzeylerde etkilenmiştir
(Pampal,2000).
Odak derinliği 60 km’ye kadar olan depremlere sığ depremler, 70-300 km’ye kadar olan
depremlere orta sığlıktaki deprem, 300 km’den fazla olan depremlere derin depremler
denilmektedir. Odak derinliği orta ve derin depremlere göre daha küçük olan sığ depremlerin
etkileri daha fazladır (Catal,2019). Türkiye’de 2010-2020 yılları arasında meydana gelen deprem
derinlikleri incelendiğinde 1km ile 154 km arasında değişim gösterdiği tespit edilmiştir. Derin
Depremler Türkiye’nin kuzey batısında Antalya ve Muğla çevresindedir. Depremlerin büyük bir
çoğunluğu sığ depremler olarak yüzeye yakın alanda gerçekleşmektedir.
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Şekil 14. 2010-2020 yılları arasında meydana gelen deprem derinlik haritası
SONUÇ VE ÖNERİLER
Dünyanın oluşumundan itibaren birçok doğal afet meydana gelmiştir. Meydana gelen afetler
insan yaşam faaliyetlerini şekillendirmiştir. Dünyada meydana gelen afetler içerisinde can ve
hasar kayıplarına bakıldığında en çok zarar veren doğal afet depremdir. Dinamik bir yapıya sahip
olan sürekli olarak değişim gösteren yer kürenin tektonik yapısı ile levha hareketlerinin
etkileşimine bağlı olarak oluşan fay hatları ve yakın çevresi üzerinde insan yaşam faaliyetleri
sonucu şehirler kurulmuş ve gelişim göstermiştir. Büyük fay hatları üzerinde ve yakın çevresinde
yer alan yerleşim alanlarında her yıl depremler meydana gelmekte insan yaşamında kısa uzun
dönemli olumsuz etkilere neden olmaktadır. Alp-Himalaya deprem kuşağının merkezinde yer
alan Türkiye tektonik yapısı fay kuşakları oluşmuştur. Kendine has jeolojik özellikleri Türkiye
fay hatları ve yakın çevresi tahribat gücü büyük depremler meydana gelmesine uygun alanlardır.
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Deprem etki analizlerini neticesinde elde edilen bulgulara göre 22 şehir ve 110 ilçe merkez
alanları üzerinden diri fay geçtiği tespit edilmiştir. Ülkemizde 1927 yılından 2020 yılına kadar 6
Mw ve 9 şiddetin üzerinde 25 deprem meydana gelmiştir. Bu depremlere ait veriler dikkate
alındığında 143.730 kişi hayatını kaybetmiştir. Bu depremlerde 849.632 bina ise yıkılmış veya
hasarlıdır. Meydana gelen depremlerin fay hatları ve yakın çevresinde meydana gelmesi
yerleşme-fay-deprem ilişkisinin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Hasarlı binaların
dağılımına bakıldığında Doğu Anadolu Bölgesi 163.516 ile ilk sırada yer almaktadır. Ege bölgesi
30.483 hasarlı yapı ile en hasar alan bölgedir. Türkiye ve yakın çevresinde 2010-2020 yılları
arasında meydana gelen deprem derinlik verilerine göre Türkiye meydana gelen depremler sığ
depremler ve yüzeye yakın depremlerdir. Türkiye’de yüzeye yakın olması litolojik yapıya bağlı
olarak depremlerin olumsuz etkilerini artırıcı özelliktir.
Sonuç olarak Depremler ne zaman meydana geleceği bilinmeyen ve meydana gelmesi
önlenemeyen bir doğal afettir. Tarihsel süreç içerisinde bilgi birikimin artmasına bağlı olarak
sürekli olarak gelişim gösteren teknolojik gelişimler yaşanmıştır. Bu durum deprem üzerinde
yapılan çalışmaların sayısını artırmıştır. Nicel deprem hesaplamaları ile istatiksel metotlar
tahminler üretilmişmiş ve Coğrafi Bilgi Sistemleri yardımı Tehlike ve Risk haritaları
oluşturulmuştur. Fay etki alanında yer alan yerleşim merkezlerinin Deprem yönetmeliğine göre
yapı denetimi yapılmaktadır. Hasarlı yapı sayısı ve bina katsayıları gözden geçirilmekte AFAD
merkezli deprem uygulamaları ile muhtemel deprem senaryoları oluşturulmaktadır. Bu
çalışmalara ek olarak fay etki alanlarında yer alan il ve ilçe merkez alanlarının Kentsel gelişim
haritaları oluşturulmalı kentsel gelişim yönü tespit edilmeli çok yönlü uygun yerleşim analizleri
yapılarak fay hatlarına üzerinde yer alan yapıların tespit ve boşatılması yeni yerleşim alanlarının
çok yönlü uygun yer analizlerine göre kurularak olası bir depremin etkisi azaltılabilir.
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ÖZET
Peyzaj uygulamalarında en çok karşılan hatalar mevcut arazinin dikkate
alınmamasından kaynaklanmaktadır. Bu hatalar ve arazinin mevcut
durumunun tasarım yapılırken özellikle eğimin göz ardı edilmesi sonucu
oluşmaktadır. Bu çalışma peyzaj tasarımından uygulanma kısmına kadar
gerçek bir alandaki süreci konu almaktadır. Peyzaj tasarımı ve uygulaması
hakkında veri oluşturmak detaylı çalışmalar yapmaya yönelik olarak alan
kullanımı ve arazi potansiyelinin doğru bir şekilde ortaya çıkarılması ve neden
yanlış uygulamalar yapıldığını tespit etmek ve bunla ilgili çözümler üretmeye
yönelik olarak İzmir / Çeşme / Nohutalan mevkii incelenmiştir. Arazi ile ilgili
planlama ve uygulama hatalarının yerinde tespit edilmesi, peyzaj alanlarının
planlanmasındaki dikkate alınmayan, unutulan veya önemsenmeyen fakat
peyzaj tasarımlarında tasarımı fiziksel, estetiksel ve ekonomik anlamda
oldukça etkileyen durumlar ortaya konmaktadır. Yapılacak çalışmalarda ne
gibi sorunlarla karşılaşıldığı, ne tür çözümler üretilebileceği, farklı meslek
disiplinindeki insanlarla yapılabilecek bir çalışmadır. Mevcut durumlardan
kaynaklanan sorunların kaynağı, tasarım hataları, araştırılmayan ve akla
gelmeyen konular uygulamada yapılan yanlışlıklar ve arazilerin
potansiyellerini doğru bir şekilde kullanılıp kullanılmaması konusunda
incelemeler yapılmıştır. Bu incelemeler neticesine göre yerinde iyileştirme
çalışmaları geliştirilen projeler ve uygulama tekniklerini de içeren bu çalışma
ülke genelinde bu konularda ki ekonomik kayıpların önüne geçerek arazilerin
potansiyellerini doğru kullanmaları sağlamayı amaçlamaktadır. Bu şekilde
ekonomik problemlerin önüne geçecek düzenlemeleri içermektedir. Hataların
kaynakları giderilmeden yapılan her tasarımın akıbetinin maddi ve estetik
kaygılarla son bulacağı gerçeğini belgelerle ortaya koyarken, özgün çözümler
ve özgün tasarımlarla sonuca nasıl gidildiği anlatılmıştır. Arazi ile ilgili saha
iyileştirmeleri tasarım revizyonları yapılarak amaçlanan hedefe göre yapılan
iyileştirmelerin saha uygulanması yapılmıştır. Bu iş süresi boyunca çıkabilecek
ilave sorunların yerinde tespit edilip dinamik bir tasarım ve uygulama anlayışı
ile sonuca gidilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Peyzaj tasarımı, Ekonomik tasarım, Ekolojik tasarım
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ABSTRACT
The most common mistakes in landscape applications are due to the fact that
the available land is not taken into account. This it is formed as a result of errors
and the fact that the current state of the land is ignored, especially the slope,
when deconstructing. This study focuses on the process in a real field, from
landscape design to implementation. Landscape design and implementation to
create detailed data about land use and land to undertake studies for the
potential of uncovering wrong and why the correct way to detect and it's been
the practice for the solutions Izmir / Çeşme / Nohutalan positions were
examined. Errors related to planning and implementation in place of the land
to be identified, in the planning of the landscape area overlooked, forgotten, or
ignored, but Landscape Design physically, aesthetically, and economically
quite affecting is revealed. It is a study that can be done with people in different
professional disciplines, what kind of problems are encountered in the studies
to be carried out, what kind of solutions can be produced. There have been
investigations into the source of problems arising from current situations,
design errors, unexplored and unimaginable issues, inaccuracies made in
practice, and whether the potential of the plots has been used correctly. As a
result of these reviews, this study, which includes projects and implementation
techniques developed for on-site improvement studies, aims to prevent
economic losses in these issues throughout the country and ensure that the land
uses its potential correctly. In this way, it includes regulations that will prevent
economic problems. It is explained how to achieve the result with original
solutions and original designs, while revealing the fact that the fate of each
design made without eliminating the sources of errors will end with material
and aesthetic concerns with documents. Field improvements related to the land
design revisions have been made and field implementation of the
improvements made according to the intended goal has been made. Additional
problems that may arise during this work period have been identified on the
spot and concluded with a dynamic design and implementation approach.
Keywords: Landscape design, Economic design, Ecological design
1. GİRİŞ
Doğayı onarma ve doğaya saygı ile doğanın taklit edilirken insan iradesi ile
ortaya yapılan tüm estetik çalışmaların genel adına peyzaj tasarımı
denmektedir. Ekonomik nedenlerden dolayı yatırımcılar yasal mevzuatların
izin verdiği ölçüde doğal alanları kullanmaktadırlar. Bu çalışmada, alanların
tasarımında doğanın ekolojik dengesini bozmadan en ekonomik çözümlerin
tasarıma yansıtıldığı bir yaklaşım açıklanmaktadır. Yapılan saha çalışmasında
ekolojik dengenin hedeflenmediği ve arazideki mevcut durumun
iyileştirmeden yapılan tasarım ve uygulamalar üzerine yapılan saha çalışması
için
seçilen
uygun
alan
incelememiz
neticesindeki
bulgular
paylaşılmıştır. Ülkedeki ve dünyadaki önemli bir sorun olan ekolojik
dengenin, korunmasında biz peyzaj mimarlarına düşen çok büyük
sorumluluklar bulunmaktadır. Alanların tasarımındaki en önemli kriterlerden
biri mevcut durumun iyi analiz edilmesidir. Çalışma yaptığımız sahaya göre
mevcut durum analizinin yapılmasını maddeler halinde sıralanmıştır. Ele
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alacağımız kriterlerin belirlenmesi, gözlem yolu ile mümkün olmaktadır. Bu
kriterleri şu şekilde sıralayabiliriz ;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Konumun incelenmesi,
Toprağın yapısı,
Ekolojik potansiyel,
Ekolojik durum,
Ekonomik potansiyel,
Ekonomik durum,
Amaç ve mevcut durum ilişkisi,
İklim şartları,
Yapılacak iyileştirmelerin ekolojik ve ekonomik açıdan incelenmesi,
Talepler ve karşılama dereceleri,
Sürdürülebilirlik için alan yönetimindeki eksikler,
İnsan kaynaklı sorunlar,
İdari problemler,
İklimsel etkiler,
Kullanım hataları,
Tesisat problemleridir.

Bu çalışmada; ortaya konulacak konuların başında gelen mevcut durumu göz
ardı eden tasarımların; maddi neticelerini ve tasarımsal problemlerini
yukarıdaki kriterlere göre ortaya koyarak çözüm önerilerini sıralanmıştır.
Mevcut olanaklara uygun en ekonomik çözüm önerileri ve uygulaması
konusunda çalışmalar yapılmıştır. Alanda çalışma olanaklarını kısıtlayan,
hatalı tesisatlar ile ilgili bilgiler aktarılmıştır.
2. MATERYAL VE YÖNTEM
Çalışmanın alanı; İzmir iline bağlı Çeşme ilçesi Nohutalan Mahallesi sınırları
içerisinde bulunmaktadır. (Şekil 1, 2, 3, 4) Alanda yapılan uygulama hatalarını
görüşme ve gözlem yöntemleri ile incelenmiştir.
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Şekil 1. Konum Bilgisi

160

Şekil 2. Alanın Kuş Bakışı Dron Görseli
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Şekil 3. Dron Görseli
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Şekil 4. Dron Görseli
Alan yaklaşık 11 dönüm üzerine kurulu konaklama eğlenme ve dinlenme
amaçlı olarak kurulmuştur. Alanın kullanım amacı; çadır ve doğa yaşamının
yanı sıra, şehirdeki eğlenme anlayışının doğaya taşımaktır. Pandemi sürecinde,
doğaya kaçışın farklı yansımaları oluşmuştur. Karşımıza çıkan bu yansımalarla
alanda hedeflenen doğal görünüm sağlanamamasının sebepleri belirlenen
kriterler üzerine incelenmiştir. Süreçte hedeflenen doğal ve estetik görünümün
yanı sıra ekonomik kaygılarda göz önünde bulundurulmuştur. Yapılan
yatırımların maddi boyutları da ortaya konulmuştur. Alandaki en büyük
sorunlardan birisi alanın eski bir mıcır ocağı olmasıdır. Terk edilen bu ocağın
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iyileştirilerek doğal yaşama katkı sağlanması için yapılan çalışmalarla insan
kullanımına sunulmuştur. Hedeflenen bu amaç için yapılan bir dizi tasarım ve
uygulama hataları, yerinde inceleme ve görüşme ile ortaya koyulmuştur.
Mevcut ekonomik şartlara göre revize edilmesi açısından yapılan çalışmalar
hakkında bilgiler ortaya konulmuştur. Olması gereken ve mevcut ekonomik
şartlara göre yapılan uygulama arasındaki farklılıkların belirlenerek ileride
yapılaması gerekli çalışmalarında listesi oluşturulmuştur.
3. ARAŞTIRMA BULGULARI
Yaklaşık 11dönüm üzerine kurulu alandaki mekân kullanımları aşağıdaki
şekilde belirlenmiştir. Bunlar;
•
•
•
•
•
•
•

25 adet çadır,
Havuz,
Bar,
Mutfak,
Duş ve tuvaletler,
Güvenlik,
İdaredir. (Şekil 5)
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Şekil 5. Mevcut Durum
Arazi ile ilgili mevcut durum incelemesi neticesinde elde edilen bazı bulgular
vardır. Bunlar;
•

Mıcır sahası tesfiye edilerek toprak sermeden 4 mevsim rulo çim direk
mıcır üzerine döşenmiştir. Yapılan görüşmeler neticesinde alt zeminin
mıcır tabakası olduğu belirlenmiştir. Arazi incelemesinde 5 cm derinliğinde
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•

•

açılan çukurlarda bile mıcır tabakasına rastlanarak mıcır ocağı olduğu teyit
edilmiştir.
Rulo çimin bu ana mıcır tabakası üzerine döşenen elektrik kablolarının
üzerine direk serme şeklinde uygulanmış hali ile tüm yapılan bu çalışmalar
yanlış uygulanmıştır.
Kötü görünümlü yerlerin bazı kısımlarına mebran serilmeden mıcır
döküldüğü içinde yabani ot istilasına uğramıştır. (Şekil 6)

Şekil 6. Mıcır ve Yabani Ot İstilası
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sulama sisteminin bulunmamaktadır.
Kuruyan çimenlerin yabani ot istilasına uğramıştır.
Doğal bitki örtüşüne uymayan bitkisel tasarım yapılmıştır.
Doğal yapıya uymayan havuz tasarımı yapılmıştır.
Kum yığınları içerisine dikilen ‘Cupressus Leylandiler’ kurumuştur.
Çevre separatörlerinde branda kullanılmıştır.
Taş duvar uygulamalarında teknik hatalardan dolayı istinat duvarları
yıkılmıştır.
Drenaj sisteminin olmayışından dolayı yağmur yağışlarında yüze drenajı
bulunmamaktadır.
Yüzey drenajının tesfiye hatalarından dolayı olmamasıdır.
Doğru konumlanmamış ve konsepte uygun olamayan sundurmalar
bulunmaktadır.
Sürdürülebilirlik açısından bir plan bulunmamakta ve bakım elemanı
bulunmamaktadır.
Elektrik tesisatında tasarımsal ve teknik hatalar bulunmaktadır.
Su tesisatında tasarımsal ve teknik hatalar bulunmaktadır.

Talepler değerlendirildiğinde ise istenen en doğru ve en ekonomik çözüm
ortaya koyulmuştur.(Şekil 7) Bu çözüm arazideki tüm alt yapının iş güvenliği
tesisat sağlığı açısından yenilenmesi ve mıcır tabakasının sıyrılarak alttaki
toprağa ulaşarak iyileştirme amacı ile ilave toprak takviyesi yapılarak sahanın
ıslahı planlanmıştır.
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Şekil 7. Taleplere Göre En Ekonomik Çözüm
Talepler doğrultusunda yaklaşık 5000 m²lik ölmüş çim ve saha ıslahı
düşünülmüştür. Bu kapsamda hazırlanan çözüm ekonomik nedenlerden dolayı
minimal seviyede bırakılmıştır. Tüm alanın ihtiyacını karşılayan çözüm olan
sahanın ıslahı ile de sürdürülebilirlik önem kazanmıştır. Alanla ilgili hazırlanan
şematik görsellerle ile tasarım desteklenmiştir.

Şekil 8. Hazırlanan Şematik Görsel
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Şekil 9. Hazırlanan Şematik Görsel
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Şekil 10. Hazırlanan Şematik Görsel
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Şekil 11. Hazırlanan Şematik Görsel
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Şekil 12. Hazırlanan Şematik Görsel
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Şekil 13. Hazırlanan Şematik Görsel
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Şekil 14. Hazırlanan Şematik Görsel
Saha incelemesi yapıldıktan sonra yapılan tasarım önerisi şu şekildedir;
•

Tüm çadırlar arasındaki yürüme yollarının en ekonomik ve en estetik
şekilde planlanması gerekmektedir. Çadır girişlerinin tarif edilmesi ve çadır
aralarına mahremiyet ve ses izolasyonu için çit bitkisi olan Ligustrum
(kurtbağrı) dikilmesi planlanmıştır.

4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüsü ve akabinde yaşanan Ukrayna
- Rusya savaşı ekonomik anlamda tedarik zincirlerin enerji kaynaklarındaki
artana arza karşı yatırım yapılamamaktadır. Bu kapsamda elektrik ile çalışan
sistemler için yenilenebilir kaynaklar düşünüldüğünde petrol ve türevleri için
yeteri kadar yatırım yapılamamaktadır. Yatırımın sağlanamaması ilk
vazgeçilen kalemlerden biri olarak peyzaj tasarımlarında ekonomik, doğru
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çözümlerin düşünülmesi ve uygulanması artık bu alanda önemli kriterlerden
biri haline gelmiştir.
Sahada yapılan çalışmada sahanın iyileştirilmesi ile ilgili minimal maliyetler
şu şekilde planlanmıştır;
•

•

•

•

•
•
•

•
•

Mıcır ocağı olarak kullanılan alanla ilgili sürdürülebilirlik açısından toprak
ıslahının yapılması önem arz etmektedir. Daha önce yapılan yaklaşık 5.000
m² çimin maliyeti hesaplandığında iyileştirme maliyeti artı yeni çim
maliyet pahalıya gelmektedir. Bu kapsamda rakamlar net olarak ortaya
konulmuştur. Bu maliyetlere ek olarak iş kaybı, zaman kaybı, su kaybı vb.
çarpan etkisi yapan kalemleri de hesapladığımızda en başta yapılması
gereken, toprak ıslahının önemi net olarak ortaya çıkmıştır.
Kum tepelerine dikilen Cupressus Leylandiilerin ihtiyaç duyduğu minerali
alamaması ve suyu tutan bir toprak yapısının olmayışı bu bitki gurubunun
kurumasına neden olmuştur. Kum tepelerinin temizlenmesi ile yerine yeni
toprak serimi yapılarak, çevre sınır bitkilerinin korunması amaçlanmıştır.
Kuruyan çim için gerekli sulama sistemlerinin bulunmaması çimlerin
kurumasını ve özelliğini kaybetmesini hızlandırmıştır. Sulama sistemleri
ile bu sorunun aşılması gerektiği ortaya konulmuştur.
Sahadaki drenaj sisteminin olmayışı yağmurda çamur olmasına ve
geçirimsiz kil yapısı olan yerlerde su birikintilerine neden olmuştur. İyi bir
yüzey drenajı ya da toprak altı drenajı ile bu durum önlenecektir.
Çadırlar arasında düzensiz yaya trafiğinin olmasının ve çamur bir yüzeyde
yürünmesinin önüne geçmek için yaya yolları oluşturulmuştur.
Çadırlar arasındaki göz ve ses temasını kesmek için çit bitkileri tasarıma
ilave edilmiştir.
İstinat duvarlarında barbakan deliklerinin bırakılmayışından dolayı yıkılan
istinat duvarını gerekli mühendislik hesapları ve doğru tekniklerle
yapılması için tasarım sürecinde gerekli açıklamalar yapılmıştır.
Alanın genel konseptine uygun olarak sıcağa ve basmaya, kış soğukluğuna
dayanıklı çimler önerilmiştir.
En doğru ve en ekonomik çözüm önerileri tasarımla ifade edilmiş ve
gereken amaca görelilik ilkesi çerçevesinde; tümevarım, tümden gelim
yöntemi ile tasarımın neticelenmesi önerilmektedir.

Sadece görsel rötuşlarla sürdürülebilirlik düşünülmeden, saha iyileştirilmesi
düşünülmeden, sadece sezonu kurtarmak adına yapılan önerilerde aşağıdaki
gibidir;
•

•
•
•

Çim maliyetinden kaçmak için doğal bitki örtü kullanılarak dikenli ve
kontrolü zor olan geniş yapraklı otların temizlenmesi olabildiğince doğal
bitki örtüsünü kullanarak yeşil bırakmak,
Çim boyası kullanmak,
Kayrak taşı yerine yaya yolları için mıcır sermek,
Çadır aralarına dikilecek bitki sayılarını sınırlandırmaktır.
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ÖZET
Dünya’nın her yerinde ulaşım ile ilgili trafik yoğunluğu, karbon salınımı, gürültü gibi sorunları
en aza indirgenmeye çalışılmaktadır. Kentlerde kişi başına artan araç miktarı trafik ve çevre
sorunlarını da arttırmaktadır. Toplu taşıma araçlarının yeterli olmadığı durumlarda mikro ulaşım
araçları tercih edilme durumundadır. Son yıllarda mikro ulaşım hareketliliğinde elektrikli
scooterlar trend haline gelmektedir. E-scooterların boyutlarının uygunluğu, gürültü ve karbon
salınımı yapmadan çalışan sistemleri, şehirlerin artan trafik, gürültü, park etme sorunlarını en aza
indirgeme çalışmalarına yardımcı olmaktadır. E-scooter kullanımında akıllı telefon uygulamaları
doluluk ve boşluk ile uygulama üzerinden erişimi ile kullanıcılara erişilebilirlik konusunda
yardımcı olmaktadır. E-scooterlar üretildikleri ve işletildikleri firmalara bağlı olarak, aynı amaca
hizmet veren farklı isimler altında kentlerde kullanıcılara hizmet vermektedir. Bu çalışmada
Çanakkale Kent merkezinde uygulanan e-scooterların kullanımları ile ilgili literatür taraması
yapılmıştır. Çanakkale kent merkezinde uygulanan e-scooterlar ‘Tazı’ olarak adlandırılmaktadır.
Çanakkale kent merkezinde Tazı kullanımında olumlu ve olumsuz etkileri değerlendirilmiştir.
Çanakkale tazı ulaşım haritası incelenmiştir. Tazı kullanımında gerekli olan yaş sınırlamaları,
şehir içinde hangi yolların kullanılabileceği gibi sürücü gereksinimleri incelenmiştir. Kent
merkezlerinde bulunan tazı duraklarının sayıları, tazıların sayıları, tazıların taşıma kapasiteleri
ve kent içinde konumlarında etkili olan etkenler saptanmıştır. Tazıların şarj kapasiteleri,
maksimum hızları, tazıların açılış ücreti ve tazıların sürüş esnasında dakika için kullanıcının
ödemesi gerek ücretler belirtilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Çanakkale kent merkezi, Alternatif ulaşım, Tazı

ABSTRACT
All over the world, efforts are being made to minimize such problems as traffic density, carbon
emissions, noise related to transportation. The increasing number of vehicles per capita in cities
also increases traffic and environmental problems.In cases where public transportation is not
enough, micro transportation vehicles are preferred.In recent years, electric scooters have been
becoming a trend in microtransport mobility.The suitability of the dimensions of e-scooters, their
systems operating without noise and carbon emissions, the increasing traffic of cities, noise, it
helps them to minimize parking problems.Smartphone applications in the use of e-scooters help
users with accessibility through the application with occupancy and space.Depending on the
companies where they are manufactured and operated, e-scooters serve users in cities under
different names that serve the same purpose. In this study, a literature review was conducted on
the uses of e-scooters applied in Çanakkale City center. The e-scooters applied in Çanakkale city
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center are called ’Greyhounds'. The positive and negative effects of greyhound use in Çanakkale
city center have been evaluated. The Çanakkale greyhound transportation map has been
examined. The age restrictions required for the use of greyhounds, the driver requirements such
as which roads can be used within the city have been examined. The number of greyhound stops
located in urban centers, the number of hounds, the carrying capacity of hounds and the factors
that affect their location in the city were determined. The charging capacities of the hounds, their
maximum speed, the opening fee of the hounds and the fees that the user must pay for the minute
the hounds are driving are indicated.
Keywords: Çanakkale city center, Alternative transportation, Greyhound
GİRİŞ
Küresel ısınma ve iklim değişikliğine neden olan çevre sorunlarının son yıllarda artmasıyla
ülkelerin sera gazlarını stabilize etme çalışmaları Kyoto Protokolü (1997) sonrasında çevre dostu
ulaşım seçenekleri ile gündeme gelmiştir. (Ertoy Sarıışık, B. ve Yalçıner Ercoşkun, Ö. 2021)
Dünyada sera gazı salınımının %24’ü motorlu taşıtlardan kaynaklanmaktadır (IEA,2018). Bu
sorunların meydana getirdiği etkileri en aza indirgemek için bilim insanları, yöneticiler ve bir
çok girişimciler çeşitli çözü önerileri geliştirmektedir. Bu kapsamda insanların taşıt kullanım
alışkanlıklarını farklı alternatif ulaşım araçlarıyla değiştirmeye önem verilmiştir (Gärling ve
Axhausen, 2003; Gärling ve Schuitema, 2007). Bu çözümlerden birisi mikro hareketliliktir.
Mikro hareketlilik boyutu küçük, hafif, iki tekerlekli ve bireysel kullanılan kısa mesafeli ulaşım
araçlarıdır (Eccarius ve Lu, 2020). Son yıllarda dünyada yaygınlaşan mikro hareketlilik temelli
ulaşım modlarından biri olan e-scooterlar üç ana parçadan oluşmaktadır. Hareket için gerekli
olan enerjiyi elektrikli motorundan almaktadır (Shaheen ve Cohen, 2019).
E-scooterlar trafik sıkışıklığı, park sorunlarının yaşandığı kentlerde toplu taşıma ve otomobillere
alternatif ulaşım aracı olmaktadır (Degele vd., 2018).
Bağlantı istasyonu olmayan hizmetler, istasyon tabanlı benzerlerine kıyasla kullanıcılara daha
fazla özgürlük ve kolaylık sağlamaktadır. Özellikle çok kalabalık kentsel ortamlarda özel araç
kullanımının ve isteğe bağlı araç paylaşımının yerini almak için daha iyi alternatifler
olabilmektedirler. Ayrıca, insanları varış noktalarına doğrudan bağlayabildikleri ve konumlarına
daha yakın e-scooter kiralayabildikleri için toplu taşımaya göre daha etkili olabilmektedirler
(Clewlow, 2019 ).
İlk olarak 2017 yılında Amerika’da kullanılmaya başlanan paylaşımlı e-scooter sistemleri, daha
sonra dünyanın çeşitli ülkelerinde yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır (Gössling, 2020).
E-scooter firmaları, kullanıcılara akıllı telefon uygulamasıyla e-scooterların kiralamalarına ve
kullanım süresince dakika başına ücret ödeyerek kullanımlarına olanak tanınmaktadır. Şehir
merkezlerinde ortak e-scooterların kiralanabileceği; binilebileceği ve park edilebileceği bir
bölüm tanımlanmıştır. Akıllı telefon uygulaması üzerinden sağlanan harita ile kullanıcıların en
yakın
e-scooter
duraklarına
erişimi
sağlanmaktadır
(Fabio D' Andreagiovanni veAntonella Nardin Stefano Carrese 2021).
Bu yeni ulaşım modunun daha fazla şehirde tanıtılmasıyla birlikte, e-scooter düzenlemeleri
dünya çapında ve özellikle Avrupa'da mikro mobiliteyi benimsemek için artmaktadır.
Bu çalışma üç aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamalar;
•
•

Birinci bölümde farklı ülkelerdeki e-scooter uygulamalarına yer verilmiştir.
İkinci bölümde Türkiye’deki e-scooter uygulamalarına yer verilmiştir.
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•

Üçüncü bölümde ise Çanakkale kent merkezinde uygulanan e-scooter uygulaması olan tazı
hakkında bilgilere yer verilmiştir.

BULGULAR
DÜNYA’DAN ÖRNEKLER
PORTLAND
Portland şehrinde bisiklet, e-scooter kullanımlarını kolaylaştırmak için Portland Ulaşım Bürosu
(PBOT) tarafından e-scooter haritaları üretilmiştir. Arcgis uygulaması ile üretilen bu haritalar
açıldığında ilk olarak e-scooter kullanım kuralları açılmaktadır, (Şekil 1) kabul edildikten sonra
harita görüntülenmektedir (Ertoy Sarıışık, B. ve Yalçıner Ercoşkun, Ö. 2021).(Şekil 2-3)
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Şekil 1: Portland e-scooter ulaşım haritası e-scooter kullanım kurallar (Kaynak: PBOT; 2022)

Şekil 2: Portland e-scooter ulaşım haritası (Kaynak: PBOT; 2022)
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Şekil 3: Portland e-scooter ulaşım haritası lejant (Kaynak: PBOT; 2022)

Haritada pembe alanlar sürüşün yasak olduğunu belirtmektedir. Pembe halka ile gösterilen
alanlar sürüş için zorluk yaratabilen kavşakları göstermektedir. Haritada bisiklet şeridi, ortak
yollar, parklar, e-scooter park alanları gibi alanlar yer almaktadır.
Portland da e-scooter kullanımı için belirli kurallar vardır. Bunlar;
•
•
•
•
•
•
•

Portland şehrinde kaldırımda veya yaya geçitlerinde e-scooter kullanımı yasaktır.
E-scooter kullanımında kullanıcıların bisiklet kaskı takmaları zorunludur.
Kullanıcıların e-scooter kullanabilmeleri için 16 yaş üstü olmaları gerekmektedir.
E-scooter kullanımında yayalara yol verilmesi gerekmektedir.
E-scooterları alkollü kullanmak yasaktır.
Ayrıca e-scooterlar tek kişi kullanılmalıdır.
Portland Parklarında e-scooter sürüşleri yasaktır.

İNGİLTERE
E-scooter kullanımı için geçici ya da kalıcı ehliyet zorunluluğu vardır. Hız sınırı 25km/sa olarak
belirlenmiştir. Yaya yollarında ve kaldırımlarda e-scooter kullanımı yasaktır.

AVUSTRALYA
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E-scooter kullanımında kask takmak ve koruyucu elbise giymek zorunludur. Avustralya’nın bazı
eyaletlerinde e-scooter kullanımı için önce eğitim alınarak yapılan testlerin geçilmesi
gerekmektedir. Maksimum hızları eyaletlere göre 10km/sa ile 25km/sa arasında değişmektedir.

İSPANYA
İspanya’da e-scooter kullanımında kask takılması zorunludur. E-scooterlar sadece özel tabela ile
belirlenmiş bisiklet yollarını kullanmak zorundadır.

FRANSA
E-scooter kullanımı için en az 12 yaşında olunması gerekmektedir. Maksimum hız 25km/sa
olarak belirlenmiştir.
TÜRKİYE’DEN ÖRNEK
14 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan Resmi Gazete ’ye göre Elektrikli Scooter Yönetmeliği;
E-scooter kullanımına ilişkin genel hususlar
1) Ayrı bisiklet yolu veya bisiklet şeridi varsa taşıt yolunda sürülmesi,
2) Otoyol, şehirlerarası karayolları ve azami hız sınırı 50 km/s üzerinde olan karayollarında
sürülmesi,
3) İkiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi,
4) Yaya yollarında sürülmesi,
5) Başka bir araca bağlanarak, asılıp tutunarak sürülmesi,
6) İzin alınarak yapılan gösteriler dışında, akrobatik hareketler yapılarak sürülmesi,
7) Manevra için işaret verme halleri dışında tek elle sürülmesi,
8) Kamu nizamını bozacak, özel mülkiyeti ihlal edecek ve yayalar, engelliler veya hareket
kısıtlılığı olan kişilerin güvenli ve bağımsız hareketlerini, araç ve yaya trafiğini engelleyecek
şekilde park edilmesi,
b) E-scooter
1) Diğer araçlar izlenirken, geçilirken, manevra yapılırken; karayolunu kullananların
hareketini zorlaştırıcı, tehlike doğurucu davranışlarda bulunulması,
2) Sürücü dışında başka kişilerin taşınması,
3) Sırtta taşınabilen kişisel eşya harici yük ve yolcu taşınması yasaktır
(2) Kullanılacak e-scooter; gece diğer araç sürücüleri ve yayalar tarafından rahat bir şekilde
fark edilmelerini sağlamak üzere; önde beyaz ışık verecek ve en az 20 metre önü aydınlatabilecek
şekilde bir adet far, arkada, kırmızı renkte ışık veren bir lamba ve kırmızı reflektör ile 30
metreden duyulabilecek ses çıkarabilen zil, korna veya benzeri ses aleti ile teçhiz edilmiş olması
zorunludur.
İSTANBUL
E-scooterları 15 yaşından küçüklerin kullanımı yasaktır. Maksimum hızı sınırı 15km/sa olarak
belirlenmiştir. E-scooterların ayak basılan kısmı kaymaz özelliğe sahip malzemeden yapılması
ve ön, arka ve yan kısımlarında reflektör bulunması gereklidir.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezi Kararı’na göre
E-scooter park yasak alanları;
•
•

Cumhurbaşkanlığına ait binalara 100 metre içerisinde,
Askeri güvenlik ve yasak bölgeleri giriş ve çıkış kapılarına 20 metre, Askeri Güvenlik ve Yasak
Bölgeleri sınırlarına 10 metre mesafe içerisinde,
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•
•
•
•

Tramvay hatlarına 2.5metre mesafe içerisinde,
Metro İstasyonlarının girişlerine 5metre mesafe içerisinde,
Saray ve kasırların duvarlarına, tarihi surlar ve kapılara, sağlık kurumlarının giriş ve çıkışlarına,
okul giriş-çıkışlarına, itfaiye binalarının giriş-çıkışlarına, kamu binalarının giriş ve çıkışlarına,
Yaya geçitlerine, engelli rampalarına, engelli yolları üzerine, toplu taşıma duraklarına ve yangın
musluklarına e-scooter park edilmesi yasaktır.
ÇALIŞMA ALANI
ÇANAKKALE’DE ALTERNATİF ULAŞIM: TAZI
Tazı Türkiye’de kullanılmakta olan e-scooter firmasıdır. Çalışma kapsamında Çanakkale kent
merkezinde insanların aktif olarak kullandığı e-scooter olan ‘tazı’ ele alınmıştır. Çanakkale kent
merkezinde 139 adet durak,135 adet tazı bulunmaktadır. (Şekil 4)
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Şekil 4: Çanakkale Kent Merkezi Tazı İstasyonları Haritası
Tazıların hızları 25km/sa ile sınırlandırılmıştır. Tazı kullanım yaşı minimum 15 olmak
zorundadır. Tazıların direksiyonunun sağ kısmında gaz sol kısmında fren ve zil düğmesi
bulunmaktadır. Ayak basılan yerleri kaymaz malzeme ile kaplı olup arka kısmında kırmızı ışık
ve ön kısmında gece kullanımını kolaylaştırıcı beyaz ışık bulunmaktadır. Tazı batarya sistemi ile
çalışır ve şarj depolarında şarjı azalan tazıların bataryaları değiştirilerek tekrardan kullanıma
sunulur. Tazı ağırlık limiti 100kg’dır.
Tazı için açılış ücreti 1.49 kuruş olup, her dakika başına ücret 0.99 kuruş olarak belirlenmiştir.
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Akıllı telefon tazı uygulaması yüklenerek üyelik adımları tamamlanmaktadır. Kredi veya banka
kartı tanımlanarak çevrimiçi ödeme gerçekleştirilmektedir. Uygulamada tazı üzerine
geldiğinizde tazının adı, pil seviyesi, mesafesine ait bilgiler yer almaktadır. Uygulama üzerinden
konumunuza en yakın durağa giderek tazının üzerindeki QR kodu okutarak tazı kiralama işlemi
gerçekleştirilmektedir. Tazı 3 kez itilerek gaz düğmesine basılır ve sürüşe başlanmaktadır. Sürüş
bitiminde tazı duraklarına tazı kilitlenerek uygulamaya fotoğraf yüklenir, eğer fotoğraf yükleme
işlemi gerçekleştirilmezse sürüş sonlanmamaktadır. Kullanıcı sadece bir tazı kiralayabilir başkası
için yaş sınırlandırılmasından dolayı kiralama işlemi gerçekleştiremez.(Şekil 5)
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Şekil 5: Tazı Haritası

Tazı uygulaması üzerinden 7/24 canlı destek sistemi ile kilit problemi, hasarlı scooter, yanlış
park gibi sorunlar bildirilerek yardım alınabilmektedir.
Kullanıcı sözleşmesine göre kullanıcı tarafından hasar verilen tazı için kullanıcıdan hasar
karşılığı ücret tahsil edilmektedir.
Çanakkale’de tazılar ile toplu taşıma araçlarını binmek yasaktır. Hız sınırı 50km/s üstü
karayollarında tazı sürüşü yasaktır. Taşıt yollarında trafik sıkışıklığına neden olmamak için yan
yana iki ve daha fazla tazı kullanımı yasaktır. Tazı kullanımında kask takmak ve koruyucu
ekipman giymek kullanıcı sorumluluğundadır. Kaldırımlarda, yaya yollarında tazı kullanımı
yasaktır. Tazılar Çanakkale kent merkezinde belirlenen bisiklet yollarını ve taşıt yollarının sağ
kısımlarında kullanabilmektedir. Tazılar tek kişi kullanımına uygundur, iki kişi binmek ve yük
taşımak yasaktır. Sürüş esnasında işaret verme harici tek kullanarak sürüş yapmak yasaktır.(Şekil
6)
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Şekil 6: Bisiklet yolu tazı kullanım örneği (Kaynak: Orijinal)

SONUÇ VE ÖNERİLER
Çanakkale kent merkezinde bisiklet yollarını yayaların kullanması nedeniyle bisiklet ve e-scooter
kullanımı zorlaşmaktadır. Yayaların bu konuda bilinçli davranması gerekmektedir.
Tazıların arka kısımlarında yer alan kırmızı ışık ve ön kısmındaki beyaz ışık aydınlatma
bulunmayan alanlarda kullanım için yetersiz kalmaktadır. Tazıların gece kullanımında diğer
taşıtlar ve yayalar tarafından algılanabilirliğini arttırmak için reflektör kullanılmalı ya da
mevcuttaki ışık şiddetleri arttırılmalıdır.
Tazılar tek kişi kullanılmalıdır. Fakat Çanakkale kent merkezinde tazılar iki kişi
kullanılmaktadır. Tazıların ayak basılan yerleri biraz daha kısa tutularak iki kişi kullanım
engellenebilmektedir.
Çanakkale kent merkezinde taşıt yollarının bazı yerlerinde arnavut kaldırımı mevcuttur. Arnavut
kaldırımı bulunan yerlerde tazı kullanımı çok zor olmaktadır.
Çanakkale kent merkezlerinde taşıt yollarında sürücüler tazıların sürüşleri için alan
bırakmamaktadır. Araç sürücülerinin bu konuda daha fazla duyarlı olması gerekmektedir.
E-scooterlar karbon salınımı, gürültü, trafik sıkışıklığı yapmayan çevre dostu ulaşım araçlarıdır.
Küresel ısınma önlemlerine yönelik toplu taşıma araçları kullanımı teşvik edilmektedir. Escooterlar kullanıcıların istediği zamanda kiralayıp gitmek istediği yere kısa zamanda
ulaşabileceği alternatif ulaşım araçlarıdır. Toplu taşıma araçları ile birlikte e-scooterların
kullanımı desteklenmelidir. E-scooterlar kullanımı için kentlerde e-scooter yolları revize edilerek
kullanımı yaygınlaştırılmalıdır.
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HADİS ŞERHLERİNİN GÜNCELLENMESİ SORUNU
THE PROBLEM OF UPDATING ḤADĪTH COMMENTARY
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ÖZET
Hadis şerh edebiyatının, hadis metinlerinde geçen nâdir kelimeleri konu alan garîbü’l-hadis
eserleriyle başladığı kabul edilir. Bu tarz eserler, hadis metinlerinde geçen tüm kelimeleri
açıklamaması ve hadislerin muhtevasına ilişkin sistematik bir yöntem takip etmemesi açısından
şerh kabul edilmezler. Sistematik olarak ilk hadis şerh çalışması, 4./10. yüzyılda Hattâbî’nin (ö.
388/998) Buhârî’nin Sahîh’ine ve Ebû Dâvûd’un Sünen’ine yazdığı eserlerle başlar. İlerleyen
süreçte her çağda Kur’ân’ın tefsirinde olduğu gibi hadisler üzerine yazılan şerhlerde de ciddi bir
artış olmuştur. Her dönemin muhaddisleri, belirli yöntemler takip ederek hadisleri
yorumlamışlardır. Günümüzde de hadis şerhleriyle ilgili çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Ancak
bu çalışmaların, çağın ilmî birikiminden istifade edilerek devrin sosyal, siyasal, kültürel ve
ekonomik yapısıyla bağı yeterince kurulamadığı için, hadislerin güncel etkinlik gücü toplumda
istenilen düzeyde yankı bulamamaktadır.
Bu tebliğde çağın ilmî verileriyle hadis şerhlerinin güncellenmesi sorunu ele alınmıştır.
Araştırmanın kapsamı âhir zamanda ortaya çıkacak gaybî haberlerle ilgili hadis şerhlerinin
güncellenmesiyle sınırlandırılmıştır. Tebliğ sunumunda böyle bir konunun tercih edilmesinin
sebebi, hadis şerhlerinin güncellenmesi hususunda farkındalık ortaya koymaktır. Araştırmada
bazı hadislerin yorumlanmasında çağlara göre değişkenlik gösterecek olan alanlarda klasik hadis
şerhçiliğinin yetersiz kaldığı vurgulanmış ve bu ilmin temel yöntemleri ve öğretileri esas alınmak
kaydıyla mübhem, müteşâbih ve sembolik ifadelerin yeniden yorumlanması gerektiğinin altı
çizilmiştir. Çalışmanın hedefi, hadis şerhlerinin yeniden güncellenmesi hususunda tartışma
zemini oluşturmak ve böylece hadis bilimi sahasına katkı sağlamaktır.
Araştırmada hadis sahasında yazılmış eserlerle ilgili doküman analizi yöntemi kullanılarak bazı
sonuçlar elde edilmiştir. Yapılan araştırma neticesinde; özellikle âhir zamana hitap eden
hadislerin yorumlanmasında klasik hadis şerhlerinin lafzî/literal anlamlarının yetersiz kaldığı
sonucuna ulaşılmıştır. Âhir zamana hitap eden mübhem ve müteşâbih lafızların
yorumlanmasında dönemsel yakınlıktan dolayı yeni yorum imkanlarının ortaya çıktığı tespit
edilmiştir. Örneğin; Yahudilerin arkasına saklanacağı beyan edilen hadisteki garkad ağacının
mahiyetinin ve ağacın konuşmasının günümüz ilmî verilerine göre gerçekte bir ağaç olmayıp
ağaç metaforuyla sinema, görsel ve sosyal medya gibi platformların olabileceği şeklinde yeni
yorum imkânları da ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Hadis, Şerh, Güncellemek, Sorun.
ABSTRACT
It is accepted that ḥadīth commentary/sharḥ literature started with gharīb al-ḥadīth works that
deal with rare words in ḥadīth texts. Such works are not accepted as annotations because they do
not explain all the words in the ḥadīth texts and do not follow a systematic method regarding the
content of the ḥadīths. The first ḥadīth commentary study systematically, begins with the works
written by Khattābī (d. 388/998) for Bukhārī’s Ṣahīh and Abū Dāwūd’s Sunan in the 4./10th
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century. In the following process, there has been a serious increase in the commentaries written
on the ḥadīths, as in the interpretation of the Qur’ān in every age. The ḥadīth scholars of every
age interpreted the ḥadīths by following certain methods. Today, there are various studies about
ḥadīth commentaries. However, since these studies could not be sufficiently connected with the
social, political, cultural and economic structure of the period by making use of the scientific
accumulation of the age, the current effectiveness of the ḥadīths has enough repercussions in the
society.
In this paper, the problem of updating the ḥadīth commentaries/sharḥs with the scientific data of
the age is discussed. The scope of the research is limited to updating the ḥadīth commentaries
about the unseen news that will emerge in the End Times. The reason why such a topic was
preferred in the presentation of the paper is to raise awareness about updating the ḥadīth
commentaries. In the study, it was emphasized that classical ḥadīth commentary was insufficient
in the interpretation of some ḥadīths in areas with variability according to the ages, and it was
underlined that ambiguous, allegorical and symbolic expressions should be reinterpreted on the
basis of the basic methods and teachings of classical ḥadīth commentary. The aim of the study is
to create a discussion ground for reupdating the ḥadīth commentaries and thus to contribute to
the field of ḥadīth science.
In the research, various findings were reached by using the document analysis method related to
the works written in the field of ḥadīth. As a result of the research; It has been concluded that the
literal meanings of classical ḥadīth commentaries are insufficient, especially in the interpretation
of ḥadīths that appeal to the End Times. It has been determined that new interpretation
opportunities have emerged in the interpretation of ambiguous and allegorical expressions that
appeal to the End Times, due to the closeness of the period. For example, new interpretations
have emerged that the nature of the gharqad tree and the speech of the tree in the ḥadīth, which
is declared to be hidden behind the Jews, is not actually a tree according to today’s scientific
data, but that there may be platforms such as cinema, visual and social media with the tree
metaphor.
Keywords: Ḥadīth, Commentary, Update, Problem.
GİRİŞ
Hz. Peygamber, Kur’ân metni üzerine inşa edilen İslâm’ın yayılması sürecinde söz, fiil ve
takrirleriyle aktif rol almıştır. O, bir taraftan Kur’ân’ın hitabına, normlarına ve rehberliğine göre
İslâmî bir hayat nizamını kurmaya çalışırken bir taraftan da bu rehberliğin nasıl yapılacağını
sahâbe nesline göstermiştir. Onun rehberliğinin merkezinde sünnetin iki esas unsuru
bulunmaktadır. Bunlardan birisi onun fiilleri diğeri ise sözleridir. Hz. Peygamber’in fiillerinin
sahabe tarafından aktarımı da sözlü beyanla olmaktadır. Dolayısıyla onun rehberliğinin
merkezinde hitabet ve anlatım yer almaktadır. Vahyin ve Hz. Peygamber’in muhatabı olan
sahâbîler onun anlatımlarındaki emir, nehiy, uyarı, müjde, öğüt, tavsiye, ibret ve bilgi içerikli
sözlerini anlamak için yoğun çaba harcamışlardır. Bu yönüyle hadislerin anlaşılması ve
yorumlanmasında ilk katkı, bizzat hadislerin muhatabı olan sahâbîler tarafından sunulmuştur.
Sahâbîler, hadislerde anlatılan bilgilerin faydası olup olmayacağına bakarak özellikle kendilerini
ilgilendiren konulardaki hadislerin anlaşılmasına ayrı bir önem vermişlerdir. Çünkü sahâbîler,
Kur’ân ve hadislerde yer alan anlatımlardaki ana gayenin kişiye fayda sağlaması ve kişinin bu
bilgiler ekseninde yaşamını anlamlandırması gerektiğini biliyorlardı. Hadislerin
yorumlanmasında bilginin fayda sağlaması düşüncesinden hareket edilerek bir hadis şerh
geleneği oluşmamıştır. Hadisler, tasnif edildikleri konu başlıklarına göre ele alınarak şerh edilmiş
ancak zamansal değişim olgusu çerçevesinde hadislerin dilbilimsel hitabet boyutu tam olarak
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ortaya çıkarılmamıştır. Örneğin âhir zamanla ilgili hadislerin dil içerikleriyle, umuma hitap eden
hadislerin dil içerikleri birbirinden farklıdır. Bu dönemle ilgili hadisler yorumlanırken hem
hadislerin dil içerikleri hem de muhatap kesimin sosyo-psikolojik özellikleri dikkate alınarak
yorumlar zenginleştirilmelidir. Diğer bir anlatımla hadisler, işaret edilen dönemin kavramlarıyla
ilişkilendirilerek ele alınmalıdır.
Bu tebliğde çağımızın ilmî verileriyle hadis şerhlerinin devrin sosyal, siyasal, kültürel ve
ekonomik yapısıyla bağının kurulması ve dil kodlarının çözülmesiyle yeninden ele alınıp
güncellenmesi sorunu incelenecektir. Araştırmanın kapsamı âhir zamanda ortaya çıkacak gaybî
haberlerle ilgili hadis şerhlerinin güncellenmesiyle sınırlandırılmıştır. Tebliğ sunumunda böyle
bir konunun tercih edilmesinin sebebi, hadis şerhlerinin güncellenmesi hususunda farkındalık
ortaya koymaktır. Çalışmanın hedefi, hadis şerhlerinin yeniden güncellenmesi hususunda
tartışma zemini oluşturmak ve hadislerin güncel etkinlik gücünün toplumda makes bulmasının
yollarını arayarak alana katkı sunmaktır. Araştırmada öncelikli olarak klasik hadis şerh edebiyatı
ve özelliklerine değinilecektir. Daha sonra klasik şerh kültürüne ek olarak günümüzde şerhlerin
güncellenmesini gerektirecek konular üzerinde durulacaktır.
1. HADİS ŞERH EDEBİYATIN GELİŞİMİ VE ÖZELLİKLERİ
Hadis şerh edebiyatının, hadis metinlerinde geçen nâdir kelimeleri konu alan garîbü’l-hadis
eserleriyle başladığı kabul edilir. Bu tarz eserler, hadis metinlerinde geçen tüm kelimeleri
açıklamaması ve hadislerin muhtevasına ilişkin sistematik bir yöntem takip etmemesi açısından
şerh kabul edilmezler. Sistematik olarak ilk hadis şerh çalışması, 4./10. yüzyılda Hattâbî’nin (ö.
388/998) Buhârî’nin Sahîh’ine ve Ebû Dâvûd’un Sünen’ine yazdığı eserlerle başlar. İlerleyen
süreçte çok sayıda şerh çalışması yapılmış olsa da bu alanda Ṣaḥîḥ-i Buḫârî üzerine İbn Hacer
el-Askalânî’nin (ö. 852/1449) Fetḥu’l-bârî bi-şerḥi Ṣaḥîḥi’l-Buḫârî ve Bedrüddîn el-Aynî’nin
(ö. 855/1451) ʿUmdetü’l-ḳārî fî şerḥi Ṣaḥîḥi’l-Buḫârî isimli eserleriyle yazdıkları çalışmalar
zirve kabul edilir. Aynı dönemde yaşayan her iki müellif, sadece hadis şerh edebiyatında çığır
açmakla kalmamış kendilerinden sonra gelen hadis şerh edebiyatına da kaynaklık ederek alanda
otorite kabul edilmişlerdir. Her iki müellifin yazdığı şerhler daha önce yazılan şerhleri birçok
açıdan geride bıraktığı için birer şerh güncellemesi olarak kabul edilebilir.
Şerhlerle ilgili bu kısa girişten sonra hadis şerhlerinin özellikleri şu şekilde özetlenebilir:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

Hadislerdeki kapalı kısımların açıklanması,
Râvi ve isnad tenkidinin yapılması,
Hadisin tahrîcinin yapılması,
Hadislerin sıhhat derecelerinin belirtilmesi,
Metin farklılıklarına işaret edilmesi,
Garib kelimelerin tahlillerine yer verilmesi,
Kelimelerin sarf ve nahiv açısından ele alınması,
İfadelerin belagat özellikleri üzerinde durulması,
Hadislerin vürûd sebeplerine yer verilmesi,
Daha önceki şerhlerdeki eksiklerin giderilmesi,
Hatalara işaret edilmesi,
Hadislerin, devrin sosyal, siyasal ve kültürel yapısıyla ilişkilendirilmesi (Sakallı 2016).
1. HADİS ŞERHLERİNİN GÜNCELLENMESİ SORUNU

Hadis şerhlerinin güncellenmesi kavramıyla hadislerin değil, şerhlerin güncellenmesi
gerektiğinin altı çizilmektedir. Zira hadislerin, şerhlerden bağımsız olarak anlaşılması ve
yorumlanması, bugüne kadar geliştirilen ilmî birikimin sağlayacağı faydadan mahrum kalmayı
da beraberinde getirecektir. Hadislerle bugünü inşa etmenin en sağlıklı ve tutarlı yolu, geçmişin
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birikimi üzerine yeni dinamik yapılar kurmaktır. Bu açıdan şerhlerin güncellenmesi söylemi,
şerhlerde günümüz açısından hem gereksiz hem de zaman kaybı olan malumat yerine, toplumla
bütünlük bağını kuracak ve okuyanları aktüel olarak içine çekecek bir yenilenmeyi ifade eder.
Günümüzde hadislerin anlaşılması ve yorumlanmasında çeşitli usul geliştirme çabaları ve buna
bağlı olarak hadis yorum bilim metodolojisi çalışmaları ve teklifleri yapılmaktadır (Kırbaşoğlu
2005). Bunun yanı sıra hadis ilminin yeniden inşası (Kırbaşoğlu 1993), hadisleri yeniden
anlamak (Karataş 2002), hadislerin anlaşılmasında metnin yeniden inşası sorunu (Ünal 2003) ve
hadislerin yeniden değerlendirilmesi (Schacht 2007) gibi öneri ve teklifler de sunulmuştur. Bu
çalışmaların özünde günümüzde hadislerin daha iyi anlaşılması çabası yatmaktadır.
Bu tebliğde, hadislerde âhir zamanda yaşanılacağı ifade edilen olaylarla, hadislerdeki anlatımlar
ve dil bağlantıları analizleri yapılarak bazı teklifler sunulacaktır. Öncelikli olarak şunu ifade
edelim ki Hz. Peygamber’in anlatımları tek düze bir anlatım değil, çok yönlü anlatımlardan
oluşmaktadır. Hadis metinlerinde Hz. Peygamber’in öne çıkan bazı üslup özellikleri arasında;
sözünün muktezâyı hale uygun olması, yapmacık konuşmalardan sakınması, kelimelere yeni
anlamlar yüklemesi ve yeni kelimeler ihdas etmesi, atasözü/darb-ı mesel haline gelen sözler
kullanması, cevâmiul-kelîm olan sözlere yer vermesi, soru-cevap/isticvab metoduna başvurması,
din dilini kullanması, aklî ve mantıkî delillerle konuşması ve kıssa ve tasvirlerle anlatması gibi
hususlar yer almaktadır (Kazan 2005).
Hz. Peygamber’in hadislerinde yer verdiği gaybî bilgiler ve anlatımların diğer anlatımlara
nazaran dilbilimsel açıdan ayrı bir gözle değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizmek istiyoruz.
Hadislerde geçen gaybî haberlerin bazıları geçmiş zamanda yaşanmış, bazıları gelecekte
yaşanacak olanlar ve bazıları da gayb alemine ilişkin olmak üç başlıkta toplanabilir. Hz.
Peygamber, gelecekte yaşanacak hâdiselerde meydana gelecek olaylar bilgisini, aynadaki
görüntülerin diğer aynaya yansıması gibi ruhuna olayların suretlerinin yansıması ya da
peygamberlerin muhayyile gücüyle ortaya koydukları görseller, semboller ve temsiller yoluyla
almaktaydı (Yavuz 2012). Görseller, semboller ve temsiller ise evrensel dili oluşturmaktadır
(Piercy 2014; Ayaydın 2012). Gelecekle ilgili haber veren hadis metinleri yorumlanırken
semboller yoluyla elde edilmiş anlatımların dil kalıplarına nasıl döküldüğü sorusunu sormak ve
bu çerçevede hadisi yorumlamak gerekir. Âhir zamanda yaşanacak olay ve hâdiseler dil
kalıplarına dökülürken, kelimelerin kifayetsiz gelmesi ya da literal anlamıyla ifade edilmesi, dilin
doğasında olan bir durumdur. Evrensel bir dili, Arapça’nın en beliğ ve fasih dil imkânlarını
kullanarak anlatmak, Hz. Peygamber’e has bir durumdur. Çünkü o vahyin dilini kullanan bir
peygamberdir (Necm 53/3-4).
Hadislerin söz-anlam ilişkisi ve dil açısından yorumu yapılırken gelecekle ilgili haber veren
metinlerdeki kavramları evrensel dil teorisi çerçevesinde yorumlamanın maksûd manayı ortaya
çıkarmada ayrı bir katkısı olacaktır. Bu tarz metinlerin yorumlanmasında hadis şerhlerinde
kullanılan yaklaşım ve metotlar yeterli değildir. Çünkü daha ortaya çıkmamış kavramların sadece
dil tahlilleri ya da vürûd sebeplerine dayanarak yorumlanması, Hz. Peygamber’in anlatmak
istediği manayı yakalamak için yeterli düzeyde imkân vermemektedir. Hadislerin hem devrin
sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik yapısıyla bağının kurulması (Sakallı 2016) hem de âhir
zamana yönelik bilgi veren metinlerin dil kodlarının çözülmesi gerekir.
Bu tarz metinler yorumlanırken şu soruları sormak işin mahiyetinin anlaşılması açısında
önemlidir: Hz. Peygamber kimi muhatap almıştır? Bir diğer anlatımla gerçek muhatap kimdir?
Sahâbîler mi yoksa anlatılan hâdisenin yaşandığı dönemdeki topluluklar mı? Asıl muhatabı
bulmada bilginin kime fayda sağlayacağı ve bilgiden kimlerin yararlanacağına da bakmak
gerekir. Hadiste kıyamete yakın bir dönemde gerçekleşeceği belirtilen bir olay üzerinden
evrensel dil kullanımını açıklamaya çalışalım.
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1. ĞARKAD ÖRNEĞİ
Ebû Hüreyre’den (r.a.) nakledildiğine göre Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
“Müslümanlarla Yahudiler savaşmadıkça kıyamet kopmayacaktır. O savaşta Müslümanlar
(galip gelerek) Yahudileri öldürecekler. Ancak (bu hengamede bazı) Yahudiler, taşın ve ağacın
arkasına saklanacaklar. Bu durumda taş veya ağaç; “Ey Müslüman, Ey Allah’ın kulu, şu
arkamdaki Yahudidir, gel de onu öldür!” diye haber verecektir. Ancak ğarkad ağacı müstesna,
çünkü o, Yahudilerin ağaçlarındandır.” (Müslim, Fiten 82). Hadiste ön plana çıkan dil unsurları
arasında, kıyamet kopmadan önceki dönem, taş ve ağacın arkasına saklanılması, taşın ve ağacın
konuşması ve ğarkad ağacı yer almaktadır. Teorik çerçevesi çizilen bir önceki bölümde de işaret
edildiği gibi hadis, gelecekte yaşanacak olan gaybî bir bilgi içermektedir. Bilginin içerisindeki
dil anlatım öğeleri, klasik şerh geleneğine göre hakikat manasına göre yorumlanmıştır.
Yorumlarda Hz. Peygamber’in bu bilgiyi hangi yolla ve nasıl elde ettiği üzerinde de
durulmamıştır.
Klasik hadis şerhlerinin neredeyse tamamında ağaç ve taşlar gerçek anlamıyla yorumlanmıştır.
İbn Hacer (1960) Fetḥu’l-bârî’de ğarkad hadisini yorumlarken cansız varlıklardan ağaç ve taşın
konuşmasının hakiki veya mecazî manada bir konuşma olabileceğini belirterek, konuşmanın
gerçek anlamda olduğu görüşünü tercih eder. İbn Hacer ve diğer hadis yorumcularının ağaç ve
taşı metaforik bir anlatım araçları olarak görmemelerinin altında yatan sebebin, zamansal ve
evrensel dil unsurlarının o dönemde henüz ortaya çıkmamasından kaynaklandığı söylenebilir.
Ancak yaşadığımız çağın âhir zamana yakın olması, dilbilimsel açıdan bu kodların çözülmesine
imkân tanımaktadır.
Hadiste geçen dil unsurlarının mecâz anlamda olduğu kabul edildiğinde ise Yahudilere göre
otorite ve sihirli gücü temsil eden asânın, günümüzde sinema ve görsel medyanın etkili ve sihirli
gücüyle sembolize edildiği ifade edilebilir. Hollywood, Pinewood, Yeşilçam ve Bollywood gibi
güçlü sinema adlarının, ağaç ve değnek gibi adlarla anılması, hadiste geçen Yahudilerin arkasına
saklanıp da kendilerini deşifre etmeyecek ğarkad ağacının, sinema ve medya olduğu fikrini öne
çıkarmaktadır. Sinema ve medyada gerçek failleri tespit etmenin zorluğu nedeniyle, hadisteki
ağaç metaforu sinema/medya-ğarkad ilişkisini güçlendirmektedir. Biz hadiste geçen dil
unsurlarının mutlak surette bu anlamlara geldiğini iddia etmiyoruz. Evrensel dil kodlarının
çözülmesiyle başka anlamlar da ortaya çıkabilir. Ancak evrensel dil anlatımı açısından konuya
yaklaşılacak olursa, Yahudilerin arkasına saklanacakları ve onları koruyacak olan ağacın, gerçek
bir ağaç olmadığı söylenebilir. Böyle bir anlamı geçersiz kılan hususun, teknoloji asrında
kullanılan savaş araç-gereçlerindeki değişim olduğu ifade edilebilir. Zira savaşlarda kullanılan
araç-gereçler yeni tanımlar kazanmış, dolayısıyla savaşın niteliği de değişmiştir.
Ğarkad ve kıyamet alametlerini konu edinen hadislerin dil çözümlemeleri yapılırken sadece
geçmişten gelen dil tahlilleri üzerinden bir okuma yapmak, gerçek mananın ortaya
çıkarılmasında yeterli olmaz. Hatta bazen hadis şerhlerinde yerleşik manalara bağlanmanın da
gerçek manaların ortaya çıkarılmasında olumsuz bir etken olabileceği söylenebilir. Bu açıdan
âhir zamanda gerçekleşeceği belirtilen fiten ve melâhim kitaplarında yer alan hadis metinlerinin
mana inşası kurulurken, evrensel dil unsurları çerçevesinde yorumlar yaparak hakikati aramakta
fayda vardır. Bu durum, hadis şerhlerinin güncellenmesini gerekli kılmaktadır. Âhir zamanda
gerçekleşeceği belirtilen hadis metinlerinin yorumlanmasında, hadis şerhlerinde yer alan usul ve
kaidelere ek olarak hâdisenin gerçekleşeceği zamanın dil kodlarının da çözümlenmesi gerektiğini
ifade etmek istiyoruz. Çünkü bu tarz hadislerde asıl muhatap sahâbîler değil, o dönemde yaşayan
topluluklardır. Hitap hangi kesime yapılıyorsa metinler de o dilin kodlarına bağlı olarak inşa
edilir. Âhir zamanla ilgili anlatılan olaylarda sahâbîler bilgiyi alıcı ve aktarıcı konumunda
bulunmaktadırlar. Bu bilgilerin sahâbeye olan faydasıyla bilginin ortaya çıkacağı dönemde
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yaşayan Müslümanlara olan faydası farklı olacaktır. Bu açıdan Hz. Peygamber’in geçmiş,
gelecek ve gayb âlemine ait hadislerinde evrensel bir kullandığı söylenebilir. Hadislerin tamamı
mana itibariyle evrensel bir nitelik arz etmekle beraber âhir zamana ilişki hadis metinlerinde
kullanılan dilin de evrensel olduğu bilinmelidir. Metinlerdeki bu evrensellik, melekût ve gayb
âlemine ait bilgilerin Hz. Peygamber’in diline sembolik anlatımlar olarak yansımasından ileri
gelmektedir.
SONUÇ
Hadis şerhlerinin güncellenmesi, şerhlerde günümüz açısından hem gereksiz hem de zaman
kaybı olan malumat yerine, toplumla bütünlük bağını kuracak ve okuyanları aktüel olarak içine
çekecek bir yenilenmeyi ifade eder. Hadislerin söz-anlam ilişkisi ve dil açısından yorumu
yapılırken gelecekle ve âhir zamanla ilgili haber veren metinlerdeki kavramları evrensel dil
teorisi çerçevesinde yorumlamanın, maksûd manayı ortaya çıkarmada ayrı bir katkısı olacaktır.
Bu tarz metinlerin yorumlanmasında hadis şerhlerinde kullanılan yaklaşım ve metotlar yeterli
değildir. Çünkü daha ortaya çıkmamış kavramların sadece dil tahlilleri ya da vürûd sebeplerine
dayanarak yorumlanması, Hz. Peygamber’in anlatmak istediği manayı ortaya çıkarmak için
yeterli düzeyde imkân vermemektedir. Hadislerin hem devrin sosyal, siyasal, kültürel ve
ekonomik yapısıyla bağının kurulması hem de âhir zamana yönelik bilgi veren metinlerin dil
kodlarının çözülmesi gerekir. Bu kodların çözümlenmesinde, Hz. Peygamber’in kullandığı
kavramlarla hâdiselerin gerçekleşeceği dönemdeki kavramlar arasındaki benzerliklerin
keşfedilmesinin etkisi büyüktür.
Ğarkad örneğinde olduğu gibi hadis metinlerinin dil çözümlemeleri yapılırken sadece
geçmişten gelen dil tahlilleri üzerinden bir okuma yapmak, gerçek mananın ortaya
çıkarılmasında her zaman yeterli olmamaktadır. Âhir zamanda gerçekleşeceği belirtilen fiten ve
melâhim kitaplarında yer alan hadis metinlerinin mana inşası kurulurken, evrensel dil unsurları
ve sembolik anlatımlar çerçevesinde yorumlar yaparak hakikati aramakta fayda vardır. Bu
faydanın ortaya çıkması, hadis şerhlerinin anlatılan mantık örgüsüne göre yeniden
güncellenmesine bağlıdır.
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ÖZET
Çeşitli tarihi dönemlerde Azerbaycan topraklarında çok sayıda şehirler olmuştur. Bu şehirler ayrı
ayrı ülkelerin sosyo-politik ve kültürel yaşamında önemli rol oynuyordu. Başkent şehirler
devletin arazisi, nüfusu, ekonomisi, ticareti ve kültürel hayatını kontrol etmekle birlikte onların
yönetimini gerçekleştiriyordu. Bazıları tehlikelerden kurtulmak için yüksek, zor geçilen
bölgelerde, diğerleri ticaret yolları üzerinde, daha bir kısmı ise su havzaları kenarında inşa
olunmuştur. Bu açıdan eski ve ortaçağ döneminde Gazaka, Tebriz, Şamahı, Gebele, Gence,
Berde ve diğer şehirlerin tarihinin öğrenilmesi büyük ilgi uyandırıyor.
Son antik dönem - Ortaçağ'da Azerbaycan şehirleri ekonomik açıdan gelişmiştir. Aynı zamanda
şehirler askeri merkezlere dönüşmekle işgalci savaşlardan korunmak görevini taşıyordu.
Şehirlerin, özellikle Ortaçağ başkent şehirlerinin önemli belirtilerinden biri kendilerinin güçlü ve
sağlam savunma sistemine sahip olması, güvenilir kale duvarları ile kuşatılması, bazen merkezin
şehre yakın kaleler aracılığıyla savunulması idi.
Ortaçağ'da şehirler kurulurken ve eski şehirler tekrar merkeze dönüşürken mutlaka güçlü
saldırılar ve uzun süren savaşlara karşı sağlam kalması dikkate alınırdı. Bu nedenle şehirciliğin
ana faktörlerinden biri onların savunulması ile ilgili olmuştur. Bu zaman doğal ortam, yerel inşaat
malzemeleri ve dönemin savunma yöntemleri dikkate alınırdı.
Ortaçağda şehirlerin önemli özelliklerinden biri de şehirlerin savunma sisteminde yeni olay stratejik açıdan önemli noktalarda kalelerin ya restore edilmesi, ya da düşürülmesi olmuştur. Bu
kaleler çok muhteşem olur, döneminin önemli askeri ihtiyaçlarını karşılıyordu. Onlardan biri de
Kız kalesi idi.
Eski ve Ortaçağ döneminin mimari anıtları arasında Kız kaleleri önemli yer tutmaktadır. Bu
anıtlar Türk kültürünün simgesi, tarihi gelişmekte olan belirli yasalara uygun yaratıcılık sürecinin
sonucu, kültürel mirasın bir parçasıdır. İstanbul'dan Pakistan'a kadar yayılan Kız kalelerinin her
birinin kendi mimari tarzı vardır. Onların ortak yönü ile birlikte farklı özelliklerinin olmasını ise
bu yapıların bulunduğu her bölgenin eski tarihi, mimari gelenekleri vb. bakımdan açıklamak
mümkündür. Azerbaycan topraklarında inşa edilen Kız kalelerini gösterilen farklı grublara ait
etmek mümkündür.
Kız kalelerinin en eskisi Bakü şehrinde bulunmaktadır. Çeşitli bilim adamları bu anıtı tapınak,
şapel, askeri kale, deniz feneri, gözlem evi vb. gibi değerlendirmişlerdi. Bakü şeherinin de dahil
olduğu Şirvanşahlar devletinin topraklarında daha birkaç Kız kalesi mevcuttur ve tarihi çeşitli
şehirlerle ilgilidir. Kız kalesi isminin oluşmasında eski dini inançlar, mitolojik ve etik - ahlaki
görüşler, bazı tarihi olaylar önemli rol oynamıştır.
Kız kaleleri Türkiye'de yaygındır. Buradaki Kız kaleleri hem mimarisi, hem de tarihi açıdan
çevre bölgelerin yapılarından farklılık arzediyor. Bu kaleler şehir kültürünün bir parçası olmakla
tarihi olaylarda (İstanbul, Korikos vb.) kendisine özgü rol oynamış, bulundukları bölgelerin
mimari özelliklerini kendisinde toplamıştır.
Böylece şehir kültürü ile sıkı bağlı olan Kız kalelerinin öğrenilmesi kentlerin tarihi geçmişi,
bugünü ve ilerideki gelişimini incelemek açısından zorunludur.
Anahtar kelimeler: Kız kaleleri, Azerbaycan, Şirvanşahlar devleti, Ortaçağ, şehir kültürü,
memari yapılar
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ABSTRACT
During various historical periods many cities existed on the territory of Azerbaijan. These cities
took an important part in the social – political and cultural life of separate countries. The capital
cities controlled the land, population, economy, trade and cultural life of state as well as
managing them. Some ones have been constructed in high, difficult to pass areas to avoid
dangers, others on trade routes and another part on the bank of water basins. From this point of
view, investigation of history of Gazaka, Tabriz, Shamakhi, Gabala, Ganja, Barda and other cities
in the period of Ancient and Middle Ages excited the great interest.
During last ancient period – the Middle Ages the cities of Azerbaijan have been developed
economically. At the same time the cities had to be protected from invading wars by turning into
military centers. One of the important signs of the cities, especially the capital cities of the Middle
Ages, were being of strong and solid defensive system, surrounding by reliable tower walls and
sometimes defending of center through towers close to the city.
During the Middle Ages, when cities have been established and old cities have been turned into
centers again, it was taken into consideration of their strong being against heavy attacks and long
wars. Therefore one of the main factors of urbanism have been connected in their defense. At
this time the natural conditions, local materials of construction and defensive methods of period
have been taken into consideration.
One of the important features of the cities during the Middle Ages was the new element in the
defensive system of the cities – either the restoration or the corresponding of towers to natural
conditions at strategically important points. These towers were very magnificent, they
corresponded to the important military needs of the period. One of them was Maiden Tower.
The Maiden Towers take an important part among the architectural monuments of the Ancient
and Middle Ages. These monuments are the symbol of Turkish culture, the result of the creative
process in accordance with certain developing laws and part of the cultural heritage. Each of the
Maiden Towers spread from Istanbul to Pakistan has its own architectural style. The fact of their
different features together with common elements is possible to explain from the point of old
history, architectural traditions and etc. of each region where these constructions are located. It
is possible to attribute the Maiden Towers constructed on the territory of Azerbaijan to the
indicated different groups.
The oldest of the Maiden Towers is located in the city of Baku. The various scholars considered
this monument as a temple, chapel, fortification, lighthouse, observatory and etc. There are
several Maiden Towers on the territory of state of Shirvanshahs including the city of Baku and
their history is connected with different cities. The ancient religious beliefs, mythological and
ethical-moral views, some historical events took an important part in the formation of the name
of Maiden Tower.
The Maiden Towers are common in Turkey. The local Maiden Towers differ from constructions
of the surrounding regions both for their architecture and history. These towers took an important
part in historical events (Istanbul, Korykos etc.) and gathered the architectural features of the
regions where they are situated in, being a part of the city culture.
Thus investigation of the Maiden Towers closely connected with the city culture is important for
to examine the historical past, present and future development of the cities.
Keywords: Maiden Towers, Azerbaijan, state of Shirvanshahs, Middle Ages, city culture,
architectural monuments
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ÖZET
Bu araştırmanın amacı, çalışan tüketicilerin gıda takviyesi kullanım motivasyonlarını ortaya
koymaktır. Bu kapsamda Karabük Üniversitesi’nde Ocak-Şubat 2022 tarihleri arasında 327
personele anket uygulanmış olup, 22 anket formu eksik ve hatalı veriler içermesi nedeniyle
elenmiştir. Bu eleme sonucunda, kalan 305 anket içinden, gıda takviyesi kullandığını ifade eden,
117 katılımcıya ait verilere bağımsız örneklem t-testi ve tek yönlü ANOVA testi uygulanmıştır.
Bu analizler sonucunda, çalışan tüketicilerin cinsiyetine, çalıştığı pozisyona, eğitim düzeyine,
gelir durumuna ve yaş gruplarına göre gıda takviyesi kullanım motivasyonları ortalamaları
arasında istatistiki bakımdan anlamlı derecede bir farklılık bulunamamıştır. Ayrıca toplam
katılımcıların %61.6’sının takviye edici gıda kullanmadığı görülmüştür. Gıda takviyesi kullanan
çalışan tüketiciler, ara sıra hasta olduklarını (%51.3), çoğunlukla doktor tavsiyesi (%54.7) ile
vitamin kullandıklarını (%47.9) teminini ise eczaneden sağladıklarını (%53.0) ifade etmişlerdir.
Çalışan tüketiciler gıda takviyesi kullanımının; bağışıklık sistemini güçlendirdiği (3.70), sağlıklı
yaşama katkı sağladığı (3.64), günlük besin değerlerini tamamlamaya yardımcı olduğu (3.61),
çalışma hayatını olumlu etkilediği (3.41), çalışma performansını ve iş enerjisini arttırdığı (3.28),
iş hayatındaki tükenmişliğe ve strese iyi geldiği (3.19) fikrine katılmaktadır. Yine de pek çok
gıda takviyesinin, vücutta güçlü biyolojik etkileri olan aktif maddeler içermesi bir çok tüketicinin
takviyelere mesafeli yaklaşmasına neden olduğu bilinmektedir. Ancak Covid-19 salgını
döneminde bağışıklığın güçlü tutulması yönündeki telkinlerin ve algınan risklerin takviye edici
gıdalara yönelik talebi arttırdığı düşünülmektedir.
Anahtar kelimeler: Çalışan Tüketici, Gıda takviyesi kullanımı, Motivasyon
ABSTRACT
This research aims to reveal the motivations of working consumers to use food supplements. In
this context, a questionnaire was applied to 327 personnel at Karabük University between
January and February 2022, and 22 questionnaires were eliminated due to incomplete and
incorrect data. As a result of this elimination, the independent sample t-test and one-way ANOVA
test were applied to the data of 117 participants out of the remaining 305 questionnaires who
stated that they used food supplements. As a result of these analyzes, no statistically significant
difference was found between the averages of food supplement use motivations according to
gender, position, education level, income status, and age groups of working consumers. In
addition, it was observed that 61.6% of the total participants did not use supplements. Working
consumers who use food supplements stated that they are occasionally sick (51.3%), they mostly
use vitamins (47.9%) with the advice of a doctor (54.7%), and they get their supply from a
pharmacy (53.0%). Employees who use food supplements agree that food supplements
strengthen the immune system (3.70) and contribute to a healthy life (3.64). They also think that
it helps to complete the daily nutritional values (3.61), affects working life positively (3.41), and
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increases work performance and work energy (3.28). According to the thoughts, it is suitable for
burnout and stress in business life. (3.19) agrees. However, it is known that many food
supplements contain active substances with potent biological effects on the body, causing many
consumers to approach the supplements at a distance. However, it is thought that the suggestions
and perceived risks to keeping immunity strong during the Covid-19 epidemic increase the
demand for supplements.
Keywords: Employee Consumer, Dietary Supplements, Motivation

GİRİŞ
Gıda takviyeleri veya takviye edici gıdalar, bireylerin eksikliğini yaşadığı, dengeli beslenmek
için yeterli miktarda alamadıkları, vitamin, mineral, yağ asitleri, fonksiyonel ve bitkisel gıdaların
hap, tablet, kapsül veya sıvı formlar şeklinde dışarıdan alınmasıdır (Ergen & Bekoğlu, 2016).
Gıda takviyeleri; sağlık, zindelik, fiziksel veya zihinsel performans ya da hastalıkları önlemeye
yardımcı olarak pazarlanmaktadır. Tüketiciler, beslenmelerini dengelemek, besin eksikliğini
telafi etmek, egzersiz veya sağlıksız yaşam tarzını telafi etmek, sağlığını korumak ve
iyileştirmek, kronik hastalıkları önlemek, zihinsel ve bedensel performanlarını artırmak gibi
nedenlerle takviye edici gıdaları kullanmaktadır (Rocha vd., 2016). Bu kullanım amaçlarının yanı
sıra kozmetik amacı ile de kullanılabilmektedir (Petroczi, vd., 2011). Ancak kimi zaman bazı
üreticiler, gıda takviyelerini sahip olmadığı özellikleri veya etkileri varmış gibi tanıtarak
tüketicileri aldatmakta ve mağdur etmektedir. Hatta bazı üreticiler, sentetik bileşikler veya yasa
dışı bitkisel maddeler ekleyerek tüketicilerin beklentilerini karşılayarak satışlarını arttırma
yoluna gidebilmektedir (Koncic, 2018). Bu tür gıda takviyelerinin, etiketindeki içerik listesinde
tağşiş belirtilmediği için tüketiciler bunun farkında olamamaktadır. Bu tür gıda takviyelerinin
alınması ciddi yan etkilere, hatta ölümlere neden olabilmektedir. Ayrıca bir doktor tarafından
reçete edilen normal ilaçların yanında katkılı gıda takviyeleri alındığında ilaç etkileşimleri
yaşanabilmektedir (Biesterbos vd., 2019). Bu açıdan gıda takviyelerinin bilinçli kullanılması son
derece önemlidir. Özellikle A, D, E ve K vitaminlerinin aşırı miktarlarda tüketimi, vücutta
depolanarak toksik maddeye dönüşebilmektedir. (Özbekler, 2019).
Bu açıdan takviye edici gıdaların üretimi ve satışını denetleyen yönetmeliklerin varlığı ve
kapsamı önemlidir. Ülkemizde bulunan takviye edici gıdaların ithalatı, üretimi, işlenmesi ve
piyasaya arzına ilişkin yönetmelik ile bu usul ve esaslar belirlenmiştir (Resmî Gazete, 2013). Bu
yönetmeliğin m.4/2(h) bendine göre takviye edici gıda: “Normal beslenmeyi takviye etmek
amacıyla vitamin, mineral, protein, karbonhidrat, lif, yağ asidi, aminoasit gibi besin öğelerinin
veya bunların dışında besleyici veya fizyolojik etkileri bulunan bitki, bitkisel ve hayvansal
kaynaklı maddeler, biyoaktif maddeler ve benzeri maddelerin konsantre veya ekstraktlarının tek
başına veya karışımlarının, kapsül, tablet, pastil, tek kullanımlık toz paket, sıvı ampul, damlalıklı
şişe ve diğer benzeri sıvı veya toz formlarda hazırlanarak günlük alım dozu belirlenmiş ürünleri”
ifade etmektedir. Aynı yönetmeliğin m.10/7 fıkrasına göre; “doğrudan satıcının anlatması
ve/veya göstererek tanıtması yoluyla takviye edici gıdaların tüketiciye evinde, işyerinde veya
satıcıya ait olmayan bir başka yerde satışının gerçekleşmesi durumunda doğacak sorumluluktan
hem doğrudan satıcı hem de sözleşme yapan işletmecisi ortak sorumludur.”
Özellikle online platformlar üzerinden gerçekleştirilen satışlar denetimleri ve takibi
zorlaştırmaktadır. Günümüz tüketisinin internet ve sosyal medyada geçirdiği uzun süreler
düşünüldüğünde bu tür gıda takviyesi tanıtımı ve satışını yapan reklamlara maruziyeti
artmaktadır (Becan ve Coşkun, 2021). Bu şekilde ekranları başında çeşitli pazarlama mesajlarına
maruz bırakılan tüketiciler sürekli satın almaya ikna edilmeye çalışılmaktadır. Bu ikna
metotlarında bireyi harekete geçiren motivasyonel unsurlar hayati rol oynamaktadır. Motivasyon
(güdü) bireyi ihtiyaçlarını tatmin etmeye yönlendiren baskın bir ihtiyaçtır (İslamoğlu ve
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Altunışık, 2017). İnsan davranışlarının temelinde ihtiyaçlar bulunduğu düşünüldüğünde,
motivasyon teorilerinin temelide bu ihtiyaçlara dayanmaktadır. Bu açıdan, işletmeler tüketicileri
doğru anlayarak onların ihtiyaçlarını karşılayabilecek ürünleri üretmek isterler. Tüketicilerin
sergilemiş olduğu davranışlar, çeşitli içsel ve dışsal faktörlerden etkilenmektedir (Altunışık vd.,
2014). Tüketicinin karar alma sürecinde pazarlamacıların kontrol edemeyeceği kadar çok faktör
(kültürel, sosyal, kişisel ve psikolojik) olsa da bu faktörler büyük önem arz etmektedir (Koç,
2019). Özellikle motivasyon, algılama, öğrenme, inanç ve tutumları içine alan psikolojik
faktörler özel önem gerektirmektedir. Günümüz tüketicisinin sosyal medya ve internette
geçirdiği süreler düşünüldüğünde pazarlamacıların psikolojik faktörler üzerine daha fazla
yoğunluştuğı görülmektedir. Bu nedenle tüketicilerin ihtiyaç ve isteklerine yönelik ürünler
sunmak kadar işletme içinde çalışan personelin ihtiyaç ve isteklerini karşılamakta önemlidir.
İnsan kaynağının diğer bir ifade ile emeğin verimliliğinin arttırılması işletme performasına katkı
sağlayacaktır. Emeğin verimliliğini arttırmak için de çeşitli motivasyon tekniklerinin
uygulanması gerekmektedir. Emeğin motivasyonun gerçekleşmesi de emeğin ihtiyaçlarının
yeterince karşılanması ile mümkündür. Bu nedenle bazı çalışan tüketiciler iş performaslarını ve
verimliklerini arttırmak için çeşitli gıda takviyelerine başvurabilmektedir.
Buradan hareketle araştırmanın amacı, çalışan tüketicilerin gıda takviyesi kullanım
motivasyonlarını tespit etmektir. Bu motive edici unsurların tespiti ile birlikte, bireylerin gıda
takviyelerine yönelme nedenleri, iş yaşamlarına olabilecek etkileri anlaşılmak istenmiştir.
Literatürde takviye edici gıda ile ilgili bir çok çalışma yer alsa da Covid-19 salgını döneminde
hastalığa hazırlıklı olma güdüsü gıda takviyesi kullanımınına olan ilgiyi arttırmıştır. Çalışma
kapsamında, özellikle yüzyüze eğitime geçilmesi ile birlikte üniversitelerdeki akademik ve idari
personelin artan risk algısının takviye edici gıdalara olan ilgiyi ve kullanım motivasyonlarını
arttıracağı düşünülmüştür. Salgın sürecinin sonuna yaklaşıldığı bu dönemde ofis çalışanı olarak
nitelendirebileceğimiz idari personelin ve kalabalık dersliklerde görev alan akademisyenlerin
gıda takvisyesi tercihlerini ve motivasyonlarını anlamaya çalışmak araştırmanın özgün yanı
olarak gösterilebilir.
KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Endüstrileşme ve kentleşme başta olmak üzere insanların hayatını etkileyen bir çok ekonomik ve
sosyal faktör bireylerin beslenme alışkanlarının değişimesine neden olmuştur. Mineral ve
vitaminlerin bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve kişiyi daha enerjik hissetmesini sağladığı
düşünüldüğünde, bunların doğal yollardan karşılanamaması, takviye edici gıda kullanımını
gündeme getirmiştir. Ancak bu tür gıdalar kontrolsüz ve doktor tavsiyesi olmadan
kullanıldığında ciddi zararlara yol açtığıda bilinmektedir. Çünkü beslenme olgusu, yeme
alışkanlıklarını doğrudan etkileyen çeşitli faktörler, boyutlar ve belirleyiciler arasındaki
eşzamanlı etkileşimleri içeren karmaşık bir sistemdir (Steptoe vd., 1995). Yemek yeme
motivasyonları, belirli gıda bileşenlerinin tüketimine yönelik tercihlerden, kültürel arka plandan,
sosyal normlardan, ekonomik faktörlerden ve fizyolojik mekanizmalardan, ayrıca kişilik
özelliklerini ve gıda seçimlerini etkileyen bilişsel-duygusal, aile, genetik ve epigenetik
faktörlerden etkilenebilmektedir (Leng, vd., 2017). Yiyecek seçimleri için motivasyonlar
tüketimi belirleyebilir, bu motivasyonları anlamak, bireyler ve gruplar için gıda kalitesini
iyileştirme stratejilerini destekleyebilir (Souza vd., 2020). Motivasyonu oluşturan ana etkenler
ihtiyaçlar, istekler ve arzulardır. Motivasyon, organizmayı harekete geçirerek bireyin faaliyete
geçmesini sağlar. Motive olmuş birey amaç üzere herekete geçer ve ihtiyaçlarını giderene kadar
devam eder. İnsanın sergilediği her davranışın altında onu motive eden uyarıcılar bulunmaktadır
(Ryan & Deci, 2009). Motivasyonsuzluk ise bireyin kendisine yüklenen sorumluluğu
gerçekleştirmeme durumu olup, temel nedeni, bağlantı kurmama, değer vermeme, yetersizlik
hissetme ve başarısızlık beklentisi gibi faktörler olarak açıklanmaktadır (Ryan ve Deci, 2009).
Bu doğrultuda çalışan tüketicilerin bağışıklık sitemini güçlendirme, çalışma performansını
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arttırma, günlük besin değerlerini tamamlama gibi motivasyonlar ile gıda takviyesi kullanımı
arasında bir ilişki olduğu düşünülmüştür Bu açıdan çalışan tüketicilerin, takviye gıda kullanım
motivasyonlarının, takviye gıdaya yönelik yönelik tutum veya satın alma niyetlerini de
etkileyeceği düşünülmektedir (Souza, 2020). Gıdaların tüketim nedenlerini anlamak hem
insanların yaşamlarını iyileştirmek hem de küresel sağlık sistemi bağlamında toplumun
katmanları arasında bu besinlerin yerini ve sonuçlarını görmeyi sağlar (Ljubicic vd,. 2022).
Tüketicilerin takviye edici gıda tercihleri üzerinde de bazı etmenler mevcuttur. Düzenli beslenme
ile gerekli vitamin ve minerallerin alınamaması, bazı rahatsızlıklar nedeni ile ihtiyaç duyulan
besin öğelerinin beslenmeden karşılanamaması, gıda alerjisi ya da intoleransı nedeni ile yeterli
düzeyde ihtiyaç duyulan besin maddelerinin tüketilememesi, vejeteryan beslenme nedeni ile
vücudun ihtiyaç duyacağı gereksinimlerin karşılanaması gibi çeşitli etmenler, takviye edici
gıdalara yönelik motivasyonu belirleyebilmektedir (Kanak vd., 2021).
Covid-19 döneminde uzaktan çalışmaya geçilmesi sonrasında ise fiziki ortamda kaybedilen
motivasyonun geri kazanılmasına yönelik çabalar takviye edici gıdalara olan ilgiyi arttırmıştır.
Samar (2021)’ın yaptığı çalışmada, takviye edici gıdaların pandemi sürecinde tercih nedenleri
arasında, hastalıktan korunmak ve güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmak yer almaktadır.
Ayrıca gıda takviyelerinin doktor kontrolünde, doğru kullanıldığı takdirde sağlıklı beslenmeye
yardımcı olacağı sonucuna da varılmıştır. Doğan vd., (2020b) takviye edici gıdaların en çok
immünolojik rahatsızlıklara iyi geldiği için tercih edildiğini ayrıca psikolojik rahatsızlıklara, kalp
damar hastalıklarına ve obeziteye iyi geldiği için de kullananların sayısının kayda değer
olduğunu ifade etmişlerdir. Demirel (2021)’e göre gıda takviyesi satın alma sürecinde en önemli
bilgi kaynağını arkadaş çevresi, doktor tavsiyesi, eczacı tavsiyesi ve basın/internet olduğu
görülmüştür. Doğan, vd.’ne (2020a), göre takviye edici gıda en çok halsizliği gidermek ve
bağışıklığı güçlendirmek amacıyla kullanılmaktadır. Ayrıca takviye edici gıdanın ne olduğunu
bilenlerin üçte biri hastalığı önleme, tedavi etme ve iyileştirme de etkili olduğunu düşünmektedir.
Kanak vd. (2021)’nin yapmış olduğu çalışmaya göre takviye edici gıda kullananların sayısı
oldukça düşüktür, sebeplerine bakıldığında ise insanların yanlış bilgiye sahip olmaları, devlet
denetimlerinin yetersiz oluşu ve insanların gıda takviyesi hakkında doğru ve yeterli bilgiye sahip
olmadıkları gösterilmektedir (Kanak vd., 2021). Spor yapan insanları kapsayan bir araştırmada
ise kullanıcıların eğitim düzeyi ile gıda takviyesi kullanımı arsına doğrusal bir ilişki olduğu ancak
egzersiz çeşidi ile protein tozun kullanımı arasındaki anlamlı bir ilişki bulunamadığı görülmüştür
(Güler ve Anul, 2020). Ergen ve Bekoğlu (2016) ise yaptıkları çalışmada gıda takviyeleri
arasında en az tanınan ürünün glukozamin olduğuna ve 10 yıldan fazla çalışan bireylerin daha
fazla multivitamin, glukozamin, E ve D vitaminlerini kullandığına değinmiştir. Literatürde yer
alan bu bulgulardan ve tartışmalardan hareketle araştırmanın hipotezleri oluşturularak test
edilmiştir.
YÖNTEM
Bu çalışma, Türkiye'nin Karabük ilinde yer alan ve bulunduğu şehir ile aynı adı taşıyan Karabük
Üniversitesinde gerçekleştirilmiştir. Ana kütle olarak üniversite personelin seçilmesinin nedeni
Covid-19 dönemi içerisinde yüz yüze eğitime geçilmesi ile birlikte risk algısının artması ve
bundan kaynaklı gıda takviyesi kullanımı ihtiyacının artabileceği ihtimalidir. 2007 yılında
kurulan Karabük Üniversitesi’nin 47.659 öğrencisi bulunmaktadır. 2021 yılı itibariyle toplam
akademik personel sayısı 1128, idari personel sayısı 474’tür. Araştırmanın evrenini toplam 1602
akademik ve idari personel oluşturmaktadır. Zaman kısıtı ve örnekleme ulaşım zorluğu nedeniyle
olasılığa dayalı olmayan örnekleme yöntemlerinden biri olan kolayda örnekleme yöntemi
kullanılmıştır. Araştırmanın hipotezlerini test etmek için, veri toplama aracı olarak anket tercih
edilmiştir.
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Üç bölümden oluşan çalışma anketinin ilk bölümünde çalışanların; hangi tür takviye gıda
kullandıkları, takviye gıda kullanımını kimin tavsiye ettiği, takviye gıdayı nasıl temin ettikleri ve
ne sıklıkla hasta olduklarına yönelik sorular sorulmuştur. İkinci bölümde, takviye gıda kullanım
nedenlerini ve motivasyonlarını ölçmeye yönelik 5’li Likert formatında sorular hazırlanmıştır
(“1=Kesinlikle Katılmıyorum”, “5=Kesinlikle Katılıyorum). Son bölümde ise katılımcıların
demografik özelliklerini tespit etmeye yönelik sorular yöneltilmiştir. Ankete nihai şekli
verilmeden önce yirmi kamu çalışanına taslak anket uygulanarak yanlış anlamaya sebep
olabilecek ifadeler ve kavramlar düzeltilmiştir. Veriler anket formu aracılığıyla ve bırak-al
yöntemi ile toplanmıştır.
Bu kapsamda Karabük Üniversitesi’nde Ocak-Şubat 2022 tarihleri arasında 327 personele anket
uygulanmış olup, 22 anket formu eksik ve hatalı veriler içermesi nedeniyle elenmiştir. Bu eleme
sonucunda, kalan 305 anket içinden, gıda takviyesi kullandığını ifade eden, 117 katılımcıya ait
anket formu üzerinden analizler gerçekleştirilmiştir. Örneklem büyüklüğünün belirlenmesi
konusunda çeşitli araştırmacılar tarafından farklı yöntemler benimsenmektedir. MacCallum vd.
(1999: 84-85) yapmış olduğu literatür taramasında, örneklem büyüklüğünün sayısal kural temel
alındığında en az 100, 200 veya 250 olması, oran kuralı temel alındığında ise ölçekteki ifade
sayısının en az 3, 5 veya 10 katı arasında olması gerektiğini ifade etmişlerdir. Ulaşılan bu
örneklem büyüklüğü, ölçekte toplam 6 ifade olduğu düşünüldüğünde, MacCallum vd. (1999: 8485)’nin ileri sürmüş olduğu kriterleri sağlamaktadır. Dickinson vd. (2014)’nin yapmış oldukları
çalışmadan uyarlanan, “takviye gıda kullanım motivasyonları” ölçeğine ilişkin ifadelerin
güvenilirliği Cronbach’s Alpha katsayısı aracılığıyla test edilmiştir. Veri analizi SPSS 22.0
programı ile gerçekleştirilmiştir.
Literatürde yer alan çalışmalara dayalı olarak aşağıdaki hipotezler geliştirilmiştir.
H1: Çalışan tüketicilerin cinsiyetlerine göre, gıda takviyesi kullanım motivasyonları arasında
istatistiki bakımdan anlamlı farklılık vardır.
H2: Çalışan tüketicilerin pozisyonlarına göre, gıda takviyesi kullanım motivasyonları arasında
istatistiki bakımdan anlamlı derecede farklılık vardır.
H3: Çalışan tüketicilerin eğitim durumlarına göre, gıda takviyesi kullanım motivasyonları
arasında istatistiki bakımdan anlamlı derecede farklılık vardır.
H4: Çalışan tüketicilerin gelir durumlarına göre, gıda takviyesi kullanım motivasyonları arasında
istatistiki bakımdan anlamlı derecede farklılık vardır.
H5: Çalışan tüketicilerin yaş gruplarına göre, gıda takviyesi kullanım motivasyonları arasında
istatistiki bakımdan anlamlı derecede farklılık vardır.
BULGULAR
Tablo 1’de katılımcıların gıda takviyesi kullanıp kullanmadığına ilişkin sonuçlar verilmiştir.
Tablo 1. Katılımcıların vitamin veya gıda takviyesi (balık yağı, keten tohumu vb.) kullanımı
Kullanım durumu Frekans %
Evet
117
38.4
Hayır
188
61.6
Toplam
305
100
Tablo 1’e göre katılımcıların %61.6’sı herhangi bir gıda takviyesi kullanmaz iken %38.4’ü ise
gıda takviyesi kullandığını ifade etmiştir. Tablo 2’de gıda takviyesi kullanan katılımcıların
demografik özelliklerine ilişkin istatistikler gösterilmektedir.
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Tablo 2. Katılımcıların demografik özellikleri
Frekans
Cinsiyet
Kadın
34
Erkek
83
Yaş
18-28
4
29-39
59
40-50
46
51-61
8
Pozisyon
İdari personel
66
Yönetici idareci personel
27
(Daire başk., Fakülte sekr. vb.)
Akademisyen
22
Yönetici akademisyen
2
(Dekan, Enstitü müd. vb.)

%
29.1
70.9
3.4
50.4
39.3
6.8
56.4
23.1

Frekans %
Aylık gelir
0-5000
5001-10000
10001-15000
15001+
Eğitim durumu
Lise
Ön lisans
Lisans
Yüksek lisans
Doktora

8
72
31
6

6.8
61.5
26.5
5.1

5
16
60
17
19

4.3
13.7
51.3
14.5
16.2

18.8
1.7

Tablo 2’ye göre katılımcıların; %70.9’unun erkek, %50.4’ünün 29-39 yaş aralığında, %61.5’inin
aylık gelirinin 5001-10000 TL aralığında, %51.3’ünü lisans mezunu, %56.4’ünün idari personel
olduğu görülmektedir.
Tablo 3’te katılımcıların hangi tür gıda takviyesi kullandıkları, gıda takviyesi kullanımını kimin
tavsiye ettiği, gıda takviyesini nasıl temin ettikleri ve son olarak hangi sıklıkla hasta olduklarına
ilişkin bulgulara yer verilmiştir.
Tablo 3. Katılımcıların hasta olma sıklığı ile gıda takviyesi tercih ve temin yöntemleri
Frekans %
Tercih edilen gıda takviyesi türü
Vitaminler (C Vitamini, D Vitamini, B12 Vitamini, Folik Asit, Multi Asit) 64
54.7
Mineraller (Kalsiyum, Magnezyum, Demir, Çinko)
10
8.5
Bitkisel Gıdalar (Chia Tohumu, Keten Tohumu, Yeşil Çay Ekstratı)
17
14.5
Sporcu Gıdaları (Karbonhidrat, Kas Takviyeleri, Protein Tozu vb.)
1
0.9
Fonksiyonel Gıda Takviyesi ( Balıkyağı, Probiyotik, Ginseng)
25
21.4
Gıda takviyesi kullanım tavsiyesinin alındığı yer
Doktor
56
47.9
Eczacı
20
17.1
Aile- Arkadaş Çevresi
31
26.5
Medya- Reklamlar
10
8.5
Gıda takviyesinin nereden temin edildiği
Eczane
62
53.0
Aktar
12
10.3
İnternet- Sosyal Medya
30
25.6
Market
13
11.1
Hasta olma sıklığı
Çok nadir
12
10.3
Nadir
40
34.2
Ara sıra
60
51.3
Genellikle
4
3.4
Her zaman
1
0.9
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Gıda takviyesi kullanan katılımcıların, %54.7’si vitamini tercih ederken %21.4’ü ise fonksiyonel
gıdaları tercih etmektedir. Gıda takviyesi kullananların %47.9’u doktor tavsiyesi sonucu
kullandıklarını beyan ederken %26.5’ide aile ve arkadaş tavsiyesi neticesinde kullandığını beyan
etmiştir. Katılımcıların %53’ü gıda takviyesini eczanden temin eder iken %26.6’sı internet ve
sosyal medya üzerinden temin ettiğini ifade etmiştir. Gıda takviyesi kullanan katılımcıların
%51.3’ü ara sıra hasta olduğunu ifade ederken %34.2’si de nadir olarak hasta olduğunu ifade
etmiştir.
Tablo 4’te katılımcıların hasta olma sıklığına bağlı olarak kullanılan vitamin türünün değişip
değişmediği incelenmiştir.
Tablo 4. Hasta olma sıkılığına göre kullanılan vitamin türü
İfade
Hasta
Vitaminl Minerall Bitkise Sporcu Fonksiyo Toplam
olma
er
er
l
Gıdalar nel Gıda
sıklığı
Gıdala ı
Takviyesi
r
Ne sıklıkla
n
%
n %
n %
n %
n
%
n
%
hasta
Çok
6
5.1
0 0.0
2 1.7 0 0.0 4
3.4
12 10.
oluyorsun
nadir
3
uz?
Nadir
23 19.7 3 2.6
6 5.1 0 0.0 8
6.8
40 34.
2
Ara sıra 32 27.4 7 6.0
8 6.8 1 0.9 12 10.3 60 51.
3
Genellik 2
1.7
0 0.0
1 0.9 0 0.0 1
0.9
4
3.4
le
Her
1
0.9
0 0.0
0 0.0 0 0.0 0
0.0
1
0.9
zaman
Genel toplam
11 10
7
0
Çapraz tablolar (Crosstabs) analizi sonuçlarına göre ara sıra hasta olanların (%51.3) ve nadir
hasta olanların (%34.2) diğerlerine göre daha fazla gıda takviyesi kullandığı görülmüştür.
Tablo 5. Gıda takviyesi kullanım motivasyonu ölçeğine ait frekans analizi

Gıda
takviyesi
kullanım
motivasyo
nu
ölçeğine
ait
ifadeler

Katılmıyo
rum

Ne
Katılıyoru
Katılıyor
m
Ne
um
Katılmıyo
rum

Kesinlikl
e
Ortala
katılıyor ma
um

%

f

%

f

%

f

%

f

%

6.8

10

8.5

34

29.1

56

47.9

9

7.7

Kesinlikle
katılmıyo
rum

f
Gıda
takviyesi
kullanmanı 8
n çalışma
hayatına

3.41

Stan
d.
sap
ma

0.99
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olumlu
etkisi olur.
Gıda
takviyesi
kullanmak
iş
hayatındak
12 10.3 18 15.4 33 28.2
i
tükenmişli
ğe
ve
strese iyi
gelir.
Gıda
takviyeleri
nin
bağışıklık
4
3.4
14 12.0 21 17.9
sistemini
güçlendird
iğine
inanırım.
Gıda
takviyesi
kullanımı
çalışma
6
5.1
20 17.1 39 33.3
performan
sımı ve iş
enerjimi
arttırır.
Gıda
takviyesi
kullanımı
bağışıklığı
mı
8
6.8
11 9.4
22 18.8
güçlendirir
ve sağlıklı
yaşamama
katkı
sağlar.
Gıda
takviyesi
kullanımı
günlük
besin
6
5.1
13 11.1 24 20.5
değerlerini
tamamlam
ama
yardımcı
olur.
Not: İfade sayısı = 6; Cronbach’s Alpha değeri=0.889

43

36.8

11

9.4

3.19

1.13

51

43.6

27

23.1 3.70

1.05

39

33.3

13

11.1 3.28

1.04
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Yukarıda yer alan Tablo 5’te araştırmada kullanılan “Gıda takviyesi kullanım motivasyonu”
ölçeğinin “içsel tutarlılığına ilişkin Cronbach’s Alpha değerleri α=0,889 olarak hesaplanmıştır.
Buradan hareketle ölçeğin yüksek güvenilirlik sınırları olan 0.80-1 arasında yer aldığı
görülmüştür (Kalaycı, 2010: 405). Çalışan tüketicilerin her bir ifadeye katılım ortalamaları
incelendiğinde; “Gıda takviyelerinin gıdaların bağışıklık sistemini güçlendirdiğine inanırım”
ifadesi 3.70 ile en yüksek değere sahiptir. Katılımcıların, ifadelere katılım oranları incelendiğinde
ise; tüm ifadelerde “katılıyorum” seçeneğinin en yüksek oranı elde ettiği görülmüştür. Sadece
“Gıda takviyesi kullanımı çalışma performansımı ve iş enerjimi arttırır” ifadesine verilen
cevaplarda “kararsız” kalanlar ile “katılıyorum” diyenler eşit oranda (%33.3) kalmıştır.
Aşağıdaki tablolarda çalışan tüketicilerin gıda takviyesi kullanım motivasyonları; cinsiyete,
pozisyona, eğitim durumuna, gelir durumuna ve yaş aralığına göre test edilmiştir. Ayrıca
bağımsız örneklemler t-Testi ve Tek Yönlü ANOVA testlerinin daha sağlıklı yapılabilmesi için
“sporcu gıdası kullanan” bir (1) kişi örneklemden çıkarılarak analizlere dahil edilmemiştir.
Varyansları homojen olan motivasyon faktörü için Tukey, varyansların homojen olmadığı faktör
için Games-Howell çoklu karşılaştırma tekniği uygulanmıştır.
Tablo 6’da Çalışan tüketicilerin cinsiyetlerine göre gıda takviyesi kullanım motivasyonları
ortalamaları arasında farklılık olup olmadığı karşılaştırılmaktadır.
Tablo 6. Cinsiyete göre gıda takviyesi kullanım motivasyonlarına ilişkin t-testi sonuçları
Standart
Standart
t
Değişken
Gruplar N Ortalama
Anlamlılık
Sapma
Hata
değeri
Gıda
takviyesi Kadın
34 3.58
0.82
0.14
0.415
kullanım
0.817
Erkek
82 3.43
0.88
0.09
motivasyonu
Tablo 6’ya göre, kadın katılımcılar ile erkek katılımcıların gıda takviyesi kullanım
motivasyonları ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır (p>0,05). Bu nedenle
H1 hipotezi reddedilmiştir. Çalışan tüketicilerin sahip olduğu pozisyon, eğitim, gelir ve yaş
özellikleri gıda takviyesi kullanım motivasyonları ortalamalarında farklılık oluşturup
oluşturmadığına yönelik analiz sonuçları Tablo 7’de gösterilmektedir.
Tablo 7. Pozisyon, eğitim, gelir ve yaş durumuna göre gıda takviyesi kullanım motivasyonlarına
ilişkin ANOVA testi sonuçları
Gıda takviyesi kullanım motivasyonları
Pozisyon Eğitim Gelir Yaş
Varyansların Homojenlik Testi Levene İstatistik
1.531
2.069
0.217 1.531
df1
3
4
3
3
df2
112
111
112
112
p
0.211
0.080
0.884 0.211
Gruplar arası
Kareler Toplamı
4.026
2.069
2.677 4.026
s.d.
3
4
3
3
Kareler ortalaması 1.342
0.517
0.892 1.342
F
1.835
0.685
1.200 1.835
p
0.145
0.604
0.313 0.145
Grup içi
Kareler toplamı
81.905
83.863 85.932 81.905
s.d.
112
111
112
112
Kareler ortalaması 0.731
0.756
0.743 0.731
ANOVA tablosundaki anlamlılık (p) değeri incelendiğinde p>0,05 olduğundan dolayı çalışan
tüketicilerin pozisyon, eğitim, gelir ve yaş durumuna göre gıda takviyesi kullanım motivasyonları
ortalamaları arasında istatistiki bakımdan anlamlı derecede farklılık bulunamamıştır. Bu nedenle
H2, H3, H4, H5 hipotezleri reddedilmiştir.
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SONUÇ
Bağımsız örneklem t-testi ve tek yönlü ANOVA testleri sonucunda araştırmanın hipotezleri (H1,
H2, H3, H4, H5) hipotezleri reddedilmiştir. Bu durumda; çalışan tüketicilerin cinsiyetine,
çalıştığı pozisyona, eğitim düzeyine, gelir durumuna ve yaş gruplarına göre gıda takviyesi
kullanım motivasyonları ortalamaları arasında istatistiki bakımdan anlamlı derecede bir farklılık
olmadığı görülmüştür. Ayrıca toplam katılımcıların %61.6’sının takviye edici gıda kullanmadığı
görülmüştür. Gıda takviyesi kullanan çalışan tüketiciler, ara sıra hasta olduklarını (%51.3),
çoğunlukla doktor tavsiyesi (%54.7) ile vitamin kullandıklarını (%47.9) teminini ise eczaneden
sağladıklarını (%53.0) ifade etmişlerdir. Çalışan tüketiciler gıda takviyesi kullanımının;
bağışıklık sistemini güçlendirdiği (3.70), sağlıklı yaşama katkı sağladığı (3.64), günlük besin
değerlerini tamamlamaya yardımcı olduğu (3.61), çalışma hayatını olumlu etkilediği (3.41),
çalışma performansını ve iş enerjisini arttırdığı (3.28), iş hayatındaki tükenmişliğe ve strese iyi
geldiği (3.19) fikrine katılmaktadır. Gıda takviyeleri, vitaminler, mineraller, şifalı bitkiler, amino
asitler ve enzimler gibi bileşenleri içerir. Takviye gıdalar tablet, kapsül, yumuşak jel, jel kaplı,
toz ve sıvı gibi formlarda pazarlanmaktadır. Tüketiciler vücutlarının ihtiyaç duymuş olduğu bazı
maddeleri yeterince aldığından emin olmak için gıda takviyesi kullanabilir. Ancak bu takviyeler,
sağlıklı bir beslenmenin yerini alamaz. İlaçların aksine, takviyelerin hastalıkları tedavi etme,
teşhis etme, önleme veya iyileştirme amacıyla pazarlanmasına izin verilmemektedir. Ancak bir
çok takviye gıda üreticisi ve satıcısı örtülü bir şekilde de olsa bu güce sahip olduğu mesajını
iletmektedir. Özellikle Covid-19 salgını döneminde bağışıklığın güçlü tutulması yönündeki
telkinler takviye edici gıdalara talebi arttırmıştır. Katılımcıların %38.4’ünün gıda takviyesi
kullanması, bunlarında %54.7’sinin vitamin kullanıyor olması bu sonucu doğrulamaktadır. Diğer
bir kanıt ise katılımcıların “gıda takviyelerinin bağışıklık sistemini güçlendirdiğine inanırım”
ifadesine katılım ortalaması (3.70) en yüksek bulunmuştur. Yine de pek çok takviyenin, vücutta
güçlü biyolojik etkileri olan aktif maddeler içermesi tüketicilerin takviyelere mesafali
yaklaştığını göstermektedir (gıda takviyesi kullanım motivasyonları ölçek ortalaması 3.48).
Diğer bir gösterge de gıda takviyesi kullanımının doktor tavsiyesi ile gerçekleştiğidir (%47.9).
Doktorun tavsiye etmiş olması, marketlerde bulunmaması, ilaç gibi algılanması vb. nedenler de
olsa gıda takviyelerin çoğunlukla (%53) eczaneden temin edildiği görülmüştür.
Çoğu çalışmada olduğu gibi bu çalışmanın da bazı sınırlılıkları bulunmaktadır. Bu araştırmanın
örneklemini bir devlet üniversitesi olan T.C. Karabük Üniversitesinde çalışan personeller
oluşturmaktadır. Bu durum bulguların genellenebilirliğini sınırlamaktadır. Bu çalışma herkesin
tercih ettiği ve yaygın kullanıma sahip olan gıda takviyeleri üzerine yapıldığından dolayı
sonuçlar farklı özelliklere sahip gıda takviyeleri için genellenemez. İleriki dönemlerde
çalışmanın çeşitli türde meslek ve iş kolları ile yapılması farklı tüketici motivasyonlarının ortaya
çıkmasına neden olabilir.
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PAZARLAMADA GEÇMİŞİN GÜCÜ: RETRO PAZARLAMA VE
UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ALANYAZIN TARAMASI
Dr. Öğr. Üyesi Müjde AKSOY
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Manyas MYO,
ÖZET
Günümüzde teknoloji, küreselleşme, iletişim ve internet alanında yaşanan baş döndürücü
gelişmelerin tüketici davranışları üzerindeki etkileri pazarlama anlayışında da değişime sebep
olmuştur. Pazarlamanın tarihsel gelişimi incelendiğinde 1900’ lü yıllara kadar üretim odaklı
geleneksel pazarlama anlayışı, 2000’ li yıllarla birlikte dijitalleşmenin de yarattığı etki ile tüketim
odaklı postmodern pazarlama anlayışına doğru evrilmiştir. Postmodern tüketici geçmiş ve
geleceği birlikte deneyimleyerek, geleneksel olanı yeniden keşfetme arzusu içerisindir. Bu
kapsamda günümüzde postmodern pazarlamada farklı yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. Postmodern
pazarlama yaklaşımlarından biride günümüzde var olmayan ürün ya da hizmetlerin geçmişteki
ana teması korunacak şekilde günümüz teknolojisi ile modernleştirilerek pazara sunulması
şeklinde tanımlanan retro pazarlamadır. Retro pazarlama hem alanyazında hem de pazarlama
uygulamalarında giderek önem kazanmaktadır. Bu çalışmada bir postmodern pazarlama
yaklaşımı olarak retro pazarlama kavramı ele alınmış, konu hakkında literatürde yapılmış
araştırmalar incelenmiş, Türkiye ve Dünya markalarının retro pazarlamaya yönelik uygulamaları
değerlendirilerek, hem pazarlama alanyazınına hem de uygulamalarına katkıda bulunulmaya
çalışılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Pazarlama, Postmodern Pazarlama, Retro Pazarlama
THE POWER OF THE PAST IN MARKETING: A LİTERATURE REVİEW ON
RETRO MARKETİNG AND ITS APPLİCATİONS
ABSTRACT
Today, the effects of the dizzying developments in technology, globalization, communication
and the internet on consumer behavior have also caused a change in the understanding of
marketing. When the historical development of marketing is examined, the production-oriented
traditional marketing approach until the 1900s has evolved into the consumption-oriented
postmodern marketing concept with the effect of digitalization in the 2000s. The postmodern
consumer desires to rediscover the traditional by experiencing the past and the future together.
In this context, different approaches have emerged in postmodern marketing today. One of the
postmodern marketing approaches is retro marketing, which is defined as presenting the products
or services that do not exist today, to the market by modernizing them with today's technology
in a way that preserves the main theme of the past. Retro marketing is gaining importance both
in the literature and in marketing applications. In this study, the concept of retro marketing as a
postmodern marketing approach has been discussed, the literature on the subject has been
examined, the applications of Turkish and World brands on retro marketing have been evaluated,
and it has been tried to contribute to both the marketing literature and its applications.
Keywords: Marketing, Postmodern Marketing, Retro Marketing
GİRİŞ
Amerikan Pazarlama Derneği tarafından “Kişisel ve örgütsel amaçlara ulaşmayı sağlayabilecek
mübadeleleri gerçekleştirmek üzere malların, hizmetlerin ve fikirlerin geliştirilmesi,
fiyatlandırılması, tutundurulması ve dağıtılmasına ilişkin planlama ve uygulama süreci” olarak
tanımlanan pazarlama kavramı tarih boyunca geçirdiği aşamalarla günümüz şeklini almıştır.
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19.yüzyılda yaşanan Sanayi Devrimi ile başlayan üretim anlayışı döneminde, ürün ve hizmetlere
yönelik taleplerin arzlarından fazla olması sebebi ile işletmeler en düşük maliyetle en büyük karı
elde etmeye odaklanarak, müşteri beklenti ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmamışlardır.
1930’lu yıllara gelindiğinde yaşanan büyük ekonomik kriz ve İkinci Dünya Savaşı’ nın etkileri
ile arz-talep dengesi açısından arz fazlası ortaya çıkmış ve işletmeler agresif satış teknikleri ile
satış devir hızını yükselterek karı arttırmayı hedeflemişlerdir. Geleneksel pazarlama dönemi
olarak da adlandırılan bu dönemlerde, üretim ve satış odaklı yaklaşım benimsenmiş, müşteri
beklenti ve ihtiyaçları göz ardı edilerek, tüketiciler pasif ve edilgen konumda yer almıştır. 1960’lı
yıllara gelindiğinde ise teknolojide yaşanan hızlı gelişmeler, tüketicilerin bilinçlenmesi ve
rekabetin yoğunlaşması işletmelerin dikkatlerini müşterilerine çevirmelerine neden olmuş ve
tüketici odaklı modern pazarlama anlayışı dönemine geçilmiştir. Bu dönemde işletmelerin temel
hedefi müşterilerin beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde müşteri memnuniyeti ve
sadakati yaratarak müşterileri ile uzun vadeli ilişkiler kurmak olmuştur. 1990’lı yıllarla birlikte
ise, pazarlama anlayışında dördüncü dönem olarak adlandırılan “Postmodern Pazarlama
Dönemi” başlamıştır.
Postmodern pazarlama anlayışının temelinde, üretim ile tüketimin eş zamanlı olarak
gerçekleşmesi ve tüketicinin ürünlerin sembolik anlam ve imajlarını tüketen hem bir tüketici,
hem de tüketilebilir bir nesne olarak görülmesi yatmaktadır. Post modern tüketici sıradanlığı
mükemmelliğe ve standart ürünleri kişiselleştirilmiş ürünlere tercih eden, niş pazarlarda hizmet
kalitesine odaklanan ve hızlı şekilde değişime ayak uyduran esnek tüketicidir. Postmodernizmin
temelinde yatan karşıtlıkların birlikteliği ve geleceğe odaklanmak yerine, bugün ile geçmişin
bağlarını koparmamak fikri de postmodern pazarlama yaklaşımlarında ve postmodern tüketici
üzerinde etkisini göstermektedir. Postmodern tüketici geçmiş ve geleceği birlikte
deneyimleyerek, geleneksel olanı yeniden keşfetme arzusu içerisindir. Bu kapsamda günümüzde
postmodern pazarlama türlerinden biri olarak retro pazarlama hem alanyazında hem de
pazarlama uygulamalarında giderek önem kazanmaktadır. En yalın tanımıyla retro pazarlama,
tüketicilerin geçmişe yönelik özlemlerinden faydalanarak bu ürünleri günümüz teknolojileri ile
yeniden harmanlanıp özüne dokunulmadan tüketicilere sunulmasını ifade etmektedir. Türkiye’
de ve Dünya’ da birçok markanın uygulama başladığı retro pazarlama, tüketicilerin geçmişleri
ile bağ kurmasını sağlayarak onlara üründen ziyade anılarını pazarlamaktadır. Bu kapsamda
çalışmada, pazarlamanın tarihsel gelişimi ışığında bir postmodern pazarlama yaklaşımı olarak
retro pazarlama kavramı ele alınacak, konu hakkında literatürde yapılmış araştırmalar
incelenecek, Türkiye ve Dünya markalarının retro pazarlamaya yönelik uygulamaları
değerlendirilerek, hem pazarlama alanyazınına hem de uygulamalarına katkıda bulunulmaya
çalışılacaktır.
1.PAZARLAMANIN TARİHSEL GELİŞİMİ
İnsanlığın gelişim süreci, ihtiyaçları giderme ve istekleri elde etme ekseninde de hiç sekteye
uğramadan devam etmektedir. Pazarlama her ne kadar yakın zamanda bir bilim kabul edilmiş
olsa da insanlık tarihinin en eski faaliyetlerinden ve mesleklerinden biridir. Tarihsel süreç içinde
bireylerin, sosyal grupların, yerel ve global firmalar ile siyasal otoritelerin ihtiyaç ve istekleri
doğrultusunda ortaya çıkan değişimler, pazarlama faaliyetinin yeniliklere ve gelişmeye her
zaman açık olması sonucunu doğurmuştur. Pazarlamanın tarihsel gelişim sürecini tetikleyen
başlıca faktörler; endüstri hamleleri, teknolojik ilerlemeler, iletişimin kolaylaşması, internetin
günlük hayatın parçası hâline gelmesi, eğitimin yaygınlaşması, küreselleşme ve kişi başına düşen
gelirdeki artıştır (Ünal ve Bozkurt, 2015; Alankuş, 2021).
1760’ lı yıllarda İngiltere’ de başlayan Sanayi Devrimi’ nden sonra ortaya çıkan bilimsel ve
teknolojik gelişmelerle, işletmeler büyük miktarlarda seri üretim yapabilmeye ve ölçek
ekonomilerinin pozitif etkilerini yaşamaya başlamışlardır. Bu dönemde talep hızla artmış,
işletmeler ürettiklerini satma konusunda problem yaşamadıkları için “ne üretirsem onu satarım”
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görüşünü benimseyerek tüketici beklenti ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmamışlardır.
Pazarlamada “Üretim Yaklaşımı” olarak adlandırılan bu dönemde odak noktası imalat olmuş ve
talep sıkıntısı yaşamayan işletmeler üretimin arttırılması, maliyet minimizasyonu ve satış
artışıyla karın arttırılması konularına odaklanmışlardır. Ancak zamanla pazarda arz-talep
dengesinin birbirine yaklaşması işletmeler arasında rekabetin başlamasına neden olmuş ve
işletmeler rekabetin boyutlarının kalite üzerine yoğunlaşmışlardır. “Ürün Yaklaşımı” olarak
isimlendirilen bu dönemde pazarlama faaliyetlerinde müşteri göz önünde bulundurulmamış,
kaliteli olmak şartı ile her ürünün satılabileceği fikri benimsenmiştir. 1930’lu yıllar itibariyle de
pazarda arz fazlasının ortaya çıkması ile işletmelerin temel amacı ürettiklerini satmak haline
gelmiş ve agresif satış tekniklerinin uygulandığı “Satış Anlayışı” dönemi başlamıştır. 1960’lı
yıllara gelindiğinde de ise, arz fazlasının yaşandığı, rekabetin giderek sertleştiği ve tüketici
bilincinin gelişmeye başladığı dönem ile birlikte, işletmeler tüketici beklenti ve ihtiyaçlarını
tespit etmenin önemini anlayarak gerçek pazarlamayı uygulamaya başlamışlardır (Altunışık vd.,
2016; Akçi vd., 2020; Koç, 2021).
Pazarlamanın kümülatif temelli gelişim evreleri yaklaşımına göre de pazarlamanın
evreleri, üretim anlayışının hakim olduğu 1900’lü yıllara kadar “Geleneksel Pazarlama”, 19002000 yılları arası “Modern Pazarlama”, 2000’li yıllardan sonrada “Postmodern Pazarlama”
olarak isimlendirilmiştir. Modern pazarlamanın odak noktası müşterilerdir. Bu dönemde
işletmelerin temel hedefi müşterilerin beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde müşteri
memnuniyeti ve sadakati yaratarak müşterileri ile uzun vadeli ilişkiler kurmak olmuştur.
Teknoloji, küreselleşme ve hız gibi dinamiklerde yaşanan baş döndürücü gelişim ve dönüşüm
sürecinin tüketicilerin beklenti ve ihtiyaçları üzerinde yarattığı değişimlerin sonuçları, bireyle
ürün arasında köprü görevini üstlenen pazarlama bilimine de yansımıştır.. Özellikle iletişim
teknolojisinin olağanüstü derecede gelişmesiyle aklına gelen her türlü ihtiyaç ve isteğe bir tıkla
erişebildiğini gören insanoğlu, söz konusu kolaylık ve rahatlığın bir sonucu olarak rasyonel
düşünen karakterinden uzaklaşmış ve arzularının peşinden koşan, duygusal tatmine öncelik veren
postmodern bir kimliğe bürünmüştür. Bu kapsamda 20. yüzyılın ortalarında ortaya çıkan ve
mimari, felsefe, edebiyat, resim gibi alanlarda kendini gösteren postmodernizm, pazarlama bilimi
üzerinde de etkilerini göstermeye başlamıştır. Tüketicilerde “ne tüketiyorsam oyum” anlayışının
hakim olduğu postmodern pazarlama dönemi ile birlikte de yeni pazarlama kavramları ortaya
çıkmıştır (Şahin ve Kaya, 2019; Erdoğan, 2014; Alankuş, 2021)
1.1. Postmodern Pazarlama
Mükemmellik yerine sıradanlığı öneren, ortak dili olmayan, her şeyin kullanımına hoş bakan ve
her biri kendi dilini yaratmış, tüketime yönelik bir gerçeklik, modern pazardaki “ya öyle ya
böyle” yerine “hem öyle hem böyle” ilkesizlik ilkesine göre eğlendirici, neşeli ve ironik biçimleri
savunan postmodernizmin pazarlamadaki yansımasıdır. Postmodern pazarlama zıtlıkların
kullanıldığı, üretimle tüketimin yer değiştirdiği, insan merkezliliğinin yitirildiği, biçim ve stilin
önem kazanarak belirsizlik ilkesinin benimsendiği pazarlama anlayışıdır (Fırat ve Shultz, 1997;
Varinli ve Çatı, 2008; Öztürk, 2015; Odabaşı, 2017; Alankuş, 2021). Postmodern pazarlama
anlayışında Tablo 1’de sunulan postmodern koşullara göre stratejiler geliştirilmiştir.
Tablo 1: Postmodern Koşullar ve Pazarlama Stratejileri
Postmodern Koşullar
Açıklık / Hoşgörü
Üst Gerçeklik
Şimdiki
Sürekliliği

Zamanın

Zıtlıkların Birlikteliği

Kısa Tanımlar
Önyargı veya üstünlük değerlendirmeleri olmaksızın farklılıkların
kabul edilmesi (Farklı tarzlar, varoluş ve yaşam biçimleri)
Güçlü bir şekilde gösterilen ve temsil edilen kandırma ve simülasyon
yoluyla gerçekliğin oluşumunun sağlanması
İçinde bulunulan zaman dilimi içinde herşeyi deneyimlemeye yönelik
kültürel eğilim (Geçmiş ve gelecek dahil olmak üzere)
Muhalif, çelişkili ve aslında ilgisiz gibi görünen unsurlar da dahil
olmak üzere herhangi bir şeyi başka bir şeyle bir araya getirmeye
yönelik kültürel eğilim

Pazarlama Stratejileri
İletişim kurulan pazarlarda
esnek
ve
uyarlamacı
pazarlama
Temalaştırma ve benzetim
uygulamaları
Kendi
içine
dönerek
bütünüyle adanma yoluyla
İmaj parçalanmaları
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Parçalanma
Bağlılığın
Kaybolması
Öznenin
Merkeziliğini
Kaybetmesi
Üretim ve Tüketimin
Yer Değiştirmesi
Biçime ve Stile Önem
Verilmesi
Kaos
ve
Düzensizliğin Kabul
Edilmesi

Yaşamda ve benlik duygusundaki kopuk ve bağlantısız anların ve
deneyimlerin her yerde mevcut olması ve piyasadaki parçalanma
eğilimine sebep olan dinamizmin artarak kabul edilmesi
Herhangi bir tek fikir, proje ve büyük tasarım için oluşabilecek
bağlılık konusunda kültürel olarak isteksizliğin artması
İnsanların modern kültürde taşıdığı merkezi önemden
uzaklaştırılarak nesneleştirilmesi ve bireyin merkezde olma
durumundan uzaklaştırılması potansiyelinin giderek daha fazla kabul
edilmesi
Değerin sadece üretimde değil (modernizmin aksine), tüketimde
yaratıldığına yönelik kültürel kabulün edilmesi ve tüketime verilen
ilgi ile önemin giderek artması
Anlam ve yaşamı belirlemek için (içeriğe verilen önemin aksine)
insanların tercihlerinde biçimin ve stilin etkisinin artması
Düzen, kriz ve düzensizliğin aynı anda varolma ihtimalleri
doğrultusunda bulunmasından ziyade kültürel olarak kabul edilerek
bunun takdir edilmesi

İmaj kümeleri oluşturularak
Turistik pazarlarda görsel
etkinlikler pazarlaması
Sürekli imaj oluşturarak
Süreç
stratejilerinin

pazarlama

İmajı pazarlaması
Pazarlamanın
güçlendirilmesi

Kaynak: Firat ve Schultz, 1997: 186’ dan aktaran Öztürk, 2020.
2. RETRO PAZARLAMA
Postmodern bir pazarlama yaklaşımı olarak retro pazarlama kavramı, literatürde ilk kez Stephen
Brown tarafından ortaya atılmış ve geçmiş dönemlere ait ürün ve hizmetlerin teknoloji gibi
günümüzün gelişen imkânlarından yararlanılarak tekrar canlandırılması olarak tanımlanmıştır
(Brown, 2001). İngilizce kökenli bir kelime olan retro ise Türkçe’ de “geri, geriye dönük, tersine”
anlamlarını taşımaktadır. İlgili literatür incelendiğinde retro pazarlamaya yönelik farklı
tanımlamalar olmakla birlikte, bu tanımların “yeniden şekillendirme, eski ürünlerin yeniden
canlandırılması, geriye dönüş, yinelenme” gibi kavramlar üzerinde birleştiği görülmektedir.
Retro pazarlama geçmiş ile bugün arasında köprü kurarak geçmişte kullanılan ürün ve hizmetleri
bugüne getirmeyi hedeflemektedir (Demir, 2008; Keskin ve Memiş, 2011: 192). Retro ürün ve
hizmetler his ve görünüm bakımından geçmişi yansıtırken kullanışlılık ve işlevsellik bakımından
günümüz teknolojisi ile modernleştirilerek tüketicilerin yeniden kullanımına sunulmaktadır
(Merlo ve Perugini, 2015; Türkyılmaz, 2016; Youn ve Dodoo, 2021). Retro pazarlama ile
işletmeler, geçmişteki ürünleri, simgeleri veya uygulamaları günümüz şartlarında yeniden
kullanarak nostalji temelli bir marka kimliği oluştururlar (Tekeoğlu ve Tığlı, 2016; Gajanova ve
Vidrová, 2020; Toksarı ve Aydar, 2021).
Teknoloji, küreselleşme ve hız gibi dinamiklerde yaşanan baş döndürücü gelişim ve dönüşüm
sürecinin tüketicilerin beklenti ve ihtiyaçları üzerinde yarattığı değişimler, yoğun rekabet
ortamında işletmeleri farklı stratejiler geliştirmeye zorlamıştır (Sarıtaş ve Duran, 2017; Şahin ve
Kaya, 2019). Özellikle iletişim teknolojisinin olağanüstü derecede gelişimi ile birlikte aklına
gelen her türlü ihtiyaç ve isteğe bir tıkla erişebildiğini gören insanoğlu, söz konusu kolaylık ve
rahatlığın bir sonucu olarak rasyonel düşünen karakterinden uzaklaşmış ve arzularının peşinden
koşan, duygusal tatmine öncelik veren bir kimliğe bürünmüştür (Doğaner ve Çakır, 2018;
Alankuş, 2021). Günümüzde işletmelerin rekabet avantajı yaratabilmeleri için, tüketici beklenti
ve ihtiyaçlarını karşılanırken, tüketicilerle duygusal bağ kurmaları ve tüketiciye ömür boyu değer
sağlama yaklaşımını benimsemeleri gerekmektedir (Altuntuğ, 2011; Erkuş ve Öztürk, 2021;
Aydınlıoğlu ve Akyıl, 2021). Bu kapsamda insanlarla deneyimler aracılığı ile duygusal bağlar
kurarak yaşanmışlık hissi veren ve marka sadakatini arttırmayı amaçlayan retro pazarlama
stratejisi giderek önem kazanmaktadır (Gajanova ve Zdenka, 2020; Toksarı ve Aydar, 2021).
Geçmişe dayalı pazarlama anlayışına sahip retro pazarlama, unutulmuş ürünleri revize edip
yeniden canlandırarak pazara sunarken, postmodern bireyleri ve kendi geçmişlerini özleyen
tüketicileri hedeflemektedir. Özellikle dünya nüfusunun önemli bir kısmını oluşturan ve baby
boomers’ olarak adlandırılan 1950–1965 arası doğan kuşağın geçmişi bırakmanın yarattığı
hüzünü ve özlem duygusu retro pazarlama çabalarıyla giderilmeye çalışılmaktadır (Baker ve
Kennedy, 1994; Şekeroğlu ve Baş, 2019; Özer vd., 2021). Retro pazarlama sayesinde geçmişi ile
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bağlantı kurması sağlanan bu kitlenin yanı sıra geçmiş nesli bilmeyen yeni kuşaklarda potansiyel
müşteri olarak hedeflenmektedir. İlgili literatür incelendiğinde retro pazarlamaya ilişkin
özellikler aşağıdaki gibi sıralanabilir (Brown vd., 2003; Eser, 2007; Menge, 2017; Hacıoğlu,
2019; Şekeroğlu ve Baş, 2019; Çeber, 2021);
• Tüketicilerle ürünler ve hizmetler arasında geçmiş deneyimlere dayalı duygusal bir bağ
oluşturur.
• Günümüzde var olmayan bir ürün ya da hizmet geçmişteki ana teması korunacak şekilde
günümüz teknolojisi ile modernleştirilerek pazara sunulmakta bu da pazar payını
arttırmaktadır.
• Geçmişe ait ve bugün pazarda bulunmayan ürün ve hizmetlerin yeniden tüketici ile
buluşmasını sağlar.
• Ürün ve hizmet konseptinin temelinin aynı kalması nedeni ile üretim maliyetlerinin daha
düşük olmasını sağlar.
• Geçmişe odaklı promosyon kampanyaları ve perakende uygulamaları kullanılır.
• İşletmelerin var olan kaynak ve deneyimlerinden yararlanılmasını mümkün kılar.
• İşletmenin ürün ve hizmet çeşitliliğini arttırarak rekabet avantajı yaratır.
• Geçmişin mirasını taşıyan Retro ürünlerin pazarda tutulma riski düşüktür.
• Geçmiş dönemin modasının ve popüler ürünlerinin yeni nesillere aktarılmasını sağlar.
• Tüketicilerin artan nostalji eğilimlerini karşılar.
• Marka imajı, marka sadakati ve marka güveni üzerinde pozitif etki yaratır.
Bu olumlu özelliklerin yanı sıra retro pazarlamanın; yani nesilin ürünlere kendini yakın
hissetmeyerek rağbet etmemesi, insanların kötü anılarını canlandırabilmesi ve ürünün geçmişteki
tasarımının korunmasından dolayı yaratıcılığının az olması gibi dezavantajları da bulunmaktadır
(Şekeroğlu ve Baş, 2019)
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2.1 Retro Pazarlamanın Kavramsal öğeleri
Retro pazarlama tüketicilerle, onların geçmişleri ile olan bağlarını ve deneyimlerini kullanarak
kurduğu iletişim aracılığıyla marka sadakati yaratmaya çalışırken, marka geçmişini geleceğe
taşıyarak yeni bağlar kurmak için dört ana temadan yararlanır ((Brown vd., 2003; Gökaliler ve
Arslan, 2015; Şekeroğlu ve Baş, 2017). Şekil 1’ de sunulan bu temalar, ingilizce allegory,
arcadia, aura ve antimony kelimelerinin baş harflerinden oluşmakta ve 4A olarak adlandırılan
retro pazarlamanın öğelerini oluşturmaktadır.
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Kaynak: Şekeroğlu ve Baş, 2017
Allegory (Markanın hikâyesi), markanın hedef kitlelere ulaşarak duygusal bağ kurmasını
sağlayan ve simgelerle belirtilen metaforlardır. Markaya ilişkin bu özel hikayeler sayesinde
müşteriler kendini markaya daha yakın hissetmektedir (Singh, ve Sonnenburg, 2012; Aysuna,
2016). Arcadia (İdealleştirilmiş Marka Topluluğu) ise hedef kitlenin markaya ilişkin aidiyet
duygularını güçlendirilebileceği ideal bir ortamı oluştururken, Aura (Marka Özü)’ da markayı
rakiplerinden ayrılmasını sağlayan orijinalliğini ifade etmektedir. Antimony (Marka Paradoksu)
de teknolojinin insan hayatını kolaylaştırmasının yanında tüketicilerin geçmişin daha az
karmaşık ve sade günlerine olan özlemi arasında yaşadığı çelişkiye ilişkin kavramdır ( Hacıoğlu,
2019). Bu temaların kullanımı ile retro pazarlama geçmişten gelen ve günümüz teknolojisi ile
modernleştirilen ürün ve hizmetlerin marka imajının güçlenmesini sağlamaktadır (Türk, 2021).
2.2. Retro Pazarlamada Kullanılan Yaklaşımları
Tüketicilerin geçmişe duydukları özlem çerçevesinde kendilerini geçmişte kullanılan ürün ve
hizmetlerle ifade ederek markaya yönelik duygusal bağ kurmalarını hedefleyen retro pazarlama
uygulamalarında temel olarak Repro, Retro ve Repro-Retro olmak üzere üç yaklaşımın
benimsendiği görülmektedir (Brown vd., 2003; Levinson, 2008; Brown, 2013; Tekeoğlu ve Tığlı,
2016). Bu yaklaşımlardan repro geçmişte kullanılan ürün ve hizmetlerin yeniden üretilmesini
ifade etmektedir. Repro yaklaşımının retrodan en önemli farkı ürün ve hizmetlerin eskiden
olduğu gibi herhangi bir değişiklik yapılmadan üretilmesidir. Repro yaklaşımı geçmişteki ürün
ve hizmet üzerinde bir değişiklik yapılmasını gerektirmediği için maliyet avantajı sağlarken,
nostaljiyi direkt yansıttığı için uygulaması da oldukça kolaydır (Keskin, ve Memiş, 2011;
Aysuna, 2016). Şekil 2’ de sunulan ikinci dünya savaşı sırasında ABD ordusu askerlerinin
kullandığı haki pamuk servis kap siperlikli şapkanın yeniden üretilerek satışa sunulması repro
yaklaşımına bir örnektir.
Şekil 2: Repro Yaklaşımı Örneği: ABD Ordusu Askerlerinin Kullandığı Haki Pamuk Servis Kap
Siperlikli Şapka
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Kaynak: https://turkish.alibaba.com/
Retro ise eski ile yeninin birleştirilmesi, ileri teknolojinin kullanılarak ürünün eski tarzı ile pazara
sunulması yaklaşımıdır (Menteş ve Şengün, 2019). Retro ürünlerde günümüz ileri teknolojisinin
performans standartlarının, ürünün geçmişteki karakteristik özellikleri ile sentezlenmesi repro
ürünlere göre maliyeti yükseltmektedir (Demir, 2008; Merlo ve Perugini, 2015). Retro ürünün
görünüşü eskiyi yansıtsa da fonksiyonel olarak çok daha ileri özelliklere sahiptir (Shields ve
Johnson, 2016). Eskinin yeniden kullanıldığı Volkswagen New Beetle repronun en başarılı
örneklerinden biridir (Brown, 2001; Barros ve Dimla, 2021). Repro-retro yaklaşımı ise
günümüzde bir ürünün geçmişten ilham alınarak yeniden üretilmesidir. Bu yaklaşımın temelinde
bir markanın geçmişten bugüne kadar ürettiği ürünlere ilişkin nostalji yapılması yatar (Doğan ve
Söğüt, 2022). Mazdanın, Mazda Miatanın 10. yılını kutlamak için nostaljik öğeler taşıyan ama
modern çizgilere sahip sınırlı sayıda ürettiği seri başarılı bir repro-retro örneğidir (Türkyılmaz,
2016; Doğaner ve Çakır, 2018).
3. RETRO PAZARLAMA UYGULAMALARI
Geçmişe ait ve bugün pazarda bulunmayan ürün ve hizmetlerin yeniden tüketici ile buluşmasını
sağlayan retro pazarlamanın, tüketicilerin artan nostalji eğilimlerini karşılayarak marka imajı,
marka sadakati ve marka güveni üzerinde yarattığı pozitif etkiler, işletmelerin retro pazarlama
uygulamaları yönündeki çabalarını arttırmıştır. Retro pazarlama uygulamalarından en yaygın
olarak bilineni, otomotiv sektöründe Volkswagen’nin 1960’lı yıllarda piyasaya sürdüğü Bug
Beetle modelini 38 yıl sonra son teknoloji donanımlar ile sentezleyerek New Beetle adıyla
yeniden pazara sunmasıdır. Retro pazarlama uygulamalarının sıklıkla rastlandığı otomotiv
sektöründe diğer örnekler olarak; BMW’ nin 1959 yılında üretimine başladığı BMW Mini
markasını 2001 yılında yeni tasarımla pazara sürmesi, Jaguar’ ın 1972 yılında üretmiş olduğu
modelini yine son teknoloji ile buluşturup Jaguar S-Type olarak tüketicilerine sunması ve Fiat’ın
ilk kez 1957 yılında ürettiği Fiat 500 modelini 2007 yılında ikinci jenarasyon olarak pazara
sürmesi verilebilir (Keskin ve Memiş, 2011; Türkyılmaz, 2016; Pınarbaşı, 2017).
Şekil 3: Volkswagen Beetle ve New Beetle

Kaynak: https://www.volkswagen-classic-parts.com/catalog/en_de/nav/new-beetle
Retro pazarlamaya bir diğer örnek teknoloji alanında Nokia’nın klasik ürünlerinden biri olan
Nokia 3310’u, 2017 yılında özel tasarım ve son teknolojiye uyarlayarak pazara sunmasıdır.
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Dünyaca ünlü Star Wars’ ın 1977 yılında yayınlanmaya başlayan serisi ise 16 yıl aradan sonra
yeniden izleyici ile buluşturulmuş ve yeni nesillere de Star Wars serisini tanıtma imkanı
bulunmuştur. Yine Pepsi’ nin 1970’li yıllarda kullandığı ambalaj tasarımına benzeyen bir
tasarım ile yaklaşık 40 yıl sonra 2009 yılında Pepsi Cola Throwback’ i üretmesi başarı retro
pazarlama uygulamalarına örneklerdendir. Retro ürünler kapsamında Procter&Gamble firması,
2011 yılında Tide, Bounce ve Downy gibi deterjan markalarını eski dönemlerdeki logo ve
ambalajlarını kullanarak pazara sunmuştur. Bu örnekler çoğaltılabilirken, Coca-Cola, Adidas,
Reebok, Mercedes, Chrysler ve dünyaca ünlü diğer birçok marka geçmişe atıf yapan ürünlerini
piyasaya sürerek retro pazarlama çabalarını başarılı şekilde uygulamışlardır (Hallegate, 2014;
Tekelioğlu ve Tığlı, 2016; Türkyılmaz 2016; Doğaner ve Çakır, 2017).
Şekil 4: Pepsi Eski Ambalajları ve Pepsi Throwback.

Kaynak: https://www.marketingturkiye.com.tr
Dünyadaki retro pazarlama uygulamalarının yanı sıra Türkiye’ de çok başarılı uygulamalar
gerçekleştirilmektedir. Eti’nin Amerika’ da ki Starsky and Hutch” dizisinden esinlenerek
tasarladığı Eti Wanted çikolatası, ilk yayınlandığı dönemler de fenomen haline gelmiş olan Fruko
gazoz reklamının 14 yıl sonra aynı mesaj kullanılarak çekilen reklam filmi, Türk Telekom’un
kampanyalarına dahil edilen son teknolojinin kullanıldığı eski tasarım telefonlara benzeyen
Alcatel’in retro telefonları ve Tamek meyve sularının 1955’li yıllarda piyasaya sürüldüğü
kahverengi şişelerle tekrar piyasaya sürülmesi, tüketici ile retro ürünler aracılığıyla duygusal bağ
kurmayı hedefleyen başarılı örneklerdir. Yine Migros, 57.yıl dönümü sebebi ile Türkiye’ nin bir
çok önde gelen markasını 50. Yıl önceki tasarımları ile Unilever’ de margarin markası Sana’ yı
60.yıl dönümü sebebi ile “60. yıl” nostaljik ambalajlarında satışa sunmuştur. Yine köklü bir
geçmişe sahip Rebul Kolonyalarının 125. yılına özel yapmış olduğu kampanya’ da başarılı bir
retro pazarlama örneğidir (Demir, 2008; Türkyılmaz 2016).
Şekil 5: Migros Retro Ürünler ve Reklam Afişi.

Kaynak: https://blog.adgager.com/gelecege-donus-retro-pazarlama/
4. RETRO PAZARLAMA ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR
İlgili literatür incelendiğinde retro pazarlamaya yönelik kavramsal ve uygulamalı yurtiçi ve
yurtdışında çeşitli araştırmalar yapıldığı görülmektedir. Retro pazarlamaya yönelik ilk
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çalışmaların Brown (1999, 2001, 2003) tarafından kavramsal boyutta retro pazarlama olgusunu,
özelliklerini ve etkilerini tespit etmek üzerine gerçekleştirildiği görülmektedir. Benzer şekilde
Castellano vd., (2013), Keskin ve Memiş (2011), Ogechukwu (2014) retro pazarlamayı
kavramsal olarak ele almış ve gelişimine etki eden faktörleri incelemiştir. Retro pazarlamanın
tüketiciler üzerindeki etkilerini tespit etmeye çalışan araştırmalarda ise, retro pazarlamanın genç
tüketicilerin bireysel kimlik ve aidiyet arayışına yardımcı olduğu (Hemetsberger vd., 2012),
cinsiyet, yaş, eğitim durumu ve gelir durumu gibi demografik faktörlerin de retro pazarlamaya
yönelik tutumları etkilediği tespit edilmiştir (Yüksel, 2014; Arslan ve Yetkin, 2017; Menge,
2017).
Grębosz ve Pointet, (2015), küresel pazarlarda retro pazarlama iletişimin tüketicilerin tutumlarını
olumlu yönde etkilediğini tespit etmişlerdir. Gökaliler ve Arslan (2015)'ın çalışmalarında,
bireylerin retro markaların, meydana getirdikleri marka imajı ve marka kimliklerinin tüketicilerin
gözünden araştırılmışlar, retro markaların marka kimliği ve marka imajı algısı ile ilişki içinde
olduğunu tespit ederken, Sarıçiçek vd. (2017) ise çalışmalarında, retro pazarlama ve marka
kavramı arasındaki ilişkiyi inceleyerek iki değişken arasında olumlu bir ilişki olduğunu
belirlemişlerdir. Yine Pınarbaşı vd., (2017) retro markaların, marka deneyimi, marka bağlılığı ve
yeniden satın alma, Dağdaş (2013) ise müşteri sadakati üzerinde olumlu etkiler yarattığını tespit
etmişlerdir. Clemente-Ricolfe ve Gosálbez (2018) de yaptıkları araştırmada her dört potansiyel
tüketiciden yaklaşık üçünü içeren en büyük segmentin retro ürünleri satın alma niyetinin, gıda,
otomobil ve teknoloji ürünleri kategorilerinde yoğunlukta olduğu sonucuna ulaşmışlardır.
5. SONUÇ
Bir postmodern pazarlama yaklaşımı olarak Retro pazarlama, geçmiş ile bugün arasında köprü
kurarak geçmişte kullanılan ürün ve hizmetleri bugüne getirmeyi hedeflemektedir. Retro ürün ve
hizmetler his ve görünüm bakımından geçmişi yansıtırken kullanışlılık ve işlevsellik bakımından
günümüz teknolojisi ile modernleştirilerek tüketicilerin yeniden kullanımına sunulmaktadır.
Pazarlamada nostaljik unsurların kullanımı yeni bir gelişme olmasa da markaların geçmiş
ürünlerini bugünün şartlarına uygun hale getirip sunması yepyeni bir kavram olarak karşımıza
çıkmaktadır. Bu bakımdan retro pazarlamaya dair literatür ve özellikle de saha çalışmalarının
henüz kısıtlı olduğu görülmektedir. Bu çalışmada, pazarlamanın tarihsel gelişimi ışığında bir
postmodern pazarlama yaklaşımı olarak retro pazarlama kavramı ele alımış, konu hakkında
literatürde yapılmış araştırmalar incelenmiş, Türkiye ve Dünya markalarının retro pazarlamaya
yönelik uygulamaları değerlendirilerek, hem pazarlama alanyazınına hem de uygulamalarına
yönelik katkıda bulunulmaya çalışılmıştır.
Retro pazarlama insanlarla deneyimler ve duygusal bağlar kurarak var olan markalar ile yeniden
bir markalama çabası olmadan nostalji referanslı, yaşanmışlık hissi veren, bir üründen çok,
geçmişten gelen eski arkadaşı anımsatan pazarlama stratejisidir. Günümüzde müşteri bağlılığının
sağlanması ve müşterilerin uzun vadede elde tutulması ayrıca doğru pazarlama stratejilerinin
uygulanması noktasında retro pazarlama uygulamaları büyük öneme sahiptir. Bu nedenle
rekabetin yoğun olarak yaşandığı son yıllarda varlığını devam ettirmeye çalışan işletmelerin
diğer pazarlama stratejilerinin yanında retro pazarlama uygulamalarına da önem vermesi
gerekmektedir. Retro pazarlama, pazarlama teknikleri içerisinde yeni bir akımdır. Ancak bu
‘’yeni’’ akımın en büyük etkisi ‘’eski’’ nesilleri de kapsamasıdır. Retro pazarlama sayesinde
geçmişe özlem duyan, anılarının canlanmasını isteyen, tüketiciler almış oldukları retro ürün
sayesinde hem duygusal hem de fiziksel ihtiyaçlarını karşılamış olacağından firmalar için önemli
bir pazarlama yöntemi olarak literatüre girmiştir.
Retro pazarlama işletmelere çok sayıda fayda sağlamaktadır. Tüketicilerle ürünler ve hizmetler
arasında geçmiş deneyimlere dayalı duygusal bir bağ oluşturan retro pazarlama, geçmişe ait ve
bugün pazarda bulunmayan ürün ve hizmetlerin yeniden tüketici ile buluşmasını sağlar. Ürün ve
hizmet konseptinin temelinin aynı kalması ve var olan kaynak ve deneyimlerinden yararlanılması
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işletmelere maliyet avantajı yaratırken, işletmenin ürün ve hizmet çeşitliliğini arttırarak rekabet
avantajı da yaratır. Geçmiş dönemin modasının ve popüler ürünlerinin yeni nesillere
aktarılmasını sağlayan retro pazarlama tüketicilerin artan nostalji eğilimlerini karşılarken, marka
imajı, marka sadakati ve marka güveni üzerinde pozitif etki yaratır.
Bu kapsamda işletmeler kârlılıklarını arttırmak için nostaljik unsurlardan yararlanarak
müşterilerin geçmişe duydukları özlemden yararlanabilirler. İşletmelerin reklamlarda, marka ve
logolarında nostaljiye yer vermeleri önerilebilir. Markalar yıl dönümlerini kutlamak için retro
pazarlama yöntemini tercih edebilirler. Bunun nedeni ne kadar köklü bir firma olduklarını göz
önüne sererek, markalarına olan güveni arttırabilirler. Bir markanın en büyük ihtiyacı müşterileri
ile marka arasında duygusal bir bağ kurmaktır. Retro pazarlama bu ihtiyacı en iyi şekilde karşılar.
Geçmişte sunulmuş bir ürünün veya hizmetin tekrar satışa çıkartılması noktasında retro
pazarlama stratejisi harika bir tercih olabilir. Markanın bulunduğu konumdan daha farklı yere
konumlanmasını hedeflemek veya markanın imajında değişikliğe gitmek gibi durumlarda tercih
edilebilir.
KAYNAKLAR
Akçi, Y., Kılınç, K., & Yıldız, A. (2020). Değışen Pazarlama Anlayışı: Yenı Pazarlama
Yaklaşımları Iı.
Alankuş,
Z.
(2021).
Covıd-19’un
Gölgesinde
Dijital
Pazarlama
Ve
Yeni
Yaklaşımlar. Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi, 4(1), 94-125.
Altunışık, R., Özdemir, Ş., & Torlak, Ö. (2016). Pazarlama İlkeleri ve Yönetimi, İstanbul: Beta
Yayınları, Gözden Geçirilmiş 2.
Altuntuğ, N. (2011). Değerlere Hitap Eden Pazarlamanın Nostalji Boyutu. Organizasyon ve
Yönetim Bilimleri Dergisi, 3(2).
Arslan, B. ve Yetkin, B., Ö. (2017). “Determining The Individual Factors That Affect Consumer
Attitudes Towards Retro Products”, Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (1): 92-108.
Aydınlıoğlu, Ö., & Akyıl, Ö. (2021). Geçmişten Günümüze Marka Hikâyelerinin Kurgusu Üzerine
Bir İnceleme. Abant Sosyal Bilimler Dergisi, 21(2), 359-378.
Baker, S. M., & Kennedy, P. F. (1994). Death by nostalgia: A diagnosis of context-specific
cases. ACR North American Advances.
Barros, M., & Dimla, E. (2021). From planned obsolescence to the circular economy in the
smartphone industry: an evolution of strategies embodied in product features. Proceedings of the
Design Society, 1, 1607-1616.
Brown, S. (2001). Marketing: The retro revolution, London: Sage Publications, 6.
Brown, S. (2013). Retro from the get-go: Reactionary reflections on marketing's
yestermania. Journal of Historical Research in Marketing.
Brown, S., Kozinets, R. V., & Sherry, J. F. (2003). Teaching old brands new tricks: Retro branding
and the revivel brand meaning. Journal of marketing, 67(3), 20.
Castellano, S., Ivanova, O., Adnane, M., Safraou, I. ve Schiavone, F. (2013), “Back to the Future:
Adoption and Diffusion of Innovation in Retro-Industries”, European Journal of Innovation
Management, 16 (4): 385-404.
Clemente-Ricolfe, J. S., & Enguer-Gosálbez, P. (2018). Exploring the potential market for retro
products: an empirical analysis. Italian Sociological Review, 8(3), 379-396.
Çeber, B. (2021). Retro Pazarlama ve Markaların Retro Pazarlama Faaliyetlerine İlişkin
Uygulamalı Bir Araştırma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22(1), 253275.
Dağdaş, G. (2013). İşletmelerde retro pazarlama uygulamalarının müşteri bağlılığına etkileri
üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya: Selçuk Üniversitesi SBE.
Demir, F. O. (2008). Pazarlamanın nostaljik oyunu: Retro markalama. İstanbul Üniversitesi
İletişim Fakültesi Dergisi, 33, 33.

207

VII. INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
April 22-24, 2022, Antalya, Türkiye

Doğan, B. Y., & Söğüt, M. A. (2022). Geçmişle Kurulan Duygusal Bağ; Retro Mobilya. Online
Journal of Art and Design, 10(1).
Doğaner, M., ve Çakır, F. (2018). Retro Pazarlama Yaklaşımı Üzerine Literatür Taraması.
International Congress of Political, Economic and Financial Analysis, (s. 1207-1214). Aydın:
Adnan Menderes Üniversitesi.
Erdoğan, Z. (2014). Pazarlama, Z. Erdoğan (Ed.). Pazarlamanın Konusu, Kapsamı, Gelişimi ve
Diğer Sosyal Bilimlerle İlişkisi (3-24). Bırsa: Ekin Yayınevi.
Erkuş, U., & Öztürk, A. (2021). Tüketici Sosyal İhtiyaçlarının Marka Sadakati Oluşturma Üzerine
Etkisi. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 12(2), 586-599.
Eser, Z. (2007). Nostaljinin pazar bölümleme değişkeni olarak kullanılması üzerine kavramsal bir
çalışma. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 115-130.
Firat, A. F., & Shultz, C. J. (1997). From segmentation to fragmentation: markets and marketing
strategy in the postmodern era. European Journal of marketing.
Gajanova, L., & Vidrová, Z. (2020). Retro marketing a phenomenon of modern times. Technology
Transfer: Innovative Solutions in Social Sciences and Humanities(3), 4244.
Gökaliler, E., & Arslan, Z. (2015). Geçmişle Bağ Kuran Bir Pazarlama Yaklaşimi: Retro
Pazarlama Perspektifinden Tüketicilerin Marka Kimliği Ve Marka İmajina Bakiş Açilari Üzerine
Bir Araştirma. Global Media Journal: Turkish Edition, 6(11).
Grębosz, M. ve Pointet, J., M. (2015). “The “Retro” Trend in Marketing Communication Strategy
of Global Brands”, Journal of Intercultural Management, 7 (3): 119–132.
Grębosz, M., & Pointet, J. M. (2015). The “retro” trend in marketing communication strategy of
global brands. Journal of Intercultural Management, 7(3), 119-132.
Hacioğlu, N. (2019). Yerel ürünlerde Retro pazarlama: Bayburt ehramı üzerine uygulamalı bir
araştırma (Master's thesis, Sosyal Bilimler Enstitüsü).
Hallegatte, D., Ama (2014), “Retrobranding: Selling the Past”, Winter Educators’ Conference
Proceedings: 2014, Vol. 25, pK-10.
Hemetsberger, A., Rosanelli, K., C. ve Mueller, B. (2012). “Grandma’s Fridge is Cool” The
Meaning of Retro Brands for Young Consumers”, Advances in Consumer Research, sayı: 38, s.
242-248.
Keskin, H., & Memiş, S. (2011). Retro pazarlama ve pazarlamada uygulamasına uygulamasına
yönelik bazı örnekler. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,
16(3), 196.
Koç, E., Davranışı, T., & Stratejileri, P. (2021). Global ve Yerel Yaklaşım, Seçkin Yayıncılık,
8. Basım, Ankara.
Menge, A. (2017). Retro Pazarlama–Kayseri’deki Nostaljik Mekanlar Üzerine Bir
Araştırma (Doctoral dissertation, Yüksek Lisans Tezi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye).
Merlo, E., & Perugini, M. (2015). The revival of fashion brands between marketing and history:
The case of the Italian fashion company Pucci. Journal of Historical Research in Marketing.
Merlo, E., & Perugini, M. (2015). The revival of fashion brands between marketing and history:
The case of the Italian fashion company Pucci. Journal of Historical Research in Marketing.
Merlo, E., & Perugini, M. (2015). The revival of fashion brands between marketing and history:
The case of the Italian fashion company Pucci. Journal of Historical Research in Marketing.
Odabaşı, Y. (2017). Postmodern Pazarlama. İstanbul: MediaCat Yayıncılık.
Ogechukwu, D., A. (2014). “As It Was in the Beginning, so Shall It Be, World Without End RetroMarketing: the Art of Bringing Back to Life/Revitalizing an Old Brand (Product) – The Nigerian
Experience”, British Journal of Marketing Studies, 2 (1): 32-58.
Özel, Ç. H., Çoban, E., & Çoban, S. (2021). Postmodern Tüketicilerin Nostalji Eğilimi: Y
Kuşağı. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 13(1), 21-43.

208

VII. INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
April 22-24, 2022, Antalya, Türkiye

ÖZTÜRK, R., (2020). POSTMODERN PAZARLAMA.Yönetim, Liderlik ve Pazarlama, İksad
Yayınları.
ÖZTÜRK, T. A. (2015). Postmodernizmin zaman algısı:“Müzikte nostalji modası”. Medeniyet
Sanat Dergisi, 1(1), 31-41.
Pınarbaşı, F., & Türkyılmaz, C. A. (2017). Retro Marka deneyiminin yeniden satın alma niyeti ve
marka bağlılığı yaratmadaki rolü. International Journal of Research in Business and Social
Science, 6(2), 13-25.
Sarıçiçek, R., Çopuroğlu, F., Ç. ve Korkmaz, İ., H. (2017). “Retro Pazarlama Bağlamında
Tüketicilerin Marka Kimliği ve Marka İmajına Bakış Açıları: GAÜN Akademisyenleri Üzerine
Bir Araştırma”, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16 (2): 345-358.
Sarıtaş, A., & Duran, G. (2017). Küresel Marka Algısının Tüketici Davranışlarına Etkisi Üzerine
Bir Araştırma. Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(15), 325-342.
Sarıtaş, A., & Duran, G. (2017). Üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin tespitine
ilişkin bir araştırma. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(1), 147-165.
Shields, A. B., & Johnson, J. W. (2016). Childhood brand nostalgia: A new conceptualization and
scale development. Journal of Consumer Behaviour, 15(4), 359-369.
Şahin, E., & Kaya, F. (2019). RETRO PAZARLAMA KAPSAMINDA TÜKETİCİLERİN
RETRO MARKA EĞİLİMLERİNİN RETRO MARKA FARKINDALIĞINA VE RETRO
MARKA GÜVENİNE ETKİSİ: KONYA İLİNDE BİR ARAŞTIRMA. Fırat Üniversitesi Sosyal
Bilimler Dergisi, 29(1), 227-248.
Şekeroğlu, S., ve Baş, M. (2019). Post-modern Pazarlamada Retro Pazarlamasının Rolü.
Tekeoğlu, N. T., & Tığlı, M. (2016). Retro Pazarlama Açısından Halen Varolmayan Eski
Markaların Tüketiciler Tarafından Anımsanması Ve Tanınması Üzerine Bir Pilot
Çalışma. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12(2), 278-290.
Toksarı, M., & Aydar, A. F. (2021). Retro Pazarlama Perspektifinden Tadım Kuruyemiş Markası
İle İlgili Reklamın Göstergebilimsel Analiz Yöntemi İle İncelenmesi. Erciyes İletişim
Dergisi, 8(2), 891-910.
Türk, Z., (2021). Tüketicilerin Kişisel Nostalji Eğilimi Ve Nostaljik Ürünlere İlişkin Kalite
Algısının Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Araştırma. Pamukkale Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (45), 419-430.
Türkyılmaz, C. A. (2016). Geçmişin gücü: Retro pazarlama. İstanbul: Beta Yayınları.
Ünal, A ve Bozkurt, M. (2015). Meslek Yüksek Okulları İçin Pazarlama, M. Bozkurt (Ed.). Genel
Olarak Pazarlama Kavramı ve Pazarlama Yaklaşımlarındaki Değişimler (2-16). Ankara:
Paradigma Akademi Yayınları.
Varinli, İ., & Çatı, K. (2008). Güncel Pazarlama Yaklaşımlarından Seçmeler, Detay Yayıncılık. 1.
Youn, S., & Dodoo, N. A. (2021). The power of brand nostalgia: Contrasting brand personality
dimensions and consumer‐brand relationships of nostalgic and non‐nostalgic brands. Journal of
Consumer Behaviour, 20(6), 1373-1387.
https://blog.adgager.com/gelecege-donus-retro-pazarlama/ (Erişim: 12.04.2022)
https://turkish.alibaba.com/ (Erişim: 12.04.2022)
https://www.marketingturkiye.com.tr/haberler/pepsinin-yeni-retro-kampanyasi-pop-kulturuefsanelerini-bir-araya-getiriyor/ (Erişim: 14.04.2022)

209

VII. INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
April 22-24, 2022, Antalya, Türkiye

SIBORG MANIFESTOSU VE EDEBIYATTA TÜRLER ARASI
ILETIŞIM SORUMLULUĞU

Prof. Dr. Z. Gönül BALKIR
Kocaeli Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
Öğr. Gör. Başak BALKIR GÜLEN
Kocaeli Üniversitesi, Ali Rıza Veziroğlu MYO

ÖZET
Sanatsal özgürlük taşıyıcı kimliğiyle edebiyat, çoğul bakış açıları, çokanlamlılık ve devingen
ilişkiler içinde, dilin, algının, iletişimin ve imgelemin yaratıcı ortamı haline gelir. Edebiyat,
düşünceyi ikili karşıtlıklar, belirli şemalar içine hapsederek, algıyı da sınırlayan ve görülmeyen
kör noktalar, duyulmayan sağır noktalar yaratan baskın bilinç biçimlerinin, dışına çıkabilme
gücüne sahiptir.
Edebiyat bu türler arasındaki ilişkileri, sınırları ve iletişim ve uyum sorunlarını ortaya koyarak,
çoklu bakış açılarıyla yeni okumalar yaparak, düşünsel ve duygusal bakış açılarımızı,
zenginleştirecek evrensel örneklerle türler arasındaki ilişkilerin, yeniden düşünülmesi ve
değerlendirmesi için, birçok imkân sunar.
Siborg Manifestosu, organik ve mekanik olanı aynı bedende birleştiren siborg metaforu
üzerinden tüm tahakkümcü kategorileri yerle bir eden ve erkek egemen, kapitalist, batı merkezci
dünya görüşüne meydan okuyan Haraway’in, 21. yüzyılın manifestosu olarak kaleme aldığı
çarpıcı bir metindir.
Haraway, Siborg Manifestosu isimli eserinde; hepimizin, makine ile organizmanın teorik bir
zeminde ifade edilen ve fabrikasyon misali uydurulmuş birer melez olduğumuzu vurgulamakta
ve kısaca, hepimizin siborg olarak; hem tahayyülün, hem de maddi gerçekliğin yoğunlaşmış bir
imgesi olduğumuzu söylemektedir.
Edebi metinler ve bu metinlerdeki farklı türler üzerine yoğunlaşılması, doğal olarak insan ile
insandışı doğa ve varlıklar arasındaki ayırımın ortadan kaldırılmasına yönelmektedir. Türler
arasındaki ayrımları yıkan, yaşamı temel alan, yaşam merkezci edebi metinlerin ortaya çıkması,
bizlere; edebiyatın merkezini değiştirecek düşünsel sıçrama taşlarıyla yol göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Edebiyatta türler arası iletişim, Siborg Manifestosu, Türler arası
ayrımcılık.
THE CYBORG MANIFESTO AND RESPONSIBILITY FOR INTER-GENRE
COMMUNICATION IN LITERATURE
ABSTRACT
With its artistic freedom carrier identity, literature becomes the creative medium of language,
perception, communication and imagination, with multiple perspectives, polysemy and dynamic
relations. Literature has the power to get out of the dominant forms of consciousness, which
limits perception and creates invisible blind spots and inaudible deaf spots by imprisoning
thought in binary oppositions and certain schemes.
Literature offers many opportunities for rethinking and evaluating the relations between genres,
with universal examples that will enrich our intellectual and emotional perspectives, by revealing
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the relations, boundaries and communication and harmony problems between these genres, by
making new readings from multiple perspectives.
The Cyborg Manifesto is a striking text written by Haraway as the manifesto of the 21st century,
which defies the male-dominated, capitalist and western-centred worldview, destroying all
dominance categories through the metaphor of the cyborg that unites the organic and mechanical
in the same body.
Haraway, in his work named Cyborg Manifesto; emphasizes that we are all hybrids of the
machine and the organism performed on a theoretical ground and fabricated like fabrication, and
briefly, he says that we are all cyborgs; and are a condensed image of both imagination and
material reality.
Concentrating on literary texts and the different genres in these texts naturally leads to the
elimination of the distinction between human and non-human nature and beings. The emergence
of life-centered literary texts that break down the distinctions between genres, based on life, leads
us the way with intellectual stepping stones that will change the center of literature.
Keywords: Interspecies communication in literature, Cyborg Manifesto, Interspecies
discrimination.
GİRİŞ
Edebiyat evreninde, sosyolojik, politik, sanatsal veya kültürel imgeler, düşünceler, yöntemler,
pratikler her an değişir ve dönüşürler. Bu söylemlerdeki bakış açılarından biri olarak
insanmerkezcilik, kendi konumunu öncelerken, diğer varlıkların tamamını, denetimi altına
almakta, özellikle insan türünü öne çıkaran kabulüyle, ayrımcı ve türcü bir bakış acısı ortaya
koymaktadır.
Oysa evren ve içindeki her şey, bir bütün olup, edebi evrenin, çoklu bakış açıları ve çoklu
kimliklerle var olma ve var kalma sorumluluğu bulunmaktadır. Bu sorumluluğu vurgulamak için,
çalışmamızda edebiyatta türler arasındaki ilişkilerin iletişimine odaklanmaya çalıştık.
1.EDEBİYATIN ÇOKLU BAKIŞ AÇI VE ALGILARI
Sanat ve edebiyatın anlam arayışları, türler arası ilişkileri de kapsayan çoklu bakış açılarıyla
yepyeni dünyaların kapılarını açmaktadır. Edebi Metinlerdeki, tüm canlıların var olma ve var
kalma mücadelelerinde, artık türler ve türlerarası ilişkiler de yer almaktadır. Tüm canlıların
birbirlerine eşit olduğunu kabul eden, yaşam merkezci edebi metinlerdeki söylemin algı ve
kabulleriyle, yeniden yaratıldığı görülmektedir
Sanatsal özgürlük taşıyıcı kimliğiyle edebiyat, kurgusal yapısıyla sınırların ötesine geçmeye
çalışır. Sanatsal yaratma özgürlüğünün doğası gereği, doğmatik dünya görüşü ve insan merkezci
bakış açısının, insandışı varlıkları dışlayıcı iddialarının karşısına geçebilir. Bu bağlamda
edebiyat, düşünceyi; ikili karşıtlıklar ve belirli şemalar içine hapsederek, algıyı sınırlayan ve
görülmeyen kör noktalarla, duyulmayan sağır noktalar yaratan baskın bilinç biçimlerinin, dışına
çıkabilme gücüne de sahiptir.
Çağdaş dünyada, zaman içinde artan oranda edebi metinlerdeki insan merkezci algı ve kabulün
yerine, yaşammerkezci bakış açısını taşıyan eserlere yoğunlaşıldığı görülmektedir.
Yaşammerkezci bakış açısı, doğal olarak insan ile insandışı doğa ve varlıklar arasındaki ayırımın
ortadan kaldırılmasına yönelmekte, ortaya çıkan yeni söylem ve arayışlar, edebiyatın merkezini
değiştirebilecek, yeni fırsatlar yaratmaktadır.
Edebiyatın çoğul bakış açıları, çokanlamlılık ve devingen ilişkileri içinde; dilin, algının,
iletişimin ve imgelemin yaratıcı ortamı haline gelir. Edebiyat, sadece insanı temel alan dar
bakışının ötesine geçerek, tüm canlı yaşama eşit yaşam hakkı ve canlı ve cansız tüm nesnelere
kimlik tanıyan algı ve yorumlarla yeni okumalar yaparak, sanatsal yaratma sürecinde, düşünsel
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ve duygusal bakış açılarımızı, zenginleştirecek evrensel örneklerle, türler arasındaki iletişim ve
uyuma odaklanarak, yeniden düşünmek ve değerlendirmek üzere pek çok imkân yaratmaktadır.
2.EDEBİYATTA TÜRLER ARASI İLİŞKİLER
Popüler kültürel metinlerde ve diğer yapıtlarda hayvan yaşamının yanlış, önyargılı ya da kötü
temsili, edebiyat eleştirisinde insanı merkeze koyan bakış açılarının sorgulanmasına yol açmıştır
(Tekin, 2018, 249). Edebiyatta insan merkezcilik eleştirisi, doğal olarak yeni akımların
doğmasına yol açmıştır. İnsanmerkezcilikle ilgili kabuller, yerini çok daha farklı bakış açılarına
bırakmaya başlamıştır.
İnsan ile hayvan, canlı ile cansız ayırımının ortadan kalktığı bir evrende, yaratılan çoklu
kimliklerle, edebiyatın, estetik duyarlılığı ve bakış açılarıyla insanmerkezci edebiyatın sınırlarını
ve ayrımcılığını yıkarak, sanat ve edebiyata yeni anlam arayışları getirebileceği ve edebi
geleceğe, yeni olanaklar sağlayabileceği çok açıktır.
İnsan merkezcilik, insanın dünyanın merkezi ya da en önemli varlığı olduğunu savunan felsefi
bir bakış açısıdır. İnsanları doğadan ayrı ve üstün; hayvanlar, bitkiler, mineral kaynakları gibi
canlıları ise kendi yararı için haklı olarak istismar edilebilecek kaynaklar olarak görür. Bu bakış
açısı özellikle insan türünü öne çıkaran kabulüyle ayrımcı ve türcü bir bakış acısı ortaya koyar.
İnsanmerkezcilik, insan öznelliğine ve tarihe dair hâkim olan, üstün kabul edilen ilişkiler
geliştirmek suretiyle tüm varoluşu ayrımcılıkla çürüten kavramsal bir güçtür. Özne, beden, arzu,
arzu makineleri, kadın-oluş, hayvan oluş, azınlık-oluş, organsız beden ve yersiz yurtsuzlaşma
gibi çalışmalarından doğan kavramları, açık bir sistemde, tartışma olarak sunmaktadırlar. Öte
yandan bu tartışmalar, yeni potansiyeller taşımaktadır. İnsanla hayvan, canlıyla cansızlar
arasındaki ilişkilere, karşı taraftan bakmaya ihtiyacımız vardır. Türler arasındaki ilişkilere
yönelik farklı bir bakış açıları edebiyata çok zengin olanaklar ve kaynaklar sağlayabilir. Zira
insanmerkezcilik, kendi konumunu öncelerken, diğer varlıkların tamamını denetimi altına
almakta ve türler arasında ayrımcılık yaratmaktadır (Arıkan, 2021, 29).
Bu karşıtlığı ve ayrımcılığı bozmak için yapılması gereken ilk iş, aralarındaki hiyerarşiyi ve
hiyerarşik ilişkileri yıkmaktır. Bu karşıtlıklardan biri olan insan hayvan ilişkilerine dair hayvan
çalışmaları, hala büyük oranda insana ait kavramlara ve sanatsal ürünlere odaklanmış ve
insanmerkezciliğin tahakkümü altındadır(Arıkan, 2021, 30).
Edebiyat tarihinde insan merkezci, antropomorfizm karakter inşası yerini, biyomerkezci karakter
inşasına bırakmaya başlamıştır. Gerçekçi olarak tanımlanabilecek edebi metinlerde de hayvan
varlığına giderek daha fazla rastlanmakta, hatta yalnızca hayvanlara adanmış edebi eserler
üretilmektedir (Tekin, 2018, 251).
Posthümanizm, insan doğasının, insanın içinden çıktığı evrensel bir durum olduğunu iddia eder.
Bu bakış açısı, insanın tekil, tanımlanmış birey değil, farklı kimlikler haline gelebilen veya
somutlaştırabilen, dünyayı çoklu, heterojen bakış açılarıyla bakıp, değerlendirebilen bir bakış
açısı olarak tanımlanabilir. Edebiyatın taşıdığı bu potansiyel, nasıl açığa çıkarılacaktır?
Kuşkusuz, temsilden dile, biçemden türe kadar, edebiyatta ideolojik belirlenimleri, güç söylemini
aşabilecek, sayısız araç ve yöntem keşfedilip kullanılabilir.
Posthümanizm, tüm varoluşu kucaklayan ve geleceğe uzanan geniş bakış açısıyla, hem ekolojik
düşünceyi felsefi açıdan ele almakta, hem de edebiyatı ve estetiği, kültürel pratiğin farklı bir
biçimi olarak yeniden değerlendirmektedir. Tüm doğayı bütün kabul eden bu bakış açıları,
insandışı doğanın ve yaşamın araçsallaştırıldığı, insanmerkezli görüş ve hiyerarşinin alaşağı
edilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Edebi metinlerde, insan ile insandışı doğa ve varlıklar
arasındaki ayırımın ortadan kaldırılmaya başlanmasıyla, türler ara geçişler ve köprüler
kurulmaya başlanmıştır (Tekin, 2018, 251).
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İnsan türünün sınırlarıyla çakışan, insan dışı varlıkları, insanlardan daha önemsiz görebilir
miyiz? Çağdaş değerlere baktığımızda, insanlar ile hayvanlar arasındaki sınırların birbirine çok
karıştığını görüyoruz. Hayvan haklarını savunan hareketler, doğa ile kültür arasındaki bağın,
istenmeyecek bir şekilde koparılması karşısında, hayvanlar ile insanlar arasında doğrudan bir
temas kurulmasından yanadırlar. İki yüz yılı aşkın bir sürede gelişen biyoloji ve evrim teorisi,
aynı süreçte bilgi nesneleri olarak, modern organizmalar da üretmiş ve insanlarla, hayvanlar
arasındaki çizgiyi, hayat bilimleri ile sosyal bilimler arasındaki ideolojik mücadeleler de ya da
mesleki tartışmalarda, yeniden baş gösterdiği gözlenen, zayıf bir iz derecesine düşürmüştür.
Sınırların önemsizleşmesi, yeni bir bakış açısı ve kabul ortaya çıkarmıştır. İnsanların, diğer
canlılara karşı duyarsızlığına karşı çıkan düşünce, aynı zamanda insanın içsel değerinin sebebi
olarak, rasyonaliteyi ve insanların amaç-sonuç gibi düşünceler etrafında düşünebilme yeteneğini
savunan insanmerkezciliğe de karşı çıkar. Çağdaş bir bakış açısı olarak ekosentrizm ve
ekomerkezci bakış açıları ise, çevreyi merkeze alan bir anlayışla insana dair biyotik ögeler
taşıyan birey kimliğini, insan hayvan ayırımı yapmadan tüm evrene ve ekosisteme yayarak
ekosistemin kendiliğinden bir değere sahip olduğunu kabul eder. Ekosistemin bütün olarak ele
alınması, bütünün parçadan öncelenmesi sebebiyle ekosentrizm bütüncül bir anlayıştır. Bu
yüzden bireysel ya da türsel olarak yaşanan her sorun, ekosentrik düşünce de ve ekosistemin
kendi içinde aranır (İndibi, 2019).
Dil ve kültür, kaçınılmaz olarak ilgi ve arzularımıza göre; kendi anladığımız bir dünyayı yansıtır.
Yazarların ve eleştirmenlerin temel sorunu, türler arasındaki ilişkilerin, örneğin bu türlerden biri
olan hayvanlara ait yaşamın, yanılsama ya da çarpıtma olmaksızın, insan dilinde ve kültüründe
nasıl temsil edilebileceği noktasında toplanmaktadır. Bu nokta da ise asıl önemli olan sorun,
insan ilişkilerinden, türler arası ilişkilere nasıl geçileceği ve bu ilişkilerdeki iletişim
sorumluluğunun nasıl belirlenebileceği konusunda ortaya çıkmaktadır.
3. SIBORG MANİFESTOSU
İnsanlar, canlılar ve cansızlar olarak çevreleriyle birlikte dünyayı paylaşarak, dünyanın
oluşumundan bu yana, çok boyutlu ilişkiler kurarak, birlikte yaşamaktadırlar. İlişkiler, gerçek ya
da simgesel, fiili ya da kurgusal, tarihsel ya da çağdaş olabilir, çünkü hayatımıza giren her tür ve
cisim, zaten kendi içimizde de çeşitli şekillerde bulunmaktadır. Batı düşüncesi insan ile hayvan
arasındaki keskin ayrımı, kalın sınırları, bu sınırlardan doğan tanımları, insan istisnacılığını öne
çıkarır (Bingöl Yüce, 2016).
Donna Haraway, yazdığı Siborg Manifestosu’nda, günümüzün endüstriyel kapitalizm
tertibatında, bilim ve teknolojiye bağlı olarak dünya çapındaki toplumsal ilişkilerin yeniden
düzenlenmesinde, insan-insan olmayan, insan-hayvan, insan-makine, yaşayan-ölmüş, akılbeden, doğa-kültür, kadın-erkek ikiliklerinin, sınırlarının aşındığını söyler. Oysa bu sınırlar,
aydınlanma düşüncesinden bu yana, insanın, hayvanın ve makinanın, kesin karşıtlıklara dayalı
ve birbirini dışlayan, tanımlarına dayanmaktadır (Bozok,2019).
Siborg Manifestosu, organik ve mekanik olanı aynı bedende birleştiren siborg metaforu
üzerinden tüm tahakkümcü kategorileri, yerle bir eden ve erkek egemen, kapitalist, batı merkezci
dünya görüşüne meydan okuyan Haraway’in, 21. yüzyılın manifestosu olarak kaleme aldığı
çarpıcı bir metindir. Donna Haraway’in yazdığı Siborg Manifestosu, insan ile hayvan arasındaki
çizgileri sorgulamaya başlayan en önemli metinlerden biridir (Bingöl Yüce, 2016).
Aslında kadınlar için siyasal bir mit kurmaya çalıştığı, Siborg Manifestosu isimli eserinde;
Haraway, "yirminci yüzyılın sonlarına, bizim çağımıza, bu mitik çağa geldiğimizde, hepimizin
makine ile organizmanın teorik bir zeminde ifade edilen ve fabrikasyon misali uydurulmuş birer
melez olduğumuzu vurgulamak gerekir; kısacası, hepimiz siborguz. Siborg, hem tahayyülün hem
de maddi gerçekliğin yoğunlaşmış bir imgesidir (Haraway, 2006, 8).
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Siborg, bir sibemetik organizma, makine ile organizmanın oluşturduğu bir melez, kurgusal bir
yaratık olmanın ötesinde toplumsal gerçekliğe ait bir yaratıktır. Toplumsal gerçekliğin karşılığı,
canlı toplumsal ilişkilerdir. Çagdaş bilim-kurgu, aynı anda hem hayvan, hem makine olan, doğal
mı yoksa insan eliyle mi yaratıldığı pek anlaşılamayan, dünyalarda dolanan yaratıklarla,
siborglarla doludur. Siborg, toplumsal cinsiyet sonrası dünyanın yaratığıdır; organizma ile
makine arasındaki ilişki, hep bir sınır muharebesi şeklinde cereyan etmiştir. Bu türdeki bir sınır
muharebesinin paylaşılamayan toprakları da üretim, üreme ve Hayalgücüdür. Haraway;
‘…benim argümanım, sınırların karışmasını sevinçle karşılamakta ve bu sınırların
oluşturulmasında sorumluluk üstlenmektedir.’ demektedir.
Doğa ve kültür yeni baştan derlenmiş olduğundan böyle bir dünya da; artık birinin, diğeri
tarafından kendine dahil edilmesi ya da diğerince bir temellük ilişkisine kaynak yapılması gibi
bir durumdan söz edilemez. Siborg dünyasında geçerli olacak olan, kutupluluk ve hiyerarşik
tahakküm ilişkileri dahil olmak üzere, parçalardan, bütünler oluşturan ilişkilerdir.
Bilimsel kültürde, insan ile hayvan arasındaki sınırlar, başından sonuna delik deşik
olmuştur. ‘Eşsiz olmanın son köprübaşı-eğer birer lunaparka çevrilmedilerse- yıkılmıştır.’ der,
Haraway. Gerek dil aracının kullanılması, gerek toplumsal davranışlar, gerekse zihinsel olaylar
olsun, insan ile hayvan ayrılığını hakikaten inandırıcı bir şekilde bize gösterecek hiçbir şey
yoktur. Kaldı ki pek çok insan, böyle bir ayrım yapma ihtiyacı da duymamakta ve insan ile diğer
canlı yaratıklar arasında kurulan temasların verdiği hazza, olumlu bir gözle bakmaktadır. Hayvan
haklarını savunan hareketler, doğa ile kültür arasındaki bağın istenmeyerek koparılması
karşısında; hayvanlar ile insanlar arasında doğrudan bir temas kurulmasından yanadırlar. Fiziksel
olan ile fiziksel-olmayan arasındaki sınır çok belirsizdir. Kuantum teorisinin sonuçları ve
belirlenimsizlik ilkesi hakkında birçok edebi eser kaleme alınmış ve birçoğunun filmi yapılmıştır.
‘Toparlarsam, benim siborg mitim, ilerici insanların gerekli siyasal çalışmanın bir parçası olarak
irdeleyebilecekleri ihlal edilmiş sınırlar, kudretli kaynaşmalar ve tehlikeli ihtimallerle ilgilidir.
Başka bir perspektiften bakıldığında da siborg dünyası, insanların hayvanlar ve makinelerle
akraba olmaktan korkmadıkları, yine sürekli parçalı kimlikler taşımaktan ve çelişkili konumlarda
durmaktan çekinmedikleri canlı toplumsal ve bedensel gerçekliklerle ilgili olabilir.’ (Haraway,
2006, 14).
Haraway, aslında geleceğin toplumsal cinsiyet eşitsizliği sorununu aşmış, sınırları kaldırmış bir
dünya hayal etmektedir. Doğuşun olmadığı, belki de sonunda olmadığı bir dünya. Haraway,
‘Tahayyül eden, ütopik gelenek dahilinde, katkıda bulunma çabasını temsil eder. İkisi sarmal
dansla birbirlerine sarılmışlarsa, ben tanrıça olmaktan ziyade siborg olmayı yeğlerim." diye
kendini savunurken, argümanlarını sıralamaya devam etmektedir: ‘Hayvan-insan ilişkisi,
gelecekte süper insanlarla insanlar arasında kurulacak ilişkiye en yakın model olma özelliğini
taşır. Süper zeki siborgların, etten kemikten, sıradan insanlara nasıl davranacağını mı merak
ediyorsunuz? İnsanların, daha az zeki, hayvan akrabalarına nasıl davrandığıyla başlamak, sağlıklı
olabilir. Mükemmel bir benzetme olmasa da hayal etmek yerine gözlemleyebileceğimiz en iyi
model budur. ‘(Haraway, 2006, 8).
4.TÜRLER ARASI İLETİŞİM SORUMLULUĞU
İnsan-merkezci düşünme biçimi; dil, simgesel söylemler, mitoslar ile aktarılarak, kültürleri
oluşturmuş ve toplumları dönüştürerek, yeni düşüncelerin ve ideolojilerin de doğmasında etken
olmuştur. Bu durumun etkileri, sanat eserlerine ve sanatçıların düşüncelerine de yansımaktadır.
Mevcut durumlar örgüsü içinde büyüyen kapitalist düşünce ile kurulan dünya düzeninde, her
şeyin alınır satılır bir hale gelmesi, her türlü canlıyı ve nesneyi, kolayca değiş tokuş edilebilen
bir metaya dönüştürmüştür (Aslantaş, 2019,16).
Geleneksel etik, politik ve epistemolojik kategorileri, türlere ve türler arasındaki ilişkilerle,
türlerin ve hayvanların yaşamlarına verilen dikkat ve saygı bağlamında yeniden incelemeye
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çalışmaktadır (Aslantaş, 2019, 27). Böylece edebi söylemin, insan kimliğini dile getirmenin
ötesine geçerek, çoklu kimliklerle yeniden inşaa edilen algılarla edebi metinlerde türlerarası
köprü kurabileceği düşünülebilir.
Edebiyat, düşünceyi ikili karşıtlıklar, belirli şemalar içine hapsederek algıyı da sınırlayan ve
görülmeyen kör noktalar, duyulmayan sağır noktalar yaratan baskın bilinç biçimlerinin,
söylemlerin dışında ve karşısında farklı bir bilinçlilik ve söylem yaratma gücüne sahiptir. Türler
arasındaki ilişkilerin uyum ve iletişim sorumluluğunu taşıyabilir, bunlarla ilgili kültürel değer ve
açmazların en iyi tartışılma yollarından birini üretebilir. Edebiyat, türler arasındaki ilişkilerin,
iletişim sorunuyla ilgili kültürel sınırların aşılmasına en uygun söylem türüdür. Dogmatik dünya
görüşünün ve dışlayıcı savların kapalı devrelerinin kırılmasıyla çoğul bakış açıları, çokanlamlılık
ve devingen ilişkiler içinde edebiyat, dilin, algının, iletişimin ve imgelemin yaratıcı ortamı haline
gelir. Kuramsal ve ampirik bilgi kadar bilişsel ve etik duyarlılık ve sorumluluklar, türler arası
ilişkilerdeki deneyimlerimizi keşfedebilecek bir imgesel zenginlikle tamamlanabilir. Edebî
söylemin yardımıyla insanlık, farklılıklar arasında bir köprü kurabilir (Tekin, 2018, 251). Bu
tartışma, aslında sanat üzerine bir tartışmadır (Tekin, 2018, 252). Edebiyatın, güzel söz söyleme
sanatı dışındaki anlamına ilişkin arayışlarda, türler arası ilişkileri anlatan edebi metinlerin ortaya
çıkması, edebiyatın merkezini değiştirecek, düşünsel sıçrama taşlarıyla yol gösterici olacaktır.
SONUÇ
Sanat ve edebiyatın anlam arayışlarının, türler arası ilişkiler ve çoklu bakış açıları ve çoklu
kimliklerle insan merkezci bakış açılarını ve insan istisnacılığını yerinden etmiştir. Yaşanan
süreç içinde çoklu yeni kimliklerle, yeni anlatı ve arayışlarla, edebiyatı zenginleştirecek, yeni
bakış açıları ve yeni olanaklar yaratılabilecektir.
Edebi metinlerde türler arasındaki ilişkilere yoğunlaşılması; doğal olarak insan ile insandışı doğa
ve varlıklar arasındaki ayırımın ortadan kaldırılmasına yönelmekte, yeni kimlikler, yeni anlatı ve
arayışlarla, edebiyatın merkezini değiştirebilecek yeni olanaklar yaratılmaktadır. Sanat ve
edebiyatın anlam arayışları, diğer tüm varlıkların insani amaçlara giden araçlar olarak algı ve
kabulü olarak insanmerkezci bakış açılarının çok ötesine geçmiştir.
İnsan-hayvan ayrımını yıkan Donna Haraway’in yazdığı “Siborg Manifestosu” da görüleceği
üzere; insan ile hayvan arasındaki çizgilerin sorgulanmaya başlanmasıyla, silikleşen ve
sorgulanan sınırlar içinde edebiyatın, türler arası ilişkileri, nasıl anlatmaya başladığını ve
dönüştüğünü, fark etmek zamanı gelmiştir. Ancak bu farkındalığın ardından, geniş bir açılımla
yaratılan türler arası ilişkilere, iletişim sorunlarına, türlerin eşit temsiline odaklanmak ve bu
odaklanmanın ardından, türler arasındaki iletişim sorumluluğunu taşımak mümkün
olabilecektir.
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SANATSAL YARATMA ÖZGÜRLÜĞÜNÜN ETİK SINIRLARI
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ÖZET
Sanat ve sanatsal yaratma özgürlüğü sınırlanabilir mi? Sanatsal yaratma özgürlüğü, temel ve
doğal bir insan hakkı olması nedeniyle sınırlandırılamaz mı? Sanat, özgürlüğün taşıyıcısıdır.
Sanatçının düşünce ve sanatsal yaratıcılığına nasıl engel olunabilir? Sanatsal yaratma
özgürlüğünün bir sınırı var mıdır?
Sanatsal yaratma özgürlüğü doğal bir insan hakkı olduğuna göre insan haklarındaki sınırlandırma
amaçlarına, gerekçe ve yöntemlere göre sınırlandırılabileceğini kabul edebilir miyiz? İnsan
haklarının sınırlama amaçlarına uygun olarak sınırlandırılabileceğini kabul etsek bile; sanatçının
düşüncelerine ve sanatsal yaratıcılığına nasıl engel olunabilir?
Sanatsal yaratma özgürlüğü, doğal bir hak olmasına rağmen, sanatsal yaratmanın sınırlarının
nasıl belirleneceğini söylemek, pek kolay olmayacaktır. Sanatsal yaratmanın sonsuz
özgürlüğünün karşısında, bir yanıyla insan haklarının sınırlandırılması ve öte yanda da etiksel
sınırlandırmalar yer almaktadır. Bu denklem, sanatsal yaratmanın önünde kolay
cevaplanamayacak bir açmaz olarak durmaktadır.
Sanatsal yaratma özgürlüğü, insan onurunun ve değerlerinin sanat uğruna değiştirilmesini veya
ortadan kaldırılmasını haklı kılar mı? Sanatsal yaratma özgürlüğünün etik sınırlarını sorgularken
hangi insan değerini referans almak gerekir?
Sanatsal yaratma özgürlüğünün etik sınırlarının belirlenmesinde, en temel sınır, doğal olarak
insan değeri ve onurunun korunmasıyla çizilebilir. O halde sanatsal yaratma özgürlüğünün etik
sınırlarının insan değerine ve insan onurunun korunmasına bağlı olacağını söylemek yanlış
olmayacaktır.
Anahtar Sözcükler: Sanatsal Yaratma Özgürlüğü, Etik Sınırlar, İnsan Onur ve Değerinin
Korunması

ETHICAL LIMITS OF FREEDOM OF ARTISTIC CREATION
ABSTRACT
Can the freedom of art and artistic creation be limited? Can't the freedom of artistic creation be
limited because it is a fundamental and natural human right? Art is the bearer of freedom. How
can the artist's thought and artistic creativity be prevented? Is there a limit to the freedom of
artistic creation?
Since the freedom of artistic creation is a natural human right, can we accept that it can be limited
according to the purposes of limitation of human rights, justifications and methods of restriction?
Even if we accept that human rights may be limited in accordance with the purposes of limitation;
how can an artist's thoughts and artistic creativity be prevented?
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Although the freedom of artistic creation is a natural right, it will not be easy to say how the
boundaries of artistic creation will be determined. Opposite the endless freedom of artistic
creation, there are limitations of human rights on one side and ethical restrictions on the other.
This equation stands in front of artistic creation as an unanswerable dilemma.
Does the freedom of artistic creation justify the alteration or destruction of human dignity and
values for the sake of art? Which human value should be taken as reference when questioning
the ethical limits of artistic creation freedom?
In determining the ethical limits of artistic creation freedom, the most basic limit can naturally
be drawn with the protection of human value and dignity. In that case, it would not be wrong to
say that the ethical limits of the freedom of artistic creation will depend on human value and the
protection of human dignity.
Keywords: Freedom of Artistic Creation, Ethical Boundaries, Protection of Human Dignity and
Value
GİRİŞ
Sanatsal yaratma özgürlüğü sınırlanabilir mi? Sanatsal yaratma özgürlüğü, en iyi ne şekilde
kullanılabilir veya kullanılmalıdır? Araştırma özgürlüğünün etik sınırları nelerdir?
Sanatsal yaratma özgürlüğünün etik sınırlarını sorgularken, hangi insan değerini referans almak
gerekir? Sorular, soruları çogaltsa da; çalışmamızda, sanatsal yaratma özgürlüğünün etik
sınırlarına odaklanmaya çalıştık.
1. SANATSAL YARATMA ÖZGÜRLÜĞÜ VE SINIRLANDIRILMASI
Sanatsal yaratma özgürlüğü sınırlanabilir mi?Yoksa Sanatsal yaratma özgürlüğü, doğal bir insan
hakkı olması nedeniyle sınırlandırılamaz mı? Bu konudaki tartışmaları, bir yana bıraksak bile
başka sorularla karşılaşıyoruz. Sanatçıların düşüncelerine ve yaratıcılığa nasıl engel olunabilir?
Sanatsal yaratma özgürlüğün, sınırlandırılması mümkün müdür ya da Sanatsal yaratma
özgürlüğünün bir sınırı var mıdır?
Sanatsal yaratma özgürlüğü, doğal bir insan hakkı olması nedeniyle sınırlandırılamaz mı?
Sanatçılar, yaratma özgürlüğüne sahip olarak, sanatsal emeklerini kullanmakta özgür olmalıdır.
Yeni yaratıların ortaya konulmasına olanak tanınmalıdır.
Sanatsal yaratma özgürlüğü doğal bir insan hakkı olduğuna göre insan haklarındaki sınırlandırma
amaçlarına, gerekçe ve yöntemlere göre sınırlandırılabileceği kabul edilebilir mi? İnsan
haklarının, sınırlama amaçlarına uygun olarak sınırlandırılabileceğini kabul etsek bile;
sanatçının, sanatsal yaratıcılığına nasıl engel olunabilir?
Hukuk, bir yükümlenme sistemi olarak, toplum içindeki insanların birbirlerine karşı olan
yükümlülüklerini düzenler. Hukuk yaptırıma dayalı yükümlenmeler getirirken, ahlak iç
yaptırımlara dayalı yükümlenmeler sistemidir (Öktem, 1983, 93). İnsan hakları insanın doğuştan
getirdiği doğal haklardır (Güven, 2000, 83). Yaşama hakkına, ne toplum yararı için nede kişinin
kendi talebine bağlı olarak hiçbir biçimde sınırlama getirilemez (Savcı,1980, 39). Yaşama Hakkı
ön şart olduğuna göre yaşam hakkı, yalnız fert ve devlet tarafından değil, toplum tarafından da
korunmuştur. Yaşam, yaşama yüklenen değerlerle yaşamın algılanış biçimiyle şekillenmektedir.
Yaşama hakkı, insanın doğuştan sahip olduğu bir hak olduğu için korunmaktadır (İnceoğlu,
2001,135). İnsanın insan olma özelliği nedeniyle bu haklara sahip olduğu ve bu hakların
dokunulamaz ve devredilemez haklardan olduğu düşüncesi, doğal hukuk doktrini ile ortaya
çıkmıştır (Kapani, 1976, 30). Sanatsal yaratma özgürlüğü, insan haklarından biri olarak
anayasalarda güvence altına alınmış olup, 1982 Anayasasının 27. maddesine göre: ‘Herkes,
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bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme, açıklama, yayma ve bu alanlarda her türlü
araştırma hakkına sahiptir…’ hükmüyle koruma altındadır. Bu anayasal güvence, aynı zamanda,
sanatsal yaratma özgürlüğünün, insan haklarındaki temel sınırlamalar dışında
sınırlandırılamayacağını da göstermektedir. Öte yandan insan hakları bağlamında sanatçı, kendi
egemenliğini kullanıyorsa, sahip olduğu hakları, yanlış ya da kötüye kullandığında, toplumsal
ilişkileri düzenleyen devlet, kendi egemenliğinin kullanarak, onu engelleyebilir (Sütlaş, 2000,
37).
2. ETİK KAVRAMI VE ETİĞİN KONUSU
Etik kavramının Türkçe sözlükte karşılığı "töre bilim, ahlak bilimi, ahlaki, ahlakla ilgili..." olarak
tanımlanmıştır (TDK, 1992, 474). Birçok kaynak da, etik kelimesinin yunanca Ethos veya etikeden
geldiği ve çok basit olarak, ahlak kurumu ya da teorik ahlak diye kabul edildiği görülmekledir
(Gürkan, 199, 9:16). Gündelik yaşam da, ahlak sözcüğüyle eşanlamda kullanılmaya başlanan etik
kavramı, Latince Ethicus veya Yunanca Ethos ya da Ethicos kelimelerinden gelmektedir. Ethos'un
anlamı, alışkanlık veya töre Ethicus veya Ethicos kelimeleri ise, ahlakla ilgili, ahlakça davranma,
ahlaki ilkeleri kapsamakta, ahlak anlamına gelmektedir (Ateş ve Diğerleri, 1999,128).
Ahlakın temellerini inceleyen bir felsefe dalı olan Etikle ilgili genel bir tanım yapmak gerekirse,
etik; bir kimsenin davranışlarında temel olan, ahlak ilkelerinin tümü olarak tanımlanmaktadır
(Larousse, 1986. 3863). Etik, bir toplumda ve günlük yaşamda işlem ve eylemlerin
gerçekleştirilmesinde, dikkate alınması gereken ahlaki değerler bütünüdür ( Tuncay, 2019, 1).
Ahlak kuralları, toplumun inan davranışları hakkındaki doğru sayılan, arzu edilebilir, ideal ölçüleri
yansıtır. Ahlak iyiye, iyiliğe yöneliktir (Tuncay, 2019, 3). Gerçekte etik; ahlaksal ilkeler veya
davranış kurallarıdır. Etik yaklaşımlar, ülkelerin kültürlerine, politikalarına göre değişir
(Türkistanlı, 1999, 53). Çağımızda etik yaklaşımın ön plana çıkması ve yüzyılımızın son
çeyreğinde buna şiddetle ihtiyaç duyulması, kendiliğinden olmamış, yönetim alanındaki toplumsal
değerlere aykırı davranış ve uygulamaların yaygınlaşması; yolsuzluk ve yozlaşmalar yüzünden
yaşamsal her alandaki uygulamalarda; bir etik boyutun gerekliliği, tüm çıplaklığıyla ortaya
konmuştur.
Etiğin konusunu her türlü insan faaliyeti ve eylemi değil de öncelikle ahlakiliği vurgulayan, ahlaki
eylemler oluşturur. Etik, bir eylemi, ahlaki açıdan iyi bir eylem yapan niteliksel durumu sormakta,
ahlâk, iyi, ödev, gereklilik, müsaade vb. gibi kavramları ele almaktadır (Pieper, 199, 11-17).
Ahlakın amacı, bireysel iyiyi gerçekleştirmek olup kaynağı içtedir, Gandhi’ye göre, her şeyin
temeli ahlak, her türlü ahlakın özü de gerçekliktir (Ökçesiz, 2001, 46). Öte yandan gerçekte
ahlak, iyi niyet demektir. Ahlaka aykırılık, toplum düzeni ihlalinden başka bir şey değildir.
Ahlaki değerler topluma hakim olan moral değerlerdir. Topluma hakim olan moral değerler,
kişiye bağlı ahlak değerlerin ötesinde, bir topluluğu meydana getiren kişilerin, moral olarak
emredilen şeyler hakkında birlikte inandıkları, kanaat getirdikleri sosyal davranışlardan
kaynaklanan değerlerdir (Sarıal, 1986,14). Ahlak bilimi anlamına gelen etik, bütün mesleklerin
özelliklerine göre; insan haklarının korunmasına önem verir. Evrensel standartlar konusundaki
tüm tartışmalara rağmen; etikte temel yaklaşım, insan haklarına saygılı olmaktır.

3. SANATSAL YARATMA ÖZGÜRLÜĞÜNDE ETİK SORUMLULUK VE SINIRLAR
Etiğin konusunu, ahlaki eylem ve yargılar oluşturur. Etik, bir eylemi ahlaki açıdan iyi bir eylem
yapan niteliksel durumu sorgulamaktadır ve bu bağlamda ahlâk, iyi, ödev, gereklilik, müsaade
vb. gibi kavramları ele almaktadır (Pieper,1999, 15).
Genel kurallar; bu kurallar altında toplanabilen olgular hakkında önceden karar verilmemişse
uygulanamazlar, aynı şekilde bu olgular söz konusu kurallar uygulanmadan önce de önemli
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durumlar olarak saptanamazlar. Kuralların uygulanmasındaki kaçınılmaz döngü; etiğin, yorum
bilimsel bir bağlama oturtulduğunun göstergesidir (Habermas, 1998, 41).
Ahlaklılık ya da etik değerleri, dışsal bir kabul olarak varsaydığımızda; etik kurallar, eğitim ve
yönetim gibi iki sistemden doğar. Ahlaklılık sırf bir alışkanlıktır, eğitim kurallarına ya da
yasalara göre, tüm edimler hakkında alışkanlıktan dolayı yargıya varırız. Ahlaksal yargı, örnek
bir durumdan ya da yasaların hükmünden kaynaklanır (Kant, 2003, 22). Yanlışın, yalnız
yoksunluktan ve bir algı eksikliğinden ibaret olması nedeniyle, yanlış ve kötü kaçınılmazdır
(Spinoza, 2004, 313).
Birçok alanda, etik yargı yetisinden söz ederiz. Hukuk, estetik, tıp, terapi, müzik, askeri alanlarda
ve metinlerin yorumlarında, ilk bakışta bu alanlarda yargı uygulayanların, özel bir bilgi demetine
ve tikel bir uzmanlığa ya da bu bilgi demetinin sık sık uygulanmasıyla ilişkili bir tecrübeye sahip
olduklarını görürüz. Etik değerler, kendi başına bırakılmış bir durumda, giderek, insan hakkı ve
insan hakları düşüncesinin içinde sıkıştırıldığı bir süreç içinde; bireysel mutluluk ve keder
açısından, evrensel olarak paylaşılan sorumluluk ilkesinin işlerliğinin yansıması olarak
yaratılırlar (Zygmunt, 1998, 298).
Etiksel kavrayış; eylemde bulunanın, kendi eylemi üzerinde aydınlanmasını ve sadece ahlâki
yargılar verme yeteneği kazanmaktan da öteye; ahlaki yetkinlik ile toplumsal sorumluluk
arasındaki temel ilkesel önemin ve anlamın kavranmasını ister (Pieper, 1999,152). Sanatçının,
sanatsal yaratma özgürlüğünde de bu sorumluluk ve kavrayış doğal olarak sanatının temelinde
vardır ve var olmalıdır.
Etik, mevcut iletişim ve eylem biçimlerini, sorumluluklarının bilincinde bir birey olarak
ötekilerle birlikte insanca şekillendirmek ve iyileştirmek isteyen sosyal topluluk üyesi, herkesi
ilgilendirir. Bir topluluğun hayatı kurallarla belirlendiğinden, etik yaklaşımlar, ülkelerin
kültürlerine ve politikalarına göre değişir (Türkistanlı, 1999, 43).
Etik sözcüğü, son zamanlarda gerçek içeriğinden soyutlayarak kullanılmaya başlanmıştır.
Toplumsal olaylarda işimize gelmeyenleri, düzendışı, ahlakdışı, dindışı, yasadışı olarak kabul
edip, bunların hepsinin, etikdışı olduğunu ilan ederek, sorunların kökenlerini, nedenlerini ve
çözümlerini geri plana atma kolaycılığı gelişmeye başlamıştır.
Etik bir çalışma faaliyetinde bulunan insanların ahlak ilkelerini, davranış biçimlerini, görevlerini
ve zorunluluklarını belirleyen kurallar zinciridir. Etik, yasalardan farklı olarak, çoğunlukla yazılı
ve kesin koşullar içermediğinden, zamana, değişen koşullara, toplumsal gereksinim ve bilimsel
gelişmelere bağlı olarak değişimler gösterebilir. Ancak temelindeki iyilik etme, kötülük etmeme,
adil davranma gibi ana belirleyiciler, değişmez.
Sanatsal yaratma özgürlüğünden, önce sanatçının kendisinin sorumlu olması,
özgürlüğün içsel bir sınırı ve etik değerini oluşturur. Özgürlük, pozitif ve negatif özgürlük olmak
üzere ikiye ayrılır. Negatif özgürlük, bireyin özgür davranmasını engelleyen, dışsal faktörlerle,
yasaklarla, kısıtlamalarla ve cezalarla ortaya çıkar. Pozitif özgürlük ise kısıtlayıcı dışsal
faktörlerin varlığına rağmen, özgür olmayı gerçekleştirebilme kapasitesinin dinamik gücüne
sahip olabilme gibi özgür davranmamızı sağlayan içsel nedenleri kapsar. Özgürlüğün bu şekilde
çerçevelenmesi, davranışlarımızdan başkasına karşı sorumluluğumuzun nasıl sınırlanabileceği
konusunu boşlukta bırakır. Yaptıklarımızdan, kendimizin sorumlu olmasından kaynaklanan
özgürlüğün içsel mahiyeti, toplumsal bağlardan yalıtılmış çok soyut ve aşırı bir bireyciliğe
dayanır ve diğerlerine karşı sorumluluğu yok sayan ben-merkezci bir anlayışı gösterirken, bu
anlayışı besleyebilir. Özgür olamamayı, tamamen kendi dışındaki engellere bağlayan özgürlüğün
dışsal mahiyeti ise; sonuç da özne olamamış, özgürlüğünün gerçekleşmesini, büyük ölçüde
başkalarının yardımına ve desteğine bağlamış, pasif bireyi tanımlar. (Sarıbay, 2019). Sanatsal
yaratma eyleminin kendisi, dışsal bir gerçekliğe yöneldiğine göre ister istemez etik ilke ve
değerlere, görünmez iplerle bağlıdır.
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Özgürlük anlayışıyla ilgili, her istediğini yapabilme davranışı, etik olmayan sonuçlara ve
sorumsuzluğa yol açacaktır. Yaratma özgürlüğü üzerindeki sansürlerle, sanatsal yaratma
özgürlüğüne getirilen sınırlamaların, yaratma üzerinde çok zararlı etkileri olabilecektir. Bu
sınırlamalar, özü itibariyle temel hak ve özgürlükler içinde yer alan yaratma özgürlüğünü ihlal
etmekte olduğundan, sanatsal yaratma özgürlüğünün sınırlandırılmasına izin vermemek gerekir
(Resnik, 2004, 93).
Sanatçının, olaylara farklı bakış biçimleri, açıklamalar, sloganlar, sembolik ve fiili tavırlarla
kendi ses ve stillerini yansıtan konuşmalar etkileşime girer. Karşlıklı olarak yaşanan bu
etkileşimin kaynaklandığı sosyo-kültürel, ekonomik, sınıfsal, ideolojik, vs. söz konusu olaylara
bağlı olan davranışların, bir araya gelmesi ve bu davranışların, düşünsel yapısını yansıtan
zihniyet kalıpları, ister istemez sanatsal yaratma özgürlüğünün sınırlarını belirler. Sanatçıların
kullandıkları bu özgürlük, başkalarıyla ilişkisel bir biçimde oluştuğundan, diğerleri için de
sorumluluk gerektirir.
4. SANATIN VE SANATÇININ ÖZGÜRLEŞME İHTİYACI
Yaşam esnasında bilerek yaptığımız, sonuçlarına katlandığımız, sonuçların sorumluluğunu
üzerimize aldığımız her şahsiyet özelliği, her sahici söz ve edim; aynı zamanda, bizim
varoluşumuzu vurgulayan, sınır sorunları yaratır.
Sanatçının yarattığı, kendi içsel ve dışsal sınırlarıyla ortaya koyduğu, edebi bir yaratım biçimidir.
Sanatın ontolojik varoluşu, etik ilkelerle korunmalı mıdır? Etik değerler ve sınırlar nerede, nasıl
ortaya çıkarlar? Olması gereken, sanatçının kendi içsel sınırları mıdır yoksa toplumun ve
geleneğin koyduğu sınırlar mıdır? Sanatın biçimlendirilmiş gerçekliği, sanatçının; kendi
ontolojik sınırlarını zorlayarak, gerçeğe ulaşma ve aydınlanma çabası değil midir?
Aynı zamanda bu zorlamalar, sınırları bilenler için, sınırlamalar yoluyla özgürleşmek değil
midir? Sınırları bilmek ve özgürlüğün sınırlanması yoluyla bile olsa, bizzat sanatın kendisi,
özgürleşme yolunu gösteren olasılıklar değil midir?
Sınırdaki her birikme ve kendi olma çabası, aslında niceliğin, niteliğe dönüştüğü bir kıyıdır ki,
bizi başka ufuklara götürür. Çoğu zaman, bu sınırlar, sanatçının yarattığı farklı bakış açılarıyla,
ortaya koyduğu farklı tercihlerle, kendi özel duyarlılığı ile belirginleşir ve somutlaşır. Sanatsal
yaratma özgürlüğüyle ilgili sınırlandırılması tartışmalarını bir yana bıraksak bile son gerçeklik,
her zaman, sanatçının yarattığı somutlaştırmanın, çok daha ötesinde var olacaktır.
SONUÇ
Sanatsal yaratma özgürlüğü, insan onurunun ve değerlerinin sanat uğruna değiştirilmesini veya
ortadan kaldırılmasını haklı kılar mı? Sanatsal yaratma özgürlüğünün etik sınırlarını sorgularken,
hangi insan değerini referans almak gerekir?
Sanatsal yaratma özgürlüğü, doğal bir hak olmasına rağmen, sanatsal yaratmanın sınırlarının
nasıl belirleneceğini söylemek, pek kolay olmamaktadır. Sanatsal yaratmanın sonsuz özgürlüğü
karşısında, bir yanıyla insan haklarının sınırlandırılması, öte yanda da etiksel sınırlandırmalar
bulunmaktadır. Bu denklem, sanatsal yaratmanın önünde, kolay cevaplanamayacak bir açmaz
yaratmaktadır.
Sanatsal yaratma özgürlüğünün etik sınırlarının belirlenmesinde, en temel sınır, doğal olarak
insan değeri ve onurunun korunmasıyla çizilebilir. O halde sanatsal yaratma özgürlüğünün, etik
sınırlarının insan değerine ve insan onurunun korunmasına bağlı olacağını söylemek, yanlış
olmayacaktır.
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ÖZET
Özel hayat, kişinin kendi sınırlarını belirlediği, düşünce ve fikirlerini serbestçe ifade
edebilmesinin yanı sıra yakın çevresi ile paylaşım yaptığı alan olarak tanımlanabilir. Özel hayat,
evrensel kimlik kazanarak Uluslararası Sözleşmeler ve Türk mevzuatında önemli rol
oynamaktadır. Özellikle temel hak ve özgürlükleri kapsayan Avrupa İnsan Hakları özleşmesinin
8. Maddesinde herkesin özel hayatına saygı gösterilmesi hakkı olduğu, hak ihlali oluşması
halinde bütün kanun yollarının tüketilmesi üzerine bireysel başvuru hakkının olduğuna dikkat
çekmektedir. Kendi iç hukuk sistemimizde de başta Anayasanın 20. Maddesi olmak üzere özel
hayat ve unsurları, özel hayatın gizliliği güvence altına alınmış korunan hukuki niteliği 5237
sayılı Ceza Kanununda koruma altına alınarak kapsamı genişletilmiştir. Vergilendirme, devlet
için oldukça önemlidir. Yetkililer, vergilendirme işlemlerini yerine getirirken ekonomik ve mali
guru elinde tutmak istemektedir. Yetkililerin yapmış oldukları vergi incelemeleri sonucunda
mükellefe ait hesap muameleleri, servet bilgileri, ticari iş yaşantısıyla ilgili bilgiler vergi raporu
ile tutanağa geçirilmektedir. Böylece vergi idaresi mükellefin sır nitelikli bilgi ve belgelerine
erişim imkânı sağlayacaktır. Vergilendirme işlemi sırasında mükellefe ait bilgilerin ortaya
çıkması ve bunların kullanılmasını yasaklamayı hedefleyen vergi mahremiyeti müessesesi Vergi
Usul Kanununun 5. Maddesinde hüküm altına alınmış, vergi dairesi ile mükellefe birçok
yarar sağlamaktadır. Çalışmamızda ilk olarak özel hayat ve gizliliğinin hukuk düzenlemeleri
içindeki yerine, diğer yansıması olan vergi mahremiyeti kurumu ile mükellefin sır nitelikli
bilgilerinin üçüncü kişilere karşı öğrenilmesi engellenerek kendileri ve yakınlarının zarara
uğramasının önlenmesi amaçlanarak vergi dairesi ve mükellef arasındaki güven duygusunun
sağlıklı bir şekilde yürütülmesine değinilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Özel Hayat, Vergi Mahremiyeti, Vergi Mahremiyeti İhlal.

ASSESSMENT OF THE RIGHT TO TAX PRIVACY IN THE LIGHT OF DECISIONS
OF THE COUNCIL OF STATE

ABSTRACT
Private life can be defined as the area where a person defines his/her own boundaries, freely
expresses his/her thoughts and ideas, and shares with his/her immediate surroundings. Private
life plays an important role in International Conventions and Turkish legislation by gaining a
universal identity. In particular, it draws attention to the fact that in Article 8 of the European
Convention on Human Rights, which covers Fundamental Rights and Freedoms, everyone has
the right to have their private life respected, and that in case of violation of rights, there is the
right of individual application upon exhaustion of all legal remedies. In our domestic legal
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system, private life and its elements and the protected legal nature of private life, which is
guaranteed, have been protected in the Penal Code No. 5237 and its scope has been expanded.
Taxation is very important for the state. Authorities want to retain economic and financial power
while executing taxation procedures. As a result of the tax inspections carried out by the
authorities, the taxpayer's account transactions, wealth information, information about his
commercial business life are recorded in the tax report. Thus, the tax administration will have
access to confidential information and documents of the taxpayer. The tax privacy institution,
which aims to prohibit the emergence and use of information belonging to the taxpayer during
the taxation process, is stipulated in Article 5 of the Tax Procedure Law and provides many
benefits to the tax office and the taxpayer. In our study, firstly, the place of private life and privacy
in legal regulations; by means of tax privacy institution, which is another reflection, with the aim
of preventing the taxpayer's confidential information from being learned by third parties and
preventing themselves and their relatives from being harmed, healthy implementation of the
sense of trust between the tax office and the taxpayer is mentioned.
Keywords : Private Life, Tax Privacy, Violation of Tax Privacy.

GİRİŞ
Her insan yer aldığı toplumda özgürce yaşamak, düşünce ve fikirlerini hiçbir baskı altında
kalmadan serbestçe ifade etmek ister. Sosyal bir varlık olan insana birçok hak atfedilmiştir. İnsan
hakların önemli parçasını oluşturan özel hayatı bireylerin saklamak istediği kişisel bilgilerini,
sırlarını ve faaliyetlerini kendi belirlediği kişilerle paylaştığı alan olarak tanımlayabiliriz.
Bireyler herkesle yaşamış oldukları deneyimleri, mutluluklarını, fikir ve düşüncelerini
paylaşmak istemeyebilir. Gelişen teknolojiyle birlikte diğer insanların iletişim içinde olması
oldukça kolaylaşmıştır. Bu kapsamda özel hayata müdahalede bulunma kolay hale gelmiştir.
Teknolojinin sürekli ilerlemesi özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesini daha kolay getirmiştir..
Dünyanın pek çok yerinde önemli konumda olan özel hayata yönelik yapılan hukuki yaptırımlar
Uluslararası Sözleşmelerle sınırlı kalmayıp, kendi hukuk sistemimizde mevcut 1982
Anayasamızın; Kişinin Hakları ve Ödevleri başlığı altında 20. Maddesi ile düzenlenmiştir. 5237
Türk Ceza Kanunu 134 maddesindede suç niteliğinde kabul görerek yaptırıma bağlanmıştır.
Devlet, vergilendirme işlemlerini kanunun öngördüğü şekilde yetkililer aracılığı ile
gerçekleştirmektedir. Yetkililerce yapılan vergi incelemeleri sonucunda mükellefe ait sır nitelikli
bilgi ve belgelere ulaşılmaktadır. Ulaşılan bu bilgiler mükellefin ticari hayatına, hesap
muamelelerine, iş ve işlem hareketlerine dair bilgileri içermesinden dolayı mükellefler
paylaşılan verilerin güvenliğinin sağlandığından emin olmak istemektedirler. Bu kapsamda 213
sayılı Vergi Usul Kanununun 5.maddesind düzenlenen vergi mahremiyet müessesi hüküm altına
alınmıştır. Çalışmamızda ‘‘ hak’’ kapsamının en geniş sınırlarını oluşturan özel hayat kavramına
ve gizliliğinin önemine bununla beraber diğer görünümü olan vergi mahremiyet kurumunun
gerek mükellfe gerekse idare açısından sağladığı avantajlar ile birlikte işlevselliğini araştırılmak
istenmiştir.
ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ VE KORUNAN HUKUKİ NİTELİĞİ
Her insan düşünce ve fikirlerini serbestçe ifade etme hakkına sahiptir. Dolayısıyla kendi özel
hayatı içinde sahip olduğu özgürlükleri gerçekleştirmesi meşrudur. Ancak bunları yerine
getirirken hem kendi hakkını ihlal etmeden hem de bir başkasının hakkına müdahale etmeden
sosyal hayatına devam etmelidir. İnsan hakları ve özel hayat iç içe geçmiş olmasının yanı sıra
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aralarında sınırları çizilmiş ikili bir ilişki bulunmaktadır. İnsan kişiliğinin başlangıcı ana rahmine
düştüğü andan itibaren sağ ve tam doğmak koşulu ile başlamaktadır. Bu kapsamda hak kişiye
kendi iradesi doğrultusunda hareket etme, özgürce yaşam sürme, duygu ve düşüncelerini baskı
altında kalmadan açıklama imkanı sağlamaktadır. Buradan hareketle insan haklarının büyük bir
alanını oluşturan özel hayat kavramı, kişiye özgü şekillenen, sınırlarını kendisinin belirlediği ve
belirli insan ilişkileri ile paylaşım yaptığı gizli alanı olarak tanımlanabilir( Akipek ve ark. 2012).
Doktrinde özel hayat değişen zamana göre sirkülasyona uğradığı için tam bir karşılık
bulmamaktadır (Gözübüyük ve Gölcüklü, 2011).
Farklı fikir adamları tarafından açıklanmaya çalışılan özel hayat teorileri arasında Alman
Hukukçu Hubmann’ın ileri sürdüğü ‘’üç alan teorisi’’ en çok benimsenen teori niteliğindedir.
Teori, kişilerin bazı davranışlarını toplumun gereklerine göre herkesin dahil olduğu ve müdahale
sınırının bulunmadığı kamuya açık olarak tanımlanan ortak alan, gerek ailesi gerekse arkadaş
çevresinde sınırlı olarak paylaşım yapabileceği özel alan ve kendisinin iradesine göre hareket
ettiği sır niteliğinde sayılan hallerden oluşan giz alanından bahsetmektedir.İnsan haklarının ilk
adımı sayılan 1215 tarihli Magna Carta’nın devamı niteliğindeki İnsan Hakları Evrensel
Beyannamesi 10 Aralık 1948 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından Paris’te ilan
edilen bir bildirgedir. 30 maddeden oluşan bildiri insanın yaşamına yönelik gerçekleştirilen
saldırıların önüne geçilmesini, adaletsizlikten uzak kalmayı hedefleyen ve yapılan saldırılar
sonucunda hukuki koruma sağlamayı ilke edinmiş belge niteliğindedir ( Zafer, 2010).
Sözleşme, imzası bulunan devletlere yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde rapor verme
yükümlülüğünü zorunlu kılması ve sözleşmeye aykırı fiil ve davranışları şikayet etmeleri
konunda yetki tanımasından dolayı diğer uluslararası sözleşmelerden ayılmaktadır.
Avrupa Konsey ülkeleri tarafından İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin devamı niteliğinde
olan İnsan Hakları Temel Özgürlükleri içeren Avrupa Sözleşmesi 20 Mart 1950 tarihinde
Roma’da imzalanarak gündeme alınmıştır.
Avrupa İnsan hakları sözleşmesinin 8. Maddesi gereği ‘‘ Herkes özel ve aile hayatına konutuna
ve haberleşmesine saygı gösterilmesi hakkına sahiptir.Bu hakkın kullanılmasına bir kamu
otoritesinin müdahalesi ancak ulusal güvenlik,kamu emniyeti,ülkenin ekonomik refahı, dirlik ve
düzenin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi,sağlığın veya ahlakın veya başkalarının hak ve
özgürlüklerinin korunması için demokratik bir toplumda zorunlu olan ölçüde ve yasayla
öngörülmüş olmak koşuluyla söz konusu olabilir.’’ İlgili madde gereği AİHS özel hayat ve onu
oluşturan unsurlara önem vermekle beraber denetim mekanizmalarının yalnız belirtilen sebeplere
bağlı olarak müdahalede bulunabileceğini açıklamaktadır ( Kilkely, 2003). Sözleşmeye taraf
olan devletlerin bütün kanun yollarını tüketmeleri üzerine ve kamu otoriteleri tarafından önemli
bir hak ihlaline uğradıkları zaman Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurma imkanı
sağlanmasından dolayı verensel nitelikli diğer sözleşmelerden ayrılmaktadır ( Gözübüyük ve
Gölcüklü, 2011).Evrensel bir nitelik taşıyan özel hayatın gizliliği, normlara bağlı kalarak hem
uluslararası statüde hem de Türk hukuk mevzuatında kendisine yer edinmiştir. İlk olarak özel
hayatın gizliliğine saygı hakkı,1961 Anayasasında düzenlenmiştir(Üzeltürk,2004).Ardından
1862 Anayasasında Temel Hak ve Ödevler başlığını taşıyan ikinci kısmın negatif haklar
bölümünde düzenlenmiştir. 2010 yılında ‘‘ Kişisel Verilerin Korunması’’ na yönelik bir hüküm
özel hayatın gizliliği maddesine eklenerek birlikte değerlendirilmeye başlamıştır. Özel hayatın
gizliliğine ancak özel sınırlama sebeplerine bağlı kalmak suretiyle hakkın özüne ve ruhuna
dokunulmadan ölçülülük ilkesini zedelemeden müdahale edilebilir ( Özbudun, 2012).
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Anayasada yer edinilen özel hayata yönelik bütün müdahaleler 5237 sayılı ceza hukuku ile
koruma altına alınmak istenmiştir ( Koca ve Üzülmez, 2013). Kanundan doğan yetkiye
dayanarak kamu görevlilerine tanımlanan görevin yerine getirilmesi konusunda
yapılan müdahaleler hukuka uygunluk sebepleri arasında sayılmaktadır. Örneğin, siyasi
makamlarca güvenliğin sağlanması için teknik vasıtalarla izlemelerin bireyin özel konutunda
uygulanması özel hayatın ihlali kapsamında değerlendirilmektedir ( Şahin, 2017). Yine, 4721
sayılı Türk Medeni kanununda da kişilik haklarına yönelik gerçekleştirilen saldırılara karşı
açılabilecek davaları da özel hayatın gizliliği kapsamında değerlendirebiliriz. Kabaca bu davalar,
önleme davası, tespit davası ve vekaletsiz iş görme davası olarak sayılabilir. Örnek vermemiz
gerekirse geçekleşmiş ve etkisi hala devam etmekte olan saldırılara karşı men’i müdahale davası
açılabilmektedir böylece kişi şahsına gerçekleştirilen saldırı sonucu itibar kaybını önleyebilme
imkanı sağlayacaktır. Mahremiyet toplumların anlam yüklediği özelliklere ve yaşam biçimlerine
göre değişiklik göstermektedir. ‘‘Arapça haram, herem köklerinden türeyen, gizli kalması geren
bilgi, bütün kişiler tarafında bilinmemesi gereken bilgi’’ şeklinde ifade edilmektedir ( Kara,
2017).
Şenyüz, çalışmasında mahremiyeti olaylara göre anlam kazanan ve bireylerin kendi iradeleri
doğrultusunda üçüncü kişilerce öğrenilmesini istemediği bilgiler yığını olarak ifade etmiştir (
Şenyüz, 2013). Buradan yola çıkarak vergi mahremiyetini vergi yükümlüsünün beyanı üzerine
elde edilen bilgilerin güvenli bir biçimde saklanıp mükellefin aleyhine olacak biçimde bu
bilgilerin başka kişiler tarafından erişimimin önlenmesini sağlamayı hedefleyen bir müessese
olarak ifade edebiliriz ( Taş, 2007). Vergi usul kanununun 5. Maddesinde düzenlenen vergi
mahremiyeti kurumunun amacı, mükellefin haklarını gözeterek şeffaf, dürüst ve doğru beyan
esasına dayanarak bilgilerini paylaşması beraberinde vergi kaybına yol açacak faaliyetlerin
önüne geçmeyi hedeflemektedir. Yapılan düzenlenme uyarınca ‘‘görevleri dolayısı ile,
mükellefin ve mükellefle ilgili kimselerin şahıslarına, muamele ve hesap durumlarına, işlerine,
işletmelerine, servetlerine veya mesleklerine müteallik olmak üzere öğrendikleri sırları veya gizli
kalması lazım gelen diğer hususları ifşa edemezler ve kendilerinin veya üçüncü şahısların nef'ine
kullanamazlar’’ şeklinde düzenlenmiştir.
İlgili madde gereği yükümlü kişiler;
•
•
•
•

Vergi muameleleri ve incelemeleri ile uğraşan memurlar
Vergi mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri ve Danıştay’da görevli olanlar
Vergi kanunlarına göre kurulan komisyonlara iştirak edenler
Vergi işlerinde kullanılan bilirkişiler

Sayılan kişilerin görevlerinden ayrılsalar dahi bu bilgileri kullanmaları yasaklanmıştır. Yapılan
düzenleme ile mükellefin ticari itibarının zedelenmemesi mesleğine dair oluşacak sırların
aleyhine kullanımının engellenmesi istenmektedir .Mükellefin paylaştığı bilgilerin denetiminin
sağlanması ve doğrulanabilirlik açısından vergi dairesinin ulaştığı bilgileri güvenli bir şekilde
saklayabilmesi için vergi mahremiyetine bir takım istisna hükümleri getirilmiştir.
Buna göre:
•
•
•
•

Beyan edilen matrahların ilanı
Hazine ve Maliye Bakanlığının açıkladığı vergi ve ceza miktarları
Adli-idari soruşturma kapsamındaki bilgiler
Vergi tahsiline yönelik bilgilerin paylaşımı
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•
•

Sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleyenlerin veya kullananların meslek
odalarına bildirimi
Vergi levhasının alınmasıdır

Getirilen istisna hükümleriyle vergi borçlusu üzerinde oluşacak psikolojik baskının en aza
indirgenmesi amaçlanmaktadır. Suçun niteliğinden bahsetmek için suçun unsurları olan
manevilik, Solak-Akman, 2012). Bahsi geçen suç ile , yetkili kişilerce vergi mükellefinin
beyanı sonucunda elde ettiği gizli kalması gereken bilgileri mükellefin zararına olacak
şekilde kullanması ihlal suçuna yol açacaktır.
SONUÇ
Özel hayatın toplum içinde önemli bir yeri olduğu son derece aşikardır. Kişi, yalnız ve rahat
bırakılma hakkına sahip bir şekilde düşünce ve fikirlerini özgürce dile getirebilmektedir. Özel
hayatın kapsamı küresel düzeyde oldukça önemli olmakla beraber Uluslararası Sözleşmelerde
güvence altına alınmıştır. Bu çerçeveden yola çıkarak, 1215 yılında İngiliz Kralı John tarafından
imzalanan Magna Carta, kralın yetkisinin sınırlandırılarak yurttaş haklarını gözeten, adaletsizliği
gidererek kişinin haklarının keyfiyete göre müdahale edilememesi, kimsenin özgürlüğünün
kısıtlanmaması için atılan ilk büyük adım olarak kabul görmektedir. Bireyin özel hayatının
önemini ileriye taşıyan Avrup İnsan Hakları sözleşmesinde, herkesin aile, haberleşme ve
konutuna saygı gösterilmesinin gerektiğine vurgu yapılmıştır. Çekirdek haklar içerisinde sayılan
bu unsurlar devlet makanizmasının kanunun öngördüğü şekilde milli dirlik ve düzen, suç
işlenmesnin önlenmesi gibi sebeplere bağlı ve ölçülülük ilkesini benimseyerek müdahale
edebileceğini savunmuştur. Devlet, kamu gelirlerini vergi toplayarak finanse etmektedir.
Devletin vergilendirme işlemleri yerine getirilirken yetkililer mükelleflerin özel hayatına ilişkin
bilgilere ulaşabilmektedir. Elde edilen bu bilgilerin koruma altına alınması ve vergi idaresine
duyulan güven ilişkisinin temini için 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 5. Maddesinde vergi
mahremiyeti ilkesi düzenlenmiştir. Bu kapsamda vergi mahremiyeti; Yetkililerin kanunun
öngördüğü biçimde yaptıkları incelemeler sonucunda elde edeceği mükellefe ait ticari sır, meslek
yaşantısı, banka ve hesap muameleleri gibi bilgileri içeren ve buna ek olarak bu bilgi ve
belgelerin üçüncü kişiler tarafından elde edilip mükellefin zararına kullanılmak suretiyle
kullanılmasını, ifşa edilmesini yasaklayan müessesedir. Özel hayat, bireyin yalnızca kişisel
yaşantısına yönelik davranışlarını içermeyen aynı zamanda malvarlığına ait bilgileride sır
niteliğinde olduğu için bu kapsamda değerlendirilebilir. Bu çerçevede malvarlığı , meslek yaşam
alanıda özel hayatın gizliliği hakkı olmasından bahisle vergi mahremiyetininde hukuki niteliği
korunmuş olmaktadır. Elde edilen know how nitelikli mükellefin bilgilerinin vuk 5. maddesinde
sayılan kişiler tarafından ifşa edilmesi vergi dairesine duyulan güvenin sarsılmasına neden
olabileceği gibi, mükellefin özellikle ticari iş hayatında itibar kaybına yol açacağından vergi
mahremiyetinin ihlal suçunu oluşturacağı bununla beraber vergi idaresinin sorumluluğunun
gündeme geleceği kanısındayız.
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ANALYSIS OF THE SİTUATİON OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF
AGRICULTURE IN AZERBAIJAN
Doctoral student, Elshad Abdulla FARZALİYEV
Ganja State University
Prof. Dr. Arzu Najaf HASANOV
Ganja State University,
At present, the process of globalization is becoming more intensive in the world, which leads to
the expansion of innovation activities in all sectors of the economy to a qualitatively new level,
the rapid spread of innovative technologies and models, their widespread application in
production and services. This is one of the key issues in all areas of the national economy of
Azerbaijan, including the development of the agricultural sector as one of the priority sectors of
the economy. Therefore, special attention should be paid to the formation of innovation policy,
promotion of innovation activities, development and application of new innovation technologies.
One of the strategic goals in ensuring the overall economic development of our country is to
reduce and eliminate the dependence of the economy on the export of oil products and the import
of key agricultural products to ensure food security. This goal can be achieved through the
creation and widespread application of innovative technologies to ensure the rapid and
sustainable development of the agricultural sector. Consequently, it is important to conduct
research in this area.
As we know, in recent years, due to population growth in the world, there are certain problems
in the supply of agricultural products. According to forecasts, in the next 20-30 years, the world
will face more serious problems related to food security. Therefore, there is a need to increase
agricultural production in order to eliminate the problems that may arise in our country and
improve the supply of food products.
Despite the implementation of certain measures, on complex and sustainable development of
agriculture in Azerbaijan, State Programs, Strategic Road Map, Adoption of National Strategies,
Establishment of Industrial and Service Neighborhoods, Agroparks, use of innovative examples
in agrarian processing and production, it has not yet been possible to raise the level of
productivity in this area, the volume of production to the required level. This makes the country's
dependence on imports of basic food products still high.
It was determined that the wide and sustainable application of innovative technologies in the
agricultural sector is one of the most effective ways to achieve the development of this sector.
That is the reason, the situation in the field of agriculture has been studied in our country, taking
into account regional features, traditional industries, the level of logistics and technological
support, the potential of qualified personnel and other necessary factors. Based on the results
obtained, opportunities and directions for the development of this field on the basis of innovative
technologies have been identified, and proposals have been prepared to eliminate the obstacles.
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FARKLI KÜLTÜREL DÖNEMLERDE ÇEVİRİDE SÖZCÜKSEL TERCİHLER

Öğr. Gör. Serap DURMUŞ
Bartın Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1877-9457

Özet
Toplum içerisinde meydana gelen siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik değişimlerin o toplumda
kullanılan dil ile sürekli bir etkileşim içinde olması dilbilimcilerin üzerinde uzlaştığı bir konudur.
Dolayısıyla, bu etkileşim ve toplumda zaman içerisinde meydana gelen değişimler göz önüne
alındığında farklı dönemlerde kullanılan dilin özellikle sözcükler açısından farklılıklar
sergilemesi de kaçınılmaz olur. Dil kullanımındaki bu farklılık doğal olarak yapılan çevirilerde
ve kullanılan çeviri yöntemlerinde de kendini göstermektedir. Bu çalışma farklı yıllarda, 1950’li
yıllar ile 2000’li yıllarda, yapılan Türkçe çeviriler ile dil içerisindeki sözcük kullanım farklılığını
incelemeyi amaçlamıştır. Bunun için de gerçek adı Eric Arthur Blair olan George Orwell’ a ait
Animal Farm (Hayvan Çiftliği) adlı romanının ilk bölümünün, Türkçe dil hareketinin en hararetli
yılları sayılabilecek 1950’li yıllarda yapılan Halide Edib Adıvar imzalı çevirisi ile 2001 yılında
yapılan Celal Üster imzalı çevirisi nitel yöntemle, Türkçe sözcük kullanımı ve iki dönem
arasındaki dilsel farklar açısından incelenmiştir. İnceleme sonucunda bu iki çeviri metin
arasındaki en belirgin farkın sözcük seçimi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Adıvar’ın çevirisi o
dönem Türkiye’sine hâkim olan Arap kültürü ve dilini, çeviride kullanılan Arapça kökenli sözcük
sayısıyla gözler önüne sermektedir. 2009 yılında yapılan Üster çevirisi de Arapça sözcükler
barındırmasına rağmen, ilk çevirideki pek çok Arapça sözcük yerine Türkçe karşılıklarını
kullanarak, dili sadeleştirme hareketinin belli bir ölçüye kadar başarıya ulaştığının göstergesidir.
İnceleme sonucunda gözlemlenen bir diğer sonuç ise batı dillerinden de Türkçeye geçmiş sözcük
sayısının çokluğu olmuştur. Bu da 1950li yıllarda hedeflenen, batılılaşma çalışmalarının dilde de
gerçekleştiğinin göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır.
Anahtar Kelimeler: çeviri, çeviride sözcük tercihleri, çeviride kültürel değişimler
LEXICAL PREFERENCES IN TRANSLATION IN DIFFERENT CULTURAL PERIODS
Abstract

The fact that political, social, cultural and economic changes occurring in society are in constant
interaction with the language used in that society is an issue on which linguists agree. Therefore,
considering this interaction and changes in society in time, it is inevitable that the language used
in different periods will show differences especially in terms of lexis. This difference in the use
of language naturally manifests itself in translations and translation methods used. This study
aims to investigate the differences between Turkish translations and the use of words in the
language in different years, 1950s and 2000s. For this purpose, the first part of the novel Animal
Farm by George Orwell, whose real name is Eric Arthur Blair, translated by Halide Edib Adıvar
in the 1950s, which could be considered as the liveliest years of the Turkish language movement,
and the translation by Celal Üster in 2001 have been compared. Qualitative method has been
utilised for this comparison to examine Turkish lexical preferences and linguistic differences
between the two periods. As a result of the examination, it was concluded that the most obvious
difference between these two translated texts is the choice of words. Adıvar's translation reveals
the Arabic culture and language that dominated Turkey at that time, with the number of words
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of Arabic origin used in the translation. Although the translation of Üster in 2009 contains Arabic
words, it is an indication that the movement to simplify the language has succeeded to a certain
extent, by using Turkish equivalents instead of many Arabic words in the first translation.
Another result observed as a result of the analysis is the high number of words that were
transferred from western languages to Turkish. This is an indication that the westernization
efforts targeted in the 1950s also took place in language.
Keywords: translation, lexical usage in translation, cultural changes in translation.
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ATAOL BEHRAMOĞLU’NUN 2000 ÖNCESİ ŞİİRLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
Ali ALGÜL
Doç. Dr., Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.
ORCID: 0000-0003-3657-7111.
Özet
Türk edebiyatında 1960 sonrası toplumcu şiire damgasını vuran Ataol Behramoğlu, Dil ve Tarih
Coğrafya Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı bölümü mezunudur. Şiire 1960’larda toplumcu şiirin
serbest olduğu bir dönemde başlayan Ataol Behramoğlu, ilk şiirlerinde Nazım Hikmet başta
olmak üzere toplumcu şairlerin izinden gider. Toplumcu şiirin dışında İkinci Yeni şiirinden de
etkilenir. Fakat pek fazla İkinci Yeni şiirinin etkisi altına girmez. Çünkü toplumcu bakışı ve daha
önce edindiği şair kişiliği, İkinci Yeni’yi tümüyle benimsemesine engel olur. Ataol Behramoğlu
hayatının bir kısmını geçirdiği Kars’ta yaşarken da halk edebiyatından etkilenir. Halk
edebiyatından daha çok söyleyiş bakımından yararlanan Ataol Behramoğlu, şiirlerinde bir dönem
de gerçeküstücülük akımından beslenir. Bir Gün Mutlaka adlı şiir kitabıyla kendini şair olarak
gösteren Ataol Behramoğlu, ilerleyen yıllarda Varlık, Yelken, Dost gibi dergilerde şiir
yayımlamanın yanı sıra kardeşi Nihat Behram ve İsmet Özel’le birlikte Halkın Dostları, Militan
gibi dergileri çıkarırlar. Böylece toplumculuğu sadece şiirleriyle değil, yazılarıyla da
savunduğunu kanıtlar. Geçen zaman içinde Ataol Behramoğlu toplumculuğun yanında diğer
konuları da temalaştırarak şiirini varsıllaştırmasını bilir. Bu bağlamda şair; toplum ve toplumsal
sorunlar yanında, aşk, çocuk ve memleket sevgisi gibi konuları ele alarak şiirine taşır. Ataol
Behramoğlu 12 Eylül Darbesi’nden sonra toplumsal içerikli şiirlerden uzaklaşarak daha çok aşk
konusunu şiirleştirir. Ataol Behramoğlu 1990’larda da aşkı konu edinmeye devam eder. Bu
yıllarda Uğur Mumcu ve Aziz Nesin’le ilgili şiir ve yazıları dışında şair, toplumsal, siyasal
konulara fazla girmez. Ataol Behramoğlu şiir sanatında oldukça başarılıdır. 1981’de Asya-Afrika
Yazarlar Birliği Lotus Ödülü’nü ve 2002’de PEN Yazarlar Derneği Dünya Şiir Günü Büyük
Ödülü gibi şiir alanında ciddiye alınan kurum ve derneklerin verdiği ödülleri de kazanmasını
bilir. Çalışmada Ataol Behramoğlu yaklaşık kırk yıllık şiir sanatı üzerine değerlendirmeler
yapılmaktadır.
Anahtar sözcükler: Toplumcu edebiyat, Şiir, Ataol Behramoğlu.
A Study On Ataol Behramoğlu's Poems Before 2000
Abstract
Ataol Behramoglu, who left his mark on social poetry after 1960 in Turkish literature, graduated
from the Department of Russian Language and Literature of the Faculty of Geography of
Language and History. Ataol Behramoglu, who started poetry in the 1960s at a time when social
poetry was free, follows in the footsteps of social poets, especially Nazim Hikmet in his first
poems. Apart from social poetry, he is also influenced by his Second New poem. But not many
fall under the influence of his Second New poem. Because his socialistic outlook and his poet
personality, which he acquired earlier, prevent him from fully embracing the Second New. Ataol
Behramoğlu is also influenced by folk literature while living in Kars, where he spent part of his
life. Ataol Behramoglu, who uses folk literature more in terms of expression, also feeds on the
current of surrealism for a period in his poems. Ataol Behramoglu, who showed himself as a poet
with a book of poems called One Day Necessarily, published poetry in magazines such as Varlık,
Yelken, Dost in the following years, as well as publishing magazines such as Friends of the
People, Militant, along with his brother Nihat Behram and Ismet Özel. Thus, he proves that he
defended socialism not only with his poems, but also with his writings. Over the past time, Ataol
Behramoglu knows how to formalize his poetry by thematizing other topics, as well as socialism.
In this context, the poet carries issues such as love, children and hometown love into his poetry,
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as well as social and social problems. Ataol Behramoglu, after the September 12 Coup, moves
away from socially significant poems and poetics more on the topic of love. Ataol Behramoglu
continues to discuss love in the 1990s. In these years, apart from his poems and writings about
Uğur Mumcu and Aziz Nesin, the poet does not delve much into social and political issues. Ataol
Behramoglu is very successful in the art of poetry. He knows that he has also won awards given
by institutions and associations that are taken seriously in the field of poetry, such as the Lotus
Award of the Asian-African Writers' Association in 1981 and the PEN Writers' Association
World Poetry Day Grand Prize in 2002. In the study, Ataol Behramoğlu evaluates about forty
years of poetry art.
Keywords: Social literature, Poetry, Ataol Behramoğlu.
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GERÇEKÜSTÜCÜLÜK AKIMI ÜZERİNE BİR İNCELEME
Ali ALGÜL
Doç. Dr., Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.
ORCID: 0000-0003-3657-7111.
Özet
Bu çalışmada gerçeküstücülük akımı ele alınmaktadır. Sanatta akımlar kaçınılmazdır. Her çağ
biraz da kendi sanatıyla kendi olur. Yaşanan bunalımlar, siyasal değişimler, savaşlar gibi
olaylarla; etkili ve güçlü filozofların, bilim adamlarının düşünceleriyle dünyada yeni bakış
açıları, anlayışlar, görüşler ve farklılıklar ortaya çıkar. Bunlar sanatta da akım olarak somut bir
duruma gelir. 1920’lerde kendini gösteren gerçeküstücülük akımının doğuşunda da Birinci
Dünya Savaşı yıllarında ortaya çıkan bunalımlar ve faşizmle birlikte Louis Bergson’un felsefesi,
Sigmund Freud’un bilinçaltı üzerine yaptığı çalışmaları etkili olur.
Gerçeküstücülük akımı sanatlar içerisinde daha çok resimde ve edebiyatta varlık gösterir.
Edebiyat sanatında da çok şiirde ağırlıktadır. Gerçeküstücüler sanatın akıl ve mantıkla
yönlendirilmesine karşı çıkarlar. Onlara göre akıl ve mantığın insanı ve sanatı belirlemesi
insanlığı gerçeklerden uzaklaştırıp yapaylığa götürür. Bu durumlara düşmemek için bilinçaltının,
hayal gücünün kullanılması gerekir. Bunların gerçekleştirilebilmenin yolu da gerçeküstücülere
göre aklın kontrolünden çıkılmalı, mantığa uyulmamalı ve aynı zamanda geleneklerle birlikte
eski alışkanlıklar da terk edilmelidir. Gerçeküstücülükte önemli olan insanların bilinçaltlarının
herhangi bir engele takılmadan anlatılmasıdır. Sanatta yarar olamayacağını savunan
gerçeküstücülere göre, sanatın kaynakları düşte, bilinçaltında ve çocukluk yıllarındadır.
Gerçeküstücüler bilinçaltını anlatabilmek için hipnotizma, otomatik yazı, histeri gibi çeşitli
yöntemlere başvururlar. Büyük oranda bilinçaltını yansıtmayı amaçlayan gerçeküstücülük
edebiyatta daha çok otomatizmle karşımıza çıkmaktadır. Gerçeküstücülüğün dikkat çeken şair
ve yazarları arasında Philippe Soupault, Andre Breton, Louis Aragon, Georges Limbour, Pierre
Naville yer alırken ressamlar arasında ise Pablo Picasso, Victor Brauner, Salvador Dali, Andre
Masson, Yves Tanguy, Hans Arp, Joan Miro, Rene Margritte bulunmaktadır. Çalışmada
gerçeküstücülük tarihsel gelişimi bakımından kronolojik olarak ve içerik bakımından iste
tartışmacı bir biçemle ele alınmaktadır.
Anahtar sözcükler: Yazın akımı, gerçeküstücülük
A Review Of The Current Of Surrealism
Abstract
Surrealism is more present in painting and literature within the current arts. In literary art, poetry
also has a lot of weight. Surrealists oppose the orientation of art to reason and logic. According
to them, the determination of man and art by reason and logic leads humanity away from the
facts and leads to artificiality. In order not to fall into such situations, it is necessary to use the
subconscious mind, imagination. According to surrealists, the way to achieve all this should be
out of the control of reason, logic should not be followed, and at the same time, old habits along
with traditions should be abandoned. The important thing in surrealism is that people's
subconscious minds are told without any obstacles. According to surrealists who argue that there
can be no benefit in art, the sources of art are in dreams, subconsciously, and in childhood.
Surrealists resort to various methods of describing the subconscious, such as hypnotism,
automatic writing, hysteria. Surrealism, which is largely aimed at reflecting the subconscious, is
more often encountered in automatism in literature. Notable among the poets and writers of
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surrealism, Philippe Soupault, André Breton, Louis Aragon, Georges Limbour, Pierre Naville,
while among painters, Pablo Picasso, Victor Brauner, Salvador Dali, André Masson, Yves
Tanguy, Hans Arp, Joan Miro, Rene is Margrit. In this study, surrealism is discussed
chronologically in terms of its historical development and in terms of content in a argumentative
manner.
Keywords: Literary movement, surrealism
Giriş
Yaşanan toplumsal, siyasal olaylar insanın bakış açısını ve algısını değiştirir. Temel konusu insan
olan sanat da değişen bireyle beraber değişir. Sanattaki değişim yeni akımların ortaya çıkmasıyla
somut bir duruma gelir. Antik Yunan’dan bu yana yaşanan zaman, sanatıyla da bir bakıma var
olagelir. 1920’lerin başında Fransa’da ortaya çıkan gerçeküstücülük akımı da yaşanan zamanın
bir sonucudur.
Gerçeküstücülük, düşünsel temelleri ve sanat anlayışı açısından yıkıcı ve anarşist özellikler
taşıyan ve Rimbaud, Lautreamont gibi şairleri de bulunan dadaizme dayanır (Özkırımlı, 1984:
536). Gerçeküstücülüğün öncülü durumunda olan; dil ve estetik kurallarını çiğneyen dadaizm
dendiğinde şunlar anlaşılır: “XX. yüzyıl başlarında Tristan Tzara, Breton ve arkadaşları
tarafından ilk defa Fransa’da uygulanmıştır. Kelimeleri anlam esirliğinden kurtarıp ona şiir
konusu olarak değer vermek isteyen bu akım, 1917 yılından sonra ortaya çıkmıştır” (Karaalioğlu,
1980: 199). I. Dünya Savaşı olumsuz sonuçlarıyla XX. yüzyıl insanını karamsarlığa iter. Bu
olumsuz etkiler savaş sonrasında faşizmin güçlenmesiyle de artarak devam eder. Bu tablo
karşısında aydınlar içinde bulundukları dünyaya karşı çıkarlar. Yaptıkları bu davranışları da
aydın kavramına uyar: “Yazın dünyası ve tarihin gösterdiği gibi insanı ve tarihi ileriye götürenler
başkaldırmayı bilenlerdir” (İnal 1981: 276). Bu başkaldırmayı XX. yüzyılda ilk yapan dadaistler
olur. Sonra da gerçeküstücüler. Onların yaptıkları dadacıların eyleminden sonra, yazınsal
başkaldırmanın ilk ve hiçlikçi bölümünün ikinci evresi olur (İnal 1981: 276). Bu yönüyle de
gerçeküstücülük dadaizmin daha ileri şekli de olur. Bu nedenle “(…) gerçeküstücülük gittikçe
kuvvetini artırmış, etki, alanını genişletmiş kübizm, dadaizm akımlarını benimseyenleri de kendi
alanına çekmiştir” (Karaalioğlu, 1980: 274). Bu yönüyle de dönemindeki akımlardan daha güçlü
olduğunu gösterir. Sartre’a göre gerçeküstücülük XX. yüzyılın ilk yarısında biricik şiir akımıdır:
“Hattâ insanlığın' özgürlüğe kavuşmasına, belli bir bakımdan yardım ettiğinden faydalı olduğunu
da düşünüyor(…)” (akt. Karaalioğlu, 1980: 274). Sartre’ın bu ifadeleri kullanmasının nedeni hiç
kuşkusuz gerçeküstücülüğün şaire iç dünyasını olduğu gibi yansıtma olanağı vermesidir.
Şiirde ilk örneklerini daha 1924 gelmeden önce veren gerçeküstücülük, Andre Breton’un büyük
çabaları ve örnek çalışmaları sonrasında sanat akımına dönüşür. 1924’teki bildiriyi hazırlayan
Andre Breton’a göre gerçeküstücülük dendiğinde şunlar anlaşılmalıdır: “(…) sözle, yazıyla ya
da başka bir biçimle düşüncenin gerçek işleyişini ortaya koymak için yararlanılan katıksız bir
otomatizm. Aklın ve her türlü ahlaksal ve estetik kaygının denetimi dışında düşüncenin
belirlenmesi. Sürrealizm, düşüncenin çıkar gözetmez oyununa, rüyanın sınırsız gücüne ve
bugüne değin önemsenmemiş bulunan belli çağrışım biçimlerinin üstün bir gerçekliği olduğuna
inanır” (Özdemir, 1990: 128). Alıntıda da görüldüğü gibi gerçeküstücülüğün bilinçaltını
yansıtması öne çıkarılmaktadır. Gerçeküstücülerin sanat yapıtını yaratırken herhangi bir engeli
kabul etmemeleri gerçekçiler tarafından eleştirilir: “İnsanın bir hayvan serbestliği içinde
yaşayamayacağı, bazı hususlarda davranışlarla duyguların frenlenmesi gerektiği düşüncesi ileri
sürülerek, sürrealizm bir hayli hırpalanmıştır” (Karaalioğlu, 1980: 274). Bu tarz eleştirilerin
ortaya çıkması da oldukça normaldir. Çünkü önceki akımlar kolay kolay yerlerini bırak
istemezler.
Gerçeküstücülüğün Belirgin Özellikleri
Gerçeküstücülük akımında en önemli yeri tutan otomatizm, bilinçaltının mantık ve aklın dışında
anlatılmasını sağlar: “Bilinçaltı, düş ya da çılgınlık anlarında her türlü denetimin bırakılmasıyla
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ortaya çıkar ve otomatik yazı, onun bildirisini kaleme dökmeyi sağlar” (Duplessis, 1975: 47).
Otomatizmi ilk uygulayan Andre Breton’dur:
“Breton, Gerçeküstücülüğün Birinci Bildirisi'nde bir gece uyumadan önce, garip bir cümlenin
telaffuz edildiğini kesinlikle duyduğunu ve bu cümlenin uyanıkken yaptığı işle ilgisi
bulunmadığını söyler. Bir gece de, uyandığında o güne kadar gördüklerine hiç benzemiyormuş
gibi gelen bir görüntü görmüş. Bu çeşitli kişisel deneyimler ona, bu alıcı hale isteyerek girmeyi
ve izlenimlerinin kendiliğinden akışını hemen not etmeyi düşündürür” (Duplessis, 1975: 47).
Daha sonra Breton aklına gelenleri hiçbir düzeltme yapmadan elindeki kâğıtlara şiir olarak yazar.
Yaptığı bu tarz şiir yazmayı arkadaşı Philippe Soupault’ya açar. Onlara bir tıp öğrencisi olan
Louis Aragon da katılır: “Her ikisi, ayrı ayrı, anında kalemlerine gelen düşünceleri kâğıtlara
dökmeye başladılar, sonra doldurdukları kağıtları karşılaştırdılar. İmgelerde, anlatımda büyük
benzerlikler, ortak noktalar buldular ve düşüncenin gerçek ürünün, bilinçaltı ürünün ancak böyle
üretilebileceği kanısına vardılar” (Alkan, 2005: 312). Bu eylemleri sonucunda Andre Breton’un
öncülüğünde “Manyetik Alanlar” şeklinde tanımladıkları otomatik yazılar ortaya çıkar.
Gerçeküstücülükte bilinçaltını olduğu gibi verme durumu şaire iç dünyasını yansıtma olanağı
vermektedir: (…) gerçeküstücü ozan düşüncenin katıksız, gerçek ürününü, ruhsal otomatizm
denilen otomatik yazıyla, dilinin ucuna gelen sözcükleri hiçbir değişiklik yapmadan kâğıda
aktararak, ya da gece gördüğü düşün gündüz dökümünü yaparak verebilecek, ruh hali, imgeler,
sözcükler denetsizce kaydedilecek. Umulmayan’ın albenisini, ya da olağanüstüyü bu teknikler
doğuracak (Alkan 2005: 315). Böylece sanatçı serbest çağrışımdan da yararlanır. Çünkü
gerçeküstücülük bir yönüyle de bilinçaltımızdaki gizli psikolojik dünyayı serbest çağrışımla
anlatmak ereğindedir (Karaalioğlu, 1980: 273).
Gerçeküstücülük akımında bir sığınma, bir kaçış yeri olarak gördükleri çocukluk vazgeçilmez
ilkelerden biridir. Gerçeküstücülerin yapıtlarını verdikleri dönemde Batı’da faşizm tırmanmış
durumdadır. Gerek aydınlara yapılan baskılar gerekse birçok yerde kitapların yakılması
sanatçılar üzerinde umutsuzluk yaratır. Yaşadıkları anda mutlu olmayan gerçeküstücüler
çocukluk dönemini konu edinirler. Gerçeküstücülere göre çocukluk yılları insanların en mutlu
dönemleridir. Gerçek zamandan kurtulmak için çocukluk çağları bir kaçış, bir avuntu yeri olur:
“Yaşama ne kadar inanırsak inanalım, sonunda gerçek yaşam kendini ortaya kor ve inancımız da
kaybolur. Yaşamdan payına düşen şöyle böyle, sıradan bir ömürdür. Düş kırıklığı içinde insan
avuntuyu mutlu çocukluk günlerinde bulur” (Alkan, 1995: 255). Çocukluk döneminde hayaller
önemli yer tuttuğu için ve “kaygıdan, tasadan uzak (Alkan, 1995: 255) olunduğu için de birden
çok yaşam ve hayal hayat sürülebilir.
Gerçeküstücülerin çocukluğa yönelmelerinin bir başka nedeni de sanatı bir oyun olarak
görmeleridir. Oyunla büyüyen insanlar artık belirli bir yaşa geldikten sonra çocukluk döneminin
alışkanlılarını terk etmek zorunda kalırlar. Fakat sanatı bir oyun olarak algılayıp eserlerini
yaratarak hem oyunlarını oynarlar hem de bir yapıt ortaya koyarlar: “Sürrealistlere göre sanat,
bir nevi oyundur. Tabiî ki büyüklerin oynadığı oyun. Nasıl çocuk, oyuncakları ile her türlü
kayıttan azade muhayyilesindeki dünyayı kurar ve onun içinde yaşarsa, sanatkâr da bastırdığı
arzu, istek ve hayallerini, sanatın imkânları içinde yaşar ve tatmin olur” (Çetişli, 2009: 171).
Bunlara gerçeküstücülerin Freud’un çocukluk devrine vurgu yapmasından da etkilendiklerini
eklemek gerekir.
Düş, gerçeküstücülerin en fazla yararlandıkları unsurlar arasında yer alır. Düşte insanın en doğal
halleri ortaya çıkar. Çünkü rüya sırasında insanlar bilinçsizdir, mantığın ve aklın kontrolünden
uzaktırlar. Kimi insanlara göre düşler gerçek yaşamda dile getirdiklerimizden daha gerçektirler.
Düşün sanat dünyasına yansımasında/girmesinde Bergson ve Freud’un çalışmalarının büyük
etkisi olmuştur. Bergson’un etkisi akıma şu şekilde olur:
“Zihin kendi haline bırakılınca, varlıkların ve eşyaların daha önce göremediğimiz tarzda
göründükleri, düş renkleriyle süslendikleri bir hayal oyunu dünyasında dolaşmaya başlar. Bu
durumdaki zihin, Bergson’un da işaret ettiği gibi, çıkarlarımızla hareket ederek içinden yalnız
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bize faydalı olayları kesip aldığımız pratik gerçeğin zekâsına karşıttır. Eğer bu pratik zekâdan
kurtulur, gözlerimizi kaparsak, bizi her çeşit usavurmanın ve mantığın dışına sürükleyen
bastırılmış anıların ve görüntülerin dünyasına geçtiğimizi görürüz” (Berk, 2005: 62).
Freud ise açıkça ifade edilemeyen isteklerin, heveslerin düşlerde kendini belirttiğini söyler ve
bunlara karşı gelmenin de doğru olmadığını vurgular: “İnsan bunları çözerek kendi kendinin tam
bir bilincine varır. Bu zenginlikleri, yaşarken bazı davranışlarda bulunmak, başarı kazanabilmek
için kendi isteğimizle karanlıkta bırakıyoruz. Oysaki bu yaptığımız varlığımızı sakatlamaktan
başka bir şey değildir” (Berk, 2005: 63). Freud’un dile getirdiği bu gerçekler de insanların
kendilerine zarar verse de bazı duygularını, isteklerini sakladıklarını açığa vurur.
Gerçeküstücülükte şaşırtıcı bir dil ve biçem görülür. Bilinçaltını herhangi bir engele takılmadan
verme isteği noktalama imlerinin ve yazım kurallarının göz ardı edilmesini doğurur.
Gerçeküstücülerde yeni ve şaşırtıcı bir söyleyiş egemendir. Bu nedenle akım içerisindekilerde
biçem birliğinden söz edilemez. Gerçeküstücülerde şairler içlerinden geldikleri gibi yazarlar ve
bu durum da onlara büyük bir özgürlük getirir. Aslında özgürce yazabilmek Gerçeküstücülüğün
kendisidir: “Gerçeküstücülük, gelenekseli ve ‘aktüel’ bilgiyi aşarak bilinçaltının, düşün, hayal
gücünün özgürlüğünü isteyen ve bu özgürlüğün insansal varoluşun değişiminde bir temel araç
olduğuna bilimsel verilere dayanarak inanan bir inanç topluluğudur. İçinden geldiği gibi yazış,
bu özgürlüğü yakalamanın yeni bir dünyaya ulaşmanın belli başlı kaynağıdır” (İnal, 1981: 276).
Bu özellikleriyle gerçeküstücülük edebiyatçılara en fazla serbestliği tanıyan akım olma özelliğini
de taşır.
Sonuç
XX. yüzyılın ilk yarısında Avrupa’ya hâkim olan gerçeküstücülük, I. Dünya Savaşı’ndan sonra
Batı dünyasının yaşamış olduğu bunalımlar sonucunda ortaya çıkar. Akım daha çok bilinçaltı,
düş, çocukluğa sığınma gibi bakış açılarıyla sanata girer. Döneminde de oldukça ses getirmiş
birçok sanatçıyı ilkeleri etrafında toplamayı başarır. Sadece şiirin alanını değil, resim sanatının
alanını da genişletir. Fakat hızlı değişen dünyada gerçeküstücülük uzun soluklu olamaz. Kısa
sürede yerini varoluşçuluk akımına bırakır. Bu durum da akımların ortaya çıkmasıyla yakından
ilgilidir. İnsanın değişen bakış açısı sanat akımını da değiştirir.
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BİR İŞVEREN MARKASI UYGULAMASI OLARAK SANAL FUARLAR

Meral Doğan
Sakarya Üniversitesi, İşletme Enstitüsü
Onur Başar
Sakarya Üniversitesi, İşletme Enstitüsü
ÖZET
Günümüz çalışma hayatında değişen koşullar ve firmaların iş yapış şekillerinde meydana gelen
farklılaşmalar sebebiyle İnsan Kaynakları Yönetimi, firmaların sektördeki konumunu belirleyen
ve bunu dinamik tutan faaliyetlerden biri haline gelmiştir. Özellikle çalışanlar tarafından tercih
edilebilirliği arttırarak, firmanın en başarılı insan kaynağına erişiminin kolaylaşmasını ve rekabet
avantajı elde etmeye ilişkin süreçlerin gerçekleştirilmesiyle işlevinin kapsamını arttırmıştır.
Günümüz İnsan Kaynakları Yönetimi yaklaşımı bağlamında değerlendirilen önemli
kavramlardan biri işveren markasıdır. İşveren markası kültürünü benimseyerek çalışma
prensibini bu temelde devam ettiren firmalar, çalışan motivasyonu ve örgütsel bağlılığı ile
firmada çalışma sürelerinin artması gibi avantajlara kavuşmaktadır. İşveren markasının kurum
içerisinde kalıcı yer edinmesi adına motivasyon, şirket kültürü, iş-yaşam dengesi, çalışma ortamı,
maaş/tazminat gibi tamamlayıcı etmenlerden destek alınmaktadır. Öte yandan firmalar kendi
bünyelerinde İşveren Markasını benimsemenin yanı sıra bunu firma dışında da yansıtması ve öne
çıkarması gerekmektedir. Bu konuda en önemli katkılardan birini sanal fuarlar sağlamaktadır.
Geçmişten günümüze tanıtım alanı, panayır gibi kavramlar olarak karşılık fuarlar, hem ekonomik
anlamda pazarlama ve kendini tanıtma adına fırsatlar sunması, hem de günümüzde kurumsal
kimlik çalışmaları sayesinde işverenlere destek sağlama konusunda oldukça önemli bir hale
gelmiştir. Bu çalışmanın amacı günümüzde en etkili kariyer yönetimi araçlarından biri haline
dönüşen sanal kariyer fuarlarının işveren markası geliştirme konusundaki katkıları
değerlendirilmektedir. Ülkemizde ilk kez 2016 yılında gerçekleştirilen sanal fuarlar ile çalışan
adayları dijital ortamda fuar alanında incelemeler sağlama ve ürünleri yakından tanıma fırsatları
yakalamaktadırlar. İstihdam Fuarları, Turizm Fuarları, Staj Günleri, Dijital Kariyer Günleri gibi
projeler ile hem firmalarının ulaşılabilirliğini arttırmanın yanı sıra yüz yüze görüşme fırsat ya da
imkânı mevcut olamayan yeteneklere hızlı ve etkin bir şekilde ulaşma imkanını
yakalamaktadırlar.
Anahtar Kelimeler:İşveren Markası, İnsan Kaynakları Yönetimi, Fuar, Sanal Fuar

VIRTUAL FAIRS AS AN EMPLOYER BRANDING PRACTICE
ABSTRACT
Due to the changing conditions in today's working life and the differentiations in the way
companies do business, Human Resources Management has become one of the activities that
determine the position of companies in the sector and keep it dynamic. It has increased the scope
of its function, especially by increasing the preferability of the employees, facilitating the
company's access to the most successful human resources and realizing the processes related to
gaining competitive advantage. One of the important concepts evaluated in the context of today's
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Human Resources Management approach is the employer brand. Companies that adopt the
employer brand culture and maintain their working principle on this basis gain advantages such
as increased employee motivation and organizational commitment and increased working hours
in the company. In order for the employer brand to have a permanent place in the organization,
support is received from complementary factors such as motivation, company culture, work-life
balance, working environment, salary/compensation. On the other hand, companies should not
only adopt the Employer Brand within their own structure, but also reflect and highlight it outside
the company. Virtual fairs provide one of the most important contributions in this regard. From
past to present, fairs, as concepts such as promotion area and fair, have become very important
in terms of providing opportunities for marketing and self-promotion in economic terms, as well
as providing support to employers thanks to corporate identity studies today. The aim of this
study is to evaluate the contributions of virtual career fairs, which have become one of the most
effective career management tools today, to employer brand development. With the virtual fairs
held for the first time in our country in 2016, employee candidates have the opportunity to
examine the fair area in digital environment and get to know the products closely. With projects
such as Employment Fairs, Tourism Fairs, Internship Days, and Digital Career Days, they not
only increase the accessibility of their companies, but also have the opportunity to reach talents
who do not have the opportunity or opportunity to meet face to face quickly and effectively.
Keywords: Employer Brand, Human Resources Management, Fair, Virtual Fair

GİRİŞ
Geçmişten günümüze gelişen teknoloji ile insan ihtiyacı ve istekleri pazarlama ve insan
kaynakları alanında çeşitlilik göstermiştir. Tüm bu istek ve ihtiyaçların yerine getirilmesi için
şirketler çağa ayak uydurmak ve pazarda statülerini koruyarak rekabet avantajı elde edecek
kavramlar üzerine odaklanmaları kaçınılmaz bir hal almıştır. Bu kavramlardan biri Covid-19
döneminde büyük önem kazanan işveren markasıdır. İşveren markası şirketlerin pazardaki
rekabetini sürdürebilmek amacı ile potansiyel ve mevcut çalışanların gözünde kaliteli bir marka
imajı oluşturarak nitelikli iş gücüne ulaşımı ve katma değer sunacak yetenekleri bünyesine
katmayı amaçlamıştır. Bu bağlamda işveren markası Covid-19 etkisi ile de farklı kanallarla
varlığını sürdürebilmek amaçlı kariyer fuarlarını sanal ortama taşımıştır. Sanal fuarlar yeni
ekonomik dönemde şirketlerin uluslararası alanda rakipleriyle rekabet etmelerine yardımcı olan,
ürün ve hizmetlerin hedef kitlelere ulaşmasına olanak sağlayan etkin ve ekonomik bir sanal
organizasyon uygulamasıdır. Çalışmamızda sanal fuarların bir işveren markası olarak işverenlere
faydaları ve ilerleyen dönemlerde literatüre hangi teknolojik kanalların araçlarıyla katkıda
bulunabileceği incelenmiştir.
KAVRAMSAL ÇERÇEVE
1.Marka Kavramı ve Kapsamı
Marka olmak insanların düşüncelerinde olumlu ve fark yaratan bunu zaman içerisinde süreklilik
arz ederek kalıcı hale getirmek olarak tanımlayabiliriz. Mevcut ürüne değer katarak ve rakipleri
karşısında fark yaratarak talep artırılabilir. Günümüz pazarına baktığımızda benzer birçok ürün
olduğu halde her birinin markası farklı olabilmektedir. Markalama ile şirketlerin rekabet
edebilmesi kolaylaşmaktadır.
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Tüketiciler, ürünün üretimden nihai tüketiciye kadar geçirmiş olduğu tüm proses koşulları
gibi özelliklerini de içeren markanın tüketici tarafından geçmişten günümüze değişen toplum
algısı altında ölçümleyen ve bu duruma bir değer atfeden kişilerdir. Tüketiciler satın alma
davranışı gösterirken ürün hakkında detaylı veya yüzeysel bir inceleme gerçekleştirirler.
Ekonomik, psikolojik, sosyolojik açıdan değerlendirerek marka algısı tüketicide oluşur ve bu
algıya göre satın alma davranışı gösterirler. Satın alma kararında amaç, markanın tüketici
üzerinde oluşturduğu fiziksel, duygusal, fonksiyonel ve ekonomik anlamda oluşturduğu kalite
algısından meydana gelmektedir.
Markaların fonksiyonel özelliklerinin yanı sıra önemli bir değerlendirme kriteri olan psikolojik
ve duygusal özelliklere sahip olduğunu da unutmamak gerekir. Bu bağlamda önemli bir çalışma
olan Pringle ve Gordon (2001)’a göre marka dört boyutta incelenebilir:
•

•

•

•

Müşteri İçin Rasyonel Boyut: Rasyonel boyutta öncelikle ürün ve hizmetlerin tüketiciye
sağladığı fonksiyonel faydalar yer almalıdır. Rasyonel veya fonksiyonel ürünlerin
tüketiciye sağladığı faydaları en iyi açıklama yöntemi ürün ve hizmetlerin kendi muadili
ile kıyaslanması ve ispatlanmasıdır. Ürün ve hizmetler muadil veya eşdeğerleri ile basitçe
karşılaştırabilir ve değerlendirilebilir. Yapılan kıyaslama ve değerlendirme ürün veya
hizmetin sağlamış olduğu fonksiyonel faydayı gözler önüne sermektedir.
Müşteri İçin Duygusal Boyut: 21.yy’ın ilk yarısından itibaren başlayan televizyon
reklamları ile markaların tüketici ile olan iletişimi duygusal ve psikolojik açıdan önemli
bir iletişim kaynağı haline gelmiştir. Hayal gücü geliştirerek tüketici üzerinde ürün ve
hizmetlerin fiziksel bir imaj ve stil oluşturması sağlanarak markalar ve tüketiciler
arasında yaratıcı bir bilişsel iletişim ağı kurulması amaçlanmıştır.
Müşteri İçin Politik Boyut: Günümüzde tüketicilerin bilinç düzeyinin artması sonucu
Tüketiciler şirketlerin politikalarını ve standartlarını benimseme veya benimsememe
konusunda maddi güçlerini kullanmaya başlamışlardır. Markalar çevreci ve
dönüştürülebilir atıklar ve organik gıdalar gibi konularda hassas bir duruş ile
davranışlarını şekillendirmektedir.
Müşteri İçin Manevi Boyut: Günümüzde tüketicilerin yaşam standartları ve bir ürünü
satın alma davranışlarında ürünün kendisinde oluşturduğu değere odaklanması,
markalara yeni bir boyut kazandırmıştır. Markalar tüketicide sosyal sorumluluk projeleri
ile iyi bir imaj oluşturabilirler. Bu süreçte markalar tüketici algısında manevi açıdan yer
edinmese bile sosyal sorumluluk faaliyetleri ile gelişebilirler.

Keller (1993)’e göre tüketicilerin ürün ve hizmet algısındaki olumlu yöndeki değişim markanın
kendilerine sunmuş olduğu değeri ifade etmektedir. Faydalar, fonksiyonel , deneyimsel ve
sembolik başlıkları altında 3 kısımda incelenmiştir.
Fonksiyonel faydalar, Ürün veya hizmetlerin tüketiciye sağlamış olduğu bireyselleştirilmiş ve
kullanım amacına özgü şekillendirilmiş faydaları içermektedir. Talep edilen faydanın
gereksinimi Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinin ilk basamağı olan fizyolojik ve güvenlik
gereksinimlerinin karşılığıdır. Tüketici için temel ihtiyaç ve gereksinimlerin önemi ile eşdeğer
denilebilir.
Deneyimsel faydalar, Tüketicinin satın alma davranışı göstermiş olduğu ürün ve hizmetlere karşı
hissettikleri duygusal ve duyusal faydaları ifade etmektedir.
Sembolik faydalar, Tüketicinin toplum karşısında aldığı ürün ve hizmetin kendisine sağlamış
olduğu statü, benlik ve kendisini gösterme isteğinden sağlamış olduğu faydaları içerir.
Tüketicinin ürün ve hizmetlerden almış olduğu gerçek fayda dışında dışsal bir sunum içerir.
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Sembolik faydalar tüketicilerin toplum önünde onay almasını ve tamamen fiziksel açıdan
ihtiyaçlarının karşılanmasını ifade eder.

2.İşveren Markası ve Kavramı
İşveren markası, işverenlerin kendilerini rakiplerinden farklılaştırma stratejisi olarak ortaya
çıkmıştır. Kavramın öncüleri olarak Ambler ve Barrow(1996:187) “istihdam ile sağlanan ve
istihdam eden işletme ile tanımlanan işlevsel, ekonomik ve psikolojik yararlar paketidir.” olarak
tanımlamaktadırlar.
İşveren markasının önem kazanmasının dört temel nedeni bulunmaktadır (Biswas ve Suar, 2016:
58):
1. Markalaşmanın gücü,
2. Çalışanların katılımı konusundaki artan odaklanma,
3. Yetenek savaşı
4. İnsan Kaynakları uygulamalarının çalışma hayatındaki etkisi
Baktığımızda son 10 yıl içerisinde şirketler pazarlama ilkelerini uygulama prensibiyle personel
alımlarını ve mevcuttaki çalışanlarının devamlılığını sağlayarak itibar görüntülerini
geliştirmektedirler. Bu nedenle firmalar kadrolarına dahil edecekleri yeteneklerin dikkatini
çekmek ve mevcut çalışanların firmanın kültür ve stratejisine bağlılığını sağlamak için işveren
markalamasını kullanmaktadır.
Yaşanan pandemi süreci ile meydana gelen hammadde ve nitelikli iş gücü yoksunluğu, insan
kaynakları yönetimi alanında ön plana çıkan işveren markası uygulamaları ile nitelikli iş gücüne
ulaşarak şirketlerin pazardaki yerlerini koruma ve ileriye dönük sürdürülebilir stratejiler
geliştirmesine olanak sağlamıştır. Gelecekte araştırmacılar için işveren markasının dijitalleşen
dünyada daha fazla önem kazanacağı öngörülmüştür.
2.1. İşveren Markasının Boyutları
Çalışmalara baktığımızda araştırmacılar İşveren Markasının boyutlarını 3 boyutlu olarak
sınıflandırmışlardır. Bunlar fonksiyonel boyut, ekonomik boyut ve psikolojik boyuttur.
Fonksiyonel Boyut: İş arayanlara kariyer gelişimi konusunda iş fırsatları ile işverenlerin sağladığı
diğer faydaları kapsamaktadır.
Ekonomik Boyut: Ücret ve diğer ödemelerdir.
Psikolojik Boyut: Aidiyet duygusunun sağladığı katkıyla oryantasyon sürecinde istihdam
ilişkilerinde çalışanların algıladığı amaç olarak aktarılmaktadır.
Corporate Leadership Council (1999)’e göre, bir firmanın istihdam markası nihai olarak gerçek
istihdam tekliflerini ve vaatlerini yerine getirme becerisine dayanmaktadır. Bir ürün markası gibi,
iyi bir işveren markası da mevcut ve potansiyel çalışanların gözünde marka gücüne katkıda
bulunan beş unsurdan oluşmaktadır (Dawn ve Biswas: 2010: 24):
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1. Ürün markası gücü: Ürün veya hizmetler tüketicilerin bazı psikolojik istek ve ihtiyaçlarını
karşılayarak bir değer oluşturmaktadır. Katma değere dönüşen bir süreç markanın tüketici
algısında rakiplerinin benzer ürünlerine kıyasla daha kaliteli ve cazip ürün veya hizmet haline
gelebilir.
2. Şirket kültürü ve çevresi: Şirketin temel edindiği değerleri, iş yerinde yapılan işin bir sistem
içinde işleyişinin ifadesidir. Yönetimsel beceriler, kullanılan teknoloji seviyesi, şirketin hacmi
gibi ifadelerden oluşur.
3. İş-yaşam dengesi: Şirketlerin çalışanlarına ve potansiyel iş görenlere sunmuş olduğu şartların
çıktılarını ifade eder. Esnek çalışma saatleri, seyahat imkanları , çalışan temelli aile çıkarlarına
uygun iş yapış modelleri gibi ifadelerden oluşur.
4. Çalışma ortamı: Üst yönetim iş görene vaat ettikleri çalışma ortamı ve şartları davranışa
dönüştürmezse işveren markası süreçleri gelişimi olumsuz etkilenecektir. Ast – üst ilişkilerinin
ve yeterlilik kalitesi, çalışanların takdir edilmesi gibi ifadelerden oluşur.
5. Tazminatlar ve yardımlar: Bir işgören için yapılan iş teklifidir. Maaş, çalışma ortamındaki
rolü, kariyer gelişim planı, emeklilik ve sağlık faktörleri açısından sunulan katkıları
göstermektedir.

3.Fuarlar
Başlangıçta Fuar kavramı yerine Panayır ifadesi kullanılmıştır. Tarihe baktığımızda panayırların
M.Ö. yaklaşık 18. yy.’da Hindistan’ın TYR kentinde uygarlıklar tarafından önemli sosyal ve
ticari bir etkinlik amacıyla kullanıldığı bilinmektedir.
Dünya geneline baktığımızda ticaretin gelişmesiyle birlikte panayırlar, şehir devletleri arasındaki
ilişkilerin gelişmesini sağlamıştır. Öncelikle su ve daha sonra da Romalılarla gelişen karayolları,
ürün ve hizmetlerin ticari hacmini geliştirmesiyle pazarlamanın önemi daha da artmıştır.
Fuarcılık faaliyetleri, serbest piyasa ekonomisinin dünyaya sunmuş olduğu en önemli pazarlama
ve tanıtım faaliyetlerinden biridir. Fuarlar, 20.yüzyılın son 20-25 yılında yaygın olarak
tutundurma/tanıtım faaliyeti olarak tercih edilmeye başlanmış olmasına karşın kökleri çok
eskilere dayanmaktadır (İzmir Ticaret Odası, 2019).
Yazılı kaynaklara göre, dünya fuarcılık tarihinin başlangıcı Fransa’da 629 yılında
gerçekleştirilmiş “Foire de Saint Denis” olarak gösterilir. Bu sebepten dünya fuarcılık tarihinde
Fransa özel bir konuma sahiptir. Türkçe’ye fuar kelimesi, Fransızcadan girmiş olup, Fransa,
günümüz fuarcılığının gelişimindeki temelleri atmıştır. (İzmir Ticaret Odası, 2019).
Türkiye tarihinde bilinen ilk uluslararası fuar ise, 1863’te İstanbul şehrinde düzenlenen “Sergi-i
Osman”dır. Bu fuarda yöresel ve yabancı topraktan üretilmiş ürünlerle birlikte Avrupa ülkelerine
ait sanayi ürünleri sergide yerlerini bulmuştur (İzmir Ticaret Odası, 2019).
Ülkemizde bu alanda gerçekleştirilen ilk fuar İzmir’de gerçekleştirilen İzmir Enternasyonal
Fuarı’dır. İlk defa 1936’da uluslararası unvana kavuşturulmasının ardından 1946’da (UFI) üyesi
olunmuştur. UFI üyesi olduktan sonra Türkiye fuarcılık alanında başlattığı mesleki temellerin
gelişimiyle kendisine uzmanlık alanı yaratarak resmen fuarcılık sektöründe yer edinmiştir.
UFI’ya üye olunduktan sonra yılda bir defa ve bir aylığına açık kalan “İzmir Enternasyonal
Fuarı’na” başka ülkelerden de birçok şirket katılım sağlamaktadır. İzmir Fuarı kısa zaman
içerisinde farklı farklı insanları ağırlayan bir organizasyon haline gelmiştir.
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3.1. Fuar Türleri
Literatüre baktığımızda fuarlar iki ana grupta tanımlanmaktadır. Bunlar düzenlendikleri
coğrafyaya ve hitap edilmesi amaçlanan kitleye göre yapılan fuarlar, düzenlenme amacına göre
olan fuarlardır.
3.1.1. Düzenlenen Coğrafyaya Göre Yapılan Fuarlar
•

•

•

Ulusal Fuarlar: Bir ülkenin tüm bölgelerinde katılımcılara ve ziyaretçilere açık olan
fuarlardır. Ulusal fuarlarda katılımcı firmalar teknolojik açıdan ve mevcut müşterileri
açısından kendisini iç piyasadaki rakipleri karşısında değerlendirme fırsatı
yakalamaktadır.
Uluslararası Fuarlar: Farklı ülkelerden katılan şirketlerin kendi ekonomik, teknolojik ve
sosyo-kültürel yapılarını yansıttıkları uluslar arası düzeyde tanıtım stratejilerini
sundukları fuarlardır. Dünyanın her yanından gelen katılımcı ve ziyaretçiler ile küresel
bir yapıya sahiptir.
Bölgesel Fuarlar: Yapıldığı bölgeye özgü olan fuar türüdür. Bölgedeki ticari hareketliliği
canlandırmak amacı ile düzenlenen fuar türüdür.

3.1.2. Düzenlenme Amacına Göre Fuarlar
•

•

•

•

•

Yatay Fuarlar: Her sektörden katılımın sağlanabileceği ticari faaliyetlere konu olan tarım,
sanayi vb. Sektörlerin ürettikleri ürünlerin sergilendiği fuarlardır. Katılımcı ve ziyaretçi
yelpazesi oldukça geniştir. Dünyadaki genelinde sayısı gittikçe azalan yatay fuarların
yerini ihtisas bugünkü ismi ile dikey fuarlara bıraktığı yönünde bir eğilim olduğu
görülmektedir.
Dikey Fuarlar: Dikey fuarlar, diğer adı ile ‘İhtisas Fuarları’, İlgili sektör bazında
gerçekleştirilen konu bazlı fuarlardır. Sektördeki uzman kişi veya kurumlardan
yararlanılan ve daha çok sektöre öncülük eden kişi ve şirketler tarafından düzenlenir. Bu
doğrultuda dikey fuarlar belirli bir bilgi birikimi ve incelemenin sonucunda organize
edilir. Sektör bazlı süreçler için düzenlenen ihtisas fuarları pazarlama kanalları için
önemli bir yere sahiptir . Dikey fuarlar minimum 25 katılımcıdan oluşur ve 7-10 günü
geçmeyen sürelerde gerçekleştirilir.
Tüketici Fuarları: Herkes tarafında katılıma açık olan her kesimden katılımcının
bulunabildiği tüketici ürünlerinin sergilendiği fuarlardır. Ziyaretçilerin büyük bir kısmını
fuarı organize eden merkez ve çevresi oluşturmaktadır.Belirli bir bölge yada ülkeye
dağıtım kanalı bulunan ürünler şirketlere tanıtımını ve satışı için olanak sağlamaktadır.
Tüketici fuarlarının, satın alma davranışının yerinde gerçekleştirilerek o anda nihai
tüketicilere ulaşması açısından önemli bir yere sahiptir. Bu bağlamda en fazla ziyaretçiyi
ağırlayan fuar türü denilebilir.
Solo Fuarlar: Uluslararası alanda düzenlenen fuar türüdür. Düzenlenen ülkenin ürün ve
hizmetleri sergilenmektedir. 1 haftayı geçmeyen bu fuarların diğerlerinden ayrılan en
önemli yani rakip firmaların bulunmamasıdır.
Sanal Fuarlar: Sanal fuar, diğer fuarlara göre farklılık göstermektedir. Fuar, elektronik
ortam üzerinden yapılan etkinlikleri ele almaktadır. Tanıtımı da internet siteleri üzerinden
yada elektronik postalar üzerinden yapılarak katılıma ilişkin, ilgili firmalar bilgilendirilir
(Acartürk, 2013: 6).

3.2. Kariyer Fuarları
Kariyer fuarı, çok sayıda işveren ve potansiyel işverenin mevcut pozisyonlar ve genel olarak
şirketleri hakkında bilgi vermek amacıyla bir araya geldiği bir etkinliktir. Ayrıca iş fuarı olarak
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da adlandırılabilir ve bir dizi olası iş hakkında bilgi edinmek ve bir adım atmak için harika bir
fırsat olabilir. İşverenler için bir kariyer fuarı, çok sayıda potansiyel başvuru sahibiyle tanışma
ve uygun adayları bulmak için hızlıca onları bulma şansıdır. Üniversite kampüsleri genellikle
kariyer fuarlarına sponsorluk eder ve topluluk etkinlikleri olarak da düzenlenebilirler.
3.3. Sanal Fuarlar
Tanıtımı yapılan ürünlerin görsel bir zenginlik içinde bu fuarda sunulması, gelecekte sanal fuarı
rakipsiz kılacaktır. Sanal fuarcılığın, geleneksel fuarcılığı destekleyici veya tamamlayıcı bir
özelliğe sahip olmasından dolayı, geleneksel fuar yöntemiyle ulaşılamayan ziyaretçiye, bu
yöntemle daha düşük maliyetle ve daha seri bir şekilde ulaşılmaktadır (Çavuşoğlu ve Varlı, 2006)
Ülkemizde ilk sanal fuar, 6-8 Ekim 2016 tarihlerinde yapılmış olup, sanal fuar katılımcıları kendi
bilgisayarları ile ilgili web sayfalarına girerek fuarı gezme fırsatı yakalamışlardır. Fuarda alan 3
boyutlu olarak tasarlanmış ve bilinen fuar alanlarından farkı olmamakla birlikte internet
ortamında katılımcılar stantlar arasında dolaşmış ve ürünleri inceleyebilmişlerdir. Aynı zamanda
diğer katılımcılar ve ziyaretçilerle konuşabilme fırsatı yakalamışlardır.
Fuar türlerinin içerik ve kapsamlarına göre yapılmış gruplandırmaları inceledikten sonra
günümüzün dijitalleşen dünyasında büyük öneme sahip olan Sanal Fuarların ortaya çıkışını ve
getirilerini aktararak devam etmek faydalı olacaktır.
Elektronik ticaret ve sanal fuarcılık birbiriyle paralel olarak gelişen birbirine bağlı iki sanal
organizasyon uygulamasıdır. Elektronik ticaret uluslararası pazarlama sisteminde oldukça farklı
ve köklü stratejik değişiklikler sağlayarak, sisteme yeni bir ivme kazandırmıştır. E-ticaretin en
önemli ticari ve tanıtım aktivitelerinden biri olan sanal fuarlar, şirketlerin internet ortamında ürün
ve hizmetlerini tanıtmalarını ve hedef kitlelere ulaşımına olanak sağlayan, müşterileri web
sitesine yönlendirmek için reklam desteği veren sanal bir iş platformu haline gelmiştir. Zaman
sınırlaması olmaksızın günün her saati ziyaret edilebilmekte ve istenilen ürün ya da hizmet
hakkında bilgi alabilme imkanı sağlamaktadır. Sanal fuarlar başlangıçta firmaların tanıtım ve
ulaşılabilirlik anlamında önemli katkılar sağlaması sebebiyle sektör içerisinde önemli bir yer
edinmiştir. Bu katkıların yanı sırada firmaların personel istihdam etme konusunda sorunlarını
hızlı ve interaktif bir şekilde çözüme kavuşturması konusunda oldukça faydalı olan İstihdam
Fuarları adı altında bir fuar uygulamasının literatüre dahil edilmesini de sağlamıştır.
2020 yılı ve sonrasında Covid-19 pandemisi yetenek edinme süreçlerine yeni bir yaklaşım
getirerek adaylar, uzaktan mülakatlar ve uzaktan çalışma şeklinin yaygınlaşması ile daha fazla
iş başvurusunda bulunulmasını ve potansiyel işverenlerle bağlantı kurmanın daha güvenli
yollarını arar hale getirmiştir.Yaşanan Pandemi sürecinin iş dünyasına etkileri, yükselen bir trend
olan ve kariyer planlama süreçlerinde de büyük ölçüde tercih edilen sanal fuarlarının gelişmesine
öncülük etmiştir.
Dünya’da sanal fuarlar kapsamına baktığımızda Ulusal Kolejler ve İşverenler Birliği’nin bir
makalesine göre sanal kariyer fuarları kullanım ve katılımda keskin bir artış yaşadı ve
işverenlerin yüzde 90'ından fazlasının 2020'de sanal bir kariyer fuarına katıldığını bildirdi. Oak
Ridge Bilim ve Eğitim Enstitüsü (ORISE), aday adaylar için sanal etkinlikler sunan birçok
kuruluştan biri olarak, kariyer fuarları gibi sanal etkinlikler, fırsatlarını sergilemek ve potansiyel
adaylar ile mentörler arasındaki bağlantıları kolaylaştırmak için benzersiz bir platform sağlar.
3.4. İşveren Markası Uygulamalarında Sanal Fuarlar
Sanal Fuarların günümüzde hayatımızda oldukça fazla yer edinmesinin bir sonucu olarak birçok
İnsan Kaynakları Yönetimi sanal fuarların sektördeki gelişimini öngörerek buna yönelik ürünler
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üzerine yoğunlaşmıştır. Sanal Fuar, Turizm Fuarları, Staj Günleri, Dijital Kariyer Fuarları gibi
yeni hizmetlerin ortaya çıkarılmasını sağlamıştır.
Bu bağlamda sanal fuarların işveren markasına sağlamış olduğu avantajlara değinmek faydalı
olucaktır.
•
•
•
•
•

Güçlü bir işveren markası oluşturmak ya da işveren markasını daha geniş kitlelere
ulaştırmasını sağlar.
Üniversite öğrencilerini henüz kariyerlerine başlamadan önce şirketlerle buluşmasını,
şirketlere ise genç yetenekleri mezun olmadan önce ekiplerine katma fırsatı sunar.
Şirketlerin geniş bir kitle ile katılarak fuar ziyaretçileri ile birebir görüşüp, akıllarındaki
soruları cevaplayabilme fırsatı sağlar.
Standlara gelenlere farklı içerikleri, broşür, video vb. dokümanları paylaşabilir.
Fuara katılan adayların özgeçmişlerine işe alım programınızda değerlendirmek üzere
erişim imkanı sağlar.

SONUÇ
Çalışmamızın sonucu olarak işveren markasında sanal fuarlar başlığı altında marka, işveren
markası, fuarlar ve sanal fuarlar kavramlarının literatüre tarama sonucunda erişilen bilgiler
paylaşılmıştır. Sanal fuarların işveren markası uygulaması olarak kronolojik gelişimi incelenmiş
olup günümüzde kazandığı önem ve gelecekte edineceği çalışma alanları ile ilgili çalışmanın bu
kısmında bilgilere yer verilmiştir.Bu bağlamda işveren markası işverenlerin kendilerini
rakiplerinden farklılaştırma stratejisi olarak tanımlanmıştır. İşveren Markası fonksiyonel,
psikolojik ve ekonomik boyutları ile incelenmiştir. İşveren markasına katkı sağlayan unsurlara
değinilerek kavramsal incelemesi sağlanmıştır. Fuarlar kısmında ise fuar kavramının tarihsel
süreci ve kullanım amaçları ile günümüze kadar gelişimi aktarılmıştır. Gelişen teknolojinin ve
şirketlerin İşveren Markasına vermiş olduğu önem ve değerin bir sonucu olarak işveren markası
olarak fuarlara uygulaması kısmında ortaya çıkarılan sanal fuarlar ve sağlamış olduğu katkılara
değinilmiştir. Pandeminin etkileri ile de sanal fuarların işveren markası uygulama alanlarında
önemli bir yere edinir hale gelmiştir. İşveren ve adaylar tarafında zaman tasarrufu ve
ulaşılabilirliğini artırarak işverenlere daha nitelikli personellere ulaşmayı adaylara ise bir çok
firmaya tek bir platform üzerinden ulaşılabilme kolaylık sağlamaktadır. Gelecek yıllarda işveren
markası uygulaması olarak sanal fuarlar VR ve Metaverse teknolojileri ile literatüre katkıda
bulunacağı öngörülmektedir.
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GELENEKSEL YAŞAMDAN MODERN YAŞAMA GEÇİŞTE KENTİN GELİŞİMİ;
ALANYA KALESİ ÖRNEĞİ
Doç.Dr.Gülden SANDAL ERZURUMLU
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi
Öğr.Emirhan DURAN
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi
ÖZET
Geleneksel, modern kültür, peyzaj ve yeşil alanın hep beraber olduğu illerden birisi Alanya’dır.
Alanya kalesi ve çevresi 1221 yılından bu yana birçok yerleşim mekânına ev sahipliği
yapmaktadır. Tarih boyunca farklı medeniyetlere ve kültürlere sahip toplulukların yaşadığı ve bu
kültürlerin biçimlendirmesi ile oluşan kendine özgü şehirlerimizden biridir. Kale eteklerinde
bulunan yerleşim alanları geçmişten günümüze kadar geçirdiği dönemler boyunca sürekli
değişime uğramakta bu süreç içerisinde meydana gelen farklılıklar gözlemlenmektedir.
Kale ve çevresinde yer alan yerleşimlerin kullanım olanaklarının artması yeşil alan miktarının
azalmasına neden olmaktadır. Doğal varlığı tahrip edilmektedir. Bu çalışmada, Antalya Kalesi
çevresindeki evler ile yaşam tarzı ilişkisi gözlemlenmiştir. Geçmişten günümüze ne gibi
değişimler olduğu saptanmıştır. Araştırma yöntemi kapsamında etüt, veri toplama, analiz ve
sentez çalışmaları yapılmıştır. Konu ve alanla ilgili olarak var olan değerlerin bölge açısından
güçlü ve zayıf yönleri ile fırsat ve tehditleri (GZTF) analiz edilmiştir. Alanya kalesi ve çevresinin
kültürel kaynaklar açısından çok önemli değerlere sahip olduğu belirlenmiştir. Ancak bu
değerlerin süreç içerisinde değişim ve bozulmaya maruz kaldığı, özellikle yeşil alanlar ile
konutların giderek değiştiği ve yerini turizm faaliyetlerine bıraktığı görülmüştür. Alanya ve
çevresinde yer alan özellikle Tophane mahallesi, İskele caddesinde bulunan tarihi yapıların
gelenekselden modern yaşam alanlarına dönüşmüş mekanlardandır. Çalışmanın amacı, bu
değişim sürecinde peyzaj alanlarında meydana gelen değişimi irdelemektir. Peyzaj alanları
değerlendirilmiştir. Kültürel değeri olan bu tür alanlar turistler için ilgi çeken alanlar olması
nedeni ile peyzaj tasarımının etkin olması için öneriler geliştirmektedir.
Sonuç olarak çalışmada geleneksel yaşamdan modern yaşama geçiş sırasında konut alanlarının
ve peyzaj alanlarının önemi belirlenmiş ve bu değerlerin korunarak kullanımına yönelik öneriler
sunulmuştur. Tarihsel alanlara uygun peyzaj tasarım önerileri geliştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Modern Yapı, Alanya Kalesi, Tarihi Yapı, Peyzaj
DEVELOPMENT OF THE CITY IN TRANSİTİON FROM TRADITIONAL LIFE TO
MODERN LIFE;THE CASE OF ALANYA CASTLE

ABSTRACT
Alanya is one of the cities where traditional, modern culture, landscape and green space are all
together. Alanya castle and its surroundings have been home to many settlements since 1221. It
is one of our unique cities, where communities with different civilizations and cultures have lived
throughout history and formed by the formation of these cultures. The settlement areas on the
outskirts of the castle are constantly changing throughout the periods they have passed from the
past to the present, and the differences that occur in this process are observed.
The increase in the use of the settlements in and around the castle causes a decrease in the amount
of green space. Its natural existence is being destroyed. In this study, the relationship between
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the houses around Antalya Castle and the lifestyle was observed. It has been determined what
kind of changes have occurred from the past to the present. Survey, data collection, analysis and
synthesis studies were carried out within the scope of the research method. The strengths,
weaknesses, opportunities and threats (SWOT) of the existing values related to the subject and
area in terms of the region were analyzed. It has been determined that the Alanya castle and its
surroundings have very important values in terms of cultural resources. However, it has been
observed that these values are subject to change and deterioration in the process, especially green
areas and residences are gradually changing and are replaced by tourism activities. Especially
the Tophane neighborhood in Alanya and its surroundings is one of the places where the
historical buildings on Iskele Street have been transformed from traditional to modern living
spaces. The aim of the study is to examine the change in landscape areas during this change
process. Landscape areas evaluated. Since such areas with cultural value are areas of interest for
tourists, suggestions are developed for effective landscape design.
As a result, in the study, the importance of residential areas and landscape areas during the
transition from traditional life to modern life was determined and suggestions were made for the
preservation and use of these values. Landscape design proposals suitable for historical areas
have been developed.
Keywords: Modern Building, Alanya Castle, Historical Building, Landscape
GİRİŞ
Tarih boyunca, kentlerin kuruluşunda ve gelişmesinde etkili olan öncelikli olarak alanın coğrafik
durumu, ekonomik düzeyi ve su kaynaklarına ulaşım durumları asıl nedenlerdendir. Özellikle su
kenarları gerek ticaret için gerekse ulaşım için en çok tercih edilen mekanlar olmuştur.
Bahsedilen özelliklere sahip alanlar yerleşim alanları olarak tercih edilmiş ve birçok tarihsel
değişimlere tanıklık etmiştir. Başka toplumların ilgisini çeken mekanlar olmuş ve savaşların
yaşanmasına neden olmuştur.
Su kıyısında bulunan tarihi mekanlar günümüze kadar kıyı kent arasındaki ilişkiler, özellikle
ticaret ve sanayileşme süreci ile değişimler meydana gelmiştir. Tarihi yapılar ve kent çevresi
arasında insan kullanımına yönelik aktiviteler farklı dinamiklerin etkisi ile çeşitlilik göstermiştir.
Kıyı kentlerinin sahip olduğu önemli potansiyeller hem toplum, hem de yabancı turistler ve
ticaret ile uğraşanlar için çekim kaynağı olmuştur.
Kıyı kentlerinin sahip olduğu görsel, işlevsel, tarihi ve doğal güzellikleri ile turistik amaçlara
hizmet etmektedir. Özellikle son yıllarda kentli nüfusun, sağlık, dinlenme, eğlenme ve tatil
alışkanlıkları değişmiş artan gelir düzeyleriyle de desteklenen bu alışkanlıklar kıyılara olan talebi
arttırmıştır (Önemli, 2007). Ancak bu alanlarda, turizm kullanımlarının ekolojik sistemi
bozmadan devam edebilmesi için bir plana ihtiyaç bulunmaktadır. Bunun aracı ise peyzaj tasarım
projeleridir. Kıyı bölgeleri, bazen birkaç kullanımı birden içerebilir. Önemli olan kıyılar için
seçilecek kullanımların birbiri ile çelişmeden, bir arada ve doğal kaynakların özelliklerini
yitirmeyecek oranlarda kapsam ve düzeyde olmasıdır. Kıyılar için verilecek kararlarda
ekonomik, fiziksel, biyolojik, sosyal ve kültürel değerler göz önüne alınmalıdır (Doğan ve
Erginöz, 1997; Van der Ryn ve Cowan, 1996, Koçan, 2021). İnsanlığın var olması ile hayatı
kolaylaştıran faaliyetlerde bulunurken tarihi değerlerin korunması için çaba sarf edilmesi
gerekmektedir.
Bir kenti diğer kentlerden üstün kılan özelliği, yaşam kalitesinin yüksek olduğu, çekici ve
heyecan veren, güvenli, doğal güzellikleridir. Alanya’nın fiziki çevre koşulları, tarihi
zenginlikleri o toplumun kültürünün bir aynasıdır. Yaşayan ve turizm amaçlı gelen insanların
kendi hayatlarını kolaylaştırmak adına kendi düşünsel yapılarını inşa ettikleri binalara, caddelere,
bahçelere, meralara vb. yerlere yansıtmaları onların kültürel peyzajını ortaya koyuyor diyebiliriz
(Kayserili, Altaş, 2010:90-91, Bulut ve ark., 2017).
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Alanya’nın kıyı şeridini içerisini alan Alanya kalesi ve çevresinde yer alan tarihi evler, geçmişten
günümüze yaşanmış kültürlerin yayılmalarını, kültürün korunmasını ve devamlılığını sağlamak
için restore edilerek kullanıma açılmıştır. Geleneksel değeri olan tarihi evler, insanların
geçmişten günümüze biriktirerek getirdiği kültürel birikimin tanıtılmasının en güzel örneklerini
oluşturmaktadır. Geleneksel konutlar, barındırdıkları özellikler ile toplumun ihtiyaçlarına göre
nasıl şekillendiği, dini özellikleri ve sosyal ilişkilere göre düzenlenmesi konusunda bilgilerin
günümüze kadar taşındığı geleneksel evlerin korunmasının yanı sıra çevresinde yer alan doğal
güzelliklerin ve peyzajın devamlılığının sağlanabilmesi kültürel değerlerin korunması açısından
önem taşımaktadır.
Tabiat varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Alanya Kalesi’ne ait mimari ve sanat tarihinin
önemli olduğu, Arkaleojik çalışmalar için değeri olan ve bölgede yaşamış insanlar hakkında
kültürel yapılanmaya ve yaşam biçimine ulaşılabilecek tarihi bir sit alanı özelliğinde olması
nedeni ile doğal sit alanı olarak ilan etmiştir.
Alanya Kalesi ve çevresinin yalnızca doğal sit alanı olmayıp, arkeolojik tarihi ve kentsel sit alanı
özelliği bulunmaktadır(https://www.yenialanya.com/, 2020).
Kalenin sahip olduğu özellikleri kaybetmemesi için kullanıma açılan mekanlarda uygun
restorasyon çalışmalarından başka bir şey yapılamamaktadır. Fakat bina çevresinde yer alan
doğal yapı tahrip edilmektedir.
Antalya ili, Alanya ilçesi, Alanya Kalesi Doğal Sit Alanı, Bakanlık Makamının 22.08.2017 tarihli
ve 9906 sayılı Olur’u ile “Doğal Sit-Kesin Korunacak Hassas Alan”, “Doğal Sit-Nitelikli Doğal
Koruma Alanı" ve “Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescil
edilmiştir. Kesin Korunacak Hassas Alan için tescil süreci devam etmektedir
(https://tvk.csb.gov.tr, 2018).
Çalışmanın amacı tarihi alanların restore edilerek kullanıma açılması ile doğal alanların zarar
görmesi, uygun peyzaj tasarım projelerinin gerçekleştirilmemesidir. Kıyı şeridinde yer alan
Alanya ilçesi, liman bölgesinde yer alması, fiziksel ve görsel olarak daha iyi koşullara
ulaştırılması, kent halkı ile ziyaretçilere daha iyi kentsel bir mekan kazandırılması ve
rekreasyonel etkinlikler için daha uygun ortamlar hazırlanması için çözüm önerileri
sunulmuştur.
MATERYAL VE METOD
Materyal
Araştırma alanı olarak seçilen Alanya ilçesi içerisinde yer alan Alanya Kalesi’dir. Kale ve
çevresinde yer alan yerleşim mekanları, restoranlar ve diğer kullanım alanları değerlendirmeye
alınmıştır. Araştırma alanı ve sınırları Şekil 1de verilmiştir.

Şekil 1. Araştırma Alanı
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Metod
Alanya Kalesi, Hisariçi ve Tophane mahallelerinin doğal sit statüsünün sürdürülebilir koruma
ve kontrollü kullanım alanı olarak, eski harabe Rum evlerinin olduğu bölgenin ise nitelikli
koruma alanı olarak ilan edildiği, korunacak hassas alanlar için tescil sürecinin halen devam
ettiği bildirilmektedir.
Tarihi değeri yüksek olan Alanya Kalesi, araştırılması ve incelenmesini içeren çalışmada
öncelikli olarak literatür taraması, Kaleye ilişkin veriler toplanılmış ve değerlendirmeler
yapılmıştır. Mekanda kullanımlar belirlenmiş, kullanımlara ait restorasyon çalışmaları
irdelenmiş, kullanıma açılan alanların peyzaj ve çevre değerlendirmesi yapılmıştır. Elde edilen
verilerin sentezini gerçekleştirebilmek, temel sorunlar çerçevesinde kent değerinin ve kültürel
değerlerin korunmasına yönelik GZFT (SWOT) analizi yapılmıştır.
Çalışmanın son aşamasında, literatür taramaları, mekansal veriler değerlendirilerek tarihi kültürel
peyzajın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması adına öneriler geliştirilmiştir.
ARAŞTIRMA ve BULGULAR
Alanya Kalesi’nde yer alan Rumeli evleri ve tarihi dokusu özellikleri nedeni ile doğal sit alanı
olarak ilan edilmiştir (Şekil 2). Turistik değerinin yüksek olması çok sayıda ziyaretçinin ev
sahipliğini yapmaktadır. Gelen ziyaretçilerin yeme-içme ihtiyaçlarının karşılanması ve
konaklama talepleri için mekanlar oluşturulmaktadır.
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Şekil 2. Sit Alanı ilan edilen Alanya Kalesi
Mekanların kullanıma açılması tarihi yapıların sürdürülebilirliğini sağlamaktadır. Tarihi
dokunun korunması gerektiğinden yapılarda yeni düzenlemeler sırasında sıkıntılar
yaşanmaktadır. O nedenle alana ihtiyaç duyulması durumunda binaların çevresinde planlama ve
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tasarım çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Peyzaj alanları, doğal bitki örtüsü ve yeşil alan tahrip
edilmektedir. Kullanıma açılan yapılarda gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları için literatür
ve eski fotoğraflar değerlendirildiğinde şu veriler elde edilmiştir (Şekil 3).
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Şekil 3. Kullanıma açılan yapılar
Tarihi yapıların özelliğinin korunması dahilinde günlük kullanıma açılması buralarda yaşayan
bireylerin rahatının ve huzurunun öncelikli olarak düşünüldüğü mekanlardan birisi Alanya
kalesidir. Ancak ilerleyen süreç içerisinde plan ve tasarım kararları doğrultusunda değişen
fiziksel yapı ve fiziksel etmenlere bağlı olarak eskiyen mimari doku nedeniyle, tarihi dokudaki
yapılarda işlevsel değişiklikler meydana gelmiştir. Kale içerisine yer alan yapılar genelde
restoran, kafe, cami ve yerleşim alanı olarak kullanıma açılmıştır. Bu alanların korunabilmesi ve
devamlılığı için Tabiat varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından Kale doğal sit alanı
olarak ilan edilmiştir.
Elde edilen verilere ve gözlemlere dayanarak çalışma alanının en önemli sorunu tarihi değeri
olan mekanın kültürel varlıklara sahip olması nedeni ile iki farklı sorun tespit edilmiştir. Birincisi
alanın ticari kazanımlara yönelik kullanıma açılması, ikincisi ise, turizm potansiyeline sahip olan
alanların çekim merkezi haline getirilmiş olmasıdır (Şekil 4).
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Şekil 4. Kalenin liman sınırı
Bu sorunlara bağlı olarak alanın genelinden elde edilen sorunlar; geleneksel dokuyla uyumlu
olmayan yeni dokunun oluşturulmasıdır (Şekil 5).
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Şekil 5. Kalede restorasyon sonrası doku farklılığı
Ayrıca araştırma alanı sorunlarının temelinde; sokak ve cadde döşemelerinin yıpranması,
bozunumu, özgün yapısını kaybetmesi ve donatı elemanlarının görsel peyzaj niteliğini bozacak
şekilde tasarımların gerçekleştirilmiş olması saptanmıştır (Şekil6).

Şekil 6. Camide yapılan restorasyon çalışması

VII. INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
April 22-24, 2022, Antalya, Türkiye

Yapının, yer aldığı çevredeki sosyal, ekonomik ve kültürel değerlere, halkın isteklerine cevap
vermesi gerekmektedir. Bunlarla birlikte ulusal ve bölgesel ekonominin temel paydaşlarından
biri olan kültür turizminin sosyal ve ekonomik getirileri doğru bir şekilde yönetilmesi durumunda
turizm etkinliği ile yörenin kalkınmasına da katkı sağlayabilir. Tarihi yapıların sürekliliğinin
sağlanması için son zamanlarda değişik kullanım alanlarına açılmıştır.
Bunlar; liman alanları, yollar, müzeler, kafeler, restoranlar ve sergi alanları açılmaktadır. Ne var
ki, kullanım ne olursa olsun tarihi dokunun var olan şeklinin korunması zorunluluğu ile yeni işlev
alanları kazandırılmamaktadır. Restore edilen binalarda güncel sistemlerin sunulması durumu
zorlaştırmaktadır. Kent ile bağlantısının ve kıyı ile ilişkisi, tarihi yapıların olması turizm
etkinliğini arttırmıştır. Kıyıların sahip olduğu önemli potansiyeller, her dönemde farklı ev
sahipliği yapmıştır. Kültürel değişimler yabancı turistler ve tüccarlar için çekim kaynağı
olmuştur. Yaşamsal fonksiyonlarla donatılmış olan çok zengin aktivitelere sahip olan kıyılar, her
dönemde güçlü ilişki içinde oldukları kentte önemli bir gelişim ve değişim unsuru taşımaktadır
(Şekil 7).
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Şekil 7. Ticaret faaliyetlerinin ve turizm alanlarının etkin olduğu mekanlar
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Kale ve çevresinde yer alan yerleşimlerin kullanım olanaklarının artması yeşil alan miktarının
azalmasına neden olmaktadır. Doğal varlığı tahrip edilmektedir. Bu çalışmada, Antalya Kalesi
çevresindeki evler ile yaşam tarzı ilişkisi gözlemlenmiştir. Geçmişten günümüze ne gibi
değişimler Şekil 8’de görüşmektedir. Kıyılar görsel, işlevsel, algısal ve ekolojik nitelikleriyle
turistik amaçlara hizmet etmektedirler. Özellikle son yıllarda kentli nüfusun, sağlık, dinlenme,
eğlenme ve tatil alışkanlıkları değişmiştir. Ziyarete gelen insanlar ise, konaklama ve yeme-içme
alanına ihtiyaç duyulmaktadır.
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Şekil 8. Kale ve çevresinde yerleşim alanları
Kafe veya restoranlar tarihi yapı olması, içerisinde herhangi bir düzenleme yapılamaması, alana
güncel özellik kazandırılmamaktadır. Alanın güncellemek için ise yapı dışında tasarımlar
yapılmaktadır. Bu alanlarda planlanan dinlenme yerleri peyzaj alanlarına zarar vermektedir.
Dünya ve Türkiye’de tarihi kıyı alanlarına yönelik projelerde alanın gelişimine yönelik
iyileştirmeler alanın prestij kazanmasını sağlayacaktır. Turizm potansiyeli eş değerli olarak
artacağı için ülke ekonomisine çok iyi destek sağlayacaktır.
GZFT Analizi
Araştırma alanından elde edilen sonuçlar doğrultusunda tarihi değerleri olan Alanya Kalesi,
temel sorunlar GZFT analiziyle değerlendirilmiştir. Değerlendirmede güçlü yönler ve fırsatlar
ile zayıf yönler ve tehditler bir arada ele alınmış ve incelenmiştir. Çalışma alanına ilişkin olumlu
ve olumsuz özellikleri Tablo 1’de verilmiştir. Bunları tespit edebilmek için SWOT analizi
yapılmıştır.
Tablo 1. SWOT analizinin değerlendirilmesi sonucu
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•
•
•
•
•
•

•
•

Güçlü Yönler
Araştırma alanında tarihi ve kültürel değeri
•
olan yapıların olması
•
Koruma statüsünün olması
Turistik değerinin olması
Arkeolojik alanların olması
•
Rum evlerinin yer alması
Zayıf Yönler
Alandaki tarihi yapıların, döneminin
•
özelliklerini yansıtan nitelikte restore
edilmemiş olması
•
Peyzaj Tasarımları ile desteklenmemiş
•
olması
Restorasyon çalışmaları sırasında kimlik
karmaşasının yaşanması

Fırsatlar
Bölge sakinleri tarafından alanın sahiplenilmesi
Çalışma alanının sahip olduğu tarihi dokunun
başka meslek grupları için araştırmalara mekan
oluşturması
Kent içerisinde bulunması
Tehditler
Tarihi bölgenin korunması adına yeterince
yatırım yapılmaması
Tarihi yapıların yeterince korunamaması
Yeni alanlar açılması koruma alanlarını tehdit
etmektedirler.

Çalışma alanında yapılan SWOT analizi ve peyzajın farklı boyutları birlikte değerlendirildiğinde
alanın güçlü yönlerin ve fırsatların daha ön plana çıkmaktadır.
SWOT analizi ile alanın mevcut varlığının sahip olduğu nitelikler turizm açısından değerli
alanlar olduğunun ispatını göstermiştir.
SWOT analizinde görüldüğü gibi çalışma alanının kente sağladığı en önemli katkılardan biri
kentin büyük oranda ekonomik olarak gelişmesini etkilemiştir.
Bu açıdan kent merkezinde yer alan Çalışma alanı, Alanya Kalesinin yeşil alan kapasitesi,
ekonomik durumu, tarihsel, kültürel ve sosyal özelliklerini kuvvetlendirmektedir.
SONUÇ
Alanya kalesi sahip olduğu konum itibari ile Akdeniz iklim özelliklerine sahiptir. Ulaşım
sıkıntısının olmaması, doğal özellikleri ve birçok sayıda turistik alanın olması ve tarihi değerleri
ile sürekli talep gören mekanlar arasında sayılmaktadır. Zamanla zarar gören tarihi yapıların,
kalelerin restore edilmesi ile kullanımı sağlanmaktadır. Meskenlerde kullanılan malzemeler
yakın çevresinin özelliklerini yansıtmaktadır. Araştırma alanında önemli unsurlardan bazıları ise,
sosyal yapı, ahlaki anlayış ve dini anlayış meskenlerin şekillenmesinde önemli bir yere sahiptir.
Bunun en somut örneklerini avlu, kafe, yol olarak adlandırılan unsurlarda görmek mümkündür
Alanya Kalesinin mevcut durumunun incelenmesi için eldeki sonuçlar değerlendirildiğinde,
turistik bölge olması nedeni ile yerli ve yabancı turistlerin gereksinimleri doğrultusunda yapısal
planlamalar yapılmalıdır,
Bu arada ekolojik dengeye ve yeşil dokunun korunmasına katkı sağlanması gerekmektedir,
Koruma değerlerinin kontrolü altında yapılan ve yapılacak olan düzenlemeler alanın sürekliliğini
sağlayacaktır.
Kale içerisinde kültürel değerlerle uyum sağlamayan ve plansız olarak inşa edilen yapılar
kaldırılmalı, kültürel değeri yüksek olan mekanlar ortaya çıkarılmalı ve korunmalıdır.
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TIBBI VE AROMATIK BITKILERIN PEYZAJ MIMARLIĞI TASARIMINDA
KULLANIM ALANLARI: NİĞDE ÖRNEĞİ
Doç.Dr.Gülden SANDAL ERZURUMLU
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi
ÖZET
Günümüzde artan şehirleşme doğal alanlara olan özlemi arttırmıştır. Özellikle Kentsel alanlarda
yeşil alanların yeterli sayıda ve büyüklükte olmaması insanları farklı çözüm önerilerine
sürüklemiştir. Yeşil alanların ana materyali olan bitkiler, ekolojiye katkı sağlamaktadır.
Bitkilerin fonksiyonel özelliklerinin düşünülmesi ve çeşitlilik istenilmesi, kırsal veya kentsel
alanlarda farklı bitki türlerinin tercih edilmesine neden olmaktadır. Bununla beraber, son
dönemde dünyayı sarsan Covid 19 salgını insanları doğa arayışına yönlendirmiştir. Bu süreç
içerisinde kurak koşullara uygun ve az bakım gerektiren bitki türleri önem kazanmıştır. Uygun
türler ile bitki tasarımlarında hem görsel hem de işlevsel destekler sağlanmaktadır. Seçilen
türlerin renkleri, çiçeklenme dönemleri tasarım alanlarını değiştirmektedir. Doğada bulunan
tedavi amaçlı yada böcek uzaklaştırıcı özelliği ile bitki türleri seçimi artmıştır.
Bu çalışmanın amacı, Niğde gibi kurak ve yeşil alanların az olduğu alanlarda kullanılabilecek
bitki türlerini belirlemektir. Seçilen türlerin peyzaj tasarım çalışmalarında kullanılabilecek
alanlar için örnek modeller oluşturmak hedeflenmiştir. Ekolojik dengenin kurulmasına destek
vermek, sürdürülebilirlik sağlamak, bütüncül bir peyzaj tasarımıyla doğal çevre ile insanların
yakınlaşmasını sağlayarak, tıbbi aromatik bitkiler konusunda farkındalık yaratmak için bu
çalışma düşünülmüştür. Peyzajda, kozmetik alanında ve tıbbı değeri olan bitkilerin kullanım
alanı artmıştır. Lavandula officinalis, Rosmarinus officinalis, Thymus sp. türlerinin peyzaj
tasarım çalışmalarında kullanım alanlarının belirlenmesi ve genişletilmesi için çözüm önerileri
geliştirilmiştir.
Çalışma kapsamında, mevcut durum ile ilgili olarak SWOT analizi yapılacaktır. Gözlem, tasarım
yaklaşımı ve bitkilendirme tasarımı aşamaları ile çalışma desteklenecektir. Modelleme ile örnek
peyzaj alanları gösterilecektir. Sunulacak olan tasarımlar peyzaj tasarım çalışmalarına ışık
tutacağı gibi öğrenciler içinde bir örnek teşkil edeceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelime: Tıbbi ve Aromatik Bitki, Peyzaj, Niğde, Lavandula sp., Thymus sp.
USES OF MEDICINAL AND AROMATIC
ARCHITECTURE DESIGN: THE CASE OF NİĞDE

PLANTS

IN

LANDSCAPE

ABSTRACT
Today, increasing urbanization has increased the longing for natural areas. The lack of sufficient
number and size of green areas, especially in urban areas, has led people to propose different
solutions. Considering the functional properties of plants and demanding diversity cause different
plant species to be preferred in rural or urban areas.
However, the Covid 19 epidemic, which has shaken the world recently, has led people to seek
nature. In this process, plant species suitable for arid conditions and requiring low maintenance
have gained importance. With appropriate species, both visual and functional supports are
provided in plant designs. The colors and flowering periods of the selected species change the
design areas. The choice of plant species has increased with therapeutic or insect repellent
properties in nature.
The aim of this study is to determine the plant species that can be used in areas such as Niğde,
where arid and green areas are scarce. It is aimed to create exemplary models for the areas that
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can be used in landscape design studies of the selected species. This study has been designed to
support the establishment of ecological balance, to ensure sustainability, to bring people closer
to the natural environment with a holistic landscape design, and to raise awareness about
medicinal aromatic plants. The use of plants with landscaping, cosmetic and medicinal value has
increased. Lavandula officinalis, Rosmarinus officinalis, Thymus sp. solution proposals have
been developed to determine and expand the usage areas of the species in landscape design
studies.
Within the scope of the study, SWOT analysis will be made regarding the current situation. The
study will be supported by observation, design approach and planting design stages. Sample
landscape areas will be shown with modeling. It is thought that the designs to be presented will
shed light on landscape design studies and will set an example for students.
Keywords: Medicinal and Aromatic Plants. Landscape, Niğde, Lavandula sp., Thymus sp.

GİRİŞ
İnsanlar kent merkezinin yoğunlaşması, yeşil alan kullanım alanının azalması, insanların doğaya
olan özleminin artmasına neden olmuştur. Bu nedenlerle kent içerisinde ve çevresinde yeşil
alanların arttırılması ve korunması gittikçe önem kazanmakta, insanların aktivitelerine yönelik
aktif yeşil alanların geliştirilmesine olanak sağlanmaktadır.
Kentlerde aktif yeşil alanlar içerisinde tercih edilebilecek bitki türlerinin dayanıklı olabilmesi
için kullanılacak türlerden bir kısmını doğal bitkiler oluşturmaktadır. Doğal bitki türleri ile
oluşturulabilecek alanlarda tıbbi ve aromatik bitki türlerini kullanmak mümkündür.
Türkiye, sahip olduğu ekolojik koşullar nedeniyle, bitki türleri açısından zengin florası ile çok
çeşitli tıbbi ve aromatik bitki türlerine sahiptir. Türkiye florasında yaklaşık 10.000 bitki türü
yetişir. Bunun yaklaşık 1000 tanesi tıbbi ve aromatik kökenli bitkilerdir. Özellikle Güneydoğu
Anadolu Bölgesi tıbbi ve aromatik bitkilerin gen merkezi konumundadır. Ancak tıbbi aromatik
bitki zenginliği verimli şekilde kullanılmamaktadır (Oran, 2015; Faydaoğlu ve Sürücüoğlu,
2011; Anonim, 2021a; Anonim, 2021b, Öztürk, 2021).
Tıbbi aromatik bitkilerin kullanımı çok eski olup, antik dönemden günümüze kadar bir çok
kullanım alanına sahip olmuştur. Özellikle insanlar eski dönemlerden beri tıbbi aromatik
bitkilerin kullanımına önem vererek tedavi amaçlı, sağlıklı yaşayabilmek, hastalıkları önlemek
veya iyileştirmek için ondan yararlanmıştır (Pouya ve Demir, 2017). Tıp biliminin gelişmesi ile
şifa bulma amacı ile kullanılan ilaçların hammaddesi tıbbi ve aromatik bitkiler olmuş, bu
bitkilerin önemi giderek artarak, büyük bir pazar haline dönüşmüştür (Baytop, 1999, Öztürk,
2021).
Bu bitki türlerinin yaprak, çiçek, meyve, tohum, kök, gövde ve yumru kısımları kullanılarak
hazırlanan baharat, çay, krem, macun, parfüm vb. tedavi amaçlı olarak kullanılmaktadır. Tıbbi
ve aromatik bitkiler, insan ve hayvan hastalıkların tedavi edilmesinde kullanımı geçmişten
günümüze dağin kullanımı devam etmektedir. Şimdilerde ise doğal bitkilerin tıbbi olarak
kullanımları çok artış göstermektedir. Hatta sadece tıbbı bitkilere olan talepten dolayı aktarcı
sayısı artmakta ve kullanılabilecek bitki çeşitliliği de yoğunlaşmaktadır.
Satışların yoğunlaşması doğal tıbbi bitki türlerinin tahrip edilme oralarının artmasına neden
olmuştur. Tohumların olgunlaşmadan bitki türlerinin toplanması ya da toplu bitki sökümlerinin
gerçekleştirilmesi türlerin yok olmasına neden olmuştur. Türlerin yok olmasına engel olabilmek
için bazı çalışmalar devam etmektedir. Türlerin koruma altına alınması, üretim
gerçekleştirilmesi, devlet desteğinin aktifleşmesi ile tıbbi ve aromatik özelliği olan doğal bitki
türlerinin sürdürülebilirliği sağlanabilmektedir. Bütün bu faaliyetlerin yanı sıra peyzaj planlama
ve tasarım çalışmalarında da kullanımı ile türlerin korunmasına destek sağlanabilmektedir. Aktif
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rekreasyon alanlarında da açık hava müzesi, botanik bahçesi, eğitim ve rekreasyon alanlarında
bitki parselleri oluşturulabilir.
Tıbbi ve aromatik bitki türleri ile oluşturulabilecek bitki kompozisyonları görsel kalitenin
iyileştirilmesi için bitkilerin dokusu, formu, çiçek rengi, yapraklanma durumu özelliklerine göre
tasarım çalışmalarında aktif rol oynamaktadır.
Niğde ve çevresinde, aktif ve pasif yeşil alanlarının oranlarının arttırılması, kullanıcı
farkındalığını arttırmak, türlerin sürdürülebilirliğini sağlamak, ülke ekonomisine destek vermek
amaçlı tıbbı ve aromatik bitki türlerinin kullanımının arttırılmasına yönelik öneriler geliştirmek
amaçlı bu çalışma yapılmıştır. Aynı zamanda eğitim kurumlarında (Üniversite yerleşke
alanlarında anaokullarında ve diğer okullarda) kullanımı ile türlerin gelecek nesillere tanıtımı
sağlanmış olabilir.
Bu çalışma ile seçilen bitki türlerinin peyzaj planlama ve tasarım çalışmalarında fonksiyonel ve
estetik özelliklerine göre kullanımını arttırabilmek için öneri modellemeler yapılmıştır.
MATERYAL VE METOT
MATERYAL
Araştırma alanı Niğde ve çevresi olarak seçilmiştir. Sadece Niğde ve çevresinde yetişen doğal
tıbbi ve aromatik bitki türleri saptanarak, peyzaj tasarımlarında kullanaılacağı için Niğde ve
çevresi seçilmiştir. İklim koşullarının uyumluluğu ve doğal bitki türlerinin uygunluğundan dolayı
modelleme alanı olarak belirlenmiştir.
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Şekil 1. Niğde ve çevresi (Anonim, 2022)
Araştırma kapsamında öncelikli olarak uygun bitki türleri belirlenmiştir. Seçilen türler ise;
Rosmarinus officinalis (Biberiye),
Salvia spp. (Adaçayı),
Sideritis spp. (Dağçayı)
Origanum majorana (Kekik),
Origanum minutiflorum,
Ocinum basilicum (Fesleğen),
Thymbra spicata (Zahter),
Coridothymus capitatus (Acı kekik)
Echinacea purpurea, (Ekinezya)
E. Pallida (Ekinezya),
Hypericum perforatum (Kantoron),
S. Officinalis (Adaçayı),
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S. Sclerea (Misk kokulu adaçayı),
S. Triloba (Anadolu adaçayı),
Sideritis spp. (Dağçayı),
Melissa officinalis (melisa),
Lavandula angistifolia (Lavanta)
Hyoscyamus sp. (Ban otu)
Sonrasında ise, belirlenen türlerle peyzaj tasarım alanlarında Lumion programları kullanılmıştır.
METOD
Çalışmada, tıbbi ve aromatik bitki türleri ile halkın kullanımına sunulabilecek peyzaj alanları
belirlenmiştir. Bitkilerin kullanım alanları ise şu şekilde sıralanabilir;
şifa-terapi bahçeleri,
botanik bahçeleri,
kaya bahçeleri,
çatı ve teras bahçeleri,
kuru taş duvar önleri,
Bitki tezgahları ve saksılar,
yamaçlar ve yollar
Bina çevresi dir.
Kullanım alanlarının özelliklerine göre bitki türlerinin fonksiyonel durumları değerlendirilerek
tasarım önerileri geliştirilmiştir.

1. Şifa-terapi bahçeleri
“Şifa bahçesi” hastalar, ziyaretçiler ve hastane personeli veya hasta bakıcılar için bulundukları
stresli ortamdan uzak olmayı teşvik etmek amacıyla tasarlanmış bahçedir (Ulrich, 1999). Bu
ortamlar insanların fiziksel olarak rahatlamasının yanısıra, hafızalarını yenileme, fiziksel
hareketlerini ve motivasyonlarını arttırma faaliyetlerine katkı sağlayacağı gibi psikolojik ve
fizyolojik açıdan rahatlama sağlayacak ortamlardır. Oturma alanları ve yol kenarları ile aktivite
alanları oluşturulabilir.

Şekil 2. Şifa –terapi alanları için örnek alan
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1. Botanik Bahçeleri
Botanik bahçesi, çeşitli bitkilerin toplanması, yetiştirilmesi, sergilenmesi ve korunması amacıyla
yapılmış özel bir bahçe çeşididir. Son zamanlarda değeri artan botanik bahçeleri; türlerin
sürekliliğini ve tanıtımını sağlamak amaçlı birçok yerde kurulmuştur. Botanik bahçelerinde
türlerin sürekliliği ile ekolojik dengenin korunması sağlanmaktadır. Bu bahçelerde karma tıbbi
bitkilerle hoş ortamlar oluşturulacağı gibi farklı türlerle birlikte güzel kokulu mekanlar
sağlanabilecektir.
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Şekil 3. Botanik bahçesi örneği
1. Kaya bahçeleri
Kaya bahçesi, taş yığınından yapılmış çiçeklik veya yüksek dağ bahçesi olarak da bilinmektedir.
Kayalıklar arasında kuraklığa dayanıklı bitki türlerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Şekil 4. Kaya Bahçesi örneği
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1. Çatı ve teras bahçeleri
Zeminde ya da çoğunlukla zemin seviyesinin üzerinde yer alan düz ya da eğimli mekanlarda
doğru tekniklerle yeşil alan düzenlemesi yapılan mekanlara çatı bahçesi veya teras bahçesi denir.
Çatı veya teras bahçelerinde kullanılacak bitki türlerinin kök yapısı önemli olduğu için tıbbı ve
aromatik bitki kullanımı uygun olarak görülmektedir.

Şekil 5. Çatı ve teras bahçesi örneği
5. Kuru taş duvar önleri
Taş duvarlar kuru doğal taş duvar veya harçlı taş duvar olarak yapımı gerçekleştirilebilir. Duvar
önlerinin sert görüntüsünün yumuşatılması, görsel kalitenin iyileştirilmesi amaçlı olarak tıbbı ve
aromatik bitki türleri kullanılabilir.
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Şekil 6. Kuru taş duvar önleri bitki örneği
6. Tezgahlar ve Saksılar
Bitki saksılarında, bitki türlerinin mevsim boyunca canlı kalabilmesi için tıbbi bitki türleri ile
kullanımı sağlanabilmektedir.

Şekil 7. Tezgahlar ve Saksılarda bitki kullanımı
7. Yamaçlar, Yollar ve Kavşaklarda Bitki Kullanımı
Kavşak, yamaç ve orta refüj düzenlemesi uygulanan peyzaj çalışmalarında yapılacak bitkisel
tasarımlarda yolda bir derinlik oluşturmak için kullanılacak bitki türü önemlidir.Yol güzergahını
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daha da belirginleştirmek, sürücülerin görüş alanını kapatmamak için küçük boylu bitki türleri
kullanılabilir. Ya da toprak kaymasını engellemek için tıbbı bitkiler kullanılabilir.

Şekil 8. Yamaçlar, Yollar ve Kavşaklarda Bitki Kullanımı
8. Bina Etrafında Bitki Kullanımı
Bina çevresinde yapılacak peyzaj tasarım çalışmalarında kullanılacak bitki türlerinin bina
açıklıklarını kapatmaması gerekmemektedir. Bu nedenle alçak boylu bitki türlerinin kullanımı
önemlidir.
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Şekil 9. Bina Etrafında Bitki Kullanımı

•
•
•
•
•
•

Peyzaj planlama ve tasarım çalışmalarında tıbbı bitki türlerinin değişik alanlarda kullanımına
yönelik öneriler sunulmuştur. Kullanılacak türlerin olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesine
yönelik swot analizi uygulanmıştır. Değerlendirilmesi sonucunda şu sonuçlar elde edilmiştir:
Tablo 1. Swot analizinin değerlendirilmesi
Güçlü Yönler
• Zayıf Yönler
Ekolojik ve iklim özellikleri açısından • Tıbbi aromatik bitkilerde dünya ticaretini bilen
avantajları
özel sektörün bulunmaması
Türlerin sürekliliğinin sağlanması
• Doğal bitki türlerinin kontrolsüz toplanması
Bölgede çok sayıda tıbbi ve aromatik
türlerin azalmasına neden olmaktadır
bitkinin doğal olarak bulunması
• Üretim istenilen düzeye ulaşamamıştır
Ülkemizde doğal bitkilerle yapılan • Tıbbi ve aromatik bitki ihracatının büyük bir
tedavinin giderek artması
kısmının işlenmemiş ürünlerden oluşması
Fırsatlar
• Tehditler
• Kentleşme ve gelirdeki artışın • Tıbbi aromatik bitki sektöründeki kayıt dışı
etkisi
faaliyetler,
• Ülkemizin
dünyada
tıbbi • Mera alanlarının korumasının olmaması ve
aromatik bitki ihraç eden ülke
kontrolsüz toplama dolayısıyla bazı türlerin
konumunda olması
tehlikeye girmesi
• Sosyal yapısının sektör için • Tıbbi
bitkilerin
doğadan
toplanması,
uygun olması,
depolanması ve kullanılması ile ilgili mevzuatın
eksikliği,
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İşlenecek yeter miktarda her yıl •
tıbbi ve aromatik bitkinin
toplanıyor olması
•

Doğadan toplanan yada yetiştiriciliği yapılan
tıbbi ve aromatik bitkilerde belirli bir
standardizasyonun olmayışı,
Eğitimli insan azlığı ve eğitimli yeni neslin
sektöre uzak durması

Niğde ve çevresinde tıbbi ve aromatik bitki kullanımı neticesinde güçlü yönlerin fazla olduğu,
zayıf yönlerinin az olduğu söylenebilir. Belirlenen bitki türleri üzerinde tehditlerin oldukça fazla
olduğu belirlenmiştir.
SONUÇ
Geçmişten günümüze artan kentleşme durumu ile tarım alanlarının imara açılması, sanayi
alanlarının kurulması, ulaşım ağlarını kurmak için elverişli toprakların yok edilmesi, tünel
açılması, maden ocaklarının işletime açılması vb etkenler doğayı tahrip etmiş bu arada birçok
bitki türü yok olmuş, yok olmaya devam etmektedir. Bu türler içerisinde tıbbi ve aromatik bitki
türleri değerlendirilebilir. Değişik kullanımlar nedeniyle çok fazla bu türler zarar görmektedir.
Türlerin korunması ve devamlılığına yardımcı olabilmek için kullanım alanlarının arttırılmasına
yönelik öneriler geliştirilmiştir. Ziraatte, tedavide ve peyzaj tasarım alanlarında doğal türler
kullanılmaktadır.
Çalışma kapsamında değerlendirilen tıbbi ve aromatik bitkilerin seçiminde çevre koşullarına
uyumlu olması, görsel açıdan özellikli olması, fitokimyasal zararlı özellikleri barındırmaması
sakinleştirici ve cezbedici olması, renk açından istenilen psikolojik etki nedeni ile tercih
edilebilir.Bu sebeple tıbbi ve aromatik bitkilerin bitkilendirme tasarımlarında oldukça önemli
etkisi vardır.
Bitkilerin sahip oldukları özellikleri konusunda yeterli bilgiye sahip olunmaması peyzaj tasarım
çalışmalarında yoğun kullanımı yetersizdir. Bitki türleri konusunda yeterli eğitimin verilmesi ve
bitkilendirme tasarımında kullanılan bitkilerin ismi, önemi ve özellikleri konusunda gerekli
bilgilendirmenin yapılması kullanıcıların farkındalığının artmasına katkı sağlayacaktır.
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İmadeddin
Nesimidir.(öl.1417)
Türk
halklarının
yetenekli
şairi
gibi şöhret kazanmış Nesimi ana dili Azerbaycan Türkçesi ile yanısıra Fars ve Arap dilleride de
mükemmel sanat incilerinin müellifidir. Farsça Divan`ında şair gazel, kaside, kıta, rubai,
tecibent, mesnevi gibi lirik şiirin çeşitli türlerine başvurmakla divan edebiyatının mükemmel
örneklerini kaleme almıştır. Ana dilinde yaratdığı analoji şiir geleneğinden gerek manevi-estetik,
idea-mefkureci değer bakımından, gerekse edebi yapısı ve Doğu poetikasının rengarenk söz
sanatlarından yararlanmak bakımından aşağı kalır yanı olmayan Farsça Divan`ı dilcilik
bağlamında da araştırmacılar için zengin kaynaktır. Biz bu araştımamızda ilahi aşkla, beşeri
sevginin poetik ifadesi olan Nesimi şiirlerinde sık-sık rastladığımız hitap, onların kullanma
yerleri, sözlük içeriği ihtiva ettikleri, anlam ayrıntılarını araştırmaya almışız. Bu amaçla meşhur
İran şairi Seyyid Ali Salehi`nin Nesimi`nin Farsça Divanı esasında hazırladığı -ققنوس درشب خاکستر
 ( عمادالدین نسیمیKaranlık gicede Kokonus) ismli kitaba muracaatta bulunduk. Divan`da diğer
poetik örneklerle yanısıra toplanmış 175 gazelden sırasıyla 100 tanesini inceleyerek burada
kullanılan hitapların istatistik bölgüsünü yapmışız.Azerbaycan Türkçesinde-hitap;
farsça خطابrusça-обрщение; ingilizce-adress isimlendirilen bu dil faktörü “..adların, zamirlerin
ve adlaşmış önadların veya onlara uygun sözcük birleşmelerinin başvurulan şahsa ve eşyalara
yönelik kullanılmasıdır. Genellikle hitap sentaktik bakımından segment üzeri vasıtalarla
hazırlanır.
Nesiminin edebi hayatı için karakterik olan bu edebi, gramatik usulün iki, üç değil, hatta altı ve
ondan daha çok sözcükle ifade vasıtalarına rastlıyoruz. Belirtmek gerekir ki, fikrin daha dolgun,
canlı ifadesine hizmet eden hitaplar Nesimi belagatının, tehayyül olanaklarının sınırsızlığı
sayesinde tamamen yeni ve farklı nitelik kazanmıştır.
Anahtar kelimeler: İmadeddin Nesimi, Farsça Divanı, Divan edebiyatı, hitap.
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ABSTRACT
One of the great wordsmiths who conquered the peak of Azerbaijani literature with his poetic
and philosophical heritage which has a centuries-old history and rich artistic traditions is Sheikh
Ali ibn Sayyid Muhammad, Imadaddin Nasimi. (death: 1417). Nasimi who has got a reputation
as a capable poet of the Turkic-speaking countries, is an author of the perfect art pearls also in
Persian and Arabic languages, alongside the Azerbaijani language.
Poet has created the perfect sample of the divan literature by addressing the different genres of
the lyric genres like ghazal, qasida ("lyrics"), qita and rubai, terci-bend, masnavi in his divan in
Persian. The Persian divan which does not lag behind the analogous poetry, written in the native
language, both in terms of moral-aesthetic, idea-ideological value and of benefiting from the
artistic structure and the colorful expression and description means of Eastern poetics, is also a
study resource for researches in the linguistics context. In our study, we have involved the
address which is often seen in the Nasimi’s poetry, a poetic expression of divine love and human
love, their places of use, lexical components and semantic stratum in the research.
For this purpose, we have addressed the book “ عمادالدین نسیمی- “ ققنوس در شب خاکسترcompiled by
the famous Iranian poet Seyed Ali Salehi on the basis of the Persian divan of Nasimi. Examining
100 of the 175 ghazals collected in the divan, along with other poetic examples, we made a
statistical distribution of the addresses used here. This language fact which is "xitab" in
Azerbaijani language, " "خطابin the Persian language, and an address in English, are the use of
“… nouns, pronouns, and substantivized adjectives or word or phrases towards the addressed
person or items. The address is usually syntactically composed of segmental means”.
We come across not two, three, but even six or more lexeme means of expression of this literary
and grammatical style, which is characteristic of Nasimi's creativity. It should be noted that the
addresses, which serve a fuller, more vivid expression of thought, have acquired a completely
new, different nature due to Nasimi's eloquence and unlimited possibilities of imagination.
Key words: Imadaddin Nasimi, Persian divan, Divan literature, Address.
GİRİŞ
Poetik-fəlsəfi irsi ilə çoxəsrlik tarixə və zəngin bədii ənənələrə malik klassik Azərbaycan
ədəbiyyatının zirvəsini fəth etmiş böyük söz ustadlarından biri də Şeyx Əli ibn Seyid Məhəmməd
İmadəddin Nəsimidir.(öl:1417) Türkdilli xalqların istedadlı şairi kimi şöhrət qazanan Nəsimi
doğma Azərbaycan dili ilə yanaşı, fars və ərəb dillərində də mükəmməl sənət incilərinin
müəllifidir. Farsca divanında şair qəzəl, qəsidə, qitə, rübai, tərcibənd, məsnəvi kimi lirik növün
müxtəlif janrlarına müraciət etməklə divan ədəbiyyatının mükəmməl nümunəsini yaratmışdır.
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1. NƏSİMİNİN FARS DİVANININ NƏŞRLƏRİ HAQQINDA
“1926-cı ildə Salman Mümtaz (1884-1941) Nəsimidən bəhs edən ilkin məxəzlər əsasında geniş
ön sözlə şairin Azərbaycan və fars divanlarından örnəklər çap etdirdi. Əlyazmaları geniş yayılmış
şairin əsərləri, artıq qeyd etdiyimiz kimi, XIX yüzillikdə Türkiyədə üç dəfə nəşr edilsə də,
Azərbaycanda bu ilk təşəbbüs idi. Əslində İstanbul nəşrləri, eləcə də Salman Mümtaz nəşri ədəbitənqidi mətn olmayıb, daha artıq əlyazmalarının çap variantı idi. Bu cəhəti xüsusi vurğulamaq
istərdik ki, S. Mümtaz yeni dövrdə Nəsimi haqqında ilk və ayrıca məqalə yazmaq və şairin
divanını nəşr etdirməklə Azərbaycan sovet nəsimişünaslığının əsasını qoymuşdur.” [6;61-62] Bir
çox araşdırmaçılar fars divanının 3 məsnəvi, 202 qəzəl, 1 qəsidə, 2 tərcibənd, 1 müstəzad, 14
rübai, 2 qitədən ibarət olduğu qənaətindədirlər. Lakin bir neçə divanı nəzərdən keçirmək, bu
fikrin doğru olmamasına əsas verir. Beləki, fars divanının müxtəlif illərə aid nəşrlərindəki qəzəl,
qəsidə, rübai, tərcibənd və s. sayı fərqlidir.
“Tanınmış Azərbaycan alimi Həmid Məmmədzadə (1924-1965) 1972-ci ildə ilk dəfə olaraq
Leninqrad (indiki Sankt-Peterburq) Şərqşünaslıq İnstitutu və Tiflis Əlyazmalar İnstitutunda
saxlanılan nüsxələrlə yanaşı, İstanbul çap nüsxələri, səfinə, cüng və təzkirələrdə olan farsca
şeirlər əsasında Nəsiminin fars divanının daha dolğun nəşrini hazırlamışdır.” [7] Bu nəşrə 170
qəzəl, 1 məsnəvi, 2 tərcibənd, 1 qəsidə və 4 rübai daxil edilmişdir.
İki il sonra 1974-cü ildə Azərbaycanın görkəmli şərqşünas alimi, professor Rüstəm Əliyev(19291994) Tehranda “Fəzlullah Nəimi Təbrizi və İmadəddin Nəsimi Şirvaninin Fars Divanı” adlı
tənqidi-mətni çap etdirdi. Qeyd etmək lazımdır ki, bu tənqidi-mətn istər elmi, istərsə də ədəbi
əhəmiyyətinə görə fars divanları arasında xüsusi çəkiyə malikdir. Divanın fars dilində olması və
Tehranda çap olunması İranın elmi-ədəbi ictimaiyyəti tərəfindən böyük maraqla qarşılandı.
Dərin fəlsəfi mənaların ən mükəmməl rakusda təqdimi Nəsimi bədii irsinə sonsuz sevgi və
heyranlığın əsas göstəricisidir. İran tədqiqatçı alimlərindən Məhəmməd Rza Mərəşi, Qulam
Hüseyn Beqdeli, Seyid Əli Salehi, Abbas Dakani Pərvizin bu əbədiyaşar aşiqin
yaradıcılığına dönə-dönə müraciət etmələri də məhz bu səbəbdəndir.
2.1. TƏDQİQATIN MƏNBƏ VƏ MÖVZUSU
Ustad şairin doğma ana dilində yazdığı analoji poeziya çələngindən istər mənəvi-estetik, ideyaməfkurəvi dəyər baxımından, istərsə də bədii quruluş və Şərq poetikasının rəngarəng ifadə və
təsvir vasitələrindən bəhrələnmək baxımından heç də geridə qalmayan fars divanı dilçilik
kontekstində də tədqiqatçılar üçün zəngin araşdırma mənbəyidir.
Biz bu araşdırmamızda ilahi eşqlə, bəşəri sevginin poetik ifadəsi olan dərinqatlı Nəsimi
poeziyasında tez-tez rast gəlinən xitab, onların işlənmə yeri, leksik tərkibləri, ehtiva etdikləri
məna çalarlarını tədqiqata cəlb etmişik. Bu məqsədlə İranın tanınmış şairi Seyyid Əli
Salehinin Nəsiminin fars divanı əsasında tərtib etdiyi " عمادالدین نسیمی-"ققنوس در شب خاکستر
(Qaranlıq gecədə Qoqonus – İmadəddin Nəsimi) adlı kitaba müraciət etmişik.
Topluya verilən ad bizi sövq-təbii kiçik bir haşiyə çıxmaq labüdlüyü ilə üz-üzə
qoyur. Qoqnos insanlığın əsarət və cəhalətdən doğan zülmətini yarmaq, nura boyamaq, işıqlı
gələcəyə yol açmaq üçün özünü fəda edərək yandırır. Qoqnos zülmətin içində
şölələnən ziyadır, özünü əqidəsi, düşüncəsi, idealları uğrunda qurban verən, maddi mənindən
qurtularaq ilahi ruha qovuşan, ölümdən keçərək ölümsüzləşən fədaidir. Eynilə ziyası ilə
qaranlıq gecənin bağrını dələn, bəşər tarixinə günəş kimi doğan Nəsimi kimi...
1

2.2. TƏDQİQATIN ÜSULU
“ İmadədin Nəsimi – Qoqnos dər şəb-e xakəstər ” əsərində şairin başqa poetik nümunələri ilə
yanaşı 175 qəzəli verilmişdir. Həmin kitabdan ardıcıllıqla 100 qəzəldə işlənən xitab və
müraciətləri seçib, tətbiqi dilçilk müstəvisində araşdırıb, gəldiyimiz nəticələrin bir hissəsini
sizinlə bölüşəcəyik. Qeyd edək ki, zəngin yaradıcılıq təxəyyülünə malik şair 100 qəzəlin 71də xitaba müraciət edərək bu qrammatik bədii priyomun rəngarəng formalarını yaratmışdır. Bəzi
.
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qəzəllərin yalnız bir beytində, bəzilərində 3, 4, hətta  روی جهان،ای ز آفتاب رویت
 منورmətləli qəzəlinin 14 misrasında istifadə etdiyi müxtəlif növ xitablarla öz düşüncələrini
gerçəkləşdirmişdir. (Bu araşdırmanın nəticəsi aşağıda cədvəl şəklində verilmişdir).
Azərbaycan dilində - xitab; fars dilində  ; خطابrus dilində - обращение; ingilis dilində -address
adlanan bu dil faktı “...isimlərin, əvəzliklərin və isimləşmiş sifətlərin və ya onlara ekvivalent söz
birləşmələrinin müraciət edilən şəxsə və əşyalara yönəlik işlədilməsidir. Adətən xitab sintaktik
cəhətdən seqment üstü vasitələrlə tərtiblənir.” [1;12]
Poetik mətndə olan müraciət formaları şifahi nitq forması olub müxtəlif məqsədlə istifadə
__________

1.  ص374 ،1368 : انتشارات تهران، عماد الدین نسسیمی- ققنوس در شب خاکستر.سید علی صالحی.

Qoqnos – rəngarəng qanadları, dimdiyindəki dəliklərdən qəribə səslər çıxaran xoşavazlı
əfsanəvi quşdur. 1000 il yaşayır və ömrünün sonunda çoxlu odun və çırpıları bir yerə toplayaraq,
üzərində oturub, misilsiz nəğməsini oxuyur. Qanadlarını bir-birinə çırparaq tonqalı alovlandırır
və özünü atəşdə yandırır. Onun külündən başqa, yeni bir Qoqnos vücuda gəlir. (فرهنگ بزرگ سخن،
5564. س،6. ج،جلدی8 ،)به سرپرستی حسن انوری
olunur. Müraciət ilk növbədə çağırışdır və diqqəti cəlb etmək üçün işlədilir. Bədii müraciət
formaları isə sadəcə çağırış deyil, həm də bir bədii üslubi fiqurdur. [3;245]
2.

3.1. FARS DİLİNDƏ XİTAB
Xitablar cümlədə müraciət məqsədi ilə adlıq halında işlədilən və cümlə üzvü olmayan sözlərdir.
Müraciət
olunan
şəxs
məntiqi
olaraq,
ikinci
şəxs
olduğundan,
təbii
ki, xitablar da mənaca bir qayda olaraq ikinci şəxslə ifadə olunur.
Xitablarda iştirak edən leksemlərin statistik nəticələri, cədvəl № 1
Leksemlərin sayı
Bir
leksemli xitabla
r
İki leksemli
xitablar

üç leksemli
xitablar

dörd leksemli
xitablar

N

Ü

M

U

N

Ə

L

Ə

R №

 یارب،  نگارم،  نسیمیا، فقیرا، صنما، سرورا،(3)  ساقیا،  زاهدا، (4)  دال، (2)  جانا1
16 dil faktı
 ای ساقی،)4( ای دل،  ای خواجه، ای چشم، ای جوان،)5(  ای جان،  ای بیدرد، ای باد2
 ای، ای ناصح،)2(  ای مخالف،  ای غم،  ای صوفی، )3(  ای صباء،  ای شمع،)3(
)10(نسیمی
37 dil faktı
 ای جام، ای پسته دهن، ای بسا عاشق، برو ای زاهد، ای باد وقت،  ای امیرحسن3
،جمع
، ای دیدۀ خونبار، ای خورسید حسن، ای چرخ زرگر، ای چشم گریان،ای جان و دل
 ای، ای شمع فلک، ای سرو ناز، ای سر زلفت،ای سایه ی الهی،ای زاهد مغرور
،صورت الهی
 ای ظلمت،  ای طالب ناموس، ای صورت رحمن، ای صورت چمالت،ای صورت حق
،شب
 ای لب، ای گوهر کان، ای گوشه نشین، ای فتنه ی خالیق، ای عابد ایمان،ای عابد بت
،خندان
 ای مقید، ای مفلسان عاشق، ای مطلع تجلی، ای مطرب خدائئ،ای محبوب جان
 وی،کرده
dil faktı 35  ای ترک خطاء،مسکن سعادت
 بیا، بیا ای ماه سیمین،  ای به رقص آورده، اال ای ساقی مهوش،  ای آرزوی جان من4
 ای ز، ای دل شوریدۀ من، ای جمله ی آیت حق،  بیا با مهرۀ عشقش،ای ساقی باقی
 ای صوفی،)2(  ای سرو گل اندام، ای سورت زیبای تو، ای ساقی مه رخ،آفتاب رویت
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dil 18  ای وحشی از بیابان،  وی از شراب لعلت،  ای عاشق سودا زده،خلفت نشین
faktı
beş leksemli
xitablar

 تو ای شمع دل افروز ای ز سنبل بسته،  بیا با ما بشوی ای جان،  برآ ای نو بهار گل5
 مکن،  مکن آه ای دل پر غم،  رها کن فکر خام ای دل، ای دین و دلبر از رخ، رویت
dil 10  تو ای شمع دل افروز،  می گلگون خور ای عرف، ای دل آه و زاری
faktı
altı və ondan ای از فکر توپیوسته سرم در پیش است؛ ای زلف و خال رهزنت صیاد جان مردمان؛
6
artıq
leksemli  گر غمت؛ ای یافته وجود به ذات تو کایناات ؛ ای که، باز آ،ای عنان از دستم رفته
xitablar
می گوئئ بپوش از روی خوبان دیده را؛ ای ز رخسارت الی الرحمن علی العرش السبیل
 گر نشان داری ز دوست ؛ ای چون فلک از عشق تو سر گشته،؛ ای دل شوریدۀ من
سر ما
Xitablar sadə, mürəkkəb sözlər, ismi tərkiblər, substantivləşmiş nitq hissələri, təbii ki, həm canlı,
həm də cansız leksem və birləşmələrdən formalaşır. Onlar /ey/- ; ای/a/ -  ا ; یا/ya/ ilə, bəzən də
xitab əlaməti olmadan, təkcə intonasiya ilə düzəlirlər.
3.2. XİTAB VƏ MÜBTƏDA MÜNASİBƏTLƏRİ
Bildiyimiz kimi xitablar adlıq halda olub, adətən cümlənin tərkibində işlədildiyindən zahirən
mübtədanı xatırladır və ona çox oxşayır. Lakin xitab ilə mübtəda qrammatik cəhətdən eyniyyət
təşkil etmir. Məsələn:
)172,1(  کون و مکان معطر،وی از نسیم زلفت
 روی جهان منور،ای ز آفتاب رویت
/ Ey günəş çöhrənin şöləsindən yer üzü nurlanan! Ey saçlarının hərəkətindən, bütün yer üzü
ətirlənən!/
Bu nümunənin birinci misrasında  ای ز آفتاب رویتvə ikinci misrasında isə  وی از نسیم زلفتleksem
birləşmələri müraciət məqsədi ilə işlədilmiş xitablardır. Burada işlənmiş xitabların heç biri cümlə
üzvü deyil və cümlənin şeirin tələbinə görə ixtisar olunmuş, lakin təsəvvür edilən ()شده است
xəbəri ilə də uzlaşmırlar.
(176,9) . پیدا شد،که هر چه در تتق غیب بود
 ای صوفی، بعد از این دم،مزن ز سر نهان
/Ey sufi, bundan sonra gizli sirlərdən danışma, ona görə ki, qeyb pərdəsinin altında nə vardısa
aşkar oldu./
 کی پرستد جز بت زیبای خود؟،عارف حق
،روز و شب پیش خیالت هستم ای جان در سجود
/Gecə - gündüz sənin xəyalın qarşısında səcdədəyəm, haqq arifi öz gözəl sənəmndən (Allahdan)
başqa kimə pərəstiş edər?/
Yuxarıdakı misalların birincisində sufiyə müraciət olunaraq, ona məsləhət görülür ki, “bundan
sonra gizli sirdən danışmasın” – bu xitablı cümlədir; ondan sonra gələn misrada isə səbəb budaq
cümləsində mübtəda, xəbər verilir  – هر چه در تتق غیب بود/qeyb pərdəsinin altında nə vardısa/ mübtəda;  پیدا شد- /aşkar oldu/ - xəbər; göründüyü kimi bütün parametrlərə görə bir-biri ilə
uzlaşırlar. İkinci beytin birinci misrasının mübtədası xəbərə əsasən müəyyənləəşir ki,  من/mən/dir.
( )من،روز و شب پیش خیالت هستم د سجود-/Mən gecə-gündüz sənin xəyalının qarşısında səcdədəyəm./
 من در سجود هستم- də gördüyümüz kimi tam uzlaşma mövcuddur,  ای جان/ey can/ isə xitabdır.
Nümunələrdən göründüyü kimi bəzi yerlərdə xitablar şəkilcə mübtədaya oxşaya bilər, ancaq
məzmuna, mənaya görə özlərinə məxsus xüsusiyyətə malikdirlər. Bu xüsusiyyətlərdən başlıcası
dediyimiz kimi onun müracit bildirməsi, xüsusi intonasiya ilə deyilməsi, fasilə ilə cümlənin digər
üzvlərindən ayrılması, və cümlə üzvləri kimi suala cavab verməməsidir. Mübtəda isə cümlə
üzvüdür və cümlənin üzvünün bütün xüsusiyyətlərini özündə ehtiva edir. “Xitablar cümlədə
müəyyən ekspressiv və emosional vəzifəni yerinə yetirən leksik-semantik söz qruplarıdır.
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Xitablarda əsas etibarilə çağırış, müraciət emosionallığı ifadə olunduğu üçün cümlənin digər
komponentlərindən fərqlənir. [5;155]
“Nəsimi bədii dilində yazılı norma ilə yanaşı, şifahi ədəbi dil də işlənir. Bu halda şair loru, canlı
danışıq faktlarını da (leksik, fonetik, morfoloji və frazeoloji) folklor dilinə qoşur. “Çünki, Nəsimi
öz şeirlərini filosoflar üçün deyil, xalq üçün yazırdı. [2;194] Bu səbəbdən də Nəsimi dilində sadə
xalq dilindən gələn söz və ifadələr, o cümlədən müraciət formaları çoxdur.” [4;478]
3.3. XİTAB DAXİLİNDƏKİ LEKSEMLƏR
Yuxarıda da göstərdiyimiz kimi xitablar 1 leksemli – sadə və müxtəsər; iki və daha artıq leksemli
– geniş olmaqla müxtəlif qruplara bölünür. xitabla. müxtəsər və geniş olmaqla qruplara
bölünmüşdür. Bir leksemdən ibarət olan xitablar müxtəsər, iki və daha artıq leksemdən, leksem
birləşmələrindən, izafət zəncirindən ibarət olan xitablar isə geniş xitablardır. Məsələn:
- bir leksemli xitab:
(144,10) .بیگانه گشت و یاد من آشنا نکرد
-  ندانم آن بت نامهربان چرا، یارب
/Ey rəbbim, bilmirəm o mehribanlığı unutmuş sənəm, niyə biganə oldu, mən dostunu yad
etmədi?/
(145,10) . نه عار است،که نازش محبّان نه گنه
، برغم دشمن نظری به دوستان کن،صنما
/Ey sənəm, düşmənin acığına dostlarına bir nəzər sal, çünki istəkliyə xoş üz göstərmək, nə günah,
nə utancdır./
Yuxarıdakı beytlərin birincisində xitab  یا/ya/; ikincisində isə  ا/a/ çağırış əlamətinin sadə sözlərə
əlavəsi ilə yaranmışdır. Belə leksemlərdə söz vurğusu birinci hecada tələffüz edilir. (Bu tipli
leksemlər üçün bax: cədvəl:1, №1).
- iki leksemli xitab:
)130,3( .بنمای عاشقی که ز یلبر جفا ندید
، جفا نه عادت یار من است و بس،ای دل
/Ey könül, cəfa təkcə mənim yarımın adəti deyil, (mənə) sevgilisindən cəfa, zülm görməyən bir
aşıq göstər./ (bax: cədvəl: l, № 2).
- üç leksemli xitab:
(117,6) . همه دانند که از راه صواب افتادست
،آنکه منعم کند از عشق تو ای ترک خطا
/Ey Xotən türkü (gözəli), hamı bilir ki, sənin eşqini mənə qadağan edən, döğru yoldan sapmışdır
(səhv edir)./ (Bu tipli leksemlər üçün bax: cədvəl: l, № 3).
- dörd leksemli xitab:
)160,8( . در خورد نباشد، ای عاشق سودا زده
، درغم عشقش،جز خون جگر هر چه خوری
/Ey sevdalı aşiq, onun eşqinin qəminə görə çəkdiyin əzab-əziyyətdən başqa nə etsən də yaraşmaz
(ləyaqətsiz olar./ (bax: cədvəl: l, № 4).
Bu beytdə sözü, ifadəni mum kimi yumşaldıb, bədii söz imkanlardan məharətlə bəhrələnən
ustad Nəsimi  “ خون جگر خوردنhədsiz əzab, əziyyət çəkmək” mənası verən bir növ məcazi məna
daşıyan feilin ikinci köməkçi hissəsi olan  خوردن- dən düzəlmiş  در خورد// “ در خورlayiq”,
“ləyaqətli” – dərin mənalı, alliterasiyalı bədii lövhə yaratmışdır.
- beş leksemli xitab:
)132,7( . می باید خموش آمد،که نامحرم خطابین است
 بپوش اسرار دل محکم، مکن آه ای دل پرغم
/Ey qəmli könül, ah çəkmə, ürəkdəki sirri möhkəm güzlə, ona görə ki, naməhrəm eyib axtarandır
susmaq (dözmək) lazımdır./ (bax: cədvəl: l, № 5).
- altı və daha artıq leksemli xitab:
(92,1) . ریش است،دل من بی لب لعل نمکینت
،ای که از فکر تو پیوسته سرم در پیش است
/Ey fikrindən həmişə başım aşağı olan, mənim ürəyim sənin ləl rəngli, məlih dodaqların ayrı
yaralıdır./ (bax: cədvəl: l, № 6).
Yuxarıdakı mətlə ilə başlayan qəzəl boyu şair səsli və daxili nitqlə qurduğu maraqlı
mühakimələrlə rəqibin tənəsindən, öz daxili əzablarından, fəraqdan yaranan çətinliklərdən dilbəri
ilə razi–niyaz edir.
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3.4. XİTABLARIN YERİ
Xitablar pozisiyasına görə cümlənin əvvəli, ortası və sonunda işlənə bilir. Onların yerini
dəyişdikdə məzmununa xələl gəlmir. Cümlənin əvvəlində işlənən xitabdan sonra intonasiyadan
asılı olaraq vergül və ya nida işarəsi, ortada işlənən xitabların hər iki tərəfində vergül, cümlənin
sonunda xitabdan əvvəl vergül qoyulur. Əlbəttə, cümlənin hansı hissəsində gəlməsindən asılı
olmayaraq, xitablar hər yerdə özlərinə məxsus superseqment fonetik səciyyələrini, yəni vurğu,
durğu və intonasiyalarını qoruyub saxlayır. Dediklərimiz nəsr şəklində yazılmış mətnə aid olsa
da nəzm əsərləri üçün də keçərlidir. Nümunələrə diqqət yetirək:
- beytin əvvəlində işlənən xitab:
(101,2) .که کار عشق بجز سوز جانگدازی نیست
، چو شمع و خوش بگداز، سوز ز عشقش،دال
/Ey ürək,onun eşqində şam kimi yaxşıca əri, yaxşıca yan, çünki. Eşqin işi can yandırmaqdan,
əritməkdən savayı bir iş deyil./
- beytin ortasında gələn xitab:
(150 , 3 ) . در جان گل از ناله ی مرغ سحر افتاد
، که آتش، بر دار سر از خواب خوش ای خفته
/Xoş (şirin) yuxudan oyan ey yatmış, bülbülün naləsindən qızıl gülün canına atəş düşdü./
- beytin sonunda gələn xitab:
) 151،3( . هللا اکبر آمد،کزسوی عرش رحمن
! رو در حرم کن ای جان،عید است و روز قربان
/Bayramdır, Qurban bayramıdır, üzünü Kəbəyə tərəf tut (namaz qıl), bağışlayan Allahın uca
dərgahında Allahu-əkbər (səsi, sədası) gəlir)/
Qəzəllərin son beyti məqtədə işlənən xitablar şairin səmimi hiss və duyğularının daha dolğun,
daha canlı poetik inikasına xidmət edir.  نسیمیا،  ای نسیمی- kimi xitab və ritorik müraciətlərə
araşdırdığımız 100 qəzəldə 11 dəfə rast gəlinmişdir. Aşağıda bir nümunə verək:
)103,8( .چون هستی زمین و زمان بی تو هیچ نیست
! نفی نشان کن نسیمیا،بگذر ز نام
/Ad-sanından keç, nam- nişanını inkar et, (onsuz da) nə qədər ki, dünya var, sənsiz heç nədir
(başqa sözlə dünya durduqca sən də duracaqsan)./
NƏTİCƏ
Son olaraq qeyd etməliyik ki, Nəsimi fəlsəfəsindən süzülüb gələn ideya-tematik özəlliklər onun
xitab yaradıcılığından da yan keçməmiş, “cahana sığmayan” cahanşümul şairin tez-tez müraciət
etdiyi xitablarda ənənəvi forma adətən qorunsa da, Nəsimi bəlağətinin və təxəyyülünün gücü
sayəsində bu ricətlər təmamilə yeni, fərqli mahiyyət qazanmışdır. Şairin dilində müraciət
formaları həm forma, struktur cəhətdən, həm də zəngin üslubi variantlarda işlənmişdir. Müraciət
formaları şairin poetik dilinə xüsusi ifadə gözəlliyi gətirməklə bərabər, eyni zamanda şeirin təsir
gücünü, onun ekspressivliyini artırır. Şairin dili genişlənmiş müraciət formaları ilə də zəngindir.
Bu isə, heç sözsüz ki, onun əhatəli bədii təxəyyülü ilə əlaqəlidir.
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Abstract
Radio is considered the first real medium of mass communication. Easy to operate, relatively
inexpensive to produce content and disseminate- radio remains the most widely consumed
medium. Since the introduction of TV and its special impacts on society, the decline of radio in
India started and it continued till the beginning of the 21st century. Due to the advanced digital
technologies, the radio medium has proved that it is a resilient medium. To understand the
resilient capacity of the Radio medium the researcher has selected Kerala State for the study.
. Kerala is the most literate state in India with a literacy rate of 93.91% while the literacy rate of
the country stands at a mere 74.04%.. Kerala has the highest telecom literacy in the country, with
almost 100% mobile connectivity and 75% internet connectivity. It is also the first state to include
villages and panchayat systems under the National Optical Fibre Network Programme’s highspeed broadband connections
272

In this study, the researcher put forth four objectives..1) To identify the development of new
radio technologies. 2) To check whether the newest radio interface meets all the expectations of
radio listeners. 3) To analyze the advantages of advanced Radio Broadcasting technologies and
4) To study the amount and diversity of radio programs through the implementation of satellite
and HD radio.Marshal Mc Luhan’s ‘Global Village’ concept is the basis of this study.
A quantitative research approach and questionnaire survey research designs are used for this
study. Thiruvananthapuram corporation is the study area and youth are the samples. The semistructured questionnaire will be distributed among the youth and 236 people have responded.
Percentage analysis to be used for findings and conclusions.
My research findings indicate that radio one of the electronic mass media regained its popularity.
The majority of the young Keralites regularly listen to Radio programs especially their favorite
FM radio while they are riding and doing other activities. So we can say that Radio is simple but
its resilient capacity is very high.
Keywords: Resilience, Mass medium, Satellite and HD Radio, Democratic Discourse
INTRODUCTION
We can get a clearer idea of radio’s characteristics by comparing it with other modes of
communication. The commonest, most basic mode can be described as interpersonal, in which
the sender of the message and the receiver of it are physically close to and within sight of each
other. The contact between them is oral and visual, perhaps even tactile. The role of the
imagination is much more crucial to the listener than to the viewer, because it is with the person
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as imagined from the words and sounds of radio that he forms his relationship, not with a person
who is so largely pre-realized for him. And this role of the imagination transcends the
conventional distinction between fact and fiction because in radio people and things are
‘imaginary’ whether they actually exist or not.
Another advantageous effect of radio, is its flexibility – the fact that it can leave the listener free
to perform other activities while he is listening. This characteristic has been enhanced by the
technological developments of the last forty years or so. The first radios were crystal sets, and
since reception was generally poor and took place via headphones, listening was a solitary
activity which allowed the listener little scope to do anything else. But by the mid-1920s the
crystal set had been largely replaced by the valve wireless, which incorporated a loudspeaker and
remained in general use until the end of the 1950s. By modern standards its reception was of
somewhat primitive quality, it was heavy and attached to an outdoor aerial so that it could not
easily be moved about, and it was expensive. Even in the 1930s its price ranged from £8 to £30
(S. Briggs 1981b: 33). Not surprisingly, then, very few households could boast more than one
set, and since there was no television to provide an alternative attraction it was common practice
for the members of the household to sit down and listen as a group (McLuhan 1967: 327; Pegg
1983: 197; S. Briggs 1981a: 15). The replacement of headphones by a loudspeaker also meant
that it was now possible to do other things while listening and the wireless was often used as
mere ‘background’; but these were activities that could only be performed within earshot of the
loudspeaker: portable wirelesses existed but it was the replacement of valves by transistors at the
beginning of the 1960s which revolutionized radio listening.
The development of VHF, FM and stereo had already made vast improvements in the quality of
reception, but the transistors enabled power and were much cheaper to buy. When the
government abolished the radio licence fee in 1971 the cost of buying and listening to the radio
was reduced yet further. So cheap had radio become by the end of the 1970s that there were 2.53
sets to each household (Paulu 1981: 350), or virtually one set for every man, woman and child in
the United Kingdom. This means that as in the days of the crystal set, listening has once again
become a mostly solitary activity, which presents us with another paradox about radio – although
its audiences may be counted in millions the medium addresses itself very much to the individual.
Prospects for digital radio – policy and technology for a new broadcasting system Introduction
Digital transmission is claimed to be the most significant innovation in broadcast radio since the
development of frequency modulation (FM) in the 1950s. With an increase in the number of
stations and superior sound quality, digital radio is seen as a natural successor to FM, which itself
offered a dramatic leap in sound quality over amplitude modulation (AM). Given that analogue
technologies are being superseded by digital in almost every other sector of communications, it
is also seen as inevitable that this should be replicated in radio. Broadcasting industries,
governments and other regulators around the world are preparing to back this new development,
and it is in the European countries that digital radio is at the most advanced stage.
FM Radio in Kerala
In a country like Kerala FM Radio has immense role to play. The All India Radio had its base at
Kerala’s capital. Trivandrum in their own language Malayalam. The first community radio “
Alakal”, was also established at Trivandrum. Radio Mango with frequency range of 91.9 is the
first private FM station to start in Kerala. It had its station in Calicut in the year 2006. It was
widely accepted and enjoyed by the people. Currently there are more than 60 private radio
channels spread across different regions of Kerala. Information and Broadcasting Ministry and
Prasarbharati Corporation has decided to change the obsolete MW Amplitude Modulation
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transmission into DRM mode in Kerala , because the FM can cover the same area as the AM
covers. The installation of Radio programme App on mobile phone and availability of radio
programmes in social media are the added advantages of its popularity.
Theoretical Framework
The final important perspective on broadcast media that I want to explore is that of Marshall
McLuhan and Harold Innis, which Joshua Meyrowitz has called ‘medium’ theory. McLuhan’s
work is based on an historical understanding of successive waves of communication from print
to electronic. His various aphorisms on the media, including ‘the global village’ and ‘the medium
is the message’, have become absorbed into popular culture, whilst not necessarily understood
within McLuhan’s own system of thought. Influential in the academy in the 1960s, McLuhan
underwent a ‘loss of vogue’ (McQuail, 1983: 90) in the seventies, which continued until the
recent reclamation of his work by theorists of the second media age and cyberculture.18 The
major contribution of McLuhan to communication theory is his multi-dimensional account of
communication ‘mediums’ – a way of looking at technologically constituted social relationships,
which each have their distinct reality or ontology. McLuhan’s contention is that media
technologies carry distinct temporal and spatial specificities to which correspond definite
frameworks of perception. McLuhan paradoxically allows us to understand recent developments
in the convergence of CITs with transformational and architectural technologies in a way that is
most useful.
Methodology
Quantitative research approach and closed – ended questionnaire survey research designs
are used by researcher in this study.
Quantitative research is a systematic investigation of phenomena by gathering quantifiable
data and performing statistical, mathematical, or computational techniques. Quantitative
research collects information from existing and potential customers using sampling
methods and sending out online surveys, online polls, questionnaires, etc., the results of
which can be depicted in the form of numerical. After careful understanding of these
numbers to predict the future of a product or service and make changes accordingly
(Wimmer and Dominick,2000).
The design of a questionnaire must always reflect the basic purpose of the research.
Surveys can consist of two basic types of questions: open –ended and closed –ended . An
open –ended question requires respondents to generate their own answers but in the case
of closed-ended questions, respondents select an answer from a list provided by the
researcher. These questions are popular because they provide greater uniformity of
response and because and because the answers are easily quantified.

Samples
The researcher applied stratified sampling in this study. Stratified sampling ensures that a
sample is drawn from a homogeneous subset of the population – that is , from a population
with similar characteristics. Homogeneity helps researcher to reduce sampling error.
In this study the selected samples are age between 18-45 yrs. Thiruvananthapuram district is the
survey area. The survey includes all people under this age group. This study focused on youth
that’s why the researcher restricted the age group. Thiruvananthapuram district is selected for
this study because all most all private FM channels and MW AM broadcasting are available in
this district. Google form questionnaire were distributed among the urban and rural areas of this
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district. 237 respondents have responded properly.. 18 closed ended questions were added in this
survey.
Analysis and Interpretations

156 female and 81 male have participated in this survey. 119 respondents are living in the
village and 118 are living in Corporation area. Among these, 21 respondents are Post graduates,
151 under graduate, 61 respondents have higher education qualification and 4 respondents have
high school education only. 43 respondents are salaried employees and others are either students
or part time employees.

Objective 1
To identify the development of new radio technologies
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As we know, the FM technology is the one of the most advanced technologies in Radio
broadcasting. In this survey 83.1% of 237 respondents are regular listeners of FM radio.
In Kerala, especially in Thiruvananthapuram district all private FMs have
coverage. Kerala is the most literate state in India( nearly 100%). All most all youth have
smartphone and uninterrupted internet facility. FM radio is available on smartphone and
Keralites listen FM programme via smartphone. Study shows that 52.3 % respondents are
aware of satellite radio. It is the newest technology of radio broadcasting. Cable radio
means the availability of various radio channels through cable along with TV
channels. 40.1% of respondents have clear idea about what is cable radio. Survey revealed
that young Keralites are aware and majority are users of t new technologies .

Objective 2
To check whether the newest radio interface meets all the expectations of radio
listeners.
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Availability of radio programmes on social media is the most advanced form of Radio
technology. The Kerala youth are the potential users of social media and they facilitate
this media for radio listening. There is no need of separate radio set for listening
programme. If we have smart phone ( this is a convergent medium), we can use it for multi
purposes. Live shows and Radio Jockeys are the high lights of modern radio. Majority of
the listeners might be influenced by Radio jockey and their particular programme. Figure
shows that 52.3% listeners are the fans of RJ and inspired by that RJs.

Objective 3
To analyze the advantages of advanced Radio Broadcasting technologies
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Radio is a mass medium which provides not only the informative programmes but also
ample entertainment programmes. As we know majority of the media users depend media
for entertainment. The researcher has found that 82.3 % respondents rely radio for
entertainment. Private FMs are commercial channels and they concentrate more on
entertainment programmes. Live shows or reality shows are the popular recent radio
programmes. Through internet radio or through social media, common people can
participate in these live shows.
Objective 4
To study the amount and diversity of radio programs through the implementation of
satellite and HD radio
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From the above various charts have showed that variety programmes , both informative
and entertainment are available in our small gadget (smart phone). Through cable radio,
Internet radio, Satellite radio, Radio app, Social media, people can access programmes as
their own choice. Internet facility facilitate the reach of entire world just as like village.
New technologies have removed the boundaries between the nations and between the
people. It has paved new life and new world with full of amazing.

Conclusion
Though radio lost its relevance with the popularity of TV, the medium was resurrected in
the 90s with the FM revolution. Following the growth of Internet technologies and
smartphone penetration, the medium found its way into the digital realm.
Digital transmission is claimed to be the most significant innovation in broadcast radio
since the development of frequency modulation (FM) in the 1950s. With an increase in the
number of stations and superior sound quality, digital radio is seen as a natural successor
to FM, which itself offered a dramatic leap in sound quality over Amplitude modulation .
Broadcasting industries, governments and other regulators around the world are preparing
to back this new development. So we can say that Radio is undoubtedly a resilient
medium.
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ÖZET
1980’li yıllar ile birlikte başlayan yeni küreselleşme dönemi ile bilgi-iletişim alanında önemli
değişimler yaşanmaya başlamıştır. Karşılıklı etkileşim biçiminde ortaya çıkan bu olgular 2000’li
yıllar ile birlikte derinleşmeye başlamıştır. Söz konusu süreçte halkla ilişkiler ve reklamcılık
faaliyetlerinin önemi artmıştır. Halkla ilişkiler ve reklamcılık arasındaki benzerlikler bu iki
kavramın karşılaştırılmasına neden olmaktadır. Söz konusu kavramlar açısından amaç, çalışma
şekli, kullanılan metot ve araçları konusunda benzerlikler bulunmaktadır. Diğer benzerlikler ise;
aynı kitle iletişim araçlarından faydalanma, araştırma faktörünün önemi, planlama ve
programlamanın her iki kavram için de geçerli olması durumları oluşturmaktadır. Halkla ilişkiler
ve reklamcılık arasındaki farklılıklar ise mesaj, kullanılan araçlar, ödenen ücret, iletişim içeriği,
hedef kitle, zaman ve güvenilirlik olarak sıralanabilmektedir. Son dönemde söz konusu iki
kavram açısından sosyal medyanın öneminin arttığı görülmektedir. Sosyal medya kullanımında
meydana gelen artış halkla ilişkiler ve reklamcılık faaliyetlerinde de bazı değişikliklere yol
açmaktadır. Reklam ve halkla ilişkiler faaliyetlerinde tercih edilen kitle iletişim araçlarının
boyutları gün geçtikçe büyümektedir. Geleneksel iletişim mecralarının yerini çok hızlı biçimde
değişen enformasyon teknolojileri almaya başlamıştır. Bu süreçte mesajın içeriğini ve mesajı
gönderenle mesajın alıcılarının bulunduğu iletişim ortamlarında da farklılıklar meydana
gelmiştir. Bu çalışmanın amacı, halkla ilişkiler ve reklamcılık faaliyetlerini tartışmak ve bu
faaliyetler ile sosyal medya kullanımı ilişkisini ortaya koymaktır.
Anahtar Kelimeler: Halkla İlişkiler, Reklamcılık, Sosyal Medya.
USE OF THE INTERNET AND SOCIAL MEDIA WITHIN THE SCOPE OF PUBLIC
RELATIONS AND ADVERTISING
ABSTRACT
With the new era of globalization that started with the 1980s, important changes began to occur
in the field of information-communication. These phenomena, which emerged in the form of
mutual interaction, began to deepen with the 2000s. In this process, the importance of public
relations and advertising activities has increased. The similarities between public relations and
advertising cause these two concepts to be compared. In terms of the concepts in question, there
are similarities in terms of purpose, working style, methods and tools used. Other similarities are;
benefiting from the same mass media, the importance of the research factor, planning and
programming are valid for both concepts. The differences between public relations and
advertising can be listed as message, tools used, price paid, communication content, target
audience, time and reliability. Recently, it is seen that the importance of social media has
increased in terms of these two concepts. The increase in the use of social media also leads to
some changes in public relations and advertising activities. The sizes of mass media preferred in
advertising and public relations activities are growing day by day. Traditional communication
channels have begun to be replaced by rapidly changing information technologies. In this
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process, there have been differences in the content of the message and in the communication
environments where the sender and receiver of the message are located. The aim of this study is
to discuss public relations and advertising activities and to reveal the relationship between these
activities and the use of social media.
Keywords: Public Relations, Advertising, Social Media.
GİRİŞ
Küreselleşme çok boyutlu ve birçok amaç için kullanılanılan kavramlardan birisidir. En önemli
alt bileşenlerinden birisi kültür olan küreselleşme, global kültür ile yerel kültürü birleştirerek yeni
sentezler elde etmektedir. Diğer yandan global homojenleşme ve melez oluşumlara sebep olması
ile son dönemlerde en çok tartışılan konular arasında yer almaktadır. Küreselleşmenin sosyal
bilimler alanında birçok disiplini ilgilendirmesi sebebiyle birtakım belirsizlikler ortaya çıkmış ve
tanımlanmasında zorluklar meydana gelmiştir. 1960’lı yıllar ile birlikte sıkça kullanılmaya
başlanan bu kavram, yaklaşık 400 yılı aşan bir geçmişi bulunmaktadır. Söz konusu kavram
1980’li yıllar ile birlikte çok önemli bir rolü üstlenmiş ve başta uluslararası iktisat/finans,
uluslararası halkla ilişkiler vb. konularda önemli bir yere sahip olmuştur. Küreselleşme ile genel
olarak “bir yandan dünya toplumlarının birbirine benzeme, buna bağlı olarak da tek bir küresel
kültürün ortaya çıkma süreci, diğer yandan da toplulukların, toplumların kendi farklılıklarını
tanımlama, ifade etme süreci” ifade edilmektedir (Sarıbay ve Keyman, 2000). Modernitede
“ulusal“ ayrıcalıklı bir yere sahip iken küreselleşme ile söz konusu mevcut durumunu yitirmiş
görünmektedir. Bu süreçte ulusal mekan ve zaman içerisinde bulunan sosyolojik ilişkilerin yerini
farklılıklara vurgu yapılan zaman ve mekanlar almıştır. Küreselleşme son dönemlerde yaşanan
sosyolojik değişimleri dünyanın değişen niteliğini anlamlandrımaya çalışan bir kavram olarak
kullanılmaktadır (İçli, 2001: 163).
Hem iktisadi hem de sosyo-kültürel ve politik ilişkiler üzerinde önemli etkileri olan küreselleşme,
kullandığımız kavramlara yeni boyutlar da eklemektedir. Söz konusu süreçte uluslararası halkla
ilişkiler alanının önemi artmıştır. Söz konusu alan özellikle uluslararası kültürel farklılıkların
giderilmesi başta olmak üzere birçok farklılığın giderilmesi ve entegrasyon sürecinin ortaya
konulmasında ciddi role sahip olabilmektedir. Bu süreçte özellikle uluslararası halkla ilişkiler
ajansları ve reklamcılık faaliyetleri hem toplumlar açısından hem de şirketler açısından önemli
hale gelmiştir. Hem halkla ilişkiler hem de reklamcılık faaliyetlerinde internetin yaygınlaşması
yeni bir dönemin başlamasına sebep olmuştur. Bu süreçte sosyal ağların gelişmesi ile birçok
iletişim aracı ortaya çıkmıştır. Instegram, Facebook, Youtube vb. ile gerek halkla ilişkilerde
gerekse reklamcılık faaliyetlerinde önemli gelişmeler meydana gelmiştir.
Takip eden bölümde halkla ilişkiler ve reklamcılık faaliyetleri genel hatlarıyla ele alınmaktadır.
Sonrasında internet teknolojisinin gelişim süreci ve özellikleri ile sosyal medya hakkında güncel
bilgilere değinilmektedir. Özellikle küresel ölçekte sosyal medya verilerinin derlendiği We Are
Social & Hootsuite raporu özelinde değerlendirmelere yer verilmektedir. Son olarak sonuç ve
tartışma bölümü ile çalışma sonlandırılmaktadır.
HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK
Sosyolojik olarak son dönemlerde bireyler hayatlarını devam ettirebilmek için, toplum içinde ve
dışında doğru, etkin ve hızlı işleyen bir iletişim mekanizmasına ihtiyaç duymaktadır. Bu
yapılanma faaliyeti halkla ilişkilerdir. Halkla ilişkiler, “toplumda olumlu bir “firma imajı”
yaratmak, özel ve tüzel kişilerin destek ve sempatisini kazanmak” olarak ifade edilebilir. Diğer
yandan halkla ilişkiler “halkın kabul ve anlayışını kazanarak, bir örgütün kamu açısından
yararını, kurallarını, politikalarını ve kimliğini değerleyen bir yönetim işlevi” görevini
yürütmektedir.
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Bilgi-iletişim teknolojilerinin gelişmesi ile internet aracılığıyla pazarlama stratejilerinde önemli
değişklikler meydana gelmiştir. Söz konusu süreçte halkla ilişkiler ve reklamcılık alanları iç içe
geçmiştir (Alikılıç ve Onat, 2007: 900). İlgili gelişmeler ile birlikte halkla ilişkiler bir tür tanıtım
faaliyetinden çok daha fazlasını ifade etmeye başlamış ve bir karar alma süreci haline gelmiştir.
Bu yönüyle sosyal bilimler alanında önemli uygulama alanlarına yol açmıştır (Canpolat, 2013:
140). Sosyal bilim olarak uygulandığında halkla ilişkiler “kurumlar ile kurumların, kurumlar ile
bireylerin, bireyler ile bireylerin ilişki içerisinde bulunduğu çeşitli kesimler arasında bir anlam
alışverişi” biçiminde ele alınmaktadır (Berth ve Sjöberg, 1998).
Son yıllarda halkla ilişkiler faaliyetleri önemli bir pazarlama stratejisi haline gelmiştir. Bu önemi
sebebiyle bilim çevreleri tarafından pazarlama karmasının beşinci P’si (Public Relations)
biçiminde tanımlanmaktadır. Günümüzde “enformasyon ve iletişim” ciddi önem taşımakta ve bu
sebeple firmalar sürdürülebilirlik açısından örgüt içi ve dışına hızlı, doğru ve etkin işleyen bir
iletişim dokusuna ihtiyaç duymaktadır. Söz konusu ihtiyaçlar genel olarak halkla ilişkiler
faaliyetleriyle giderilebilmektedir (Sezgin ve Bulut, 2013: 185). Halkla ilişkiler faaliyetlerinin
birçok amacı bulunmaktadır. Bunlar; işletmeler açısından ve toplumsal açıdan olmak üzere iki
kategoride incelenmektedir. İşletmeler açısından amaçlar; özel girişimciliği aşılama, işletmeyi
koruma, finansal güçlenme saygınlık sağlama, satış artırma, iş gören bulma, endüstri ilişkilerini
geliştirme başlıkları altında toplanmaktadır (Ataol, 1991: 93). Toplumsal açıdan ise halkı
aydınlatmak, halkın yönetimle olan ilişkilerinde işlerini kolaylaştırmak, halkla işbirliği
sağlayarak hizmetlerin daha çabuk ve kolay görülmesini sağlamak, halkın dilek, istek, tavsiye,
telkin ve şikayetlerini dinlemek, aksaklıkların giderilmesi için çalışmalar yapma amacı
gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır (Tortop, 1986: 34).
Reklamcılık pazarları “ürünleri ve tüketicileri harekete geçiren güçlü bir pazarlama faaliyeti”
biçiminde tanımlanmaktadır (Kumar ve Gupta, 2016). Reklamcılıkta meydana gelen gelişmeler
bilgi-iletişim sektörünün gelişimi ile yakından ilgilidir. Geleneksel reklamcılık faaliyeti olarak
belirtilen yazılı raklamcılık faaliyetleri, baskı teknolojilerinin gelişmesiyle hız kazanmıştır. Daha
sonraki yıllarda ise diğer geleneksel reklam araçlarından olan görselliğin ön plana çıktığı
televizyon sürece dahil olmuştur (Zeren ve Keşlikli, 2019: 315). İnternet teknolojilerin
yaygınlaştığı 2000’li yıllar ile birlikte reklamcılık faaliyetleri tüketicilerin tarafından kolaylıkla
elde edilebilen dijital platformlar aracılığıyla gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Bu platformlar ile
hem reklam performansının ölçülebilmekte hem de ilgili kullanıcılara göre
özelleştirilebilmektedir (Tuzcu vd., 2018). Bu yönüyle geleneksel reklamcılık faaliyetlerinin
önüne geçmektedir. Dijital reklamcılık sosyla medyada ve mobil uygulamalarda sıklıkla
kullanılmaktadır. Bu yeni medya aracılığıyla tüketicilerle hem daha sıkı hem de daha etkin ilişki
kurulabilmektedir (Taylor, 2015).
İNTERNET VE SOSYAL MEDYA ÖZELLİKLERİ
En genel haliyle internet; “birçok bilgisayar sisteminin birbirine bağlı olduğu, dünya çapında
yaygın olan ve sürekli büyüyen bir iletişim ağıdır” biçiminde tanımlanmaktadır (Vural, 2006:
190). Bir başka tanıma göre ise internet “toplumsal ve teknolojik alanda her türlü değişikliklerden
etkilenerek bu değişime kendisini kısa sürede uydurabilen ve önemli olanaklar sunabilen bir
iletişim aracı” biçiminde ifade edilmektedir. Radyo dinlemek, elektronik postaları okumak,
reklamları görmek gibi işlevleri yerine getiren internet, diğer iletişim araçlarının (televizyon,
dergi vb.) melezi konumundadır (Solmaz vd., 2013: 24). İnternet; iletişim teknolojilerinin bir
koleksiyonu, tüm medya işlevlerini etkin biçimde kullanması, ticari avantajları ortaya koyması
gibi önemli özelliklere sahiptir (Aziz, 2008: 72-73).
Sosyal Medya kullanıcılara “enformasyon, düşünce, ilgi ve bilgi paylaşım imkânı tanıyarak
karşılıklı etkileşim yaratan çevrimiçi araçlar ve web siteleri için ortak kullanılan bir terimdir”
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(Sayımer, 2008: 123). Weinberg, (2009) tarafından ise sosyal medya “bilginin, farklı
bakışların/düşüncelerin ve deneyimlerin kamu oluşumlu web sitelerince paylaşımına olanak
sağlayan ve internet dünyasını hızla hayatımıza yerleştiren bir uygulama alanı” olarak
tanımlanmaktadır. Sosyal medya, herhangi bir bireyin sosyal medyanın içeriğini oluşturabilmesi,
yorum yapabilmesi ve katkı sunabilmesi özellikleri ile geleneksel medyadan ayrışmaktadır
(Scott, 2010: 38).
Bireylerin kullanıcılar tarafından ortaya konulan içerikleri interaktif biçimde birbirlerine
iletebildikleri internet siteleri “sosyal ağ siteleri” olarak tanımlanmaktadır. Söz konusu içerikler,
ilgili arkadaşlar içerisinde oluşturulan ağ içerisine kişisel bilgiler, bloglar ve tartışma listeleri
aracılığıyla iletilmektedir (Yağmurlu 2011: 7). Dünyada ve Türkiye’de en çok kullanıla sosyal
ağlar incelendiğinde; YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, Facebook, Messenger,
Snapchat, Linkedin, Pinterest’in öne çıktığı görülmektedir. Dijitalleşmenin öneminin arttığı
günümüzde, dünyadaki birçok ülkeye ait dijitalleşme verileri We Are Social & Hootsuit Global
Report tarafından yayınlanmaktadır. Söz konusu rapor her 3 ayda bir düzenli olarak
yayınlanmakta ve geniş bir bilgi içeriği sunmaktadır. Son olarak Ocak-2022’de yayınlanan
rapora göre Türkiye, tüm dünyada sosyal medyayı en aktif kullanan 6. ülke konumunda
bulunmaktadır. İlk 5’te yer alan ülkeler ise sırasıyla Brezilya, Hindistan, Endonezya, Filipinler
ve Malezya’dır. Aynı raporda yer alan internet hızı istatistiklerine göre ise Türkiye’nin dünyada
sondan 4. sırada olduğu ortaya konulmaktadır. İnternet hızının en yüksek olduğu ülkeler ise
Singapur, Tayland, Hong Kong, Danimarka, Çin ve ABD biçiminde sıralanmaktadır. Kenya,
Nijerya, Fas, Endonezya ve Türkiye ise son sıraları oluşturmaktadır. Söz konusu raporda en çok
kripto para satın alan ülkeler içerisinde Türkiye 5. sırada yer almıştır. Bu durumun temel
sebebinin son dönemde Türk Lirasının değer kaybetmesi olarak düşünülmektedir. Bu durum
Türkiye’de kripto varlıklara ilgiyi artırmış ve 2021’in dördüncü çeyreğinde %86’lık bir artışın
olduğu tespit edilmiştir. İlk 4’te ki ülkeler ise sırasıyla Tayland, Nijerya, Filipinler ve Güney
Afrika’dır. Aynı rapora göre dünyada internetten alışveriş yapan 6. ülke konumunda bulunan
Türkiye, dijitalleşmeye ve teknolojinin gelişimine ayak uyduran ülke özelliği sergilemektedir.
İlk 5’te yer alan ülkeler ise Tayland, Malezya, Güney Afrika, Meksika ve Çin olarak
sıralanmaktadır. Söz konusu raporda en ilginç bilgiler arasında ise Instegram verileri yer
almaktadır. Türkiye, 2022 yılının Ocak ayında yayınlanan We Are Social & Hootsuite raporuna
göre dünyada ilk sırada yer almıştır. 2. sırayı Arjantin, 3. sırayı Endonezya, 4. sırayı Brezilya ve
5. sırayı ise Hindistan almıştır (We Are Social & Hootsuite, 2022). Dolayısıyla sosyal medya
kullanımının önemli seviyelere ulaştığı Türkiye’de Instegram’ın ciddi bir yere sahip olduğu
ortaya konulmaktadır. Tablo 1’de 2021 yılı sonu itibariyle Instegram’dan en çok gelir elde eden
kişiler hakkında bilgiler yer almaktadır.
Tablo 1: 2021 Yılı İtibariyle En Çok Kazanan 10 Instegram Kullanıcıları
Sıra Fenomen
Takipçi Sayısı (Milyon) Gönderi Başına Gelir ($)
1
Cristiano Ronaldo 306
1,604,000
2
Dwayne Johnson 249
1,523,000
3
Ariana Grande
247
1,510,000
4
Kylie Jenner
244
1,494,000
5
Selena Gomez
240
1,468,000
6
Kim Kardashian
231
1,419,000
7
Lionel Messi
223
1,169,000
8
Beyonce
189
1,147,000
9
Justin Bieber
180
1,112,000
10
Kendall Jenner
171
1,053,000
Kaynak: Hopper (2022), https://www.hopperhq.com/blog/2021-instagram-rich-list/
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Tablo 1 incelendiğinde 2021 yılında Instegram uygulamasında gönderi başına en çok gelir elde
eden kişinin Cristiano Ronaldo olduğu görülmektedir. C. Ronaldo’yu, D. Johnson ve A. Grande
takip etmektedir. İlk 10 kişinin yer aldığı listenin son sırasında ise gönderi başına yaklaşık 1
milyon $ gelir elde eden K. Jenner yer almıştır. Söz konusu gelirlerin, bilgi-iletişim
sekötüründeki gelişmeler ile reklamcılığın ve pazarlamanın çok önemli getiriler sunduğunun
kanıtını ortaya koymaktadır. Öyle ki söz konusu sosyal medya alanının bir örneği olan Instegram
ile önemli tanıtım faaliyetleri yürütülmekte ve önemli miktarda gelir elde edilebilmektedir. Bu
süreçte Youtube, Facebook, Twitter vb. uygulamaları da göz önüne alındığında küreselleşme
süreci ile gelişen halkla ilişkiler ve reklamcılık faaliyetlerinin önemli seviyeleri geride bıraktığı
anlaşılmaktadır.
İlk olarak internetin takip eden dönemde ise sosyal medyanın yaygınlaşması, reklamcılık
faaliyetlerinde birçok farklılığı meydana getirmiştir. Söz konusu faaliyetler, geleneksel ve yeni
biçimleri (çevrimçi ortamlarda yer alan görüntülü reklam,pop-up reklamlar, sponsorlu reklam
vb.) ile ortaya çıkabilmektedir. Diğer yandan söz konusu gelişmeler ile gizli reklam faaliyetleri
de artış göstermiştir. Bu reklam türü, ürün yerleştirmekten çok ürün ya da markanın kişisel tercihi
ya da önerisi biçiminde ortaya çıkmaktadır (Kıyan ve Dikmen, 2019: 125).
SONUÇ VE TARTIŞMA
Bu çalışmada dünyada iktisadi açıdan meydana gelen yapısal değişimler ile sosyo-demografik
değişkenler arasında ilişkinin varlığı araştırılmıştır. Küreselleşme sürecinin etkinleştiği dönemler
ile bilgi-iletişim sekötüründeki gelişmelerin ilişki içerisinde olup olmadığı betimsel olarak ortaya
konulmaya çalışılmıştır. Özellikle internetin yaygınlaşması ve sosyal meydanın en önemli
iletişim araçları arasına girmesi ülke/ülke grupları açısından önemli bilgiler içermektedir. Öyle
ki iktisat ve finans literatüründe gelişmekte olan ülkeler içerisinde yer alan özelde ise Morgan
Stanley tarafından 2013 yılında kırılgan beşli olarak adlandırılan ülkeler ile ilgili önemli tespitler
ortaya konulmuştur. Betimsel analizde; gelişmekte olan ülkelerde uluslararası ilişkiler
faaliyetlerine ve ilgili uluslararası ajanslara yatırımların yetersiz olduğu, internet ve sosyal medya
kullanımının çok yaygın olduğu gelişmekte olan ülkelerde internet ve bilişim sektörüne yapılan
yatırımların eksikliği, özellikle Instegram kullanımında Türkiye’nin ön sıralarda yer aldığı ancak
bu durumu iktisadi ve sosyal açıdan lehine çeviremediği, Instegram faaliyetleri içerisindeki
özellikle reklamcılık ile yüksek miktarda gelir elde edilebildiği ancak bu gelirlerin
vergilendirilmesinde bazı aksaklıkların olduğu, gelişmekte olan ülke ekonomilerinde son
dönemde yaşanan ekonomik sorunlar neticesinde kripto para varlığının arttığı tespit edilmiştir.
Bu çalışma ile internet ve sosyal medya özelinde uluslararası halkla ilişkiler ile reklamcılık
konuları tartışılmış ve bu konuların sadece iktisadi değil aynı zamanda diğer disiplinler ile
birlikte ele alınarak multidisipliner açıdan araştırılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.
Bu çalışmada dikkat çekilen konuların derinleştirilerek ampirik açıdan incelenmesi önemli
sonuçları barındıracağı düşünülmektedir. Çalışmada öne çıkan ülkelerin hem ekonomik hem de
sosyo-demografik değişkenlerinin derinlemesine inceleneceği çalışmaların yapılması ve halkla
ilişkiler-reklamcılık açısından değerlendirilmesi önemli görülmektedir. Dolayısıyla politika
yapıcıların sürdürülebilir ekonomik büyümenin yanında kalkınma hedefinin de
gerçekleştirilmesi için ilgili konulara yönelmesinin önemli olduğu değerlendirilmektedir.
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FOURİER ARDL YAKLAŞIMIYLA HİNDİSTAN’DA ÇEVRESEL KALİTE
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Bingöl Üniversitesi, İ.İ.B.F
Dr. Sefa ÖZBEK
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İ.İ.B.F
ÖZET
Hindistan ekonomisi gelişmekte olan ekonomiler arasında üst grupta yer alan bir ekonomidir.
Hindistan ekonomisini dünya üzerinde önemli kılan birçok alanda aldığı yüksek paylardır. 1990
yılında Hindistan ekonomisi dünya fosil yakıt payının %2.31 (kömür %4.18, petrol %1.89 ve
doğalgaz %0.64), dünya yenilenebilir enerji payının %2.80 (hidro %3.35 ve rüzgâr, güneş vd.
%0.03), dünya toplam enerji tüketimi payının %3.21 ve dünya karbondioksit (CO ) emisyonu
payının %2.59’undan sorumlu iken bu paylar 2019 yılında artış göstermiş ve dünya fosil yakıt
payının %6.05 (kömür %10.77, petrol %5.26 ve doğalgaz %1.65), dünya yenilenebilir enerji
payının %3.85 (hidro %4.09 ve rüzgâr, güneş vd. %3.58), dünya toplam enerji tüketimi payının
%6.48 ve dünya karbondioksit emisyonu payının %6.87’sinden sorumlu olmuştur. Ayrıca
Hindistan ekonomisinin 1990 yılında dünya nüfusu içerisindeki payı %16.54 iken 2019 yılında
%17.78 olarak tek başına neredeyse dünyanın yaklaşık 1/6’sını oluşturmaktadır. Diğer yandan
Hindistan ekonomisi 1990 yılında dünya GSYH içerisindeki payı %1.30 iken 2019 yılında %3.19
olarak gerçekleşmiştir. Dolayısıyla Hindistan ekonomisi dünya nüfusu, dünya enerji görünümü,
dünya ekonomik büyüme ve dünya CO emisyonu açısından önemli bir ekonomidir. Bu
çalışmada Hindistan ekonomisi için CO emisyonunu etkileyen faktörler araştırılmaktadır. Bu
amaçla 1990-2019 döneminde yıllık olarak kullanılan kişi başı ekonomik büyüme, kişi başı
doğalgaz tüketimi ve kişi başı yenilenebilir enerji kullanımının kişi başı CO emisyonu üzerindeki
etkisi araştırılmaktadır. Yöntem olarak literatüre son yıllarda kazandırılan Fourier ARDL
yönteminin kullanıldığı çalışmada CO emisyonunu en fazla artıran değişkenin ekonomik
büyüme olduğunu en fazla azaltanın ise yenilenebilir enerji kullanımı olduğu elde edilmiştir.
Ayrıca doğalgaz kullanımında yaşanan artışın ise CO emisyonu üzerinde azaltıcı bir etkisi
olduğu elde edilmiştir.
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Anahtar Kelimeler: CO Emisyonu, Ekonomik Büyüme, Doğalgaz Kullanımı, Yenilenebilir
Enerji, Fourier ARDL, Hindistan.
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ENVIRONMENTAL QUALITY IN INDIA WITH FOURIER ARDL APPROACH
ABSTRACT
The Indian economy is in the top group among the developing economies. It is the high shares it
takes in many areas that make the Indian economy important in the world. In 1990, the Indian
economy had a share of 2.31% of the world's fossil fuels (4.18% of coal, 1.89% of oil, and 0.64%
of natural gas), a share of 2.80% of the world's renewable energy (3.35% of hydro and 0.03% of
wind, solar, etc.), the share of 3.21% of the world's total energy consumption, and share of 2.59%
of the world's carbon dioxide (CO ) emissions While these shares increased in 2019, it was the
responsible share of 6.05% of the world's fossil fuels (10.77% of coal, 5.26% of oil and 1.65%
of natural gas), the share of 3.85% of the world's renewable energy (4.09% of hydro and 3.58%
of wind, solar, etc.), share of 6.48% of the world's total energy consumption, and share of 6.87%
of the world's carbon dioxide (CO ) emissions. In addition, while the share of the Indian economy
in the world population was 16.54% in 1990, it was 17.78% in 2019, making up almost 1/6 of
the world. On the other hand, while the share of the Indian economy in world GDP was 1.30%
2
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in 1990, it was 3.19% in 2019. Therefore, the Indian economy is important in terms of world
population, world energy outlook, world economic growth, and world CO emissions. In this
study, the factors affecting CO emissions for the Indian economy are investigated. For this
purpose, the effects of per capita economic growth, per capita natural gas consumption, and per
capita renewable energy use on CO emissions per capita are investigated in the 1990-2019
period. In the study, in which the Fourier ARDL method, which has been introduced to the
literature in recent years, is used as a method, it has been found that the variable that increases
the CO emission the most is economic growth, and the use of renewable energy is the one that
reduces it the most. In addition, it has been obtained that the increase in natural gas use has a
reducing effect on CO emissions.
2

2

2

2

2

Keywords: CO emissions, Economic Growth, Natural Gas Use, Renewable Energy, Fourier
ARDL, India.
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1. GİRİŞ
Hindistan ekonomisi küresel ekonomi için birçok göstergede önemli bir ekonomidir. Dünya
Bankası (2022)’den alınan verilerle tarafımızca yapılan hesaplamalara göre Hindistan ekonomisi
tek başına 1990 yılında dünya nüfusunun %16.54’üne sahip iken bu pay 2019 yılında %7.53
artış göstermiş ve %17.79 olarak gerçekleşmiştir. Diğer yandan Hindistan ekonomisi 1990
yılında tek başına küresel ekonominin %1.30’una sahipken bu pay %145.5 artış göstermiş ve
%3.19 olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca Hindistan ekonomisi gelişmekte olan ekonomiler arasında
önemli bir yere sahip olan yükselen piyasa ekonomileri arasında bulunan bir ekonomidir (WEO,
2015:124). Financial Times ve Londra borsasının ortak bir kuruluşu olan FTSE (Financial Times
Stock Exchange) ise yatırımcılara karar verme aşamasınad yardımcı olabilmek adına Hindistan
ekonomisini ikincil yükselen piyasa ekonomileri arasında sınıflandırmıştır FTSE, 2015:2-3).
Bununla beraber Hindistan ekonomisi BRIC ekonomi grubu ve G20 ekonomi grubu arasında
bulunan önemli bir ekonomidir (Taş ve İspiroğlu, 2017: 232). Dolayısıyla Hindistan ekonomisi
küresel nüfus ve küresel ekonomi içerisinde önemli bir paya sahip ekonomidir.
Hindistan ekonomisi küresel enerji alanında da önemli bir konuma sahip bir eknomidir.
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) (2022)’dan alınan verilerle tarafımızca yapılan hesaplamalara
göre Hindistan ekonomisi 1990 yılında küresel toplam enerji kullanımının %3.21’ine sahip iken
bu pay 2019 yılında %101.89 artış göstermiş ve %6.48 olarak gerçekleşmiştir. Toplam enerji
kullanımı içerisinde en yüksek paya ise 1990 yılında %58.66 fosil yakıt sahipken 2019 yılına
gelindiğinde %75.57 payla yine fosil yakıt olmuştur. Fosil yakıt payı içerisinde 1990 yılında
liderliği %33.09 payla kömür alırken onu %21.80 petrol ve %3.77 doğalgaz takip etmektedir.
Diğer yandan 2019 yılında ise benzer şekilde liderliği %44.55 ile kömür alırken onu %25.11
petrol ve %5.92 ile doğalgaz takip etmektedir. Ayrıca Uluslararası Enerji Ajansı (IEA)
(2022)’dan alınan verilerle tarafımızca yapılan hesaplamalara göre Hindistan ekonomisi 1990
yılında küresel fosil yakıt kullanımının %2.31’ine sahip iken bu pay 2019 yılında %162 artış
göstermiş ve %6.05 olarak gerçekleşmiştir. Fosil yakıt paylarına ayrıntılı olarak bakıldığında ise
Hindistan ekonomisi 1990 yılında küresel kömür kullanımının %4.18, küresel petrol
kullanımının %1.89 ve küresel doğalgaz kullanımının %0.64’üne sahip olmuştur. 2019 yılına
gelindiğinde ise kömür, petrol ve doğalgaz da sırasıyla %158.1, %178.4 ve %159.5 artışlar
gerçekleşerek tek başına Hindistan ekonomisi küresel kömür kullanımının %10.77, küresel petrol
kullanımının %5.26 ve küresel doğalgaz kullanımının %1.65’ine sahip olmuştur (IEA, 2022).
Dolayısıyla Hindistan ekonomisi kullandığı yüksek fosil yakıt kullanımı olarak küresel çevresel
kaliteyi önemli ölçüde etkileyebilecek bir ekonomidir. Çünkü Hindistan ekonomisi 1990 yılında
küresel CO emisyonunun %2.59’undan sorumlu iken 2019 yılında %6.87’sinden sorumlu
olmuştur. Bu durum küresel çevresel kalitenin olumsuz etkilenmesine neden olmaktadır. Ayrıca
2
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Hindistan ekonomisinin 1990 yılında toplam enerji kaynakları arasında yenilenebilir enerji payı
%0.01 iken 2019 yılında %1.22 olarak artış gösterse de istenilen seviyenin çok altındadır.
Dolayısıyla Hindistan ekonomisi için yüksek oranda fosil yakıt kullanımı ve düşük miktarda
yenilenebilir enerji kullanımı yakın gelecekte Hindistan ekonomisinin fosil yakıt bağımlılığını
kolay kolay terkedemeyeceğini ve bu durumun Hindistan özelinde dünya genelinde çevresel
kalitenin olumsuz etkilenmesine yol açacağı değerlendirilmektedir. Bu yüzden Hindistan
ekonomisi için çevresel kaliteyle ilgili çalışmalar önem arz etmektedir.
Fosil yakıt kaynakları arasında doğalgaz kullanımı kömür ve petrol kaynaklarına göre daha temiz
ve çevre dostu bir enerji kaynağıdır. Diğer taraftan yenilenebilir enerji kaynağı ise fosil yakıt
kaynaklarına göre alternatif temiz ve çevre dostu bir enerji kaynağıdır. Dolayısıyla Hindistan
ekonomisi için mevcut teknolojileri ve enerji görünümleri dikkate alındığında doğalgaz
kullanımı ile yenilenebilir enerji kullanımının çevre kalitesi üzerindeki etkisi merak konusudur.
Ayrıca artan ekonomik büyümeler ekonomiler için enerji verimli teknolojiler ve yenilenebilir
enerji yatırımlarının da artırılması için önemli görülmektedir. Dolayısıyla bu çalışmanın amacı
birçok önemli ülke grupları içerisinde yer alan Hindistan ekonomisi için çevresel kalitenin
araştırılmasıdır. Bunu yaparken 1990-2019 döneminde kişi başı ekonomik büyüme, kişi başı
doğalgaz tüketimi ve kişi başı yenilenebilir enerji kullanımı ve kişi başı CO emisyonu
değişkenleri yıllık olarak kullanılarak son yıllarda literatüre kazandırılan fourier ARDL
yöntemiyle araştırılmıştır. Bu çalışmanın literatüre birçok katkısı bulunmaktadır. Öncelikle
küresel çevresel kaliteyi önemli düzeyde etkileyebilecek bir eknonomi için araştırılmasıdır.
İkincisi Hindistan ekonomisini enerji görünümü için uygun değişkenlerin seçilmesidir. Üçüncüsü
kullanılan yöntemin son yıllarda literatüre kazandırılmış olmasıdır. Dördüncüsü dünyanın
çoğunluğunu oluşturan ekonomilerin gelişmekte olan ekonomiler olduğu düşünüldüğünde bu
çalışma çıktılarının gelişmekte olan ekonomiler için önem arz edecek olmasıdır. Son olarak elde
edilen bulguların Hindistan ekonomisi için önemli politika önerileri sunacak olmasıdır.
2

Literatürde çevresel kaliteyle ilgili birçok çalışma bulunmaktadır. Alper ve Alper (2017) Türkiye
için ekonomik büyümenin CO emisyonu üzerindeki etkisini araştırmışlardır. Araştırma
bulgularına göre Türkiye için daha yüksek büyüme daha fazla CO emisyonuna neden
olmaktadır. Benzer şekilde Oğuzhan ve Gültekin (2019) tarafından yapılan çalışma bulgularına
göre de Türkiye için artan ekonomik büyüme çevresel kalite üzerinde küçük de olsa olumsuz bir
etkisi bulunmaktadır. Diğer yandan Çoban ve Kılınç (2015) tarafından yapılan çalışmada daha
yüksek yenilenebilir enerji kullanımının Türkiye için çevresel kalite artışına neden olduğu elde
edilmiştir. Diğer taraftan Tian vd. (2016) ve Viera vd. (2018) tarafından yapılan çalışmalarda
artan fosil yakıt kullanımının CO emisyon salınımını artırdığını elde etmişlerdir.
2

2

2

Bu bölümün ardından ilk olarak değişkenler tanıtılacaktır. Sonra kullanılacak ekonometrik
yöntem tanıtılacak ve bulgular elde edilecektir. Son olarak ise sonuç ve değerlenderme bölümüne
yer verilecektir.
2. VERİ, YÖNTEM VE BULGULAR
Bu bölümde Hindistan ekonomisi için 1990-2019 döneminde çevresel kalite araştırılacaktır.
Bunun için aşağıdaki model dikkate alınmaktadır.
ÇEVREt=0+1GDPt+2DGLt+3YENt+t

(1)

Burada ÇEVRE, GDP, DGL ve YEN sırasıyla çevresel bozulma (kişi başı karbon emisyonunu
(t)), kişi başı ekonomik büyümeyi (2015 sabit fiyatlarıyla ABD$), doğalgaz kullanımı (koe) ve
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toplam yenilenebilir enerji kullanımını (hidro dahil) (koe) ifade etmektedir. Bütün serilerin doğal
logaritması alınmıştır. Tablo 1’de tüm değişkenlere ait tanımlayıcı istatistikler verilmiştir.
Tablo 1. Serilere ait tanımlayıcı istatistikler
ÇEVRE GDP DGL

YEN

Ort.

0.005

2.982 1.410

0.951

Med.

-0.046

2.966 1.421

0.908

Mak.

0.230

3.295 1.644

1.284

Min.

-0.222

2.722 1.083

0.757

Std. Ht.

0.146

0.181 0.167

0.149

Çarp.

0.204

0.192 -0.310 0.579

Bask.

1.689

1.797 1.945

2.183

Jarque-Bera 2.356

1.993 1.870

2.507

Olasılık

0.369 0.393

0.285

0.308
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Tablo 1’e dikkat edilirse serilerin büyüklükleri karşılaştırıldığında maksimum ortalamaya sahip
seri ekonomik büyüme (GDP) iken en küçük ortalamaya sahip seri ise çevresel bozulma
(ÇEVRE) olduğu görülmektedir. Jarque-Bera Test istatistiği ve olasılık değerleri göz önüne
alındığında serilerin normal dağılıma sahip olduğu temel hipotezi reddedilememektedir.
Dolayısıyla seriler normal dağılım sergilemektedir.
Değişkenler arasındaki ilişki araştırılmadan önce tüm değişkenler için durağanlık testleri
yapılacaktır. Bunun için Augmented Dickey-Fuller (ADF) ve Phillips-Perron (PP) testleri
kullanılacaktır.
Tüm seriler için birim kök testi yapılmış ve sonuçlar Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Birim Kök Sonuçları
Düzey

ADF

PP

Sabit

Sabit ve trendli

Sabit

Sabit ve trendli

ÇEVRE

-0.429

-3.129

-0.306

-2.273

GDP

2.165

-3.132

3.210

-3.089

DGL

-1.763

-1.746

-1.859

-1.918

YEN

1.124

-1.532

1.586

-1.254
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Birinci Fark

Sabit

Sabit ve trendli

Sabit

CO

-6.094

***

-5.968

***

-6.287

***

-6.053

***

GDP

-5.016

***

-5.038

***

-5.204

***

-8.524

***

DGL

-4.354

***

-4.397

***

-4.282

***

-4.410

***

YEN

-4.322

***

-4.876

***

-4.295

***

-5.256

***

2

Sabit ve trendli

Not: , ve değerleri sırasıyla %1, %5 ve %10 anlam seviyelerinde serilerin durağan olduğunu göstermektedir.
***

**

*

Tablo 2 incelendiğinde hem ADF hem de PP test sonuçları benzer sonuçlar göstermiştir. Test
sonuçlarına göre tüm değişkenlerin düzey değerlerinde birim köke sahip olduğu görülmektedir.
Ancak birinci farklarında durağan olduğu elde edilmiştir. Dolayısıyle tüm değişkenlerin
bütünleşme derecesinin I(1) olduğu görülmektedir. Ayrıca tüm seriler için maksimum entegre
derecesi de 1 bulunduğundan Fourier fonksiyonu ile bootstrap ARDL testi kullanılarak açıklayıcı
değişkenlerin çevre kalitesi üzerindeki etksinini büyüklüğü ve yönü araştırılabilir.
Değişkenler arasındaki ilişki için Fourier ARDL testi kullanılacaktır. Fourier fonksiyonunu
kullanmanın birçok avantajı bulunmaktadır. En önemlisi ise kırılmaların kukla değişken olarak
modele dahil edildiği ekonometrik yöntemlerde kırılmalar keskin bir kırılmaya sahiptir. Ancak
günlük hayatta değişiklikler ani değil aşamalı ve yavaş olarak gerçekleştiğinden fourier
fonksiyonları grafiklerinin yapısı gereği bu kırılmaları veya değişmeleri yumuşak geçişkenlerle
dikkate almaktadır. Dolayısıyla fourier fonksiyonlarından elde edilen sonuçlar günlük hayatta
karşılığı daha gerçekçi olan sonuçlardır.
Pesaran vd. (2001) tarafından literatüre kazandırılan ARDL yaklaşımı için F ve t istatistikleri
kullanılmaktadır. Elde edilen test istatistikleri alt-üst sınırlarla karşılaştırılarak uzun dönemli
ilişki test edilmektedir. Pesaran vd. (2001) tarafından önerilen ARDL modeli
∆CO2t=0+1CO2t-1+2GDPt-1+3DGLt-1+4YENt-1+i=1p-1i'∆CO2t-i+i=1p-1i'∆GDPt-i+i=1p-1i'∆DGLti+i=1p-1i'∆YENt-i+et

Şeklindedir. Burada ∆ fark operatörünü, p gecikme uzunluğunu, et hata terimini ifade etmektedir.
Burada elde edilen test istatistiğinin alt ve üst sınır arasında bulunması durumuna göre uzun
dönemli ilişkinin varlığı belirlenememektedir. Bu yüzden McNown vd. (2018) testi tamamlayıcı
bir nitelikte olarak 2=3=0 olacak şekilde temel hipotezi test edilmektedir.
Serilerin sahip olabileceği yapısal değişmeler zaman serisi analizleri yapılırken elde edilen
sonuçları etkileyebilmektedir. Bu yüzden elde edilen sonuçların güvenirliliği için yapısal
değişmelerin modellere dahil edilmesi gerekmektedir. Literatüre son yıllarda kazandırılan fourier
fonksiyonlarının kullanıldığı yöntemlerin sayısı artmaktadır. McNown vd. (2018) tarafından
önerilen ARDL modeline Yılancı vd. (2020) tarafından fourier fonksiyonları eklenerek daha
güvenilir sonuçlar elde edilebileceğini belirtmiştir. Eklenen fourier fonksiyonları ise aşağıdaki
şekildedir.
dt=k=1naksin 2πktT +k=1nbkcos 2πktT
Burada matemikte kullanılan 3,14 sayısını, t trend, T zaman ve n frekans sayısını ifade
etmektedir. Dolayısıyla Yılancı vd. (2020) tarafından önerilen fourier ARDL modeli ise
aşağıdaki şekildedir.
∆CO2t=0+1sin 2πktT +2cos 2πktT +1CO2t-1+2GDPt-1+3DGLt-1+4YENt-1+i=1p-1i'∆CO2t-i+i=1p1i'∆GDPt-i+i=1p-1i'∆DGLt-i+i=1p-1i'∆YENt-i+et
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Bu modelde Yılancı vd. (2020), Christopoulos ve Leon-Ledesma (2011) ve Omay (2015)
tarafından yapılan çalışmalardaki benzer süreçleri izlemiştir. Minimum kalıntı karelerini ifade
eden uygun frekans değerleri k=0,1,…,5 şeklinde belirlenmiştir. Burada FA, FB ve t kritik
değerleri bootstrap ile elde edilmiştir (Yılancı vd., 2020:6).
Tablo 2 incelendiğinde tüm değişkenlerin I(1) olduğu elde edilmiştir. Dolayısıyla değişkenler
arasındaki uzun dönemli ilişki için Fourier ARDL testi kullanılmış ve sonuçlar Tablo 3’de
verilmiştir.
Tablo 3. Eşbütünleşme Sonuçları
Bağımlı Değişken

ÇEVRE

Frekans

1.7

Min AIC

-5.597

Lag

istatistik

Bootstrap Kritik Değerler
%1
%5
%10

2-2-0-0

FA

5.842**

7.388

4.342

3.175

2-2-2-0

FB

-4.316***

-3.682

-2.499

-2.052

1-0-2-2

t

7.085**

7.924

4.263

3.096

1-0-0-0

Not: , ve değerleri sırasıyla %1, %5 ve %10 anlam seviyelerinde serilerin durağan olduğunu göstermektedir.
***

**

*

Tablo 3’e dikkat edilirse FA, FB ve t test istatistikleri bootstrap ile elde edilen kritik değerlerden
mutlak değerce büyük olduğundan değişkenler arasında eşbütünleşme yoktur temel hipotezi
reddedilmektedir. Dolayısıyla açıklayıcı değişkenler ile bağımlı değişken arasında ilgili
dönemde uzun dönemli bir ilişki vardır. Bu ilişkinin büyüklüğü ve yönü için eşbütünleşme
tahmini yapılacaktır.
Fourier ARDL modeline dayalı uzun-kısa dönem tahmin sonuçları koşulmuş ve elde edilen
sonuçlar Tablo 4’de verilmiştir.
Tablo 4. Kısa-Uzun Dönem Katsayı Sonuçları
Bağımlı Değişken Sabit
GSYH
DGL
YEN
ECT
ÇEVRE
-2.818*** 1.069*** -0.117* -0.206** -0.897***
Not: , ve değerleri sırasıyla %1, %5 ve %10 anlam seviyelerinde serilerin durağan olduğunu göstermektedir.
***

**

*

Tablo 4 incelendiğinde ECT katsayısı teorik beklentiye uygun olacak şekilde negatif, anlamlı ve
(-1,0) aralığında elde edilmiştir. Dolayısıyla değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkinin varlığı
doğrulanmıştır. Değişkenler incelendiğinde Hindistan için ilgili dönemde çevresel bozulmayı en
fazla artıran ekonomik büyüme (GSYH) iken en fazla azaltan ise yenilenebilir enerji (YEN)
çıkmıştır. Ayrıca doğalgaz kullanımı (DGL)’nda yaşanan artış da çevresel bozulmada azaltıcı bir
etkiye sahiptir.
SONUÇ
Hindistan ekonomisi gelişmekte olan ekonomiler arasında özel bir konuma sahip birçok ekonomi
grubunda yer alan bir ekonomidir. Bunun nedeni sahip olduğu demografik, sosyal ve ekonomik
potansiyelidir. Hindistan ekonomisi 2019 yılı itibariyle tek başına dünya nüfusunun neredeyse
1/6’sına sahiptir. Bunun yanında küresel çevresel bozulmanın yaklaşık %7’sinden sorumludur.
Bunun en büyük sebebi ise kullandığı yüksek orandaki fosil yakıttır. Çünkü Hindistan’ın 1990
yılında toplam enerji kaynakları arasında fosil yakıt payı yaklaşık %59 iken 2019 yılında yaklaşık
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%76’ya yükselmiştir. Bununla birlikte artan fosil yakıt kullanımı enerjinin üretim, iletimi ve
taşınması sırasında ciddi enerji kayıplarına neden olmaktadır. 2019 yılında Hindistan ekonomisi
tek başına küresel enerji kayıplarının ise 1/10’una sahiptir. Dolayısıyla Hindistan ekonomisi için
artan fosil yakıt kullanımı daha fazla enerji kullanımı, daha fazla enerji kaybı, daha fazla enerji
talebi, daha fazla enerji ithalatı, daha fazla döviz ihtiyacı ve daha fazla kırılgan bir ekonomi
olmasına neden olmaktadır. Ancak Hindistan ekonomisinin kullandığı yüksek orandaki fosil
yakıt göz önüne alındığında yakın zamanda terkedemeyeceği görülmektedir. Bunun nedeni
ekonomik büyümesinin fosil yakıtlarla daha fazla entegre olması ve mevcut teknolojilerinin fosil
yakıt uyumlu olmasıdır. Diğer taraftan Hindistan ekonomisi istenilen seviyede olmasada
yenilenebilir enerji kullanımına da sahiptir. Dolayısıyla bu çalışmada Hindistan ekonomisi için
1990-2019 döneminde ekonomik büyümenin, doğalgaz kullanımının ve yenilenebilir enreji
kullanımının CO emisyonları üzerindeki etkisi Literatüre son yıllarda kazandırılan Fourier
ARDL yöntemiyle araştırılmıştır. Araştırma bulguları Hindistan ekonomisi için ilgili dönemde
doğalgaz kullanımı ile yenilenebilir enerji kullanımının CO emisyonunu azalttığını ve ekonomik
büyümenin ise CO emisyonunu artırdığını göstermiştir.
2

2

2

Hindistan ekonomisi için politika yapıcılara önemli görevler düşmektedir. Ekonomik büyümenin
çevresel kaliteyi olumsuz etkilemesi GSYH’nın fosil yakıtla daha fazla entegre olmasıyla
ilişkilendirilebilir. Dolayısıyla artan ekonomik büyüme daha fazla fosil yakıt kullanımına neden
olmaktadır. Ancak Hindistan ekonomisinin fosil yakıt yanında enerji verimli teknolojilerin
kullanımını artırma ve yenilenebilir enerji yatırımlarını artırması çevresel kalitesi için önemlidir.
Dogalgaz kullanımının çevre kalitesini olumlu etkilemesi ise fosil yakıtlar içerisinde en az
karbon salınımı gerçekleştiren kaynağın doğalgaz olmasıdır. Dolayısıyla fosil yakıt payı
içerisinde doğalgaz kullanımının payınının artırılmasıda çevre kalitesini olumlu etkileyecektir.
Diğer taraftan yenilenebilir enerji temiz ve çevre dostu olması çevresel kalitenin yanında enerji
bağımsızlığı, sürdürülebilir büyüme ve enerji güvenliği için önemli fırsatlar sunacaktır.
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ABSTRACT
Purpose: Migration is a worldwide phenomenon. In India it is more among the tribal
communities and Himachal Pradesh is not exception to this problem. Not only the Central
Governments but also State Governments made efforts from time to time to tackle the problem
of tribal migration and have started various schemes for the tribal communities. However, there
is a research gap related to tribal communities. For the welfare of any community research can
play an important role. Research not only provides authentic information to the policy makers
from the grass root but also suggest practical measures to combat the problem. The main purpose
of this study is to analyze the existing policies for tribal development and their role to combat
migration among tribal communities.
Methodology: This study was based on secondary data. The data was collected from previous
researches, books and publications of Government of India and Himachal Pradesh were
consulted. The study was conducted with reference to Himachal Pradesh and was analytical in
nature. The policies related to tribal development being run in Himachal Pradesh were analyses
to draw the conclusion.
Results: The results of the study show that there is lack of special attention on combating tribal
migration. But we cannot deny the present development related policies and programs. The
results of the study will be helpful to government and policymakers to pay special attention to
these vulnerable groups.
Limitations: The Government of India and states governments have made efforts to develop the
tribal communities. In the present study main focus was on the analysis of the tribal development
policies being run in Himachal Pradesh. This study was restricted to the secondary data.
Empirical evidences are lacking in present research.
Conclusion: The problems of tribal people are different than other people of the country.
Because of land snatching, construction of power projects and other developmental activities
tribal people are losing their agricultural lands, which causes threat to their survival and are
getting migrated. Therefore it is important to analyse the existing policies and to suggest some
practical measures for tribal development.
Keywords: Tribal Development, Development Policies, Tribal Communities, Tribal Migration,
Challenges, India, Himachal Pradesh
INTRODUCTION
Migration, together with richness and mortality, is a basic component in deciding the populace
development and structure in a nation or an area. The perpetual or semi-lasting difference in
living arrangement of an individual or gathering of individuals is known as relocation. Relocation
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infers spatial versatility of populace grasping a wide range of regional developments intra-local,
between state and global. It causes redistribution of populace and is vital in the comprehension
of evolving man-assets connections. Actually relocation is an all-inclusive attribute of every
single human gathering independent of their financial improvement. The problem of migration
is more among the tribal communities than other communities.
Combined with tribal areas, 100% of ST population was covered under Tribal Sub-Plan. For
impartial flow of funds to ITDPs, the State has advanced a target equation for circulation of funds
dependent on a weightage of 40% to population, 20% to the area under Schedule V and 40% to
relative financial backwardness for each ITDP. In view of this recipe, the share of each ITDP is
Kinnaur-30%, Lahaul-18%, Spiti-16%, Pangi-17% and Bharmour-19%. Department of Tribal
Development works for the social and monetary upliftment of Scheduled Tribes of the state.
There are some schemes for the development of Scheduled Tribes in the state which incorporate
Special Central Assistance to Tribal Sub-Plan, Grants in Aid under Article 275(1), Skill
Development for Tribal People, Vocational Training in Tribal Areas, Mechanism for Marketing
of Minor Forest Produce through Minimum Support Price (MSP) and Development of Value
Chain for Minor Forest Produces, Institutional Support for Development and Marketing of Tribal
Products/Produce and Support through Tribal Cooperative Marketing Development Federation
of India Limited (TRIFED) for expertise improvement and advertising of ancestral relics/MFPs.
The significant role of the Department of Tribal Development is to advance and ensure privileges
of tribal people, actualize programs for instructive and monetary turn of events, formulate Tribal
sub-plan of the state, perform as the channelising agency for these funds, facilitate and screen
utilization of funds by different line departments in tribal areas and execute works in the ITDPs.
The Scheduled Caste/Scheduled Tribe Development Corporation works for the financial
strengthening of the tribal people by recognizing open doors for self-employment and income
generation for tribes, expanding skill development, institutional and showcasing support for them
to enter those livelihoods or improve them and in particular give concessional account to practical
pay age conspires through Special Central Assistances and different plans.
TRIBAL POPULATION IN INDIA
According to 1951 census, the tribal population was 5.6% of the total population of the country.
As per the last census (2011) of India, the tribal population contributes 8.6% to the total
population of India. 11.3% of the tribal population resides in rural areas and only 2.8% of the
tribal population resides in urban areas. In India there are total 550 tribes. During 2001-2011 the
decadal the overall population growth of the Indian population was 17.64% and the tribal
population growth rate in India was 23.7% during the same period. The decadal growth rate of
the tribal population in rural areas in India was 21.3% which was less as compare to the decadal
growth of tribal population (49.7%) in urban areas of the country. According to the Indian census
of 2011 the top five tribal populous States/Union Territories are Lakshadweep 94.8% followed
by Mizoram 94.4%, Nagaland 86.5%, Meghalaya 86.1% and Arunachal Pradesh
68.8%. States/Union Territories having least tribal population in India are Uttar Pradesh 0.6%,
Tamil Nadu 1.1%, Bihar 1.3%, Kerala 1.5%, Uttarakhand 2.9% and Punjab, Haryana,
Chandigarh, Delhi and Puducherry having no tribal population (Office of the Registrar General
and Census Commissioner India).
TRIBES IN HIMACHAL PRADESH
The tribes in Himachal Pradesh are mostly engaged in semi agricultural activities; such as rearing
of cows, sheeps, goats, etc. and ploughing small fields, warking on daily wages basis and partially
employment in government sector which are their sources of sustenance. Agriculture,
supplemented by animal husbandry, is the main occupation of these tribes. In Himachal Pradesh
mostly Pangwal, Gaddi, Lahaulas, Swangla and Kinnaura tribes are inhabited. Apart from these
small group of Bhot or Bodh, Jad, Beda, Lamba and Khampa tribes are also inhabited. In
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Himachal Pradesh the Scheduled areas are mostly covered with tribal population. Tribes are
spread in scheduled and non-scheduled areas of Himachal Pradesh. The entire state includes tribal
population. Chamba district of the state consists of highest numbers of tribal population with
135500 and Hamirpur district consists of lowest numbers of tribal populations with 3044 among
all the districts of Himachal Pradesh (Census Government of India 2011).
SCHEDULED AREAS IN HIMACHAL PRADESH
The Kinnaur, Lahaul, Spiti, Pangi and Bharmour are five Integrated Tribal Development Projects
(ITDPs) constitutes the scheduled area in Himachal Pradesh, fulfilling the minimum criterion of
50 percent Scheduled Tribe (ST) population concentration in a Community Development Block.
The most distinguishing mark of the tribal areas in the state is that they are very vast in area but
extremely small in population with the result that per unit cost of infrastructure activity is very
exorbitant. The Kinnaur scheduled area has total population of 84121 among which 48746 tribal
populations. Population density of the kinnaur is 13 per sq. km. and sex ratio is 819 with the
literacy rate of 80.00 per cent. Area of the Kinnaur is 6401 sq. km. Total population of Lahaul is
19107 with 15163 tribal populations. The area of Lahaul is 6250 sq. km and the population
density is 3 per sq. km. Sex ratio of Lahoul is 931 ans literacy rate is 74.97 per cent.
The Spiti scheduled area consist the total 12457 population among which 10544 is tribal
population. Spiti includes 7591 sq. km. area with the population density of 2 per sq. km. the
literacy rate of Spiti is 79.76 and sex ratio is 862. The Pangi scheduled area has 18868 population
including 17016 tribal population. The area of Pangi is 1595 sq. km. with the population density
of 12 per sq. km. the sex ration of Pangi is 970 and the literacy rate is 71.02 per cent. Bharmour
scheduled area has 39108 total population with 32116 tribal population. The areas of Bharmour
is 1818 sq. km. and the population density is 22 per sq. km. sex ratio of bharmour is 945 and the
literacy rate is 73.85 per cent (data is according to the 2011 census of India and Compiled from
Directorate of Tribal Development Shimla-2)
REVIEW OF LITERATURE
During this study some important previous studies were consulted to find out the research gap
for further study. Biswas and Rao (2016) studied on “Socio-Economic Status of Gaddi Tribe in
Himachal Pradesh: A Study”. The study was conducted in Kangra District of Himachal Pradesh
with reference to Gaddi tribes. An overview of living status, socio-economic condition and
occupation has been presented in this study. They stated that tribes are dominated and exploited
by elite society and are more vulnerable in Indian society. Politically and socio-economically
tribes are very poor. With the passage of time displacement modern behavior pattern has made
an adverse impact on the social, economic, value, beliefs, language and custom system of the
tribal communities. Industrialization has also made an adverse impact on tribal culture and
custom. Gupta (2018) conducted a study on tribal development in India-status and strategies. In
this study the researcher has highlighted the problems related to the tribal communities.
Provisions related to tribal communities in different five year plans have also been highlighted.
As for as strategies related to tribal development is concern the researcher suggested to active
participation of tribal people in development process, education in local language, quality of
health, improvement in socio-economic status and effective administrative should be set up in
tribal areas.
Sen (2018) conducted a study entitled “Tribal Development: A New Vision for Transforming
India. In this researcher the researcher has analysed some tribal development measures like
Constitutional Provisions and Safeguards, Educational Facilities, Tribal Advisory Council,
Representation in Legislatures and Panchayats, Commission for the Scheduled Tribes,
Reservation in jobs, Economic Opportunities, Administration of Scheduled and Tribal Areas,
Establishment of Welfare Department in States and Tribal Research Institute. The problems
related to tribal development has also highlighted. The researcher concluded that due to poverty,
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backwardness, oppression and social discrimination the tribal people could not contributed in
their potential to the development of the country. The initiatives taken by the government shall
definitely provide an opportunity to tribal people to contribute in the national development
equally. A study entitled “Migration of tribals and their settlements: A Study in Dindori District
of Madhya Pradesh” conducted by Behera (2019). The study highlighted the impact of migration
on children of the migrant parents. Migration pattern of tribal people in study area has also been
studied. The study found that in remote tribal areas where tribes are poor migration rate is higher.
Proportion of permanent migration to the total migration is very small. The study shows that
migration uplifted the living standard of tribal migrants. The study concluded that migration is
uncertain and it will remain continue until the regional disparities. With the pace of development
and urbanization tribal people can live in their villages and can work nearby the cities.
RESEARCH GAP
During this research review of existing literature was done. Very few literatures have been
mentioned above because of words and space limits. During the review of literature it was found
that there is insufficient information available related to the present study. The existing literatures
reveal that migration and tribal development are very important aspects in research and policy
formulation point of view. But very few researchers are concern related to these problems. Some
studies have methodological and results contradictions. Theoretical gap related to migration and
tribal development is also there. Large scale studies related to the present study are also lacking.
METHODOLOGY
The present study was based on secondary data only. The data was collected from previous
researches, books and publications of Government of India and Himachal Pradesh were
consulted. The study was conducted with reference to Himachal Pradesh and was analytical in
nature. The policies related to tribal development being run in Himachal Pradesh were analyses
to draw the conclusion. There are several policies and programs related to tribal development but
the present study was restricted to some selected policies only. This is because some policies are
common to the non-scheduled areas of the country.
LIMITATIONS OF THE STUDY
The Government of India and states governments have made efforts to develop the tribal
communities. In the present study main focus was on the analysis of the tribal development
policies being run in Himachal Pradesh. This study was restricted to the secondary data.
Empirical evidences in present research are lacking. The study was conducted at small scale and
demand of the time is to conduct such studies at large scale.
TRIBAL DEVELOPMENT INITIATIVES IN HIMACHAL PRADESH
The government has made efforts to combat the tribal migration and make their life easy. Some
of the important initiatives related to tribal development have been listed below. These are:
TRIBAL SUB PLAN: A MILESTONE FOR TRIBAL DEVELOPMENT
The tribal areas of Himachal Pradesh however scattered population keep on getting exceptional
consideration of the State Government essentially by virtue of their key area and relative
backwardness. The Tribal Sub Plan was begun in 1974-75 in the State and whole tribal population
was brought under the coverage of the Tribal Sub Plan by 1987-88. The progression of funds
from State Plan to Tribal Sub Plan has significantly expanded throughout some stretch of time
from 3.65 per cent in 1974-75 to 9 per cent by the end of the Eighth Five Year Plan and same
level for twelfth Five Year Plan. The acquisition of single solidified demand in the Annual
Budget and establishment of single line administration in the ITDPs have been exceptional
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accomplishments of the State in facilitation to the reason for financial advancement of tribal
people in the State.
A basic change during the time spent detailing the Tribal Sub Plan Strategy according to rules of
the Ministry of Social Justice and Empowerment now the Ministry of Tribal Affairs, Government
of India has been presented toward the end of the eighth Five Year Plan. The previous act of
arranging measure through and through exercise has been switched and decentralized cycle
taking Integrated Tribal Development Project (ITDP) as a Planning unit has been begun. The
formulation and execution of Tribal Sub Plan has been made need based, more practical and
result oriented.
DECENTRALISATION OF FINANCIAL POWERS
Under the demand No. 31 vide Finance Department (Regulation) Notification No. Fin(C)-A (2)2/83, dated 24 May, 1986, the Resident Commissioner was appointed as head of the Departments
in Pangi for various major heads of account. Special financial powers were delegated to the
Resident Commissioner Pangi vide Financial Department Notification No. Fin(C)-A (3)-6/83,
dated 17 June 1986. Except Kinnaur in other ITDPs of Himachal Pradesh the same powers (like
Resident Commissioner Pangi) were performed by the DC/ADC/ADM. The powers of Deputy
Commissioner were modified vide HP Personnel Department letter No. Per(A-I)B(2)-9/85-Vol.
V dated 21-09-1998. Now the powers of the Resident Commissioner/DC/ADC/ADM have now
been restructures in tribal areas of Himachal Pradesh, vide Financial Department (Regulation)
Notification No. Fin(C)-A (3)-6/83 dated 17 May, 2010 and Tribal Department Letter No.
TBD(A)4-5/91-II 2 June, 2010. Now the Resident Commissioner/DC/ADC/ADM will perform
the powers of Head of the Department with respect to all administrative and financial matters
including grant of administrative approval and expenditure sanction.
th

th

th

nd

PERSONNEL POLICY FOR TRIBAL AREAS IN HIMACHAL PRADESH
For the transfer policy of the employees, the state government has announced the tribal areas as
remote or hard areas. A minimum of two winters and three summers’ tenure has been fixed for
the government employees. After completion of this tenure in tribal areas, five choice stations
are asked from the employees and are adjusted in any one of the five station of his choice.
Normally the Government tries to give first appointment to the employees in the tribal or remote
areas. The government employees appointed in the tribal areas are given some extra benefits.
Since 01-03-1986 special winter allowances are being given to the employees in Himachal
Pradesh. As on 01-03-1986 the rate of alliance was ₹ 40/- per month, as on 02-11-1988 it was ₹
60/- per month, as on 01-01-1999 it was ₹ 100/- per month, as on 01-06-2006 it was ₹ 200/- per
month and as on 16-05-2013 the rate of alliance was ₹ 300/- per month which is still continue
(Tribal Sub-Plan 2020-2021 Government of Himachal Pradesh).
Extra tribal allowances are also being paid to the employees. The rate of tribal allowance as on
01-09-1991 was ₹ 50/- per month, as on 15-07-1996 it was ₹ 100/- per month, as on 01-09-2006
it was ₹ 200/- per month and as on 01-08-2012 the rate of tribal allowance was ₹ 300/- and still
continue (Tribal Sub-Plan 2020-2021 Government of Himachal Pradesh). There is also a
provision of over stay allowances for employees working in tribal areas. After completion of the
fix tenure of three years in tribal areas fixed by the government if any employee wants to continue
their services in tribal areas he is entitled with the benefits according to their period of over stay.
After completion of four years the employee will get extra over stay allowances @10% of the
basic pay, after completion of 5 years it will be @17.5% of the basic pay, after completion of 6
years it will be @25% of the basic pay and after completion of 7 years or more it will of @35%
of the basic pay (Tribal Sub-Plan 2020-2021 Government of Himachal Pradesh).
The Government of Himachal Pradesh has also made the provision of compensatory allowances
for the employees serving in tribal areas. To entitled compensatory allowances to the government
serving in tribal area or hard areas the government of Himachal Pradesh has divided these areas
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in to grades. The grades are given to the areas according to their geographical conditions,
facilities and approach from the other parts of the state. Grade-I has been given to the Pangi tribal
areas and as on 08-06-1999, the rate of compensatory allowance is being provided to the
employees serving in Pangi is ₹ 670/-. Grade-II has been given to the Lahaul, Spiti and Pooh
tribal areas and the rate of compensatory allowance is ₹ 620/-. Grade-III has been given to the
Dodra Kawar (this is remote area not tribal area) and the rate of compensatory allowance is ₹
520/- and the Grade-IV has been given to the Kinnaur and Bharmour tribal areas and the rate of
compensatory allowance is ₹ 420/- (Tribal Sub-Plan 2020-2021 Government of Himachal
Pradesh).
PROVISION OF EXTRA DAILY WAGES OF LABOURS
The labourers of tribal areas are also enjoys the benefit of extra daily wages. They get extra
benefit of daily wages by 25% than other parts of the state. Presently the Government of
Himachal Pradesh has announced to increase the daily wages of tribal labour from ₹ 248/- to ₹
254/- per day.
Besides all these incentives the Government of Himachal Pradesh has made the provision of
additional joining time to the employees those who get their employment in tribal or hard/remote
areas of the state. The detail of additional joining has been given in the table below:
Table 1 Additional Joining time for Employees in Tribal Areas in Himachal Pradesh
Tribal Area Additional Joining Time
Pangi

8 Days (throughout the Year)

Bharmour

4 Days between 15 December to 31 March

Lahaul

3 Days between 15 December to 15 June

Spiti

4 Days between 15 December to 30 April otherwise 3 Days Only

Kinnaur

None

th

th

th

st

th

th

Source: Draft Annual Tribal Sub-Plan 2020-21, Tribal
Department Himachal Pradesh Government-171002.

Development,

ESTABLISHMENT OF SINGLE LINE ADMINISTRATION IN TRIBAL AREAS OF
HIMACHAL PRADESH
The concept of Single Line Administration was first introduced in Pangi in 1986 on pilot basis.
After the success of this concept in Pangi it was expanded to Kinnaur, Lahaul, Spiti and
Bharmour ITDPs in 1988. In Pangi Resident Commissioner Plays the role of the head of the
Single Line Administration, in Bharmour ADM, in Lahaul Deputy Commissioner Lahaul & Spiti,
in Spiti ADC and in Kinnaur Deputy Commissioner Kinnaur play the role of head of the Single
Line Administration. The main objective of this concept was to shorten the administrative
process in tribal areas. This concept decreased the unnecessary administrative delay in process.
It gave pace to the tribal development.
ESTABLISHMENT OF EKLAVYA MODEL RESIDENTIAL SCHOOLS IN TRIBAL
AREAS
The concept of establishment of Eklavya schools in tribal areas is one of the landmarks in the
field of education. Eklavya model residential schools were first started first in 1997-98. The
purpose of these schools was to provide quality education to the tribal children at their door steps.
The focus of these schools is not restricted only to the academic activities but also on the overall development of the students. The Eklavya model residential schools are under the control of
Ministry of Tribal Affairs Government of India. As on 20-11-2020 there were 566 Eklavya model
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residential schools throughout the country. In Himachal there are 4 Eklavya model residential
schools. Only one Eklavya model residential school has been established in Pangi till date.
SCHEDULED TRIBES AND TRADITIONAL FOREST DWELLERS (RECOGNITION
OF FOREST RIGHTS) ACT, 2006
The Forest Rights Act (FRA), 2006 perceives the privileges of the timberland staying ancestral
networks and other conventional woodland inhabitants to backwoods assets, on which these
networks were reliant for an assortment of requirements, including business, residence and other
socio-social necessities. The woodland the board approaches, including the Acts, Rules and
Forest Policies of Participatory Forest Management strategies in both frontier and post-pilgrim
India, didn't, till the sanctioning of this Act, perceive the advantageous relationship of the STs
with the timberlands, considered in their reliance the backwoods as well as in their customary
thinking in regards to preservation of the timberlands.
The Act includes Rights of Self-development and Habitation which are normally viewed as
Individual privileges; and Community Rights as Grazing, Fishing and admittance to Water bodies
in woods, Habitat Rights for PVTGs, Traditional Seasonal Resource access of Nomadic and
Pastoral people group, admittance to biodiversity, local area right to licensed innovation and
conventional information, acknowledgment of conventional standard freedoms and right to
safeguard, recover or save or deal with any local area woodland asset for manageable use. It
additionally gives privileges to distribution of timberland land for formative purposes to satisfy
essential infrastructural needs of the local area. Related to the Right to Fair Compensation and
Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Settlement Act, 2013 FRA safeguards the
ancestral populace from removal without recovery and settlement. The Act further orders upon
the Gram Sabha and freedoms holders the obligation of preservation and security of bio-variety,
untamed life, woodlands, connecting catchment regions, water sources and other biologically
touchy regions as well as to stop any disastrous works on influencing these assets or social and
regular legacy of the tribals. The Gram Sabha is additionally an exceptionally engaged body
under the Act, empowering the ancestral populace to have a conclusive say in the assurance of
nearby approaches and plans affecting them.
Accordingly, the Act engages the woods tenants to access and involve the woodland assets in the
way that they were customarily acclimated, to safeguard, preserve and oversee timberlands,
shield backwoods inhabitants from unlawful removals and furthermore accommodates
fundamental advancement offices for the local area of timberland occupants to get to offices of
training, wellbeing, sustenance, foundation and so forth. The act was developed with the aims to
fix the authentic unfairness happened to the woods staying networks, guarantee land residency,
work and food security of the woods staying Scheduled Tribes and other conventional woodland
inhabitants and to reinforce the protection system of the timberlands by remembering the
obligations and authority for Forest Rights holders for supportable use, preservation of
biodiversity and upkeep of environmental equilibrium.
RESULTS AND DISCUSSION
Time to time attempts has been made by the governments to ensure the quality life of tribal
communities. Large number of policies and programs have been formulated and and launched to
increase the status of tribal communities in the countries. In spite of all these policies and
programs tribal communities not in Himachal Pradesh but throughout the country are still
struggling for quality of basic requirements i. e., quality of health services, quality of educational
and training institutions, quality of road network, high speed internet facilities, quality of mobile
signal strength, etc. at their door steps or nearby the locality. Poverty and deprivation are still
there among tribal communities. This may be because of ignorance among the communities
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related to the developmental policies and programs. Negative administrative attitude towards
tribal communities may also be one of the reasons of under development of the tribal
communities. Lack of close interaction between administration and citizens may causes
hindrances for effective implementation of the policies. There is a need of mutual citizen
administrative intervention for the efficiency and effectiveness of the tribal development policies
and programs. Strengthening close administrative-citizen relationship is need of the hour.
On the one hand governments are working for the upliftment of life standard of tribal people and
on another hand tribal areas are being exploited at large. Availability of high natural resources in
tribal areas attracts the money-lenders to exploit these areas at very low cost. With respect to
Himachal Pradesh, Kinnaur is one of the best examples of exploitation of tribal area. High
capacity of hydro power projects have been constructed or being constructed. This has increases
the land slide possibilities in Kinnaur and many people have lost their lives due to landslides.
This causes socio-economic decline and out migration among the tribal communities. A proposed
hydro power project with a capacity of 449 MW in Pangi tribal area will merge the most fertile
areas of the Pangi valley (e. g. Luj, Punto, Phindpaar, Phindru and Shour) in it. This also causes
large amount of socio-economic decline and people shall force to migrate. Development policy
and exploitation of natural resources of tribal areas cannot go together.
Rights on natural resources should be legally handover to the tribal people, so that they can uplift
their socio-economic condition. To perform developmental activities local people should involve
and their consents should be taken into consideration seriously. The creative ideas and
suggestions regarding development should be called from the tribal people and should implement
with mutual consents. A due respect should be paid to the traditions and customs of the tribal
people during introducing new idea or technology. To combat the problem of tribal migration
employment oriented small scale and cottage industries should be setup according to the market
demand. Local products should be explored. Tribal areas in Himachal Pradesh have high tourism
potentials. By increasing tourism possibilities local people can get employment and it can help
decrease in migration. The results of the study show that there is lack of special attention on
combating tribal migration. But we cannot deny the present development related policies and
programs. The results of the study will be helpful to government and policymakers to pay special
attention to these vulnerable groups.
CONCLUSION
Tribes in India have come to be conceptualized primarily in relation to their geographical and
social isolation from the larger Indian society and not in relation to the stage of their social
formation. This is why a wide range of group and communities at different levels of the social
formation have all come to be categorized as tribes. By virtue of the fact that tribes lived in
isolation from the larger Indian society, they enjoyed autonomy of governance over the territory
they inhabited. They held the control over the land, forest and other resources and governed
themselves in terms of their own laws, traditions and customs. The problems of tribal people are
different than other people of the country. Because of land snatching, construction of power
projects and other developmental activities tribal people are losing their agricultural lands, which
causes threat to their survival and are getting migrated. Therefore it is important to analyse the
existing policies and to suggest some practical measures for tribal development.
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AN ANALYSIS OF EFFICIENCY OF SANITATION AND SAFETY PRACTICES AT
TRADITIONAL WET MARKETS IN THE MEKONG DELTA:
CAUSAL LOOP DIAGRAM APPROACH
Dr. Tien Dung KHONG
School of Economics, Can Tho University, Vietnam
ABSTRACT
This paper aims to propose solutions to improve the effectiveness of hygiene and safety practices
at traditional markets in the Mekong Delta. Primary data to investigate people's behaviors and
perceptions are employed for analysis. The research results reveal that the majority of small
traders and market shoppers have an overview of the current pandemic as well as good
compliance with hygiene and safety practices in general and disease prevention in particular. In
addition, this research also organized group discussions with experts who are market
management boards and local officials, helping the results to have an objective view of the issues
in the wet market. Moreover, the Causal Loop Diagram is used in this research to analyze the
relationship between factors such as wearing a mask, keeping distance, personal health, attitude,
risk of stretching, social distance, cost of illness, and other factors.
Keywords: hygiene and safety, Mekong Delta, market shoppers, traditional wet market
1. INTRODUCTION
The Covid-19 pandemic is an infectious disease pandemic with the agent being the SARSCoV-2 virus, which is taking place on a global scale. Originated at the end of December 2019
with the first epidemic center recorded in Wuhan city in central China. This entails consequences
such as people losing their jobs, having no income; education quality being difficult; put great
pressure on local leaders and authorities (Bach Hoang Viet, 2020). In general, human behavior
plays a huge role in disease prevention. Given the role human behavior plays in the spread of
disease, it is important to understand what motivates people to engage in or refrain from healthrelated behaviors during a pandemic. These behaviors not only reduce the individual's risk of
infection but also limit the spread of disease to others. In Vietnam, especially the Mekong Delta,
which has a deep tradition from generations through traditional markets. A traditional market is
a place where small traders meet, buy and sell, exchange goods, and a place for people to gather
crowded to buy items, food, and clothes. With the current situation, authorities at all levels
urgently need a map of hygiene and safety practices in markets to easily control and know the
factors affecting, effectiveness and consequences. and from there propose a reasonable and most
convenient solution.
2. LITERATURE REVIEW
When studying influencing factors, factors such as gender, age, race, and place of residence
(Nicholas W. Papageorge, 2021); factors of misinformation about the spread of disease,
difficulties with probabilistic thinking (Barth et al. 2020, Lillard and Willis 2001; Delavande et
al. 2006), belief determinism (Akesson et al. 2020) is suitable for the topic. In addition, social
network factors in the transmission of Covid-19 within and outside countries (Milani, 2021) and
occupational factors (Bonacini et al, 2021; Saltiel, 2020; Okubo, 2020 Rahman, 2020) are both
related to the topic. The initial economic consequences of the pandemic are especially damaging
for low-income individuals, and behaviors stemming from the pandemic can place a relatively
large burden on lower-income individuals. For example, individuals with higher incomes are
more likely to report being able to work from home and more likely to have transitioned to
telecommuting rather than losing their jobs. As a result, the adoption of self-protective
approaches to behaviors, such as social distancing, is more realistic, comfortable, and feasible
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for people with higher incomes, evident in the changes in behavior (Nicholas W. Papageorge,
2021). It is noteworthy that many of the same relationships found in other health contexts are
evident here. In other words, well-documented sociodemographic differences in health behaviors
and as a result health disparities persist into the current pandemic (Yancy, 2020). Specific factors
include income, sociodemographic variables (e.g., race and gender), pre-pandemic health
characteristics, loss of jobs and income due to the pandemic, and employment arrangements. jobs
(e.g. the ability to work remotely) and housing quality (e.g., access to outdoor spaces at home),
along with pandemic beliefs and perceptions (e.g. whether individuals are socially aware of
distance as an effective measure and consequences of infection). In particular, respondents were
asked if they had changed any behavior in response to the pandemic; whether they increase social
distancing, including avoiding public spaces, doing fewer errands, and visiting friends and family
less; and whether they increase hand washing or wearing masks. The data contains information
on a range of additional self-protective behaviors (Belot et al, 2020).
In the research paper, a systems thinking model is used - a method that seeks to comprehensively
solve persistent problems through understanding the complex dynamic interactions between
actors and feedback mechanisms affecting the environment. the behavior of the system over time
(Sterman, 2000; Kelly et al., 2013; Mai and Smith, 2018). Originally developed by Von
Bertalanffy in 1956, systems thinking shapes a problem in terms of the whole, rather than
focusing on specific components (Senge, 2006). It allows a better understanding of the dynamics
of change and the location of levers in the system (Van Mai and To, 2015); those are the tipping
points, where a small change can produce large changes that lead to lasting improvements in the
entire system (Meadows, 1999). Importantly, systems thinking allows forecasting the outcomes
of policy decisions, as well as the unintended consequences of intervention programs and
strategies (Van Mai and To, 2015; Mai and Smith, 2015). Currently, the approach is widely used
by scholars and practitioners to address sustainability challenges in many fields (Mai and Smith,
2015; Van Mai and Toi, 2015; Turner. et al., 2016).
In summary, previous studies have pointed out the situation and bad effects of the Covid-19
pandemic, but these research topics mostly focus on the factors that affect the behavior of people.
people as well as only research on the relationships and demographic characteristics of the
respondents, but have not come up with any specific practical measures to improve the situation
or enhance the quality of environmental sanitation and human health. People. Therefore, this
topic will study the situation of hygiene and safety practices at markets as well as the management
situation of superiors in disease control, promoting available advantages as well as overcoming
shortcomings. point. From there, propose solutions to improve the effectiveness of hygiene and
safety practices in traditional markets in the Mekong Delta region through group discussions and
surveys in Can Tho city and An Giang province. This study uses the method of the Causal Loop
Diagram to have a specific management process for hygiene and safety practices in the market.
That will be a solid foundation in the future for disease management, environmental pollution,
public health in general, and Covid-19 in particular because the germs of diseases are always
latent in each person's life. Because it is necessary to prepare carefully and carefully in advance,
to avoid the case that when there is an outbreak of an epidemic, then find a solution to handle it,
it is very easy to make many unfortunate mistakes.
3. DATA AND METHODOLOGY
3.1. Data
The data source in this study was collected through a direct survey at markets in An Giang
province and Can Tho city. This is a survey conducted in two months, the survey subjects are
small traders and market shoppers. Regarding the sampling method, the topic is simple random
sampling. A simple random sampling method can give good results if there is not much difference
between the units of the population. The proportion of respondents was divided according to the
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size of each traditional market in each area, therefore, Chau Doc market and Cai Khe market
were selected for the most interviews.
3.2. Methodology
- Descriptive statistics
The descriptive statistics method is a method related to data collection, summary, presentation,
calculation, and description of different characteristics to reflect in general the research object.
The descriptive statistics method was used for the statistical analysis. In this study, the descriptive
statistical method was used to describe several variables related to the demographic
characteristics of the respondents, including age, gender, ethnicity, and occupation.
- Interviewing and interviewing experts
The expert interview method is a method to collect opinions of experts in identifying and
evaluating a situation, problem, or practical problem. This method gathers different opinions of
experts, checking each other to have a more objective view of an issue. In this study, the
collection of information by the expert method was used to have a more detailed understanding
of the situation at traditional markets, namely the awareness of market shoppers in epidemic
prevention and control. ; Hygiene and safety practices at the market and recommendations and
suggestions in the future
- Causal Loop Diagram method
To understand and emphasize the role and challenges associated with traditional markets and
hygiene and safety practices, this study used systems thinking approach (Gharajedaghi, 2011).
The systems thinking approach is a useful technique to better understand systematic problems
from simple to complex, with a focus on building a causal loop diagram (CLD).
A CLD is a graph built to visualize how related variables affect other variables. Causal loop
diagrams consist of major system components, which are nodes that represent the connection
between variables and the relationships between them, based on the cause affecting an outcome.
The arrows represent relationships and the characters "+" (positive) or "-" (negative).
Symbolically, causality in CLDs is represented by a plus (+) or minus (-) sign along with an
arrow connecting the two. While the plus symbol indicates a positive cause-and-effect
relationship, where the two variables move in the same direction; The minus sign indicates a
negative causal effect, where the two variables change in opposite directions.
The information used for the entire study was collected from stakeholder groups in three phases,
as follows:
Stage 1 – Front Station: The author travels to Can Tho and An Giang (Northern Mekong Delta)
to meet management staff at traditional markets.
Stage 2 – Group discussion: Open group discussion among stakeholders (small traders, market
management, and neighboring households) in traditional market areas, including 6 markets: Cai
Khe market, O Mon market, Co Do market, Chau Doc market, Tinh Bien market, Tri Ton market.
The discussion revolved around practical issues at the market such as food safety and hygiene,
fire prevention, waste collection, and management; the situation of buying and selling at the
market before and after the Covid-19 epidemic as well as the response and awareness of the
people. For households, the topic applies the non-probability sampling method to determine
which household will be selected as a sample to collect data. It is done by going to the booth and
looking for their referrals for information. In addition, the observation method is used as a way
of gathering information by observing the behavior of market shoppers and interacting with
activities related to hygiene and safety practices.
Stage 3 - Key informant interview: Concluding focus group sessions with representatives and
key people in charge of issues related to hygiene and safety practices from experts from different
countries. Departments, Unions, People's Committees and Can Tho University (Vietnam). They
were invited to participate in research to provide existing knowledge about their local safety and
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hygiene practices and to discuss in depth the current situation and key drivers of current
difficulties.
- The secondary logit regression model (Ordinal Logit)
The traditional Logit regression model is a quantitative model in which the dependent variable is
a dummy variable. According to Stock and Watson, the Logit model has the form:
Li = ln (Pi / 1- Pi) = Zi = β1 + β2Xi + ui
Model to test the statistical significance of the coefficients: using z-statistics, testing the general
significance of the whole model: using chi-square statistics.
However, the variable Y in this model receives a value from 1 to 5, representing the degree of
agreement of the small traders about the general management situation of the market
management board, so a special form of the logit model will be used Ordinal Logit (Ologit).
Y is the dependent variable: Organizing training, information, and communication for all workers
and small traders at the market (5-level Likert scale). X is the independent variable used in the
model.
4. RESULTS
4.1. Characteristics of respondents
The study was carried out in Can Tho and An Giang in different markets. In Can Tho, a
survey was conducted at Cai Khe market (Ninh Kieu district), O Mon market (O Mon district)
and Co Do market (Co Do district). In An Giang, the markets selected for data collection include
Tri Ton market (Tri Ton district), Chau Doc market (Chau Doc city), Long Xuyen market (Long
Xuyen city), and Tinh Bien market (Tinh Bien district). Record). Cai Khe market was chosen to
survey the most out of 7 markets, accounting for nearly ½ of the observations in Can Tho. In An
Giang, the number of interviewees at Chau Doc market was the most compared to the other 3
markets.
Age is one of the factors that affect the awareness and behavior of hygiene practices of market
shoppers. When experiencing the same event between different ages as well as different
generations, there will be differences in hygiene. There is also a difference in the perception as
well as the way of thinking from which self-protection behavior is different. The survey results
showed that the age of the interviewees ranged from 16 to 71 years old. In Can Tho city, the
number of male respondents is 48 (accounting for 22%) and is much lower than the number of
female respondents, 152 people (accounting for 78%). Similar to traditional markets in An Giang
province, the number of female respondents is 4 times higher than the number of male
respondents.
Ethnicity is one of the main factors of cultural characteristics, which greatly affects
consumption habits and individual perception. The respondents selected for the interview belong
to the three most common ethnic groups in the Mekong Delta: Kinh, Chinese, and Khmer. From
the survey results, Kinh people account for a very large proportion of the total number of
observations, 8 times higher than the total number of Hoa and Khmer people. Only 10 people
from the Khmer ethnic group participated in the interview. This shows that the Khmer people
account for a relatively small proportion in the Mekong Delta provinces. Each province/city
conducts a survey of 200 random respondents at markets, so most of the respondents are small
traders at markets, trading and doing free trade, accounting for more than 20%.
4.2. Cause-and-effect loop diagram of management practices of safety measures at the
market
Through the survey, most of the respondents chose a market near their home to facilitate
shopping and save travel time. Because they are close to home, it is easy for them to understand
the product origin to make the best choice, this is one of the ways to protect their health. However,
frequent going to the market or the fact that many people gather in large numbers make it difficult
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to keep a distance as prescribed, it is very easy to spread the SARS-CoV-2 virus, and it is also
difficult for management to control. The good news is that most people have formed the habit of
wearing masks in public and using hand sanitizer frequently.

Figure. Loop of market frequency, distance, and people's perception
Looking back, people need to wear masks in all cases, especially in crowded places like
markets. Small traders every day interact with many people going to the market, one person going
to the market goes to many places in the market. Although knowing that buying food for eating
and daily needs is very necessary, it is difficult to find an alternative, but each person who goes
to the market has also limited as much as possible the frequency of travel, replacing with buying
more items at once to avoid crowding. And to further contribute to disease prevention, to protect
the health of themselves, their families, and society, using medical or cloth masks is the simplest
measure. However, due to limited economic conditions or because the selection of mask products
is not thorough, many people have been using poor quality masks, causing discomfort to the face
area. Another reason is that the weather is hot, rainy, and windy, so wearing a mask often is very
suffocating, making it difficult to breathe and creating an uncomfortable and frustrating feeling.
But it is that discomfort that has helped people to somewhat resist Covid-19, limiting the spread
of the SARS-CoV-2 virus. That is also how to market shoppers and small traders protect their
health.

Figure. The loop of regularly wearing a mask
The R1 loop shows that protecting yourself in all situations is one of the best ways to prevent
epidemics, good prevention always means limiting the risk of spreading the SARS-CoV-2 virus.
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Looking at it from a different angle, namely, the R2 loop, wearing a mask often will create
an uncomfortable feeling. There are many reasons for that mentality. For example, the quality of
the mask is not good, the material is not cool, causing itchiness or heat to the face; masks have
been used many times but have not been properly washed; Hot weather plus wearing a mask
causes a feeling of suffocation, difficulty breathing or wearing a mask greatly hinders
communication and exchange of goods, especially in crowded places such as markets.
Most succinctly, in the R3 loop, it shows that wearing a mask is to protect your health. On
the contrary, one of the ways to protect yourself is to always wear a mask in public places,
especially in markets. Those two things are causally related.
Through group discussions and surveys, market management always pays close attention and
regularly reminds buyers and sellers of the implementation of 5K rules. However, there are still
people who do and do not follow. When being reminded of a certain problem, small traders will
somewhat have a bad and uncomfortable mentality. That leads to behavior that does not want to
perform and refuses to comply with the rules.
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Figure. Loop of management process at markets
The R4 loop is the most common human condition. When being reminded of a certain issue
by others too many times, the mood of the person being reminded will be somewhat affected.
However, if you look at it from another angle, at the R5 loop, there are many people who,
when affected, still perform well. They simply don't want to be reminded further to bring that
negative emotion to themselves.
The R6 loop is a large loop consisting of R4 and R5. When the management board reminds
a small merchant or a market-goer of a certain problem, most of them will immediately comply.
Of course, following the rules always yields the best results.
The problem of environmental sanitation affects many fields such as education, health,
economy, trade, and tourism. Environmental sanitation is very necessary for human life and
activities, but now we are facing the risk of environmental pollution and scarcity of clean water.
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Figure. The loop of hygiene management in markets
In the R7 loop, the trading business is proportional to a lot of waste discharged into the outside
environment. Someone will sort them out and then throw them away.
However, in the R8 loop, some traders at the market don't sort their waste but just throw it in
the trash, which makes it more difficult for the garbage disposal agencies because they need to
sort it again, which is a quite expensive time and effort.
Finally, R9 covers the meaning of waste to human health. Logically, if the community's
environmental awareness is poor, a large amount of waste will be dumped directly into the
environment and human health and income.
4.3 Ordinal Logit regression model
Although there are some slight differences between the respondents in An Giang and Can
Tho, in general, there are some similarities between the two places. Data is the estimated result
of 400 respondents selected for interview. Since age expectations are not significant in either
table, it is still not significant for the population as a whole. Similar to the ethnic variable, no
matter what ethnicity people belong to, they still have the same opinion and level of agreement,
there is not too much difference. Besides, in general, the medical declaration has no meaning,
which proves that this variable does not influence whether the market organizes information and
propaganda training or not. As mentioned above, there is a difference between men and women
in their desire to participate in periodic training and information dissemination courses. Gender
expectations at the 1% significance level are similar to the remaining expectations.
Although the management's ban on mass gatherings at the market has no meaning in the
markets of Can Tho, it does make sense on the whole. Although expecting the management to
remind about the situation of wearing masks as well as investing in banners, news information is
not meaningful to the number of An Giang respondents, in general, it has an impact on
management in markets.
Table. Estimated results according to the logit model of the total number of respondents in
An Giang and Can Tho
PVariables
Coef
VIF
value
Age
-0,007ns 0,302
1,01
(0,007)
Gender

0,559*** 0,008
(0,21)

1,02
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Ethinic

-0,163ns
(0,233)

0,484

1,05

Health declaration

0,151ns
(0,134

0,260

1,28

The management is concerned about the hygiene situation

0,86***
(0,19)

0,000

1,19

Management prohibits large gatherings of people

0,455*** 0,000
(0,97)

1,07

The management regularly reminds us to wear masks

0,864*** 0,000
(0,216)

1,22

The management board has signs guiding the prevention of 0,644*** 0,000
diseases
(0,16)
Observation

1,23

Chi-square

0,0000

400

458,39257
Note: (***), (**) and (*) are statistically significant at 1%, 5% and 10% levels; (ns) not
statistically significant
Source: Survey results, 2021

Log-likelihood

5. CONCLUSIONS
Traditional homes, schools, workplaces, and markets are all examples of contexts where people
carry out their daily activities. The health status of populations is determined to a large extent by
the conditions in these facilities as well as by the availability of health care services. Various
holistic concepts have been developed in recent years to create an environment that supports
health - not merely identifying hazards but supporting and uniquely improving facilities to
maintain and promote health.
Besides the advantages and results achieved, traditional markets also face some difficulties in
construction and development because most of them are small in scale, and some temporary
markets do not have cage houses; Conditions of facilities and environmental sanitation, food
hygiene and safety, and fire prevention and fighting have not been focused. Most markets do not
have a public land fund, so land acquisition and implementation of compensation and clearance
policies take a long time, affecting market construction and development.
The epidemic prevention and control is going well, but it is not good and uniform among markets.
Can also be understood due to differences in regional culture, urban-rural, local government, and
geographical location. The wearing of masks and the sense of self-preservation in people
everywhere can be seen. However, there are still many unskilled workers due to their low level
of education.
In general, the management and small businesses both want to increase the area of the premises
to better serve the business and limit the gathering of many people at the same time. They also
hope that the epidemic will soon pass so that the market can operate as bustling as before.
The situation of general hygiene, garbage cleaning, and disposing of garbage in the right places
is well observed by the people. However, the management board has no policy to encourage
people to separate garbage, limit pollution to the surrounding environment as well as create
potential economic value for renewable energy.
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The fire prevention and fighting work went quite well with the close cooperation of small
businesses and superior authorities. This should continue to promote more in the future.
Regarding investment capital, it is necessary to mobilize the synergy of the whole society,
combine effectively using state capital, support capital from target programs, and especially
socialized capital. Well, implement policies on investment incentives for building markets in
terms of land, taxes, and other supports during the implementation of market investment projects
in the province. Review, adjust, supplement or propose amendments and supplements to
mechanisms and policies to support investment and market development following the province's
conditions.
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1876-1928 YILLARI ARASINDA ANADOLU SAHASINDA YAYIMLANAN DİL
BİLGİSİ KİTAPLARINDAKİ TERİMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI
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ÖZET
Türkçenin geçmişten günümüze kadar yazılmış pek çok gramer kitabı bulunmaktadır. Bu
çalışmanın amacı; Osmanlı Türkçesinin son dönemi ile Türkiye Türkçesinin 20. yüzyıl başındaki
dil bilgisi kitaplarını incelemek, bunlarda yer alan gramer terimlerini ve onların işlevlerini
tanıklarla göstermektir. Nitel araştırma yöntemlerinden tarama modelinin kullanıldığı çalışmada
verilerin toplanması aşamasında doküman incelemesi yönteminden faydalanılmıştır. Çalışmanın
evrenini, 1876’dan dil inkılabının yapıldığı 1928 yılına kadar yayımlanan dil bilgisi kitapları
oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemi ise yirmi iki adet dil bilgisi kitabında yer alan terimler ve
bu terimlerin işlevlerinden meydana gelmiştir. Çalışmada Kavâid-i Türkiye (Ahmet Cevdet
Paşa), İlm-i Sarf-ı Türkî (Süleyman Hüsnü Paşa), Nahv-ı Osmânî (Selim Sâbit), Sarf-ı Osmânî
(Selim Sâbit), Kavâid-i Lisân-ı Türkî (Halit Ziya Bey), Mutavvel Sarf-ı Osmânî (Mihrî), Amelî
ve Nazarî Talim-i Lisân-ı Osmânî (Ahmet Rasim), Nev Usûl Sarf-ı Türkî (Şemseddin Sami),
Kavâid-i Lisân-ı Türkî (Tâhir Ken’ân), Mükemmel Osmanlı Sarfı (Manastırlı Mehmet Rıfat),
Hâce-i Lisân-ı Osmânî (Manastırlı Mehmet Rıfat), Kavâid-i Lisâni Osmânî (Ömer Sıdkı),
Mükemmel Kavâid-i Lisân-ı Osmânî (Ömer Sıdkı), Üss-i Lisân-ı Türkî (Mehmet Sadık),
Külliyat-ı Kavâid-i Lisân-ı Osmânî (Râşid), Nahv-ı Osmânî (Şeyh Vasfi), Türkçe Sarf ve Nahiv
(Hüseyin Cahit), Mufassal Yeni Sarf-ı Osmânî, Yeni Usul Muallim-i Sarf (Ahmet Rasim),
Türkçe Sarf ve Nahiv Eski Lisân-ı Osmânî Sarf ve Nahiv (Ahmet Cevat Emre), Türk Dilinin Sarf
ve Nahvi (Köprülüzâde Mehmed Fuat ve Süleyman Saip), Türkçe Yeni Sarf ve Nahiv (Mithat
Sadullah) isimli eserler ele alınmıştır. İncelenen dil bilgisi kitaplarında yer alan isim, sıfat, zamir,
fiil, fiilimsi, zarf, edat, bağlaç ve ünlem gibi kelime türleriyle ilgili terimlere, bu terimlerin
görevlerine ve terimlerle alakalı tanıklara yer verilmiştir. Çalışmadan elde edilen veriler
doğrultusunda, eserlerdeki dilin yapısının ve işleyişinin günümüzden çok uzak olmadığı tespit
edilmiştir.
Anahtar sözcükler: Türk dili, Türk dili grameri, Dil bilgisi, Gramer terimleri.
COMPARISON OF THE TERMS IN TURKISH GRAMMAR BOOKS PUBLISHED
BETWEEN 1876-1928
ABSTRACT
There are many grammar books written in Turkish from the past to the present. The aim of this
research is to research the grammar books of Ottoman Turkish in the last period and Turkish at
the beginning of the 20th century, to show the grammar terms and their functions with witnesses.
In the study where a qualitative research method and a screening model were used, the document
review method was used at the data collection stage. The content of the study consists of grammar
books published from 1876 to 1928, when the language revolution was carried out. The sample
of the study consisted of the terms contained in twenty-two grammar books and the functions of
these terms. In the study, Kavâid-i Türkiye (Ahmet Cevdet Paşa), İlm-i Sarf-ı Türkî (Süleyman
Hüsnü Paşa), Nahv-ı Osmânî (Selim Sâbit), Sarf-ı Osmânî (Selim Sâbit), Kavâid-i Lisân-ı Türkî
(Halit Ziya Bey), Mutavvel Sarf-ı Osmânî (Mihrî), Amelî ve Nazarî Talim-i Lisân-ı Osmânî
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(Ahmet Rasim), Nev Usûl Sarf-ı Türkî (Şemseddin Sami), Kavâid-i Lisân-ı Türkî (Tâhir
Ken’ân), Mükemmel Osmanlı Sarfı (Manastırlı Mehmet Rıfat), Hâce-i Lisân-ı Osmânî
(Manastırlı Mehmet Rıfat), Kavâid-i Lisâni Osmânî (Ömer Sıdkı), Mükemmel Kavâid-i Lisân-ı
Osmânî (Ömer Sıdkı), Üss-i Lisân-ı Türkî (Mehmet Sadık), Külliyat-ı Kavâid-i Lisân-ı Osmânî
(Râşid), Nahv-ı Osmânî (Şeyh Vasfi), Türkçe Sarf ve Nahiv (Hüseyin Cahit), Mufassal Yeni
Sarf-ı Osmânî, Yeni Usul Muallim-i Sarf (Ahmet Rasim), Türkçe Sarf ve Nahiv Eski Lisân-ı
Osmânî Sarf ve Nahiv (Ahmet Cevat Emre), Türk Dilinin Sarf ve Nahvi (Köprülüzâde Mehmed
Fuat ve Süleyman Saip), Türkçe Yeni Sarf ve Nahiv (Mithat Sadullah) were examined. The terms
related to word types such as noun, adjective, pronoun, verb, verbal, adverb, preposition,
conjunction and exclamation, the tasks of these terms and the witnesses related to the terms are
included in the grammar books examined. According to the data obtained from the study, it has
been determined that the structure and functioning of the language in the works is not too far
from the present day.
Keywords: Turkish language, Turkish language grammar, Grammar, Grammar terms.
GİRİŞ
Dil; insanlar arasında iletişimi sağlayan, geçmişin mirasını günümüze taşıyan, sürekli gelişim
içinde olan ve yaşayan bir varlıktır. Kültürümüze ait unsurlara ulaşabilmemiz ve geleceğimizi
sağlam temeller üzerine oturtabilmemiz için büyük bir güçtür. Türkçe Sözlük’te dil, “İnsanların
düşündüklerini ve duyduklarını bildirmek için kelimelerle veya işaretlerle yaptıkları anlaşma,
lisan” şeklinde tanımlanır (1998, s. 586). Ergin, dilin “İnsanlar arasında anlaşmayı sağlayan tabiî
bir vasıta, kendisine mahsus kanunları olan ve ancak bu kanunlar çerçevesinde gelişen canlı bir
varlık, temeli bilinmeyen zamanlarda atılmış gizli antlaşmalar sistemi, seslerden örülmüş sosyal
bir müessese” olduğunu dile getirir (2009, s. 3). Aksan, bir anda düşünülemeyecek kadar çok
boyutlu olan dilin bazı sırlarının, günümüzde bile çözülemeyecek yapıda büyülü bir varlık
olduğuna dikkat çeker (2007, s. 11).
Şemsettin Sami, Kâmûs-ı Türkî’nin Ön Sözünde dilin kelimelerden oluştuğunu, kelimelerin
kişinin isteğini anlatmasını sağladığını ve her dilin kendine özgü kurallara göre meydana
getirildiğini söyler. Bununla birlikte bir dilin sermayesinin kelimelerle dil bilgisi ve gramerinden
ibaret olduğunu belirtir (Gündoğdu vd., 2018, s. 11). Korkmaz; dil bilgisini “çeşitli düzeydeki
okullarda, Türkçenin ses, şekil ve cümle yapısı ile cümlenin ögeleri arasındaki anlam ilişkilerini
öğreten bilgi dalı; bu bilgileri veren dersin ve kitapların adı” (1992, s. 44); grameri de “Bir dili
ses, şekil ve cümle yapıları ile dilin çeşitli ögeleri arasındaki anlam ilişkileri açısından
inceleyerek bunlarla ilgili kuralları ve işleyiş özelliklerini ortaya koyan bilim. Ses bilgisi, şekil
bilgisi, cümle bilgisi ve anlam bilgisi gramerin başlıca bölümleri” (1992, s. 75) şeklinde tarif
eder.
Dil bilgisi öğretiminin vazgeçilmez unsuru dil bilgisi kitaplarıdır. Türk dilinin geçmişini
görebilmek için farklı coğrafyalardan bugünlere gelen dil bilgisi ve gramer kitaplarını irdelemek
gerekir. Bergamalı Kadri’nin 1530 yılında yazdığı Müyessiretü’l Ulûm isimli eser, Anadolu
sahasında yazılan, Batı Türkçesinin ilk dil bilgisi kitabı olarak kabul görmektedir. Bu eserden
sonra pek çok dil bilgisi kitabı kaleme alınmıştır. Bunların başlıcaları şu şekildedir:
Hacı Mehmed Zihni Efendi- Kavâid-i Türkiye; Ahmet Cevdet Paşa- Kavâid-i Osmâniyye (1851),
Medhal-i Kavâid (1851), Kavâid-i Türkiye (1875), Belâgat-ı Osmâniyye (1880); Kütahyalı
Abdurrahman Fevzi Paşa- Mikyâsü’l-Lisân Kıstâsü’l-Beyân (1881); Abdullah Ramiz PaşaLisân-ı Osmânî’nin Kavâidini Hâvi Emsile-i Türkî (1866); Süleyman Paşa- İlm-i Sarf-ı Türkî
(1875); Ali Nazîma- Lisân-ı Osmânî (1884); Selim Sabit- Sarf-ı Osmanî (1881), Nahv-i Osmanî
(1881); Mihri- Mutavvel Sarf-ı Osmanî (1888), Zübde-i Nahv-i Osmanî; Ahmet Rasim- Amelî
ve Nazarî Talim-i Lisân-ı Osmanî (1890), Tecrübeli Sarf; Şemsettin Sami- Nev Usul Sarf-ı Türkî
(1892); Ömer Sıdkı- Mükemmel Kavâid-i Lisân-ı Osmânî (1892); Manastırlı Mehmet RıfatHâce-i Lisân-ı Osmâni (1895), Mükemmel Osmanlı Sarfı, Külliyât-ı Kavâid-i Osmaniye; Halit
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Ziya- Kavâid-i Lisân-ı Türki (1892); Tahir Kenân- Kavâid-i Lisân-ı Türkî (1892); Şeyh Ali
Vasfî- Mufassal Yeni Sarf-ı Osmânî (1900); Hacı Mehmet Zihnî- Kavâid-i Türkiyye; Necip
Asım- Osmanlı Sarfı (1894); Mehmet İhsan- Hülâsa-i Lisân-ı Türkî (1902); Fazlullah HanLügat-ı Türkî (1852); B. Zeki- İlâveli Sarf-ı Osmânî (1893-1894); Feraizcizâde Mehmed Şâkir
Efendi- Perseng-i Sarf-ı Lisân-ı Âdemî ve Şükûfenisâr-ı Zebân-ı Umûmî ve Osmânî (1894);
Yanyalı Ali Rıza Efendi- Okuma Yazma Bitiği Yazılışı (1898); Yusuf Talibzâde Tıflisî- Kitâb-ı
Teshilü’l- Kavâid (1902); Sâlih İhsân- Osmânlı Lisânı (1906-1907); Hüseyin Cahit- Türkçe Sarf
ve Nahiv (1908); Mehmet Sadık- Üss-i Lisân-ı Türkî (1897); Fazlı Necib- Nev-usûl Sarf-ı
Osmânî (İstanbul, 1304); Râşid- Külliyât-ı Kavâid-i Lisân-ı Osmânî (İstanbul, 1317); Şeyh Ali
Vasfi Vasfî Efendi- Mufassal Yeni Sarf-ı Osmânî (1900), Mufassal Nahv-i Osmânî (1900)
Mehmet İhsan Hülâsa-i Lisân-ı Türkî (1902); Salih İhsan- Osmanlı Lisânı (1906-1907); bir
komisyon tarafından hazırlanan İkinci Seneye Mahsûs Mufassal Yeni Sarf-ı Osmânî (1908);
Muallim Naci- Talîm-i Kırâ’at (III. Kısım 1895-1907, IV. Kısım 1909-1912); Ahmet Hadi
Maksudî- Türkî Sarf (1910); Ahmet Cevat Emre- Lisân-ı Osmânî: Sarf ve Nahiv (1912-1913),
Türkçe Sarf ve Nahiv (1923); Askeri Rüştiye Komisyonu- Yeni Sarf ve Nahiv (1913), Mesut ve
Atıf- Mükemmel Kavâid-i Osmâniye (1912); M. Abdülkadir- Kavâidü’l Lisân-ı Türkî (1914);
Mithat Sadullah Sander- Türkçe Yeni Sarf ve Nahiv (1924); Köprülüzâde Mehmet Fuat ile
Süleyman Saip- Türk Dilinin Sarf ve Nahvi (1923); Anton Tıngır- Türk Dilinin Sarf-ı Tahlisi
(Demirci, 2017, s. 9-10; Dilaçar, 1971, s. 131-132; Korkmaz, 2019, s. 90-91; Böler, 2008, s. 24; Özçam, 1997, s. 4-9; Taştan, 2009, s. 3).
Bu çalışmanın amacı; Osmanlı Türkçesinin son dönemi ile Türkiye Türkçesinin 20. yüzyıl
başındaki dil bilgisi kitaplarını incelemek, bunlarda yer alan gramer terimlerini ve onların
işlevlerini tanıklarla göstermektir.
MATERYAL VE METOT
Nitel araştırma yöntemlerinden tarama modelinin kullanıldığı çalışmada verilerin toplanması
aşamasında doküman incelemesi yönteminden faydalanılmıştır. Çalışmanın evrenini, 1876
yılından dil inkılabının yapıldığı 1928 yılına kadar yayımlanan dil bilgisi kitapları
oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemi ise yirmi iki adet dil bilgisi kitabında yer alan terimler ve
bu terimlerin işlevlerinden meydana gelmiştir. Çalışmada Kavâid-i Türkiye (Ahmet Cevdet
Paşa), İlm-i Sarf-ı Türkî (Süleyman Hüsnü Paşa), Nahv-ı Osmânî (Selim Sâbit), Sarf-ı Osmânî
(Selim Sâbit), Kavâid-i Lisân-ı Türkî (Halit Ziya Bey), Mutavvel Sarf-ı Osmânî (Mihrî), Amelî
ve Nazarî Talim-i Lisân-ı Osmânî (Ahmet Rasim), Nev Usûl Sarf-ı Türkî (Şemseddin Sami),
Kavâid-i Lisân-ı Türkî (Tâhir Ken’ân), Mükemmel Osmanlı Sarfı (Manastırlı Mehmet Rıfat),
Hâce-i Lisân-ı Osmânî (Manastırlı Mehmet Rıfat), Kavâid-i Lisâni Osmânî (Ömer Sıdkı),
Mükemmel Kavâid-i Lisân-ı Osmânî (Ömer Sıdkı), Üss-i Lisân-ı Türkî (Mehmet Sadık),
Külliyat-ı Kavâid-i Lisân-ı Osmânî (Râşid), Nahv-ı Osmânî (Şeyh Vasfi), Türkçe Sarf ve Nahiv
Eski Lisân-ı Osmânî Sarf ve Nahiv (Hüseyin Cahit), Mufassal Yeni Sarf-ı Osmânî, Yeni Usul
Muallim-i Sarf (Ahmet Rasim), Türkçe Sarf ve Nahiv Eski Lisân-ı Osmânî Sarf ve Nahiv (Ahmet
Cevat Emre), Türk Dilinin Sarf ve Nahvi (Köprülüzâde Mehmed Fuat ve Süleyman Saip), Türkçe
Yeni Sarf ve Nahiv (Mithat Sadullah) isimli eserler ele alınmıştır.
BULGULAR VE TARTIŞMA
İncelenen kitaplarda günümüzdeki gibi isim teriminin kullanıldığı görülür. Süleyman Hüsnü Paşa
“göze görülen veyahut hatıra gelen şeyi bildiren kelime”yi isim olarak tanımlar (Toparlı & Yücel,
2018, s. 5). Ahmet Rasim ANTLO’da ve YUMS’da gerçek ve hayali bir şeyi beyan eden kelime
için isim terimini kullanır (Demirci, 2017, s. 58; Sazak, 2016, s. 31). Halit Ziya; tabiatta insan,
hayvan, eşya her ne varsa hepsini isim kabul eder: at, toprak, demir, Hasan, Hüseyin vb (Türkay,
2018, s. 16). Hüseyin Cahit de benzer ifadelerle bir şahsa, bir hayvana veya bir şeye delalet eden
sözcükleri isim olarak tanımlar (Karahan & Ergönenç, 2000, s. 47). Mihrî, “zamâna mukârin
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olmayıp müstakilen bir ma‘nâya delâlet eden kelime”leri isim olarak adlandırır: çocuk, yeşil, ben,
gelin (Atılgan, 2018, s. 142). Tâhir Ken’ân, zamana bağlı olmayıp maddi veya manevi şeylerin
zihinde karşılık bulmasıyla esmânın oluştuğunu söyler: Allah, Muhammed, melek, İsrafil, insan,
kâmil, hayvân, feres (at), düldül, arz, Afrika, Nil, Mısır, ma‘den, altın, lira, âlim, fâzıl, edib, ben,
sen, o, okumak, ezberlemek, bu, şu, iki, dört gibi (Karahan & Gürsoy, 2004, s. 197). Mehmet
Rıfat (HLO’da) ise “zamandan mücerred olarak müstakil bir ma’naya delâlet eden kelime” için
isim terimini kullanıp çiçek, ağaç, armut, çalgı, konak, ev, bu, şu, ben, sen, kim, ne gibi tanıklara
yer verir (Kaya, 2016, s. 46). Tanıklarda geçen bu, şu kelimeleri cümledeki yerine ve anlamına
göre sıfat veya zamir; ben, sen, kim, ne kelimeleri de zamir görevinde kullanılabilir. Bununla
birlikte ism-i işâret için işaret sıfatı ve işaret zamirlerinden oluşan tanıklara rastlanır: “Bu çocuk
akıllıdır.”, “Orasını ben bilirim.”, “Şu güzel gemi ne kadar süratle gidiyor.”, “Buralardan iyi
mahal mi bulunur?” vb (Toparlı & Yücel, 2018, s. 16; Demirci, 2017, s. 86). Selim Sâbit (SO’da)
diğer gramercilerden farklı olarak vasıf bildiren isimlere değinir ve ism-i vasfî terimini kullanır:
ekmekci ve sucı (sucu) (Salman, 2008, s. 12).
Türkiye Türkçesinde kelimelerin eril ve dişil olma durumuna yönelik bir ayrım bulunmaz.
Gerekli görülürse ismin başına dişi ve erkek kelimesi getirilir: dişi arslan, erkek kedi, kadın
öğretmen, erkek doktor vb. Osmanlı Türkçesinde ise erkek isimleri müzekker, dişi isimleri
müennes terimiyle ifade edilir. Nitekim ah (erkek kardeş), amm (amca), hâl (dayı), sıhr (enişte),
cemel (deve), esed (arslan), hımâr (eşek), eb (baba), ibn (oğul), dik (horoz), hat, mekteb, kalem,
kırtâs (kâğıt), beyit, kitâp gibi isimler müzekker; ammete (hala), ümme (ana), ahte (kız kardeş),
halete (teyze), dücâce (tavuk), nâka (dişi deve), küre-i arz, sema, dünya, ahiret, şems, atan (dişi
eşek) vb isimler de müennes kabul edilir (Karahan & Gürsoy, 2004, s. 201; Taştan, 2009, s. 2930).
İncelenen gramer kitaplarında tamlayan muzâfun ileyh, tamlanan muzâf, tamlama izafet, isim
tamlaması terkîb-i izâfî olarak adlandırılır. Tamlananın türünü veya neden yapıldığını bildiren
tamlamaları Selim Sâbit (NO’da), Ahmet Rasim, Şeyh Vasfî Efendi izâfet-i beyâniyye; Tâhir
Ken’ân izâfeti ma’neviye ve izâfet-i beyâniyye; Rıfat (HLO’da), Ömer Sıdkı (KLO’da), Râşid,
Şeyh Vasfi izâfet-i beyâniye şeklinde belirtir. Verilen tanıklardan hareketle günümüzde bu
tamlamanın belirtisiz isim tamlaması veya sıfat tamlamasına karşılık geldiği görülmektedir.
Süleyman Hüsnü Paşa ve Selim Sâbit’in (NO’da) kitabında geçen nar ağacı, gümüş yüzük, elmas
küpe; çınar ağacı, zühâl yıldızı gibi tanıklardan da bu durum kavranır (Toparlı & Yücel, 2018, s.
7; Dağdelen, 2013, s. 43). Günümüzden farklı olarak benzerlik bildiren tamlamalar için
isimlendirmeler mevcuttur. Bu tamlamaları Ahmet Rasim, Tâhir Ken’ân ve Şeyh Vasfî Efendi
izâfet-i teşbîhiyye; Ömer Sıdkı (KLO’da), Şeyh Vasfi izâfet-i teşbîhiye; Râşid izafet-i teşbihe;
Ahmet Cevat Emre terkîb-i teşbîhî biçiminde ifade eder. Gönül kuşu (kuş gibi gönül), ecel kılıcı
(kılıç gibi ecel); gül yanak (gül gibi yanak), hançer kaş (hançer gibi kaş) tanıklarında görüldüğü
gibi (Karataş, 2016, s. 252; Sağol vd., 2004, s. 120). Bununla beraber ikiden fazla sözcüğün
birbirini tamamlamasıyla oluşan zincirleme isim tamlamasını Ahmet Rasim (ANTLO’da)
tetâbu’ı izâfet, Tahir Ken’ân tetâbu‘ı izâfât, Râşid tetabu-u izafat, Ahmet Rasim (YUMS’da)
tetâbu‘-i izâfet şeklinde adlandırır.
Ahmet Cevdet Paşa, Süleyman Hüsnü Paşa, Selim Sâbit, Halit Ziya, Mihrî, Ahmet Rasim,
Şemsettin Sami, Tâhir Ken’ân, Mehmet Rıfat, Ömer Sıdkı, Mehmet Sadık, Râşid, Şeyh Vasfi,
Hüseyin Cahit, Şeyh Vasfî Efendi, Ahmet Cevat Emre, Midhat Sadullah, Köprülüzâde Mehmet
Fuat ve Süleyman Sâip sıfat terimini kullanıp sıfatın bir ismin hâl ve keyfiyetini bildiren
kelimeler olma işlevine değinir. Ahmet Cevdet Paşa, Süleyman Hüsnü Paşa, Selim Sâbit, Mihrî,
Ahmet Rasim, Şemsettin Sami, Mehmet Rıfat, Ömer Sıdkı, Râşid ve Şeyh Vasfî Efendi sıfatların
ismin öncesine getirildiğini ve bu isme de “mevsuf” denildiğini belirtirler. Söz gelimi güzel
mektep, beyaz kâğıt, beş elma tamlamalarında güzel, beyaz, beş kelimeleri sıfat; mektep, kâğıt,
elma kelimeleri de mevsuftur (Denduş, 2019, s. 74-75; Tamkoç, 2013, s. 30-31). Karşılaştırma
ve üstünlük bildiren “daha, ziyâde, en, çok” sözcükleriyle yapılan sıfatlar için Selim Sâbit
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(NO’da) sıfat-ı mukâyese ve sıfat-ı tafdîliyye; Halit Ziya sıfat-ı nisbiyye; Mihrî ism-i tafdîl;
Şemsettin Sami mukayese; Tâhir Ken’ân ve Mehmet Rıfat (HLO’da) tafdîl; Mehmet Rıfat
(MOS’da) sıfat-ı tafzîliye; Ömer Sıdkı (KLO’da) ism-i tafzîl; Ömer Sıdkı (MKLO’da) ve Râşid
sıfat-ı tafdîliyye; Mehmet Sadık tafdîliyye; Hüseyin Cahit ve Ahmet Cevat Emre ism-i tafdîl
terimini kullanır. Daha büyük, ziyade büyük, daha güzel, ziyade güzel; en güzel mektep, pek iyi
kâğıt; çok güzel, çok fena, ziyâde fena, daha fena; “Bu yol ondan daha ırakdır.”, “Bu dağ ondan
daha yücedir.” gibi tanıklar yer alır (Hamit, 2009, s. 60; Aytar, 2019, s. 32; Denduş, 2019, s. 76;
Atılgan, 2018, s. 159). Kitaplarda geçen bu kelimeler, günümüzde karşılaştırma veya üstünlük
bildiren miktar zarflarıdır.
Mübalağa anlamlı sıfatları Selim Sâbit (NO’da) ve Halit Ziya sıfat-ı mübâlağa; Şemsettin Sami
mübalağa; Rıfat (HLO’da) tefrit; Hüseyin Cahit mübalağa, tafdîl ve ism-i tafdîl; Ahmet Cevat
Emre sıyag-ı mübâlâğâ olarak adlandırır. Bu sıfatların “pek, çok, en, ziyade” gibi kelimelerle
yapıldığı belirtilir. Bunlar, günümüzde zarf olarak kabul görmektedir. İsimlerin anlattıkları
şeyleri işaret suretiyle gösteren işaret sıfatını ise Halit Ziya, Hüseyin Cahit, Şeyh Vasfî Efendi
sıfat-ı işâret; Şeyh Vasfî ism-i işaret; Ahmet Cevat Emre sıfât-ı işâriyye; Midhat Sadullah,
Köprülüzâde Mehmet Fuat ve Süleyman Sâip işâret sıfatları şeklinde ifade eder. İşaret zamiri
görevindeki bazı tanıklardan işaret sıfatı şeklinde bahsedildiği de görülmektedir: “Fakat buradan
adeta küçük bir tepe gibi görülüyor.”, “Kitabımı şuraya bırakmış idim.” vb (Toparlı, 2003, s.
34-35).
İsmin yerini tutma işlevinde olan sözcükleri Ahmet Cevdet Paşa, Süleyman Hüsnü Paşa, Halit
Ziya, Ahmet Rasim, Tâhir Ken’ân, Ömer Sıdkı, Mehmet Sadık, Hüseyin Cahit, Şeyh Vasfî
Efendi, Ahmet Cevat Emre, Midhat Sadullah, Köprülüzâde Mehmet Fuat ve Süleyman Sâip
zamir; Selim Sâbit (SO’da) kinâye ve zamir; Mihrî, Şemsettin Sami, Râşid ve Mehmet Rıfat
kinâyât ve zamir olarak isimlendirir. Köprülüzâde Mehmet Fuat ve Süleyman Sâip, bir ismi iki
defa tekrar etmemek için birine zamir getirildiğini söyler. Söz gelimi “Ali küçük bir çocuktur; o
kuzusunu pek sever.” gibi (Karaörs, 2018, s. 23). Yapılan işin yapana döndüğünü bildiren
dönüşlülük zamiri mevcuttur. Bu zamir için Mehmet Rıfat, Mehmet Sadık ve Râşid tarafından
ism-i tecrîd terimi kullanır. Mehmet Sadık, bu terimle ilgili diğerlerinden farklı olarak “öz”
tanığını kullanır: özi (kendi), özin (kendin), özim (kendim), özleri (kendileri), özinüz (kendiniz),
özimiz (kendimiz) (Toparlı & Ilgın, 2006, s. 12). Belli etmeyerek bir şahsı veya bir şeyi anlatan
birtakım kelimeleri Ahmet Cevdet Paşa, Süleyman Hüsnü Paşa, Selim Sâbit (SO’da), Mihrî,
Ahmet Rasim Şemsettin Sami, Tâhir Ken’ân, Mehmet Rıfat, Ömer Sıdkı (MKLO’da), Mehmet
Sadık ve Râşid mübhemât; Halit Ziya zamîr-i ibhâm; Hüseyin Cahit ve Ahmet Cevat Emre
zamâir-i mübheme; Midhat Sadullah mübhem zamirler şeklinde bildirir. Ahmet Cevdet Paşa ve
Süleyman Hüsnü Paşa bu terimi, tek başına bir tür başlığı altında incelemiştir. Ahmet Cevdet
Paşa tanıklarında dönüşlülük zamiri, soru zamiri, soru sıfatı olan kelimeleri de mübhemât
kapsamına almıştır: kendi, kim, ne, hangi, kaç vb. Söz gelimi “Ne oldu?” cümlesinin “Ne olursa
olsun.”, “Hangi hoca gelecek, hangi kitabı okutacak?” ifadesinin “Hangi kitabı okutur ise
okutsun.” manası taşıdığından belirsiz kabul edileceğini dile getirir (Tarahija, 2008, s. 48).
Şahıs, zaman ve hâl içerip hüküm bildiren kelimeleri Ahmet Cevdet Paşa fi’il; Süleyman Hüsnü
Paşa, Halit Ziya, Ahmet Rasim, Mehmet Rıfat, Ömer Sıdkı (MKLO’da), Râşid, Hüseyin Cahit,
Şeyh Vasfî Efendi, Ahmet Cevat Emre, Midhat Sadullah, Köprülüzâde Mehmet Fuat ve
Süleyman Sâip fiil; Selim Sâbit (SO’da) ve Mihrî fi‘l; Tâhir Ken’ân ve Mehmet Sadık ef’âl olarak
adlandırır. Fiilde zaman türlerini Ahmet Cevdet Paşa mâzî (geçmiş zaman), hâl (şimdiki zaman)
ve zaman-ı istikbal veya müstakbel (gelecek zaman); Selim Sâbit mâzî-i şühûdî (görülen geçmiş
zaman), mâzî-i naklî (duyulan geçmiş zaman), hâl, muzâri (geniş zaman), müstakbel, iltizâmi,
temennî, şartî, emr; Halit Ziya hâl, mâzî, müstakbel; Mihrî mâzî, hâl, istikbâl veya müstakbel;
Ahmet Rasim, Şemsettin Sami, Tâhir Ken’ân, Mehmet Rıfat, Hüseyin Cahit, Midhat Sadullah
mâzî, hâl ve istikbâl; Şeyh Vasfî Efendi mâzî-i şuhûdî, mâzî-i naklî, hâl, muzâri, müstakbel, fi’l-
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i vücûbî (gereklilik kipi), fi’l-i iltizâmî (istek kipi), emr-i hâzır, emr-i gâib; Ahmet Cevat Emre
mâzî, hâl, istikbâl, muzâri terimleriyle ifade eder.
Fiile yakınlık vazifesinde olan fiilimsi ile ilgili Mihrî’nin şibh-i fi’l terimini kullandığı ve şibh-i
fi’li, masdar (isim-fiil) ve fer‘-i fi‘l (sıfat-fiil) olmak üzere iki kısma ayırdığı görülmektedir.
Zaman ve şahıstan bağımsız olarak bir iş, oluş bildiren kelimelere Ahmet Cevdet Paşa, Mihrî,
Şemsettin Sami, Tâhir Ken’ân, Mehmet Rıfat (MOS’da), Ömer Sıdkı, Râşid, Hüseyin Cahit,
Ahmet Rasim (YUMS’da), Ahmet Cevat Emre, Midhat Sadullah masdar; Selim Sâbit (NO’da)
ve Ahmet Rasim (ANTLO’da) masâdır; Mehmet Sadık ve Şeyh Vasfî Efendi mastar ismini
verir. Mihrî, Tâhir Ken’ân, Mehmet Rıfat (MOS’da), Ömer Sıdkı (MKLO’da), Mehmet Sadık,
Şeyh Vasfî Efendi, Ahmet Rasim, Ahmet Cevat Emre ve Midhat Sadullah kuvvetlendirme
anlamı katan masdar-ı te’kîdî (kalmaklık, gitmeklik, sevmeklik vb.) terimine değinir. Mehmet
Rıfat (MOS’da) ve Ahmet Rasim (YUMS’da) de -In zarf-fiil ekine (gelmeğin, çalmağın gibi) yer
verir. Bu iki mastar türü günümüzde kullanılmamaktadır.
Sıfat-fiillerle ilgili Ahmet Cevdet Paşa mübâlağa-i ism-i fâ’il; Süleyman Hüsnü Paşa sıyga-i sıla,
fer’-i fi’l (ism-i fâil, ism-i mef’ûl, sıfat-ı müşebbehe, hâl terkibi ); Selim Sâbit (NO’da) efʻâl-i
ferʻiyye (ism-i fâil, ism-i mefʻûl ve sıfat-ı müşebbehe), sîga-i vasliyye; Selim Sâbit (SO’da) fi‘li-i
fer‘î (ism-i fâ‘il, ism-i mef‘ûl, sıfat-ı müşebbehe, sıfat-ı mübâlağa, ism-i âlet); Halit Ziya fer’-i
fiil, kıyâsî sıfatlar, fer’-i fi’l-i mübâlâğa, izâfet sureti; Mihrî fer‘-i fi‘l (ism-i fâ‘il, ism-i mef‘ûl,
sıfat-ı müşebbehe, mübâlağa-ı fâ‘il), sîga-i sıla; Ahmet Rasim (ANTLO’da) sıyga-i sıla;
Şemsettin Sami fer’-i fiil (fer’-i fiil-i izâfi ve fer’-i fiil-i vasfî); Tâhir Ken’ân ef‘âl-i vasfiyye;
Mehmet Rıfat (MOS’da) fer’-i fi‘l (ism-i fâil, mübâlâga-i fa‘il, ism-i mef’ûl, sıfat-ı müşebbehe,
hâl terkîbi, ism-i âlet, ism-i mekân, ism-i zamân, ism-i fi‘lî, sıfat-ı fi‘lî), sıyga-i sıla; Mehmet
Rıfat (HLO’da) sîga-i sıla, fer’-i fiil (ism-i fâ’il, ism-i mef’ûl, mübâlağa-i fâ’il, sıfat-ı müşebbehe,
ism-i mekân, ism-i zamân, ism-i âlet); Ömer Sıdkı (KLO’da) ef‘âl-i sıla, ef‘âl-i fer‘iye; Ömer
Sıdkı (MKLO’da) ef‘âl-i sıla, ef‘âl-i fer‘iye (ism-i fâ‘il, ism-i mef‘ûl, mübâlağa-ı ism-i fâ‘il, sıfatı müşebbehe); Mehmet Sadık sıyga-i sıla; Râşid siga-i sıla, fer’i fiil (ism-i fail; ism-i mef’ul,
mübalağa-i fail, sıfat-ı müşebbehe); Şeyh Vasfi sîgâ-i sıla; Hüseyin Cahit râbıta-i ta’yîniyye;
Şeyh Vasfî Efendi sıyga-i sıla, fer’-i fi’l (ism-i fâil, ism-i mef’ûl, mübâlaga-i ism-i fâil ve sıfat-ı
müşebbehe); Ahmet Rasim (YUMS’da) fer‘i fi‘il, ism-i fâ‘il, ism-i mef’ûl, mübâlaga-i ism-i fâ‘il,
sıfat-ı müşebbehe, sîga-i sıla; Ahmet Cevat Emre sîga-i sıla, sîga-i fer’iyye (ism-i fâil, ism-i
mef’ûl); Midhat Sadullah mef’ûliyyet râbıtası terimini kullanır.
Aralarında ilgi bulunan sözleri birbirine bağlama görevindeki kelimeleri yani zarf-fiilleri,
Süleyman Hüsnü Paşa rabıt sıygası; Selim Sâbit (NO’da), Ömer Sıdkı (MKLO’da) efʻâl-i
rabtiyye; Ahmet Rasim (ANTLO’da), Ahmet Cevat Emre sıyag-ı rabtiyye; Tâhir Ken’ân rabıt;
Mehmet Rıfat (MOS’da) rabt sıygaları; Ömer Sıdkı (KLO’da) ef‘âl-i râbıta; Mehmet Rıfat
(HLO’da) rabt sîgaları; Râşid, Şeyh Vasfi sîga-i rabtiye; Hüseyin Cahit, Şeyh Vasfî Efendi,
Midhat Sadullah rabıt sıygaları; Ahmet Rasim (YUMS’da) sîga-i rabtiyye olarak adlandırır.
Zarf konusunda Halit Ziya ta’dîl-i fiil, Şemsettin Sami kayd, Hüseyin Cahit, Ahmet Cevat Emre
ve Midhat Sadullah zarf terimini kullanmaktadır. Genel olarak zarfın bir fiilin veya sıfatın
anlamını değiştirmesi işlevi üzerinde durulurken Midhat Sadullah; zaman, tarz, miktar bildirme,
onay, şüphe, olumsuzluk, soru gibi anlamlar ifade etmesine de değinir. Midhat Sadullah “de”
lafzının “dahi, daha sonra, aynı şekilde” gibi anlamlar üstlendiğinde zarf olduğunu belirtir:
“Hüseyin de gitti.”, “Düşüp de yazacağım.” gibi (Gülensoy & Fidan, 2004, s. 210).
Kendi başlarına anlamları olmayıp başka kelimelere ilave edildiğinde anlamları belli olan
kelimeleri Ahmet Cevdet Paşa, Süleyman Hüsnü Paşa, Selim Sâbit (SO’da), Mihrî, Mehmet Rıfat
(MOS’da), Köprülüzâde Mehmet Fuat ve Süleyman Sâip, Midhat Sadullah edât, Halit Ziya edâtı sıla, Ahmet Rasim edevât ve hurûf-ı maa’ânî, Tâhir Ken’ân, Mehmet Rıfat (HLO’da), Ömer
Sıdkı (MKLO’da), Mehmet Sadık, Râşid, Hüseyin Cahit, Ahmet Cevat Emre edevât, Şemsettin
Sami hurûf-ı ilsâk, Şeyh Vasfî Efendi edevat ve hurûf-ı maâni olarak adlandırır. İncelenen dil
bilgisi kitaplarında edat olarak “acaba- âyâ, âher, âhir, ancak, ara, artık, asla, bâ (ile), barça
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(hep, her), barı (hep, bütün), başka, bazı, beri, bî, binâen, birle, bütün, -CA, -CAK, -cAsınA,
cihetiyle, çak, dagı (dahi), daha, daima, -dâr, -DE, değil, dek/değin, -DEn, -DIr, diye, doğru,
dolayı, -E, ebed, ededâ (asla), ekser, ekseriya, elbette, emes/ermes, en, evet/he, evvel, ezel, gâh,
-gâr, gayet, -geli/galı, gerek, gibi, göre, -guluk/-gülük, hâlâ, hayır, hem, hemen, henüz, hep, her,
her ne kadar, hiç, -î, için, içre, iken, ilâ, ile, ile beraber, imdi/ şimdi, kaçan, kadar, kanı, -kâr,
karşı, kayan (nerede), kayda, kaysı (hangi), kayu (hangi), -ki, kim, -leyin, -lI/ -lU, -lIk/ -lUk, mânend, -mend, -msI, mI, nâ, nâşî (dolayı), ne, nece/nece, neçük/nütük/netük/nitek, nere, nice, o,
önce, öyle, pek, peki, rağmen, -râk, sanki, -sI/-sU -sIz/-sUz, -sIzIn, sonra, şol, şöyle, ta, üzere,
üzerine, vâri (gibi), -ver, yakın, yalnız, yana (taraf), yâr, yine, yok” gibi ek ve kelimeler ele
alınmıştır.
Kelimeleri veya cümleleri birbirine bağlama vazifesi üstlenen bağlaçlar için Halit Ziya edât-ı
rabt, Mihrî harf-i ‘atf, Şemsettin Sami ve Hüseyin Cahit revâbıt, Ömer Sıdkı (KLO’da) rabt
edatları, Ahmet Cevat Emre, Midhat Sadullah rabıt edatları terimini kullanır. Günümüzde
bağlaç olarak kabul edilen bazı kelimeleri Ömer Sıdkı (MKLO’da), Ahmet Rasim, (YUMS’da),
Şeyh Vasfî Efendi, Süleyman Hüsnü Paşa, Tâhir Ken’ân, Mehmet Rıfat (HLO’da), Râşid, Ahmet
Rasim (ANTLO’da) ve Mehmet Sadık edevât, Selim Sâbit (SO’da) edevât-ı Türkiye, Mehmet
Rıfat (MOS’da) edat, Ahmet Cevdet Paşa edât kısmında ele almıştır. Bağlaç olarak “âdeta, alâ,
ama, ancak, bari, belki, bile, binâberîn, binâenaleyh, çünkü, da/de, dahi, deyü, eğer, egerçi,
fakat, gerek… gerek, güya, hâlbuki, hatta, hele, hem… hem, hususiyle= husûsan= ale’l-husûs,
ile, illa, ise, keşke, ki, lâkin, maada, mademki, mamafih, meğer, meselâ- misâl, ne…ne, nitekim,
sanki, şayet, ta ki, tek, ve, ya/ ya…ya, yahut, yani, yine, yoksa, zira” vb. kelimeler tespit
edilmiştir.
Sevinç, öfke, korku, keder, seslenme, tembih, azarlama, şaşma, heyecan, özlem gibi hâl bildiren
söz ve kelimeleri Halit Ziya edât-ı nidâ, Mihrî harf-i nida, Şemsettin Sami nida, Ömer Sıdkı
(MKLO’da), Hüseyin Cahit, Ahmet Cevat Emre ve Midhat Sadullah nidâ olarak isimlendirir.
Ahmet Cevdet Paşa, Süleyman Hüsnü Paşa, Selim Sâbit, Ahmet Rasim, Tâhir Ken’ân, Mehmet
Rıfat, Mehmet Sadık, Râşid, Şeyh Vasfî Efendi ünlemleri edevât kısımlarına dâhil etmişlerdir.
Ünlem olarak “A!”, “Acayip!”, “Aferin!”, “Ah!”, “Aman!”, “Ay!”, “Be, Behey!”, “Eh!”,
“Ey!”, “Eyâ! (Ey)”, “Eyvah!”, “Ha!”, “Hani!”, “Haşa!”, “Hay hay!”, “Haydi!”, “Hele!”,
“Hey!”, “Heyhât!”, “İşte!”, “İy! (Ey)”, “Keşke!”, “O!”, “Öf!”, “Of!”, “Oh!”, “Pehpeh!”,
“Sus!”, “Uf!”, “Vah!”, “Vay!”, “Ya!”, “Yahu!”, “Yazık!”, “Yuh!”, “Zinhâr!” gibi kelimeler
incelenmiştir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Yapılan çalışmada önemli sonuçlara ulaşılmıştır. Buna göre incelenen gramerlerde isim teriminin
kullanılıp benzer tanımların yapıldığı görülmüştür.
Gramercilerin ortak kabulü olan sıfat terimiyle ilgili sonuçlara bakıldığında, bir ismin hâl ve
keyfiyetini beyan etme işlevi dışında sıfatların ismin öncesine getirildiği ve bu ismin de mevsuf
olarak adlandırıldığı belirtilmiştir.
İsmin yerini tutan kelimeleri Ahmet Cevdet Paşa, Süleyman Hüsnü Paşa, Halit Ziya, Ahmet
Rasim, Tâhir Ken’ân, Ömer Sıdkı, Mehmet Sadık, Hüseyin Cahit, Şeyh Vasfî Efendi, Ahmet
Cevat Emre, Midhat Sadullah, Köprülüzâde Mehmet Fuat ve Süleyman Sâip zamir olarak
adlandırmıştır. Bu gramercilerin dışında Selim Sâbit (SO’da) kinâye ve zamir; Mihrî, Şemsettin
Sami, Râşid ve Mehmet Rıfat kinâyât ve zamir terimlerine yer vermiştir. Zamir ortak teriminin
yanında kinâye ve kinâyât terimleri de görülmektedir.
Şahıs, zaman ve hâl içerip hüküm bildirme işlevini üstlenen fiillere bir çok gramerci; fiil, Ahmet
Cevdet Paşa fi’il, Selim Sâbit (SO’da) ve Mihrî fi‘l, Tâhir Ken’ân ve Mehmet Sadık ef’âl ismini
vermiştir. İsim-fiiller masdar, masâdır, mastar; sıfat-fiiller fer‘-i fi‘l, sıyga-i sıla vb. terimlerle
zarf-fiiller de rabıt sıygası, efʻâl-i rabtiyye, sıyag-ı rabtiyye, rabıt gibi benzer namlarla ifade
edilmiştir.
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Zarf konusuna değinen gramerci sayısı oldukça azdır. Halit Ziya ta’dîl-i fiil, Şemsettin Sami
kayd, Hüseyin Cahit, Ahmet Cevat Emre ve Midhat Sadullah da günümüzdekiyle aynı olan zarf
terimini kullanmıştır.
Tek başına bir anlam ifade etmeyip diğer kelimelerle birleştiğinde anlamları belli olan
kelimelerle ilgili edât, edât-ı sıla, edevât gibi terimler tespit edilmiştir. Ahmet Rasim ise edevât
dışında hurûf-ı maa’ânî şeklinde diğerlerinden farklı bir isimlendirmeye yer vermiştir.
Aralarında ilgi bulunan kelime ve cümleleri birbirine bağlama vazifesi gören bağlaçlar için az
sayıda gramercinin bir terim kullandığı ve onları ayrı bir başlık altında incelediği görülmüştür.
Bağlaçları Halit Ziya edât-ı rabt, Mihrî harf-i ‘atf, Şemsettin Sami ve Hüseyin Cahit revâbıt,
Ömer Sıdkı (KLO’da) rabt edatları, Ahmet Cevat Emre, Midhat Sadullah rabıt edatları şeklinde
ifade eder. Diğer gramerciler ise bağlaç olan bazı kelimeleri kitaplarında edevât, edevât-ı Türkiye
ve edat gibi bölümlerde incelemişlerdir.
Sevinç, keder, şaşma, heyecan, özlem gibi his bildiren kelimeleri Halit Ziya edât-ı nidâ, Mihrî
harf-i nida, Şemsettin Sami nida, Ömer Sıdkı (MKLO’da), Hüseyin Cahit, Ahmet Cevat Emre
ve Midhat Sadullah nidâ olarak benzer şekillerde adlandırmıştır. Ünlemler, bu gramerler dışında
incelenen gramer kitaplarında edevât bölümü içerisinde verilmiştir.
Dile özgü kuralları sistemli bir şekilde aktarmaya yarayan dil bilgisi kitapları, kullanılan terimler
ve bu terimlerin işlevleri bakımından o dönemin gramer anlayışı hakkında ipuçları vermektedir.
Bazı terimler farklı adlandırmalarla ifade edilse bile içeriği ve tanıklarıyla beraber günümüze
kucak açmaktadır.
Gramer kitapları hakkında yapılan çalışmaların sayısının arttırılmasıyla dilin incelikleri kayda
geçirilebilir. Kavait kitapları bu çalışmada ele alınan kelime türlerinin dışında ses bilgisi, şekil
bilgisi, söz dizimi veya noktalama işaretleri bakımından ayrı sınıflandırmalar içerisinde
incelenebilir.
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Abstract
This paper examines the literature that advocates the concepts of Administrative capacity and
brainstorming being used in organizations. This research investigates how children's
brainstorming experiences can help them become better managers as they grow older.
Because children are the building blocks of the future, it is very important for institutions to have
strong administrative skills in order to be successful and avoid failure.
The purpose of the review was to determine how to develop, define, and activate administrative
ability in children, as well as to determine whether administrative ability is a useful concept for
further research, and if so, with what considerations. It also tried to figure out what brainstorming
is and how it works, as well as how to grow, define, and activate administrative skills in kids.
The findings demonstrated that brainstorming has a positive influence on the development of
Administrative capacity in children by training them to use a collective spirit when making
decisions and to listen to the ideas of others in order to arrive at the best conclusion in the shortest
amount of time. And how to deal with the circumstance so that you can make the best option
possible.
Key words: Brainstorming, Administrative Capacity
Introduction
According to their developmental features, pre-school education and training strives to ensure
that children develop and develop their body, mind, emotion, and good habits while discarding
bad habits. The most intense and rapid era of brain growth and synaptic connections occurs
during preschool. It is a crucial and critical time for the development of cognitive processes as
predictors of scholastic abilities in later years. The brain's development is critical and strong for
a child's cognitive, psychological, linguistic, motor, social, and emotional development.
Preschoolers have thus taken the first step toward attaining their full potential and contributing
to society as a productive member. These cognitive and intellectual characteristics, as well as
cognitive functions, must be supported in the early childhood period, given the cognitive and
intellectual characteristics that must be acquired in preschool children, such as association,
building relationships, and establishing cause-and-effect relationships. The ability of learners to
solve issues is one of the most important notions in cognitive functioning. (Sezgin & Ulus, 2020).
Solve all problems. This has been examined in preschool educational institutions and institutions
in numerous aspects (such as solving personal difficulties, fixing societal issues, and so on) as a
foundation for all high-level mental and thinking skills. Rather than leaving children in their play
contexts, problem situations should be used to build children's problem-solving skills through
problem-solving education in a planned curriculum. Social skills development and instruction
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programs, for example, are a collection of activities designed to address problem behaviors in
preschool children and have a positive impact on the children's interpersonal problem-solving
abilities. Cooperative problem-solving games that encourage children's speeches are especially
crucial because preschool is a stage when children communicate with each other the most.
Problem-solving is a complex process nowadays as well, and children do not improve when their
developmental qualities are ignored (Johnson, 2013). According to studies, problem-solving
exercises should take place during the preschool years, but they should be planned by taking into
account particular scenarios. In early infancy, interpersonal problem-solving skills are the most
common topic of study. This study, on the other hand, will look at skills to deal with social,
administrative, and financial problems in a variety of ways, including technology and others. The
most important features of brainstorming are (Zollman, 2009) :1- Increasing self-motivation towards learning, and this motivation is an important requirement
2- Increasing the learner's self-confidence, by providing him with opportunities to assume
responsibility.
3- Develop the skills of practical investigation, which provides the learner with self-motivation
to investigate knowledge.
4- Create the opportunity to ask questions that the child is not accustomed to asking, such as
analysis questions, relationships questions, and science fiction questions based on a scientific
database.
5- Supporting children's appreciation of their mental abilities by providing opportunities for
failure and success.
6- Providing children with functional information that can benefit them and society in the future.
7- Training children in scientific thinking and innovative thinking.
Brainstorming
It is defined as a method of creative thinking that a successful administrator can use in meeting
with a group of trainees, interested persons or specialists, to generate new ideas on an issue of
their interest, or a problem of social, economic and financial importance (Angeli & Valadines,
2004).
It is defined procedurally as generating more ideas for the educated children before service to
reach solutions to the scientific problems presented.
Brainstorming Strategy
As a result of the challenges facing scientific institutions in the age in which we live, methods,
methods and strategies have emerged that focus on stimulating thinking, especially in scientific,
administrative and financial issues and problems. The most prominent of these methods is the
brainstorming strategy, which has attracted the attention of many thinkers and those interested in
developing thinking in children. It is one of the most important active learning strategies, which
helps to generate ideas and create information for children from an early age (Hsin, et.al., 2014).
Brainstorming uses (Liu, et.al., 2013):
1- It can be used as a total activity in the classroom.
2- It can be used to collect students' ideas and perceptions about a particular topic before studying
it.
3- All students are encouraged to participate in the lesson because its rules protect the participants
from criticism.
4- It is used in administrative and economic institutions and in the labour market.
5- It is used in training, to arouse interest and ensure participation, and emphasize the basic
training points.
The Four Main Rules Of Brainstorming
These rules are (Dexter & Hughes, 2011):
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1- The need to avoid criticism: It is a principle that refuses to exclude prejudice, criticism, or
evaluation used during brainstorming sessions.
2- Emphasis on increasing the number of ideas presented: That an inventive solution to a problem
is more likely to emerge when a group's members contribute a greater number of ideas.
3- Releasing freedom of thought and welcoming ideas of any kind: This principle means freedom
from what hinders innovative thinking and the welcome of all ideas, in order to reach a state of
relaxation, the greater the scope is to give a degree of freedom for children to think about giving
solutions to the presented problem.
4- Building on the ideas of others and developing them: This principle means that the proposed
ideas belong to everyone, and this means that the proposed ideas are not exclusive to the owner.
Brainstorming Procedures (Pretz et.al., 2003):
In the first stage: in which the problem is clarified and analyzed into its initial elements, then
these elements are classified in order to present them to the participants.
The second stage: is the stage of clarification of how to work, conduct and observe the rules of
brainstorming.
The third stage is the stage of evaluating ideas, selecting them, and calculating them in practice.
* There is another opinion that divides the procedures into six steps (Cook-Cottone, 2004).:
1- Diagnose and identify the problem.
2- Prepare or prepare the group.
3- The subsequent use of ideas.
4- Processing and crystallizing ideas.
5- Include ideas.
6- Extracting generalizations.
Management Capabilities
Currently, there is enough research on dynamic management abilities to warrant an extensive
evaluation and synthesis of the available data. "Dynamic Management Skills" was developed to
explain the link between management decisions, strategic change, and business performance in
changing circumstances. The term "dynamic management capabilities" refers to the ability to
adapt to changing conditions. For more information, see (Eisenhardt & Martin, 2000).
The Concept Of Dynamic Management Capabilities
According to Rosenbloom (2000), some CEOs may possess management skills that can aid in
the organization's strategic shift. Based on this viewpoint, the word "management capabilities"
was first described a manager's capacity to build, integrate, and reorganise the organization's
resources and competencies, and then to expand or change that resource base" (Harris and Helfat,
2013).
In accordance with management talents scholarship in general, he enlarged the phrase to suggest
that managerial abilities can impact not only an organization's internal qualities but also its
external environmentThe phrase "asset management" refers to the search for resources and
managerial competencies, as well as their selection, investment, and diffusion, as well as their
reconfiguration. By building and amassing assets that affect 'firms' ability to react to changing
situations in their industry contexts, organizing assets can create value (Sirmon & Hitt, 2009).
The Concept Of Management Capabilities
It also emphasizes the role of individual executives in management innovation and
entrepreneurship (e.g., the creation of new markets), which are required reactions to
technological and market changes. Strategic and related activities, such as creativity and
innovation in firms, rely in part on managers' ability to recognize and seize opportunities.
According to a framework closely linked to the concept of asset coordination, "small enterprise"
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management capabilities are divided into the ability to (1) sense opportunities and threats; (2)
seize opportunities by choosing between possible actions, investments and distribution of
resources; and (3) the reconfiguration and transformation of organisations, their resources and
capabilities. They use this framework in their virtuosity research.
A company's "senior managers" must be able to ensure learning, integration, and if required,
reconfiguration and transformation in order to recognise and seize opportunities as markets
change. This is why managerial skills are so important. In strategic rejuvenation, administrative
qualities are crucial. According to a similar study, top-level asset management can help with
resource abstraction, acquisition, pooling, and reshaping in contexts where change is difficult
(Dosi et.al., 2000).
Project managers are in charge of creating markets and allocating resources, both of which are
closely linked to the concept of managerial competences. As a result, management research
emphasizes the need for the entrepreneur to change organizational and routine resources.
Administrative talents differ from other sorts of abilities in that they have different qualities. As
long as the ability to carry out a specific action in a reliable and at least minimally satisfactory
manner means that the ability to carry out a specific action in a reliable and at least minimally
satisfactory manner means that a specific action can be carried out reliably (Eisenhardt &
Martin,2000).
This performance can be noticed in the performance of children at an early age, according to our
research.
As a result, "abilities bridge the gap between intent and result in such a way that the result closely
matches what was intended" (Dosi, et.al, 2000). During the development phase, this intent for
the capacity's usage may become more obvious; Using the capacity in the future for a certain
purpose demonstrates this intention. A second benefit is that it makes it possible to carry out a
work again and over again, without which no real competence can be claimed. Executing an
action in an unsatisfactory manner simply means that the activity's outcome can be determined.
"There are better and worse ways to smash a golf ball" and "more or less effective alternatives"
to accomplishing a task, therefore having managerial ability does not imply superiority
(Eisenhardt & Martin, 2000).The aforementioned requirements relate to managerial capabilities
in that they have a clearly defined objective (for example, managing assets for a specific purpose)
and observable results (such as reconfigured assets). Where these talents also enable stereotyped
behavior and activities. (Dosi, 2000)
The Most Important Pillars: Managerial Awareness, Social and Human Capital
A collection of basic managerial resources, including managerial knowledge, managerial social
capital, and managerial human capital, are required for dynamic management capabilities..
Sharing and deliberate intent, decision-making and action are based on these assets. There are
administrative operational capabilities that are also supported by these administrative resources,
or "administrative operational capabilities." These foundations and how these resources enable
children to bring about future strategic change, rather than other components of the huge
literature on managerial cognition, social capital, and human capital, are our primary focus. , a
different option is to say (Adner & Helfat, 2003).
understanding by managers Managerial cognition includes mental models and beliefs, known as
'knowledge structures,' as well as mental processes, cognitive management abilities, and
emotions (Eggers & Kaplan, 2013). Administrators employ 'knowledge structures' to depict their
worlds of information since they deal with so much data. Managers' biases and inferences are
influenced by these knowledge frameworks, which play a role in forecasting market occurrences,
understanding the implications of various options, and eventually taking action (Walsh,1995).
Mental processes, emotions, and managerial skills can all benefit from knowledge frameworks.
When it comes to mental operations, management cognitive ability - defined as the ability of an
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individual manager to conduct one or more mental processes comprising cognition - is meant to
be a crucial basis for managing abilities. They include things like attention, perception, thinking,
problem-solving, language, communication, and other mental activities. The ability to'regulate
emotions' ('control and adjust one's emotions') is a critical component of managerial abilities,
particularly for children and young people, according to individual brainstorming diaries
(Garbuio et.al., 2011).
Social capital in the administrative realm. Managerial social capital is the goodwill generated by
administrators' formal and informal ties with others, which can be exploited to get resources and
knowledge. As a result, both formal and informal labor interactions supply managers with
knowledge that can help them detect fresh opportunities. Managers in brokerage positions, for
example, might receive more diversified information by linking employees in different networks
within and across firms, which may assist environmental scanning and subsequent identification
of new opportunities and ideas. Administrative social capital also helps intellectual management
powers of appropriation and reconfiguration. In order to make investments and take advantage
of opportunities, social ties can provide access to resources such as funds and skilled persons. As
a result of social capital, as well as favourable positions within an internal social network, it may
be possible to shift employees, organisational structure, physical assets, and participate in
reconfiguration. To put it another way, when considering the importance of social capital and
managerial skills (Adner & Helfat, 2003).
Human resources in the executive branch. A person's prior experience, training, and education
are all examples of what is meant by human capital. It has been expanded to incorporate not just
information and skills, but also the psychological qualities of cognitive capacity (general
intelligence, brainstorming) and other capacities (e.g., creative thinking) (personality, values, and
interests). To avoid ambiguity, we'll refer to these as "fundamental traits," which are actually a
broader term for "human capital" (Wright et.al., 2014).
Teams, units, functional areas, technologies, companies, and industries all have unique human
capital needs. while others are more general, and all of them can assist the company now and in
the future. To contribute value to a business, human capital does not have to be precisely defined.
Multiple Foundations In One Formula.
Management cognition, social capital, and human capital are three foundations of management
competences that not only interact but also have diverse consequences. All three foundations are
based on prior knowledge and will be useful in the future. As a result, a single event could benefit
all three foundations of managerial abilities at the same time. Furthermore, these factors may
influence one another. Management perception has an impact on human capital development by
influencing information seeking and assimilation through training, education and practical
experience, as well as their impact on thinking and brainstorming processes, managers'
interpretation and use of this data, particularly among young people (Beck & Wiersema,2013).
Conclusion
The perspective of management can be influenced by human capital. As executive attention (an
component of awareness) to numerous business issues in possible acquisitions depends on
expertise (human capital), which is the first seed, especially in the case of teaching children at a
young age to think and brainstorm in order to reach a managerially mature society with a head
Human money through the development of individuals at all stages of their lives into successful
administrators, and thus creating an economic and financial system.
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ABSTRACT
The purpose of the work is to create a product of a complex spatial and constructive form based
on a source of inspiration due to various techniques of modeling methods of the basic design
of a woman's dress. A technical sketch of the product was made. The basic design of a women's
dress with a raglan sleeve for a typical figure 170-102-106 was created using the MGUDT
method [1]. Based on the BC in the AUTOCAD system, the mill was modeled. After the
modeling was completed, the primary sample of the product was cut and made/ During the
fitting, it was revealed that the shape of the lower flying parts differs from the technical sketch
and the source of inspiration. To create the desired volumetric shape of the lower parts of the
product during fitting, an additional volume was added by the method of conical dilution.
This method did not give sufficient volume and dilution, so it was decided to look for the shape
of the model lower parts by draping the fabric. To determine the desired volume, a paper
overlay was attached, a piece of fabric was fixed and model lines of the flying parts were
applied.
After the draping of the fabric on the mannequin was completed, the details of the back of the
product were changed, as well as the design lines of the front and lower parts were changed, a
new detail was added to create a smooth one-piece contour of the lower fly-off part. During
the work on the lower fly-off parts of the blouse, it was decided to make them overhead parts,
and leave the front and back along the hip line of the base volume as a frame. When designing
the new MK, some points were taken into account
•
The details of the lower parts of the blouse should be cut obliquely
•
Duplicated
•
Relief lines should be smoother, without sharp curves
As a result, it turned out to achieve the desired volume in the lower mating parts, but in order
to achieve a fit in one part of the part and volume in the other part, it is necessary to produce
molding using special molds and a press.
Keywords: Raglan sleeve, the lower flying parts, complex volumetric shape.
INTRODUCTION
The initial stage of the development of a model of a women's blouse was the analysis of modern
fashion trends and the search for a source of inspiration. The collection from Zac Posen, which
combined fitted silhouettes, overlays from the Catherine era, protruding on the hips, became
one of the sources of inspiration when designing the mill of the product. A technical sketch of
the product was made, which are shown in picture 1
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Picture 1 - The sources of inspiration when designing the mill of the product and A technical
sketch
DESIGN PROCESS
In the automated Eleandr system, the basic design of a women's dress with a raglan sleeve for
a typical figure 170-102-106 was created using the MGUDT method [3]. Next, model lines
were applied, in which the shaping elements were modeled: chest and waist tucks. The lower
parts of the front and back were separated in a conical way. Based on the basic design of a
women's dress, a women's blouse with reliefs and voluminous lower fly-off parts was built and
modeled in the AUTOCAD system [1] (picture 2).

Picture 2 - Basic design of a women's dress and modular design of women's blouse
Based on the basic construction of the dress, model lines were applied, in which the elements
of shaping were modeled: chest and waist tucks [4]. The lower parts of the front and back were
separated in a conical way [2], which are shown in picture 3.
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Picture 3 - Drawing of details of a women`s blouse mill
DESIGN RESULTS
The cutting was made and the primary sample was made. During the fitting, it was revealed
that the shape of the lower flying parts differs from the technical sketch and the source of
inspiration. To create the desired volumetric shape of the lower parts of the product during
fitting, an additional volume was added by the method of conical dilution.
This method did not give sufficient volume and dilution, so it was decided to look for the shape
of the model lower parts by chipping and draping the fabric on a mannequin. To determine the
desired volume, a paper overlay was attached, a piece of fabric was fixed and model lines of
the flying parts were applied (рicture 4 and 5).

Picture 4 - The method of conical dilution
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Picture 5 – Search for the desired volume by applying fabric
After the draping of the fabric on the mannequin was completed, the details of the back of the
product were changed, as well as the design lines of the front and lower parts were changed, a
new detail was added to create a smooth one-piece contour of the lower fly-off part (picture
6).
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Picture 6 – Details of the modified model construction of a women's blouse
CONCLUSION
During the work on the lower fly-off parts of the blouse, it was decided to make them overhead
parts, and leave the front and back along the hip line of the base volume as a frame [5]. When
designing the new MK, some points were taken into account
•

The details of the lower parts of the blouse should be cut obliquely

•

Duplicated

•

Relief lines should be smoother, without sharp curves

As a result, it turned out to achieve the desired volume in the lower mating parts, but in order to
achieve a fit in one part of the part and volume in the other part, it is necessary to produce molding
using special molds and a press.The finished product result is shown in the picture 7.
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Picture 7 - Finished model of product
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ABSTRACT
In the collections of modern designers there are unusual complex structural elements. The
purpose of the work is to create a product with a sleeve of a complex spatial and constructive
shape. The shape of the sleeve is designed using engineering methods. Based on the basic
design of a women's dress for a typical figure 170-102-106 with a raglan sleeve built in the
Eleandr program, a raglan sleeve with a spherical element was modeled according to the
MGUDT method.
On the basic design of the raglan sleeve, the locations of the vertical divisions and the location
of the sphere were outlined. The desired sleeve volume has been determined. Based on this,
the details were separated from each other. The configuration of the cuts of the parts is
determined.
After fitting, making adjustments by the mock-up method and analyzing the details obtained
during the construction, it was revealed that in order to obtain a spherical sleeve shape, it was
necessary to increase the width of the vertical devisions of the sleeve from two sides, and not
just from one in a percentage ratio of 50-50.
As a result of the development, the desired sleeve with a sphere was obtained.
Keywords: Raglan sleeve, Modeling of the sleeve, Complex volumetric shape.
INTRODUCTION
In the collections of modern designers there are unusual complex structural elements. The
complexity in the construction of such models lies in the design features of the creation of
volumetric form. The purpose of the work is to create a product with a sleeve of a complex
spatial and constructive shape, the technical sketch of which is presented in picture 1.
Technical drawing accurately conveys the silhouette, proportions, design solution and details
and represents clear, neatly drawn lines bearing a single meaning. The shaping of the raglan
sleeve is more complicated than the regular sleeve, since any changes in the shape of the sleeve
usually compl emented by a modification of one or more lines on the body. The shape of the
sleeve was designed using engineering methods [2,4]. Based on the basic design of a women's
dress for a typical figure 170-102-106 [1,5] with a raglan sleeve built in the Eleandr program
[3,6], a raglan sleeve with a spherical element was modeled according to the MGUDT method.
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Picture 1 - Technical sketch of the model design
DESIGN PROCESS
At the beginning, a 1:6-scale volumetric plasticine sleeve was created, which was covered with
cloth. This is done to understand what the patterns will look like (Picture 2). The analysis of
the obtained appearance of the patterns allows us to determine the stages of subsequent
modeling of the sleeve on the plane [11-15].

Picture 2 - Technical sketch of the model design
After analyzing the shape of the sleeve and developing a technical sketch, the basic
construction of a women's dress with a set-in sleeve was developed in the Eleandr program for
a typical female figure [7-10]. Based on the basic construction, the raglan sleeve was modeled
in the AUTOCAD system with next steps:
1. the shoulder seam has been moved to the front by 1cm;
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2. moving of the shoulder dart into the armhole;
3. moving of the breast dart into the armhole;
4. definition of the model line of the upper sections of the raglan sleeve on the back and front;
5. cutting off the upper parts of the sleeve from the back and front;
6. attaching the upper model parts to the sleeve.
On the basic design of the raglan sleeve, the locations of the vertical divisions and the location
of the sphere were outlined. The desired sleeve volume has been determined. Based on this,
the details were separated from each other. The configuration of the cuts of the parts is
determined (Picture 3).

Picture 3 - Sleeve Modeling Steps
DESIGN RESULTS
The first sample was cut and manufactured. As a result of the fitting, it was revealed that if
you look at the sleeve from the front, it looks voluminous, and if you look from the side, the
widen of the sleeve is not readable. The result obtained is unsatisfactory (Picture 4).

Picture 4 - First Fitting Results
CONCLUSION
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After fitting, making adjustments by the mock-up method and analyzing the details obtained
during the construction, it was revealed that in order to obtain a spherical sleeve shape, it was
necessary to increase the width of the vertical devisions of the sleeve from two sides, and not
just from one in a percentage ratio of 50-50 (Picture 5).

Picture 5 - Increasing the width of vertical divisions
As a result of the development, the desired sleeve with a sphere was obtained (Picture 6).

Picture 6 - Finished model of product
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ÖZET
Küreselleşme ve piyasadaki liberal etkinin artmasıyla sermaye piyasalarında çeşitli birçok
problemler görülmeye başlanmıştır. Ekonomik dalgalanmaların artış göstermesi, yatırım
mekanizmalarının tutarlı olmaması, piyasaların yatırımcıya uzun vadede güven oluşturmaması
ve kısa vadeli yatırımların hız kazanarak spekülatif bir sonuç doğurması başlıca sorunlardandır.
Bunların yanında vergi rekabetinin önem kazanarak vergi cennetleri olarak adlandırılan ülkelerin
artış göstermesi ve sonucu olarak vergi kontrollerinin yeterince sağlanamaması gibi birçok sorun
meydana gelmektedir.
Vergisel kontrollerin esas olarak uygulanması gerektiği vurgulanan bu makalede, Eichengreen
ve Wyplosz vergisi ekonomik sıkıntılar ve kriz zamanlarında yürürlüğe giren bir vergi olurken,
Spahn vergisinde iki aşamadan oluşan vergisel oranın, piyasa koşullarına göre artış göstererek
uygulanması önemlidir. Tobin vergisi ise döviz işlemlerinde ortalama yüzde 1 oranında kısa
vadeli hareketlenmelere karşı yapılması öngörülen vergilendirme çeşidi olarak karşımıza
çıkmaktadır. Türkiye için de Tobin vergisi benzeri olarak düşünebileceğimiz satış tutarı
üzerinden binde 2 oranında alınacak bir kambiyo vergisi olan banka ve sigorta muameleleri
vergisinin (BSMV) uygulandığını görmekteyiz. Özellikle 2018 yılı sonrası döviz kurlarındaki
sıçrayış nedeniyle 2008 yılından beri kambiyo işlemlerinden alınmayan vergi 2019 yılında
tekrardan binde 1 oranında olarak alınmaya başlanmıştır. Ancak çeşitli revizelerle güncel olarak
binde 2 oranında uygulanmaya devam etmiştir. Vergi üzerindeki bir başka kontrol ve düzenleme;
kur korumalı mevduat hesabının yürürlüğe girmesidir. Pandemi sürecinin olumsuz etkisi ve
döviz kurlarının yukarı yönlü hareketi sebebiyle kur korumalı mevduat hesabı ile Türk Lirası’na
teşvik amacı güdülmektedir. 2021 Aralık itibariyle uygulanmaya başlayan model ile stopaj
vergisinden ve vade sonunda yatırımın dövize çevrilmesi neticesiyle oluşacak kambiyo
vergisinden (BSMV) muaf tutulması gibi destekler sunulmuştur.
Genel olarak değerlendirdiğimizde, küreselleşme ve liberalizasyonun etkisiyle vergi
kontrollerinin ve müdahalelerinin yapılmasının zorlaşması, dünya piyasalarında aynı anda
uygulanamaması, piyasalardaki rekabetin artış göstermesi ve ülkelerin sermayeyi kendi
piyasalarına çekebilmek için yarış haline girmeleri görülmüştür. Bunun sonucunda spekülatif
yatırımların artarak piyasaları altüst etmesi, sermaye giriş çıkışlarının olması, nihayetinde vergi
rekabetinin kaçınılmaz sonucu olan vergi cennetlerine kaçışın gerçekleşmesi sermayenin
piyasalarda etkin bir şekilde yer almamasına, dalgalanmalar oluşturmasına sebep
oluşturmaktadır. Bu çalışmada sermaye piyasalarındaki karşılaşılan problemlerin çözümleri için
uygulanan ve uygulanması önerilen vergi kontrollerinden bahsedilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sermaye Piyasası, Vergi Kontrolleri, Vergi Problemlerine Yönelik Çözüm
Önerileri
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ABSTRACT
With globalization and increase in the liberal effect in the market, many problems have begun to
be seen in the capital markets. The main problems are the increase in economic fluctuations, the
inconsistency of investment mechanisms, the lack of confidence in the investors in the long term
and the fact that short-term investments gain momentum and result in speculative results. In
addition to these, many problems occur such as tax competition gaining importance and the
increase in countries called tax havens and, as a result, insufficient tax controls.
In this article, which emphasized that tax controls should be applied mainly, while the
Eichengreen and Wyplosz tax is a tax that enter into force in times of economic troubles and
crisis, in Spahn tax, it is important to apply the tax rate which consists of two stages by increasing
according to the market conditions. Tobin tax, on the other hand, is a type of taxation that is
foreseen to be applied against short-term movements at an average rate of 1 percent in foreign
exchange transactions. In Turkey, we see that the bank and insurance transactions tax (BSMV),
which is a foreign exchange tax of 2 per thousand, is applied on the sales amount, which we can
think of as similar to the Tobin tax. Especially after 2018, due to the increase in exchange rates,
the tax, which has not been collected from foreign exchange transactions since 2008, has started
to be collected at the rate of 1 per thousand again in 2019. However, it has continued to be applied
at a rate of 2 per thousand with various revisions. Another control and regulation on tax is the
enter into force of the currency protected deposit account. Due to the negative effect of the
pandemic process and the upward movement of the exchange rates, the purpose is to incentive
the Turkish Lira with the currency protected deposit account. With the model that started to be
implemented as of December 2021, supports such as exemption from withholding tax and foreign
exchange tax (BSMV) that will occur as a result of converting the investment into foreign
currency at the end of maturity were provided.
When evaluated in general, it has been observed that tax controls and interventions become more
difficult with the effect of globalization and liberalization, they cannot be applied simultaneously
in the world markets, the competition in the markets increases and the countries enter into a
competition to attract capital to their own markets. As a result, speculative investments
increasingly turn over the markets, capital inflows and outflows, and eventually, the inevitable
result of tax competition, the escape to tax havens, causes capital not to take place effectively in
the markets, creating fluctuations. In this study, tax controls that are applied and recommended
to be applied for the solutions of the problems encountered in the capital markets are mentioned.
Key words: Capital Market, Tax Controls, Solution Proposals for Tax Problems

GİRİŞ
1980’li yıllardan sonra liberalleşme çalışmaları ışığında gelişmekte olan ülkeler finans açığı ve
liberalleşmenin artması nedeniyle küresel camiada rekabetin arttığını fark etmişler ve sermaye
eksikliğinden ötürü bir çıkmaza girmişlerdir. Türkiye kanadında ise 1980 yılına kadar ithal ikame
politikası devam etmiş, bu döneme kadar devlet, kamu iktisadi teşekkülleri aracılığıyla yatırım ihtiyacını
karşılamaya çalışmıştır. 1980 yılından itibaren liberalleşme, küreselleşme çalışmaları ve yaşanan krizin
ışığında dışa dönük politika izlenilmeye başlanılmıştır. Yabancı yatırımları ülkeye çekmek amacıyla farklı
stratejiler uygulanmasıyla birlikte ülkeye giriş yapan yabancı tabanlı sermaye yatırımlarının arttığı
gözlemlenmiştir. Ancak 1990’lı yıllardan sonra belirli periyodlarda sermaye hareketlerinin beklentilerin
altında kalması, özellikle 2001,2009, 2015 yılındaki ekonomik krizlerin etkisiyle fazlaca görülmüştür.
Menkul değerlerin alım ve satımının yapıldığı sermaye piyasasındaki hareketlerde meydana gelen
ekonomik göstergeler, planlanamayan ani hareketlenmeler, siyasi tutumlar piyasadaki yatırımları,
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piyasanın nabzını ve hacmini etkileyerek krizleri tetiklemektedir. Yabancı sermayenin piyasaya çekilmesi
itibariyle uzun vadede elde tutulması ve buna bağlı yapılan ekonomik yapılanmaların, mali ve politik
kararların etkisi son derece önemlidir. Bu konuda yanlış atılacak en ufak adım, sermaye piyasasındaki
dış kaynaklı yatırımların kısa vadede piyasadan çekilmesine, piyasa karşısında yatırımcıları ürkütmesine,
uzun vadeli bir yatırımın güven sağlamayacağına dolayısıyla kısa vadede piyasadan çekilmenin rasyonel
bir tavır oluşturacağı düşüncesini mümkün kılacaktır. Bununla birlikte spekülatif hareketlerin hız
kazanması olası olacaktır. Sermaye hareketlerini kısa ve uzun vadeli olarak sınıflandırırsak; kısa vadeli
sermaye hareketleri bir yıldan az vadede piyasada yer alan, uzun vadeli sermaye yatırımları ise bir yıldan
daha uzun yatırım amacı güden doğrudan yatırımlar ve portföy yatırımlar olarak karşımıza çıkmaktadır.
Kısa vadeli sermaye yatırımlarında bono, mevduat, döviz hareketliliklerine yoğunlaşılırken, uzun vadeli
sermaye hareketi olan doğrudan sermaye yatırımlarında fabrika yapım, üretim döngüsüne katkı
sağlayacak hareketleri, portföy yatırımları ise menkul değerlerdeki tahvil, hisse senedi, döviz işlemlerini
vurgulamaktadır. Ancak tüm sermaye yatırımlarının kısa ya da uzun vadede piyasada kalmamasına neden
olan sebepleri finansal piyasalarda görmekteyiz. Bu çalışmada, küresel etkilerle, spekülatif ve çeşitli
sebeplerle piyasada problemler oluşturan yatırımları vergisel yapılandırmalarla çözümlemeye
çalışılmıştır.

1.KÜRESELLEŞMEYLE BİRLİKTE ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER
1980’li yıllardan sonra dünyada etkisini görmeye başladığımız küreselleşme, belirli bölgeden ziyade
dünya genelini değişime uğratma potansiyeline sahip bir olgudur. Bu küresel etki ile piyasalarda her türlü
değiş tokuşun rahat bir şekilde yapılabileceği vurgulanmaktadır. Küreselleşme hız kazandıkça ülkeler
arasında bazı uç noktada farklar ortaya çıkmıştır. Gelir eşitsizliğinin yanı sıra uygulanan tek yönlü
politikalar ve kararlar sermayedeki eşitsizliği kapatmada yeterli olamamıştır. Bununla birlikte
liberalizasyon atağı ortaya çıkmış, ülkeler yatırımcıları kendi ülkelerine çekmek amacıyla piyasalarda
uygulanan politika, ambargo, kısıtlama ve diğer kontrolleri azaltarak sermayelerini korumaya almaya
çalışmışlardır. Küreselleşmenin yoğunlaştığı 1980’li yıllarda gelişme sürecine giren özelleştirme, 1989
yılında ülkemizde tam anlamıyla uygulanması itibariyle özellikle 1988 yılında 354 milyon dolar olan
doğrudan yabancı sermayenin 1989 yılında 663 milyon dolara yükselmesini sağlamıştır. (Güven, 2008:
76-78)
2000’li yıllara bakacak olursak; enflasyon oranının %70’lere çıkması ekonomide sıkıntılı süreçleri
beraberinde getirmiştir. Enflasyondaki bu oranı düşürmek amacıyla IMF ile belirli dönemlerde geri
ödenecek stand-by anlaşması yapılarak fon sağlanmaya çalışılmıştır. 1999 Yılında başlatılan bu anlaşma
2000 yılında etkisini göstermeye başlamıştır. Enflasyon oranındaki düşüşün beklentiyi karşılamaması
durumu söz konusu olsa da, ülkemize yabancı sermaye girişlerinde artışlar meydana gelmiştir. Ancak
likiditede oluşan talep, gecelik faizlerde görülmemiş artışları da beraberinde getirmiştir. Bu gelişme sabit
kur rejiminden dalgalı kur rejimine geçilmesine sebebiyet vermiştir. Dış borçtaki açığın artması,
ödemelerdeki sıkıntılar, ekonomideki küçülmenin yarattığı etki 2001 yılında krize ve sermaye
hareketlerinde düşük hacme neden olmuştur.
2000 ve 2001 kriz dönemlerinde yabancı sermaye, çoğu çıkışlar kayıt dışı olmak üzere Türkiye
piyasalarından hızla çekilmişlerdir. Merkez Bankasının döviz mevduatlarında ortaya çıkan bu hızlı erime
Türk lirasının hızla değer kaybetmesine neden olmuştur. (Özer ve Kaba, 2020:14)
2001 krizinin ardından, mali piyasalara yönelik alınan kararlar, uygulamaya konulan yasal düzenlemeler,
2001 sonrası dönemin merkez bankacılığı açısından Türkiye’de bir dönüm noktası olduğunu ortaya
koymuştur. Küresel geçerliliği olan ilkeler benimsenmiş, enflasyon ve faiz oranları tek haneli rakamlara
indirilmiş, finansal sistemde örnek teşkil edecek bir istikrar sağlanmıştır. (Topçu, 2015:144)
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2003 Yılından sonra özellikle özelleştirme çalışmaları ışığında yabancı sermaye yatırımlarında artışlar
meydana gelse de, 2008 yılından itibaren yaşanan düşüşlerin sebebini dünyayı etkisi altına alan Amerika
Birleşik Devletleri’nde meydana gelen emlak krizinin yaşanmasıyla açıklayabiliriz.
Doğrudan yatırımların yanında piyasada spekülatif etki yaratan sermaye içerisinde yer alan yatırımlar
olan portföy yatırımlarında da inişli çıkışlı etkiler görmekteyiz. Genellikle yatırımcıya uzun vadede güven
oluşturmayan menkul değerler, yatırımcının piyasadan çekilmesine neden oluşturmaktadır. Ani çıkışları
sebebiyle sıcak para olarak nitelendirilen portföy yatırımları giriş yapılan ülkede uzun vadede kalmadığı
sürece ekonomide dalgalanmalara, olumsuz durum ve krizlere sebep olmaktadır.
Örneğin;1994 ve 1995 yıllarında ülkemize yapılan portföy yatırımlarının 1993 yılına nazaran düşük
eğimde olmasının sebebi; faizlerdeki artışın indirilmeye çalışılması için para basılması yoluna gidilmesi
ve bunun sonucunda yatırımcının Türk Lirası’nın değer kaybedeceğini düşünmesi sebebiyle yatırımlarını
ülkemizden geri çekmeye başlamasıdır.
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Doğrudan ve portföy yatırımlar açısından değerlendirme yaptığımızda, uygulanan ekonomik politikaların,
kontrollerin, güven verici teşviklerin yerinde ve dozunda yapılması, piyasa mekanizmasını dengeleyici
ölçüde düzenlemek gereklidir. Buna istinaden sermaye hareketlerini kaçırmadan yerinde yapılacak ve
yatırımcıları ürkütmeyecek vergisel yükümlülüklerin uygulaması esas olacaktır.
Yaşanan krizler, gelişmiş ülkelerde de dahil olmak üzere birçok ülkede ve uluslararası finans çevrelerinde,
sermaye hareketlerinin serbestliğini savunan politikaların sorgulanmasına ve alternatif politika
uygulamalarının gerekliliğini ve önemini vurgulayan görüşlerin ortaya çıkmasına neden olsa da finans
sisteminin entegrasyonu hızla devam etmektedir. (Mangır ve Yılmaz, 2009: 209)

2. DİĞER SORUNLAR
Diğer sorunlar olarak karşımıza çıkan, üzerinde durulması gereken bir sorun da vergi rekabetidir. Küresel
etkileşim, internet ve teknolojik gelişmelerle birlikte piyasalar üzerindeki her türlü uygulama,
regülasyonlar vergi rekabetini meydana getirmiştir. Ülkeler sermayeleri ülkelerine yönlendirmek
amacıyla çeşitli vergi politikaları ve müdahalelerde bulunarak piyasalarını cazip duruma getirmeye
çalışmaktadır. Vergi yükümlülüklerinde rahatlama sağlayarak piyasalardaki etkinliği ve yatırımlara karşı
teşviki arttırmaya yönelik olan vergi rekabeti, sermayedarlara çeşitli kapitülasyon, indirim politikaları
uygulama amacı gütmektedir. Bir başka tanıma göre vergi rekabeti, genelde bir ülkenin ekonomik refah
seviyesini artırmak, ülke içerisindeki milli sermayenin daha rekabetçi olabilmesini sağlamak ve doğrudan
yabancı sermayeyi ülke içerisine çekebilmek gayeleriyle o ülkedeki vergi sistemi dolayısıyla oluşan
toplam vergi yükünün bu alandaki rakip ülkelerdeki vergisel ortam göz önünde bulundurulmak suretiyle
hafifletilmesi şeklinde tanımlanmaktadır(Çak, 2008: 3). Bu durum ülkelerin vergi cenneti haline
gelmesine sebebiyet vermektedir. Vergi rekabeti ülkelerin uyguladıkları vergi politikalarını ve
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yatırımcıların yönelimlerini etkilemektedir. Ülkeler teşvik eden bir yapıda yönelimler sergiledikçe kontrol
altına alınmayan, istenildiğinde giriş ve çıkışların serbestleştiği yatırımların arttığı gözlemlenmektedir.
Yatırımcılar açısından risk faktörünün minimuma düştüğü vergi cennetleri olarak adlandırılan ülkelere
sermaye girişleri artış göstermektedir. Sermayedarlar için bu olumlu süreç ilerlerken meydana gelen vergi
rekabetine ayak uyduramayan, vergi politikalarını güncel hareketlenmelere göre revize etmeyen ülkeler
vergi rekabetinin zararlı boyutundan etkilenmektedir.(Zararlı vergi rekabeti, bir kısım ülkelerin
uyguladıkları vergi politikalarının başka ülkelerin vergi matrahlarını etkileyecek biçimde olumsuz
dışsallık yaymasıdır) (Qates, 2001: 507)
Oecd tarafından da yayınlanan vergi cennetleri olarak yer alan özellikle kara listeye dahil edilen ülkeler
dünyada uygulanan vergisel yükümlülükleri yerine getirmediği için bu listede yer almaktadır. Bu ülkeler
kayıt dışılığı onayan ve uluslararası vergisel yükümlülükleri reddetmişlerdir.
Sermaye piyasasındaki problemleri kısaca özetlersek; sermaye üzerindeki spekülatif yatırımların önünün
açılmasıyla birlikte piyasalarda ani dalgalanmaların artması ve vergi rekabeti, küresellikle birlikte
özellikle kontrol mekanizmasının zorlaşması ve denetim işlemlerinin kolay yapılamaması şeklinde
sıralayabiliriz.

3.SERMAYE PİYASASINDAKİ PROBLEMLERE VERGİSEL ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Küreselleşen dünyada sermaye üzerindeki yoğun hareketlenmeleri kontrol altına alarak vergi üzerindeki
kayıpları azaltma gayesi özellikle OECD ve Avrupa ülkelerinde süregelmektedir. Uzmanlar gelirler
üzerinde mutlak genel geçer vergileme usulünün uygulanması konusunda hemfikirdirler. Ancak gerekli
tavsiyeler, denetleme aşamaları ve vergi kontrollerinin sağlanması süreçleri kolayca olamamaktadır. Buna
istinaden; vergi problemlerini çözümlemek, kayıpları azaltmak ve sermaye piyasalarında karşılaşılan
sorunlara ilişkin öneriler aşağıda sunulmuştur.

3.1.EİCHENGREEN ve WYPLOSZ VERGİSİ
Sermaye piyasası kontrollerinin sağlanması için Barry Eichengreen ve Charles Wyplosz tarafından ortaya
atılan verginin, sermayenin ülke dışına çıktığı anda alınmasını hedeflemiştir. Eichengreen ve Wyplosz
alınacak verginin ülkedeki ekonomik istikrarın sağlanmadığı, ekonomik buhran ve kötü gidişat neticesiyle
uygulanması öngörülmüştür. Ancak burada yatırımları etkileyecek uzun vadeli bir vergi yapılanması
yerine sadece kriz zamanlarında işleme alınacak bir verginin söz konusu olduğunu söyleyebiliriz.
Dolayısıyla Eichengreen ve Wyplosz’a göre söz konusu verginin tüm dünyada aynı anda
uygulanmasından ziyade ülkelerin tek başına yürürlüğe geçirebileceklerini belirtmişlerdir. Uluslararası
sermayenin ülkeye girdiği tarihten çıkışına kadar geçen süre boyunca vergi oranının kademeli olarak
düşürülmesi önerilmekte, böylece ülkeye kısa vadeli spekülatif amaçlarla giren yatırımcıların getirileri
ciddi oranda azaltılırken, daha uzun vadeli yatırımların fazla bir vergi yüküyle karşılaşmaması mümkün
olabilecektir. Ayrıca, verginin yurtiçi faiz oranlarına paralel biçimde artırılıp azaltılması da
gerekmektedir. Aksi takdirde yurtiçi faiz oranlarının yükseldiği zamanlarda verginin etkinliği de
azalacaktır (Karataş ve Söylemez, 2005: 19).

3.2. SPAHN VERGİSİ
Spahn vergisi, Paul Bernd Spahn tarafından piyasada meydana gelen düzensiz hareketlenmeler, istikrarsız
adımların sıklaşması nedeniyle bozulma noktasına gelen piyasayı yönlendirmek için geliştirilen bir
vergidir. İstikrarsızlığın boyutuna göre şekillenen Spahn vergisi, dalgalanmanın şiddetine göre oranı
yükselmekte ve düşmektedir. Spahn vergisinin dayandığı temel fikir normal zamanlarda likidite işlemleri
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ile spekülatif alım-satım işlemlerini ayırt etmenin imkansız olduğudur. Bu nedenle Spahn vergisi iki
katmanlı olarak tasarlanmıştır. Öncelikle oldukça küçük oranda bir finansal işlemler vergisinin daima
alınması öngörülmektedir. Öte taraftan ise döviz alım satım işlemlerinde sadece döviz piyasasında aşırı
oynaklığın ortaya çıktığı durumlarda alınacak ve can yakıcı oranda olacak bir vergi söz konusudur.
Böylelikle Spahn vergisi normal zamanlarda likidite durumuna bağlı olarak ortaya çıkan ve piyasa bozucu
olmayan alım-satım işlemlerinin vergi ile cezalandırılmamasını, ancak döviz kurlarında aşırı oynaklık
oluştuğunda devreye otomatik olarak girecek bir vergi oranı artışı ile spekülatif işlemlerin caydırılmasını
ve hemen oynaklığın düşürülmesini öngörmektedir (Söylemez ve Demirci, 2013: 99).

3.3.TOBİN VERGİSİ
Sermaye hareketlerindeki spekülatif hareketler, ani çıkışlar ve sıcak paranın piyasada gezinmesi sebebiyle
ülkede oluşacak tahribatı en minimum seviyeye düşürmek için uygulanan vergisel süreçlerden birisi de
Tobin vergisidir. James Tobin tarafından geliştirilen Tobin vergisi, 1970 yılında düzenlenmeye
başlamıştır. Döviz işlemleri üzerinden alınması tasarlanan Tobin vergisi, özellikle sermaye piyasasındaki
işlemlerin uluslararası boyutta döviz hareketlerini içermesi sebebiyle tatbik edilmesi düşünülmüştür.
Bununla birlikte, Tobin vergisi, istikrarsız bir hale gelen durumu, uluslararası piyasada görülen spekülatif
hareketlenmeleri, kısa vadede yer alan yatırımları, sıcak para olarak tabir edilen uzun sürede piyasada
kalmayan işlemleri önlemede, azaltmada başvurulan yöntemlerden biri olarak gösterilmektedir.
Tobin, piyasalardaki olası olumsuz gidişat nedeniyle kısa vadeli sermaye girişlerinde bir geri çekilme
meydana geldiğinde %1 gibi bir vergi uygulamasının caydırıcı bir nitelik taşıyacağını düşünmüştür.
Tobin,‘’ Önümüzde uzun bir süre ulusal para birimlerine takılıp, onlarla yaşamanın en iyi yolunu bulmaya
çalışıyoruz. Yine de, ulusal faiz oranlarındaki farklılıkları ortadan kaldırmak ve döviz kurları üzerinde
spekülasyon yapmak için büyük fonlar hazır durumdadır. İşlem vergileri, etkin finansal çarklarına biraz
kum atmak ve yurtiçi faiz oranlarındaki farklılıklara yer açmak için zararsız bir yoldur. Böylelikle ulusal
para politikalarının yurtiçi makroekonomik ihtiyaçlara cevap vermesini sağlar.’’(Tobin, 1996: 493-494)
Tobin’in önerisi, spekülasyon maliyetlerini yükseltip, kısa vadeli veya gecelik spekülasyonlardaki kar
elde etme olasılığını azaltmak amacıyla, uluslararası sermaye hareketleri üzerine yüksek oranda bir işlem
vergisi getirilmesidir.(Saraçoğlu ve Şahan, 2004: 73) Ancak sadece vergi ambargosunun getirilmesinin
yanında küresel etki sebebiyle dünyada aynı anda uygulanması esas oluşturmaktadır. Ülkeler ve özellikle
küresel anlamda dünyada etki bırakan ABD, Japonya, Londra piyasaları bu konuda hemfikir olmadığı
sürece tam uygulanabilirlik alanı oluşturmayan bir işlem vergisinin olması vergi cennetlerine kaçışı
güçlendirecektir. Finansal hareketlerdeki maliyetlerin Tobin vergisiyle yüksek oranda artması
yatırımcıların yönünü değiştirmektedir. Gerçek yatırımlarla birlikte spekülasyonlarla oluşacak
yatırımların fark edilememesi, piyasada negatif yönlü oluşumlara sebep oluşturmakta, akabinde ülkelerin
rasyonel teşvikler sergilemesinin önüne geçmektedir. Bunun dışında Tobin vergisinin meydana getireceği
başka olumsuz durumlar da söz konusudur. Kambiyo işlemlerinde, döviz alım satımı üzerinde işlem
sahası bulan Tobin vergisi piyasayı kontrol altına almak isterken, bazı durumlarda piyasaya olumsuz
etkiler bırakabilmektedir. Uygulanan verginin kurda meydana gelecek dalgalanmaları yukarı yönlü
etkileyeceği bu olumsuz durumlardan biridir. Ancak bu olumsuz durum işlem ve uygulanabilme sahasının
artış göstermesiyle olumlu akışa dönecek ve kurdaki dalgalanmaları azaltabilecektir.

4.TÜRKİYE ANALİZİ ve SONUÇ
Bu çalışmamızda sermaye piyasalarında küresel etkinin hakim olmasıyla birlikte yaşanan problemleri ve
bu problemlerle alakalı çözüm önerileri sunan vergisel kontrollerden bahsedilmiştir. Genel olarak
değerlendirdiğimizde, küresel etkinin sonucu olarak vergisel yükümlülüklerin, vergilemenin nasıl
yapılması gerektiği ile ilgili netlik oluşturulamayan bir sürece girilmiştir. Vergi kontrollerinin,
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müdahalelerinin dünya piyasalarında aynı anda uygulanamaması ve bunun sonucunda spekülatif
yatırımların artarak piyasaları altüst etmesi, ani dalgalanmalar, sermaye giriş çıkışlarının olması,
nihayetinde vergi rekabetinin kaçınılmaz sonucu olan vergi cennetlerine kaçışın gerçekleşmesi
sermayenin piyasalarda etkin bir şekilde yer almamasına, dalgalanmalar oluşturmasına sebep
oluşturmaktadır Sıralanan bu sorunları çözebilmek için öncelikle sistemsel bir denetim sürecine tabi
tutulması ve küresel anlamda aynı anda uygulanabilecek bir vergi politikaları izlenmesi esastır. Bu
hususta çözüm önerileri olarak Eichengreen ve Wyplosz vergisi, Spahn vergisi ve Tobin vergisine
değinilmiştir. Eichengreen ve Wyplosz vergisi, ülkelerin tek başlarına sadece kriz ve ekonomik buhran
zamanlarında sermayelerin ülke dışına çıkma durumunda alınması öngörülen bir vergidir. Spahn vergisi
ekonomik koşulların neticesine göre uygulanacak bir vergi oranının değişkenlik gösterdiğini yani azaltılıp
arttırıldığını savunurken, Tobin vergisinde ortalama %1 oranında bir vergi oranının döviz işlemlerindeki
kısa vadeli sermaye hareketlerinden alınması gerektiğini vurgulanmaktadır.
Türkiye için yapılan uygulamalara bakacak olursak; 2008 yılı itibariyle yürürlükten kaldırılan banka ve
sigorta muameleleri vergisi, 30775 sayılı kararla 15/05/19 tarihi itibariyle binde 1 oranında kambiyo
işlemleri üzerinden tekrar uygulanmaya başlanmıştır. Bu kararın nedenlerini döviz yatırımlarına talebin
artması sebebiyle gelir sağlanmak istenmesi ve döviz kurundaki yükseliş sebebiyle dövize bağlı
yatırımların oranının düşürülmek istenmesi olarak sıralayabiliriz. Binde 1 oranında alınan kambiyo
vergisi, 07/12/2019 tarihli 7194 sayılı kanunla binde 2 olarak arttırılmıştır. Vergi oranındaki artış, gelir
elde etme amacı dışında döviz bazlı yatırımların Türk Lirası’na doğru kaydırılmasının istenildiğini
göstermektedir. 2020 yılında 24/05/20 tarihinde alınan 2568 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kambiyo
muamelelerinin vergi oranında değişikliğe gidilmiş, binde 2 olan vergi oranı yüzde 1 olarak revize
edilmiştir. Bu düzenleme yatırımcıların telaşlanmasına yol açarak döviz üzerindeki talebin azalması
yerine dövize olan talebin artmasına sebep olmuştur. Bu karar 30/09/20 tarihinde 3031 sayılı
Cumhurbaşkanı Kararı ile düzenlemeye gidilmiş satış tutarı üzerindeki oran binde 2’ye tekrardan
düşürülmüştür. Değişiklik sonrası yatırımcı üzerinde rahatlama ve risk anlamında azalış meydana
getirmiştir. Kambiyo işlemlerinde yer alan vergi uygulamaları yanı sıra özellikle 2021 güz döneminden
sonra yukarı yönlü sıçrayış yaşayan kurdaki dalgalanmalar ve doların 18 TL’ye ulaşmasına istinaden
kurda meydana gelen oynaklığı durdurmak için kur korumalı mevduat sistemi devreye sokulmuştur.
Dövize endeksli olarak Türk Lirası’na yapılan yatırımı özendirici uygulamada vade sonunda döviz
kurunun faiz oranlarından fazla artış göstermesi durumda kur farkı kaybının yatırımcıya ödenmesini
sağlamıştır. Stopaj vergi oranının sıfır olduğu ve vade sonunda yapılan tasarrufun döviz cinsine çevrilmesi
durumunda binde 2 oranında olan kambiyo vergisinin alınmayacağı gibi teşvikler sunması Aralık 2021
tarihi ile uygulanmaya başlanan 12 aya kadar vade imkanı sunan kur korumalı mevduat hesabının ilk üç
aylık döneminde 591 milyar TL yatırımlara ulaştığı görülmüştür. Kur üzerindeki dalgalanmaları, artışları
düşürmek, ekonomi üzerindeki kötü durumu azaltmak amacıyla yürürlüğe koyulan mevduat, üç aylık
süreçte özellikle dolar ve euro üzerindeki dalgalanmaları engelleyememiştir. Aralık 2021 sonunda 11 TL
bandında olan dolar, Mart 2022 ayında 14 TL seyrinde ilerlemesi ve kur korumalı mevduat modelinde
yatırımcıya ilk ödemelerin 13,5 milyar TL olarak belirlenmesi hazineye olan maliyetin yük oluşturacağını
ve bu yükün kur yükseldikçe daha da artacağını göstermektedir. Maliyetlerin yanında, en fazla 1 yıllık
olarak düşünülen kur korumalı mevduat yatırımı vade sonunda kur dalgalanmaları neticesiyle spekülatif
bir etkiye girip sermaye piyasasını terk etme eğilimi gösterebilir. Bunun yanında kur korumalı vadeli
mevduat hesap modeli ile Tobin vergisi değerlendirildiğinde; Tobin vergisi ile kur dalgalanmalarının ve
kurda artışların görülmesinin olası olması ve bu durumun azaltılması ancak Tobin vergisinin işlem ve
uygulanabilme alanının genişlemesiyle mümkün olmaktadır. İlk üç aylık kur korumalı yatırımların 591
milyar TL tutarındaki yüksek işlem hacmine karşın, kur korumalı mevduat hesabında stopaj ve kambiyo
vergilerinin alınmaması, ve kurun faiz oranlarından fazla artış olması durumunda kaybın hazine tarafından
destekleneceğine rağmen, model ekonomide beklenilen etkiyi gösterememiş, kur üzerindeki artışı
önleyememiştir. Dolayısıyla bu modelde kur üzerindeki güven vermeyen etki neticesiyle de yatırımların
vade sonunda spekülatif bir etkiyle Türk Lirası’ndan başka yönlere kayabileceği öngörülebilmektedir.
Böylelikle yapılan müdahalelerin ekonomide tek başına sonuç elde etmede yetersiz kalacağı kur korumalı
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model örneği ile anlaşılmaktadır. Buna istinaden, ekonomik tabloya göre yapılan değişikliklerin,
müdahalelerin, vergi oranlarının değiştirilmesi ve bu yöndeki kararların en rasyonel periyotta piyasanın
gidişatına göre uygulanması gerekmektedir. Türkiye açısından sermaye hareketlerini piyasada daha uzun
süreli tutabilmek için yatırımcıları ürkütmeyecek ve sık sık değişikliğe gidilmeyecek vergi kararları
alınmalı, teşviklere yer verilmelidir. Öncelikle piyasadaki risklerin minimuma indirilmesi yerli yatırımcı
için alım gücünün yükselmesi ve enflasyonun aşağı yönlü seyrinin görülmesi, üretim döngülerinin artması
piyasalardaki olumlu süreci beraberinde getirmekle birlikte yatırımcıya güven oluşturacağı aşikardır.
Sermaye yatırımlarını artırmanın yanı sıra yapılan uygulamaların ekonomik süreçte ne denli olumlu
getiriler sunduğunu da incelemek önemlidir. Kur korumalı mevduat hesabında Tobin vergisi mantığında
döviz işlemlerinden alınan kambiyo işlem vergisinden ve stopaj vergisinden muaf tutulması, kur korumalı
mevduat işlemlerine talebi ve yatırımı arttırsa da hazineye olan maliyeti ve dolayısıyla uzun vadede
ekonomiye olumsuz etkisi göz ardı edilmemelidir. Kur korumalı teşviklerin yatırımcıyı piyasaya çektiği
kabul edilir bir durum olmasına karşın uzun vadede uygulanması zor ve maliyet getirici bir sonuç
oluşturacaktır. Ekonomik pozisyonların daha iyi bir duruma getirilmesiyle birlikte oranı, yatırımın uzun
vadede piyasada kalma sürecinin artışına göre katmanlı olarak ve aynı zamanda yatırımın işlem hacmi
artışına göre azalış gösteren bir vergileme usulüne gidilmesi hem sermayedarları Türkiye piyasasına
teşvik eder hem de ülkemiz açısından istikrarlı bir yapıya ulaşmasını sağlayacaktır.
Yürürlüğe geçen ve öneri olarak sunulan tüm vergileme türlerinin, teşviklerin küresel düzeyde etki etmesi
için aynı anda uygulamaya girmesi, ülkelerin bu konuda hemfikir oluşturacak düzenleme, vergi oranı,
yönergeler belirlemesi ve vergi cennetlerinin yarattığı olumsuz duruma karşı önlemler alması gereklidir.
OECD gibi kuruluşların bu önemli sorunu çözmek için bilhassa dünya ekonomisi ve piyasalara etki eden
ülkelerle birlikte iş birliği içine girmesi son derece önemlidir. Ancak, küresel anlamda sağlanması gereken
refah ve kalkınma yerine ülkelerin ulusal çıkarlarının egemen olduğu bir bakış açısıyla politikalar
sürdürmesi olası çözümlerin elde edilmesini zorlaştırdığını göstermektedir.
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ABSTRACT
A genetic network exists in any cell of any living organism. This network is responsible for most
vital functions, including reactions to changes in the environment and adaptation to poor
conditions. The evolution of a genetic network in time can be modeled by a specially constructed
system of differential equations. This system contains many equations and a lot of parameters.
Each gene is identified with the variable x (t), and the entire network is represented by the vector
X(t)=(x (t), …, x (t)), where n is the number of elements in a network and, consequently, the
number of equations in the dynamical model. Each gene is connected with others and
interrelation between elements in a network is described by the regulatory matrix W. Due to the
specific structure of the system, modeling the network, there are one or many attractors.
Attractors are subsets of the phase space X=(x , …, x ) and they attract the trajectories X(t). Future
states X(t) therefore are heavily dependent on the structure and properties of attractors. Some
authors interpret serious diseases as tending the genetic network to a “wrong” attractor.
Redirecting of trajectories to a normal attractor requires an understanding of the structure of the
phase space and the location of attractors there. We consider a 3-element network, modeling by
a system of three differential equations. For some choices of matrices W the attractors are
considered, their properties explained, and conclusions about the evolution of a network are
made. Examples and illustrations are provided.
i

1

n

1

n

Keywords: Mathematical modelling, Genetic networks, Dynamical systems, Attractors
INTRODUCTION
What genetic networks are? Genetic regulatory networks (GRN in short) exist in any cell of any
living organism. These networks are responsible for most vital functions, including reactions to
changes in the environment and adaptation to unfavorable conditions. The evolution of a genetic
network in time can be modeled by a specially constructed system of differential equations. This
system contains many equations and a lot of parameters. Each gene is identified with the variable
x (t), and the entire network is represented by the vector X(t)=(x1(t), …, xn(t)), where n is the
number of elements in a network and, consequently, the number of equations in the dynamical
model. Each gene is connected with others and interrelation between elements in a network is
described by the regulatory matrix
i

W=w11 w1n ⋱ wn1 wnn

(1)

Progress in biology, which made it possible to begin to understand how living organisms are
arranged at the molecular level, has led to the need to consider gene networks, i.e. a set of genes
that interact with each other and develop a program for the development of an organism and its
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response to external influences. In a very approximate sense, each gene can be denoted by the
symbol x , where i is the number of the gene, and this number can be large (hundreds and
thousands). The interaction of genes is described by the matrix W, which has a size of n x n and
contains information about the nature of the interaction of two genes. A positive effect is called
activation, a negative one (repression, oppression, suppression of activity) is called inhibition.
The degree of impact is indicated by a number. The number 0 corresponds to no impact. Selfactivation and self-inhibition are possible. The corresponding value appears on the main diagonal
of the matrix W. The nature of the interaction can change over time, but for short periods, the
elements of the matrix W can be considered constant.
i

The symbol x (t) denotes a specific gene, but also the time-varying expression of a protein by
which this gene affects others. Thus, the current state of the entire network can be described by
the vector X(t)=(x (t), … , x (t)). The question is how does this vector change over time?
i

1

n

It is physically difficult and hardly possible to conduct continuous observation and read
experimental data. But individual experimental data are accumulated and stored. In other
branches of natural science, the following approach is used: observational data are considered
and a mathematical model is constructed that, if possible, corresponds to the data obtained. In
the future, the model is improved, corrected, and eventually used for data interpretation,
forecasting, and even process control. This approach led in its time to Newtonian mechanics,
Johannes Kepler's theory of the motion of celestial bodies. In connection with the accumulation
of data in biology, this approach is also being developed for objects at the molecular level in
genetics. Of the various models of gene networks constructed so far, models based on the use of
differential equations stand out. Such models make it possible to describe the dynamics in the
observed networks, and make assumptions and forecasts.
One of these models (also considered by the authors of this text) contains a nonlinear part, which
describes the interaction of genes, and a linear part, which corresponds to the natural extinction
of gene activity in the absence of interaction. In this model, the unknowns are the quantities x (t)
and the vector X(t) itself. The model can be considered separately from the corresponding natural
process, its properties can be studied and assumptions and predictions can be made, which are
then transferred to the modeled process. The theory of mathematical models of this kind
(dynamic systems) exists, but is far from complete. The system of differential equations
underlying the model needs further development. This is the goal of mathematicians who
specialize in these matters.
i

What are the possible applications of mathematical research in this direction? Consider one of
them, described in the work [Wang et al. 2016], published in the journal Nature
Communications. This paper describes a gene network of a relatively small size (60 elements)
that functions in the conditions of the development of the disease "large granular lymphocyte
leukaemia". The gene network corresponds to a system of differential equations consisting of 60
equations. The solution to this system is a vector X(t) consisting of 60 elements (mathematicians
say a vector of dimension 60, or a 60-dimensional vector). At each time t, this vector is
represented by a point in a 60-dimensional space, which is called the "phase space" for this
system of differential equations. As the time t changes, the point describes a curve in this space.
Each curve is set by its initial value at the time t=0 and, thus, the solutions of the system are
described by trajectories - curves in 60-dimensional space. Mathematicians have established that
systems of a certain kind have attractors - attracting sets in phase space, to which trajectories can
be attracted. This fact is purely mathematical and outside the mathematical theory in the observed
processes is not at all obvious. The authors of the above article interpret the disease as the desire
of the trajectory (from some initial state) to the "wrong" attractor. Along with the "wrong"
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attractors, there are "normal" attractors that correspond to the normal functioning of the
organism. In the systems of differential equations describing this process, there are many
parameters, some of which can be changed by influencing the behavior of the trajectories. In
particular, it is possible to change the path of the trajectory and direct the "sick" trajectory to the
normal attractor, thus "healing" the organism. It is possible in the mathematical model. The
question of how to organize the cure in reality (medicines, other effects) remains open.
Thus, an actual task arises for mathematicians - to find ways to control the trajectories of a system
of differential equations. To solve this problem, it is necessary to establish and classify possible
attractors, their dependence on the system parameters, and test the results found. This is the aim
of our research.
Further follows is a description of some low-dimensional systems and a demonstration of some
trajectories, attractors, and methods for controlling trajectories.
RESEARCH AND FINDINGS
The dynamical model of GRN is represented by a system of ordinary differential equations

(2)
where x (t) describes the dynamics of i-th gene in time. The nonlinear function on the right side
fits better for modeling of GRN. The coefficients wij are elements of the regulatory matrix W,
where the interrelation between genes is written. The vector X(t) = (x (t),…,x (t)) describes current
state of the whole network. From mathematical point of view this vector represents a set of
solutions of the system (2). Geometrically any solution of system (2) is a trajectory in the ndimensional phase space (x ,…, x ). The trajectories can be visualized for low dimensions n.
Below we will show pictures corresponding to the case n=2. The structure of system (2) is such
that all trajectories are in a bounded region Q of the phase space for sufficiently large values of
time t. The theory of dynamical systems says that there are subsets in Q, which attract most
trajectories. They are called attractors. Knowledge of attractors, their locations and properties is
necessary for understanding future states in a mathematical model. This, in turn, provides
important information for researchers of real living organisms. Studying real GRN is difficult,
needs tons of experimental data and in many cases is impossible; studying mathematical models
is easier, cheaper and is possible in most cases. Is it important to study mathematical models of
genetic regulatory networks? Let us consider some realistic GRN, which was studied in [Wang
et al. 2016]. This GRN consist of 60 elements. The interconnection of genes is shown in Figure
1. It corresponds to the regulatory matrix W. Red squares in a position ij mean activation of the
j-th gene by the i-th one. Blue squares mean inhibition (repression).
i

1

1

n

n
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Figure 1. The scheme of interrelation of genes in a 60-dimensional network (composed by Inna
Samuilik, following the description of the network in [Wang et al. 2016]).
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The majority of squares are empty. This is typical for regulatory matrices of GRN. The authors
of [Wang et al. 2016] say that there are three attractive states in this network. Two of them are
cancerous and one is normal. The problem is to change the limiting cancerous state to the normal
one. In a mathematical model of the form (2), which consists of 60 equations (n=60), any attractor
mentioned above, corresponds to equilibrium (a critical point). Let us recall that critical points
of the system (2) are solutions to the system
{x1=11+e-1(w11x1+…+w1nxn-1), …
(3)

…

… xn=11+e-nwn1x1+…+wnnxn-n.

Each equation in (3) defines the so called nullcline. It is a subset of the phase space, where the
respective x (t) changes its direction to the opposite one. For instance, the variable x (t) has an
extremum (maximum or minimum) at the points (x , … , x ), which satisfy the first equation in
(3). So mathematically the problem is, by changing the adjustable parameters, redirect the
trajectory, represented the current state of a network, from the wrong attractor to the normal one.
This problem can be qualified as management and control of a network.
i

1

1

n

We will show now the scheme of solving problems of that kind, considering the case n=2. Look
at the two-dimensional system (4), corresponding to the regulatory matrix (5).
(4)
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(5)

So w =0, w =1, w =1, w =0. Let other parameters be µ =µ =10, Ɵ =Ɵ =5. Look at Figure 2. It
is a fragment of the phase space (in fact, of the (x , x )-plane) for the system (4). The blue point
is the start state, the red point is the “wrong” attractor and the blue trajectory goes there. The
green point is the “normal” attractor. Changing the only parameter Ɵ from 5 to 0.85. will change
also the “fortune” of the network, it goes now to “normal” attractor (Figure 3).
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Figure 2.

Figure 3.
Consider another two-dimensional example. Let the regulatory matrix be

(6)
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and other parameters µ =µ =5, Ɵ =(k+2)/2, Ɵ =(k-2)/2. The phase plane with a unique attractive
critical point is depicted in Figure 4.
1

2

1

2

Figure 4. k=0.5.
After changing k from 0.5 to 1 the new attractor emerges in the form of stable closed trajectory.
All trajectories go to the new attractor (Figure 5).

354

Figure 5. k=1.5.

CONCLUSION
Genetic regulatory networks needs sdudying using also mathematical methods. Mathematical
models, using ordinary differential equations, are able to treat the evolution of a network in time.
In prediction of future states of a network significant role is played by attractors both in real life
and in a mathematical model. The ability to manage and control the behavior of trajectories in a
model can be useful in treating the real network being modeled. For this, the study of properties,
locations and behavior of attractors on the parameters of a network (of the modelling system) is
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of great importance. Given attractor in a mathematical model it is of great scientific and general
interest which real genetical phenomena are corresponding, and vice versa.
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İSLÂM HUKUKUNDA ULUSLARARASI İLİŞKİLERİN DAYANDIĞI
ESASLAR
(Güç Dengesi ve Çıkar mı?!)
İbrahim PAÇACI
ÖZET
Devletlerin oluşması ve dünya sahnesinde yer aldığı ilk andan itibaren, diplomatik, ticârî,
kültürel ve askerî ilişkiler olduğu gibi menfaat çatışması veya ideolojik sebeplerle savaş ve
benzeri hasmane ilişkiler de olmuştur. “Uluslararası ilişkiler” disiplini, I. Dünya Savaşından
sonra idealizm eksenindeki tartışmalardan doğarak gelişmiştir. II. Dünya Savaşından
sonra, devletler hukukuna ve uluslararası kuruluşlara olan güven yitirilmiş ve bunun sonucu
olarak uluslar arası ilişkilerde idealizmin yerini realizm almıştır. II. Dünya savasından sonra
ortaya çıkan realist yaklaşımda, devletlerarası ilişkilerin çıkar ve güç üzerine kurulması
benimsenmiştir. Uluslar arası ilişkilerde farklı nazariyeler ortaya konulsa da, günümüzde
devletlerarası ilişkilerde realist görüş yaygınlaşarak, “uluslar arası ilişkilerde kalıcı dostluk
yoktur, ulusal çıkar vardır” ifadesi sanki bir kural gibi benimsenerek her platformda dile
getirilmeye başlamıştır.
İslâm devletler hukukunda uluslar arası ilişkilerin, kamu yararı/ maslahat prensibi üzerine
bina edildiği söylenebilir. Nitekim İslâm bilginleri, eman, barış antlaşması, savaş ve benzeri
uluslar arası ilişkilerin maslahat üzerine bina edileceğini belirtmişlerdir. Fakat maslahat prensibi,
salt çıkar veya popüler ifadesiyle “ulusal çıkar” değildir. Maslahat prensibi, İslâm’ın temel
ilkeleri ve şer’î delillerle kayıtlı olup, ancak aksine şer’i bir delil bulunmaması durumunda delil
olarak kullanılabilir. Dolayısıyla aksine delil bulunan veya İslâm’ın temel esaslarına aykırı olan
bir durum, “ulusal çıkarlar” gerekçesiyle meşru görülemez. Çünkü Kur’ân’da “Hakkın dışındaki
her şey, ancak doğrudan sapmaktır.” buyrulmaktadır.
Buna göre uluslar arası ilişkilerde “ulusal çıkarların”, adalet prensibi, yeryüzünün imarı
ve temel hak ve hürriyetlerin sağlanıp korunması ilkeleriyle sınırlı olduğu söylenebilir. İslâm
dini, insanların dünya ve ahiret yararlarını gözeterek bütün insanları kapsayan adaleti tesis etmek
üzere gönderilmiştir. Dolayısıyla İslâm devletler hukukuna göre uluslar arası ilişkiler,
günümüzde sıklıkla karşılaşılan çifte standarttan uzak, adalet temeline dayalı olmalıdır. Kur’ân’a
göre insanın yaratılış amaçlarından biri de yeryüzünü imar etmek olduğu için, toplumlar; ahlak,
bilim, teknoloji ve sanatla dünyayı bayındır kılmak; insanlığın ortak çıkarları doğrultusunda hayatı
tehdit eden girişimleri engellemek için çalışmak ve işbirliği yapmakla yükümlüdür. Bu çerçeveden
olarak devletler, dünya barışını bozan, insan hayatını ve insanca yaşamayı tehdit eden savaş, işgal,
terör vb. faaliyetleri önlemek; ekolojik dengeyi bozan, sağlıklı ve sürdürülebilir hayatı tehdit eden
çevre sorunları, israf vb. problemlerle mücadele etmek; insanların temel hak ve hürriyetlerini temin
etmek ve korumak amacıyla işbirliği yapmakla yükümlüdür.
Anahtar kelimeler: Uluslar arası ilişkiler, maslahat prensibi, adalet, yeryüzünün imarı.
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PRINCIPLES ON THE BASIS OF INTERNATIONAL RELATIONS IN
ISLAMIC LAW
(Balance of Power and Interest?!)

ABSTRACT
Since the formations of state sand their first place on the world stage, there have been
diplomatic, commercial, cultural and military relations, as well as war and similar hostile
relations due to conflict of interest or ideological reasons. The discipline of "international
relations" developed after the First World War, arising from the discussions on the axis of
idealism. After the World War II, trust in the law of state sand international organizations was
lost, and as a result, realism took the place of idealism in international relations. In the realist
approach that emerged after the World War II, it was adopted that the interstate relations should
be based on interest and power. Although different theories have been put forward in
international relations, the realist view in international relations has become wide spread to day
and the expression "there is no permanent friendship in international relations, there is national
interest" has been adopted as a rule and started to be expressed in every platform.
It can be said that international relations in Islamic state law are built on the principle of
public interest / maslaha. As a matter of fact, Islamic scholars have stated that international
relations such as safety, peace treaty, war and similar international relations will be built on
maslahat.But the principle of maslaha is not mere interest or, in popular words, "national
interest". The principle of maslahat is registered with the basic principles of Islam and shar'ı
evidence, but can be used as evidence if there is no shar'i evidence to the contrary. Therefore, a
situation in which there is evidence to the contrary or that is against the basic principles of Islam
cannot be considered legitimate on the grounds of "national interests". Because, in the Qur'an,
"Everything except the truth is only a deviation from the straight." is commanded.
According to this, it can be said that "national interests" in international relations are
limited to the principles of justice, the construction of the earth, and the protection and protection
of fundamental rights and freedoms. The religion of Islam was sent to establish justice that covers
all people, by taking into account the interests of people in this world and in the hereafter.
Therefore, according to Islamic state law, international relations should be based on justice, far
from the double standards that are frequently encountered today. According to the Qur'an, one
of the purposes of man's creation is to rebuild the earth, societies; improve the world with ethics,
science, technology and art; is obliged to work and cooperate in order to prevent life-threatening
attempts in the common interests of humanity. In this framework, states must fight against
environmental problems, waste, etc., which disrupt the ecological balance, threaten healthy and
sustainable life, by preventing activities such as war, occupation, terrorism, etc., which disrupt
world peace and threaten human life; It is obliged to cooperate in order to ensure and protect the
fundamental rights and freedoms of people.
Keywords: International relations, principle of maslaha, Justice, zoning of the earth.

357

VII. INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
April 22-24, 2022, Antalya, Türkiye

TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ DERS KİTAPLARINDAKİ SEVİYELERE GÖRE
OKUMA METİN TÜRLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
Yüksek Lisans Öğrencisi
Gözde Nur CANDAN
Gazi Üniversitesi, Eğitim Enstitüsü
Prof. Dr. Fatma AÇIK
Gazi Üniversitesi, Eğitim Enstitüsü
ÖZET
Dil eğitimi ve öğretimi içerisinde sözcük dağarcığını geliştirme, bilgi kazandırma, hayal
dünyasını zenginleştirme gibi birçok beceri, daha çok okuma- anlama çalışmalarıyla kişiye
kazandırılmaktadır. Ana dili ve yabancı dil eğitim-öğretim faaliyetleri içerisinde dört temel dil
becerisine eşit oranda yer verilmesi gerekiyor olsa da ders materyalleri incelendiğinde içerik
olarak okuma becerisine ait materyallerin diğer dil becerilerine ait materyallerden daha fazla
olduğu görülmektedir. Eğitim-öğretim programlarında ve sürecinde okuma ve okunulan
metinden anlam çıkarma yetilerini öğrencilere kazandırmak, insanın hayatını zenginleştirecek ve
hayatının anlamlı olmasını sağlayacak en büyük katkı olarak karşımıza çıkmaktadır (Akyol,
2016, s.33). Bu bağlamda yurt dışında yaşayan Türk ailelerin çocuklarına verilen ana dili
derslerinde okuma –anlama üzerinde önemle durulması gereken bir beceri olarak karşımıza
çıkmaktadır. Bireylerin yaş düzeylerine, ilgi alanlarına uygun metin türleri ve içerikleriyle
karşılaştıkları takdirde ancak bu beceri geliştirilebilir. Metin türlerinin kitaplarda yer almasında
kullanılacak ölçütler arasında, metinlerin yazılış amacı ve hedef kitlenin ihtiyaçları yer
almaktadır. Dil öğretiminde kullanılan özgün metinlerin avantajları, yapay metinlerin
avantajlarından daha fazladır. Çünkü özgün metinler doğal iletişim ortamları esas alınarak
sözcük çeşitliliğini ortaya koymakta, dilin farklı kullanım biçimlerini içermektedir. Bu da
okuyanların metne olan ilgilerini arttırmaktadır. Yapay metinler; metindeki dil bilgisi yapılarını
gösterme yönünden kullanışlı olmasına rağmen okuma becerisinin gelişimi açısından yeterli
değildir. Özgün okuma materyallerinin öğrencilerin anlamlandırabileceği şekilde kullanılması
dil öğretimi açısından son derece önemlidir. Bu araştırmanın amacı Türkçe ve Türk Kültürü ders
kitaplarında yer alan metin türlerini tespit etmek ve seviyelere göre sınıflandırmaktır. Ders
kitaplarında çeşitli metin türlerine yer verilmesi; yurt dışında yaşayan ve Türkçe öğrenen Türk
çocuklarının bilgilendirici, hikâye edici metinler ve kullanım işlevli metin örnekleri ile
karşılaşmaları daha geniş alanda bilgilenmesine, söz varlığına ve kullanım bilgisine sahip
olmasına imkân sunacaktır. Ayrıca farklı okuma metin türleriyle karşılaşan çocukların hayal
dünyalarını geliştirmeye, anlama becerisine katkıda bulunmaya, daha doğru konuşma ve yazma
becerisi kazandırmaya yarar sağlayacaktır. Çalışma nitel araştırma yöntemi ve araştırma veri
toplama yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılarak hazırlanmıştır. Çalışmanın evrenini
bugüne kadar yurt dışında kullanılan, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış Türkçe ve
Türk Kültürü ders kitapları (1987-2018); örneklemini ise 2019’da yayımlanan 1. seviyeden 8.
seviyeye kadar yazılmış Türkçe ve Türk Kültürü ders kitapları oluşturmaktadır. Çalışma
kapsamında 8 kitap incelenmiştir. Verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Türkçe ve Türk Kültürü ders kitapları, okuma-anlama, metin türleri.
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A REVIEW ON THE TYPES OF READING TEXTS ACCORDING TO THE LEVELS
IN TURKISH AND TURKISH CULTURE TEXTBOOKS
ABSTRACT
In language education and teaching, many skills such as developing vocabulary, gaining
knowledge, enriching the imagination are mostly gained through reading-comprehension studies.
Even though it is necessary to give importance four basic language skills equally in mother
tongue and foreign language education activities, when they are examined, it is seen that the
course materials belonging to the reading skill are more than the course materials of other
language skills . Teaching students the ability of reading and making sense of the text that is read
in the education-teaching programs and process is appeared as the biggest contribution that will
enrich one's life and make it meaningful (Akyol, 2016, s.33). Reading and comprehension is a
skill that should be emphasized momentously in mother tongue classes given to the children of
Turkish families living abroad. However, this skill can be developed if they encounter text types
suitable for their age level and interests. The aim of this research is to identify the text types in
Turkish and Turkish Culture textbooks and to classify them according to levels. Among the
criteria to be used in the inclusion of text types in the books are the purpose of writing the texts
and the needs of the target grouo. The advantages of the authentic texts used in language teaching
are more than the advantages of the artificial texts. Because the authentic texts reveal the diversity
of words based on natural communication environments and include the different usage forms of
the language. This increases the interest of the readers to the text. Although artificial texts are
useful in terms of showing the grammatical structures in the text, they are not sufficient for the
development of reading skills. It is extremely important using the authentic reading materials in
a way that students can make sense of. Including various text types in course books; the
encountering of Turkish children living abroad and learning Turkish with informative, narrative
texts and examples of texts with usage functions will enable them to gain wider knowledge,
vocabulary and usage knowledge. In addition, encountering different types of reading texts will
contribute to children's improving their imaginations and their comprehension skills and their
gaining more accurate speaking and writing skills. The study was prepared by using qualitative
research method and document review, one of the research data collection methods. The universe
of the study is the Turkish and Turkish Culture textbooks (1987-2018), which have been used
abroad and prepared by the Ministry of National Education; The sample consists of Turkish and
Turkish Culture textbooks written from level 1 to level 8 published in 2019. Within the scope of
the study, 8 books were examined. In the analysis of the data, descriptive analysis method was
used.
Keywords: Turkish and Turkish Culture textbooks, reading and understanding, types of texts.
GİRİŞ
Okuma; basılı bir metindeki işaret, harf ve sembolleri görerek algılama ve anlamlandırma;
gördüklerini hatırlama, ilişki kurma ve değerlendirme; yazıyı anlamlı seslere dönüştürerek
seslendirme gibi fiziksel, psikomotor ve zihinsel süreçleri kapsayan karmaşık bir süreçtir (Gögüş,
1978; Özdemir, 1993; Kavcar vd., 1998; Sever, 2004; Stauffer, 1969’dan aktaran Akyol, 2011).
Ayrıca dinleme, konuşma ve yazma becerilerini de içinde kapsayan bir beceridir. Bireyler okuma
sayesinde hem kelimelerin doğru telaffuz edilişini öğrenmekte hem de okuduğu metni
anlayabilmek için dinlemektedir. Bununla birlikte okuma metinleri yazılı olduğu için kelimelerin
doğru yazımı ve noktalama, cümle sıralamasının öğretimi gibi konularda yazma becerisini de
desteklemektedir.
Tek dilli veya ana dilinin dışında eğitim gören ya da ikinci dil öğrenen bireylerin okuduğunu
anlama becerisi, kelime okuma bilgisine ve dili anlamasına dayanmaktadır. Kelime okuma ve

359

VII. INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
April 22-24, 2022, Antalya, Türkiye

dili anlamada yaşanacak sıkıntılar iki dilli ve tek dilli öğrencilerin zayıf bir okuyucu olmasına ya
da okuduğunu anlamanın yetersiz düzeyde kalmasına neden olabilmektedir (Kızıltaş, 2020,
s.1570). Ana dili yaşadığı ülkenin eğitim dilinden farklı olan öğrenciler okuduğunu anlamada
zorluklar yaşayabilmektedir. Kasım ve Raisha, Shehu’ya (aktaran Kızıltaş, 2020, s.1571) göre
bu durum öğrencilerin kelime dağarcıklarının az olmasından, alışık olmadıkları kelimelerle
karşılaştıklarında zorluk yaşamalarından, karşılaşılan kelimeleri çabuk unutmalarından, okuma
düzeylerinin istenen düzeyde olmamasından, metin yapılarının uygun olmamasından
kaynaklanmaktadır. Bu bağlamda okuma-anlama becerisinin geliştirilmesi için daha fazla
üzerinde durulması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu becerinin geliştirilmesi kelime
dağarcığının zenginleşmesini, o dile ait kültürün daha iyi kavranmasını sağlayacağı gibi daha
analitik düşünme becerisinin de kazanılmasında ciddi rol oynayacaktır. Baker (2011); çocukların
ilk dilde okumayı öğrenmesinin ikinci dile yardımcı olduğunu, bir dilde okumayı öğrenmenin
diğer dile zemin hazırladığını, çocuğun ilerleyen zamanlarda iki dilde benzer yazımların farklı
telaffuzları olabileceğini öğrenebileceğini belirtmiştir.
Bu noktada önemli olan okuma eylemi fantastik, bilim kurgu, edebi, psikolojik, araştırma
inceleme, ders kitapları vb. araçlarla gerçekleştirilebilir. Ancak okuma –anlama becerisinin
geliştirilmesi örgün eğitim içerisinde genellikle ders kitapları ile sağlanmaktadır. Ders kitaplarına
alınan metinlerin içerikleri kadar türleri de önemlidir. Özellikle başka bir ülkede yaşayan ve ana
dilini sınırlı saatler içerisinde öğrenmek durumunda olanlar için işlevsel kitapların, bu kitaplarda
yer alacak metinlerin önemi yadsınamaz bir gerçekliktir.
Okuma- Anlama Becerisinin Geliştirilmesinde Ders Kitaplarında Yer Alan Metin
Türlerinin Önemi
Okuma; okuyucunun ön bilgilerini devreye sokarak yazarla etkileşimli bir şekilde, uygun bir
yöntem ve amaç doğrultusunda, düzenli bir ortamda gerçekleştirilen anlam kurma sürecidir
(Akyol, 2012, s.1). Bu anlam kurma süreci ders kitaplarındaki okuma metinleri aracılığıyla
sağlanmaktadır. Ders kitapları; öğrencilerin dersi ve işlenen metinleri kolay bir şekilde takip
edebilmesi, üzerine not alabilmesi, öğretmenlere de kılavuz olması açısından önemlidir. Kılıç ve
Seven (2003); bir ders kitabının, ders kitabı olarak nitelendirilebilmesi için dersin öğretim
programıyla örtüşmesi gerektiğini ifade etmiştir (s.19). Bu nedenle ders kitapları programdaki
kazanımların, strateji yöntem ve tekniklerin uygulanması aşamasında önemli bir yere sahiptir.
Ayrıca Demirel ve Kıroğlu da (2021), ders kitaplarının öğretim programının uygulanması ve
amacına ulaşmasında, öğrencilerin derste aktif rol almasını sağlamada, ölçme- değerlendirme
amaçlı kullanılmasında önemli bir yere sahip olduğunu belirtmiştir. Ders kitapları; öğrencilerin
öğrenmelerini organize etmelerini sağlayan bir çerçeve ve rehberdir (Dündar, 2021, s.47). Bu
nedenle iki dilli Türk öğrenciler için hazırlanmış olan ders kitaplarındaki metinlerin öğrencilerin
düzeylerine, dil gelişimlerine uygun olması; farklı dil becerilerinin gelişimine katkı sunmakta ve
okumaya, derse karşı istekli bir öğrenci kitlesi oluşturmasını sağlamaktadır. Dündar (2021), ders
kitaplarındaki metinlerin farklı kültürlere ait öğrencilerin bulunduğu sınıflarda kullanıldığı için
kültürler arası iletişimsel yeterliliğin gelişimi açısından da öğrencilerin gelişmesini
sağlamaktadır. Bu sebeple ders kitaplarının tek kültürlü değil, çok kültürlü hazırlanmasında yarar
vardır.
Ders kitaplarında bilgilendirici, hikâye edici ve şiir olmak üzere farklı birçok metin türü
bulunmaktadır. Okuyucular bu farklı metin türleri sayesinde bilgi edinebilmekte, araştırma
yapabilmekte; duygu, düşünce ve hayal dünyasını zenginleştirebilmekte, estetik zevk açısından
kendini geliştirebilmektedir. Bireyler aklını ve ruhunu besleyebilmek için de okumayaöğrenmeye ihtiyaç duymaktadır. Ders kitaplarının metin türleri açısından çeşitli olması
okuyuculara bilişsel ve duyuşsal anlamda önemli katkılar sağlamaktadır. Farklı metin türleri
sayesinde farklı bağlamlarda kullanılan kelimeler de öğretilerek kelime dağarcığı
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zenginleşmektedir. Dündar (2021) farklı metin türlerinin okuma özelliklerinin de yani vurgu ve
tonlaması, seslendirilme şekli, duygusu vs. bakımından da yabancı dil okuma süreçlerinde etkili
olduğunu belirtmiştir. Farklı metin türleri okuyucuda farklı okuma davranışları ortaya
çıkarmaktadır. Farklı metin türlerinin özeliklerini keşfeden iyi okuyucular; okuma-anlama
sürecini daha verimli bir şekilde yürütmektedirler (48). Metinler; farklı ihtiyaçlara sahip
bireylerin okuduklarını anlama becerilerini geliştirmek amacıyla kullandıkları bir araçtır. Fakat
ana dil veya yabancı dilde okuma materyali olarak kullanılacak metinlerin amaçları birbirinden
farklıdır. Çünkü dili öğretmek için hazırlanan metinler daha özel metinlerdir ve dil öğrencilerinin
seviyelerine göre hazırlanmaktadır (Dündar, 2021, s.42). Ayrıca İltar’a göre (2018) öğrencilerin
öğrenim süreci boyunca karşılaşmış oldukları metinler; öğrencilerin iletişim becerilerini
geliştirmekte ve toplum içinde kendilerini ifade etmelerine, iletişim kurmalarına katkıda
bulunmaktadır. Farklı metin türleri öğrencilerin farklı kültürler, farklı dil yapılarıyla karşılaşarak
dilin zenginliğinin ve çeşitliliğinin farkına varmasını sağlamaktadır.
Metin türleri; hedef kitlenin ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak, metnin yazılma amacına
göre belirlenmektedir (Ögeyik’ten aktaran İltar, 2018, s.57). Metin türleri oluşturulma amaçları
ve işlevleri bakımından ikiye ayrılmaktadır (Bölükbaş, 2015, s.925). Oluşturulma amaçları
bakımından metinler yapay (kurgu) ve özgün (otantik) metinlerdir. Yapay metinler, doğrudan dil
öğretmek amacıyla hazırlanırken; özgün metinler de ana dili okuyucularının günlük hayattaki
kullanımlarına göre hazırlanmış ve dolaylı olarak dil öğretme amacıyla kullanılan metinlerdir.
Özgün metinler ise kendi içerisinde gündelik ve yazınsal metinler olarak ikiye ayrılmaktadır.
Gündelik metinler, herhangi bir estetik kaygı taşımadan hazırlanmış ve hitap ettiği kesim ana dili
okurları olan garanti belgesi, afiş, menü, bilet, duvar yazısı vb. metinlerdir. Yazınsal metinler ise
estetik kaygı ile yazılan ve hitap ettiği kesim ana dili okurları olan hikâye, roman, efsane, destan,
masal vb. metinlerdir (İltar, 2018, s.70). Güneş’e göre (2013, s.6) özgün metinler dil öğretimi
amacıyla hazırlanmamış fakat öğrencilerin öğrendikleri kelime ve dil bilgisi kurallarını
uygulamaya yardım eden, kendini ifade etmesini sağlayan işitsel, görsel ve yazılı dokümanlardır.
Okuma metinlerinin içerisinde özgün metinlerin kullanılmasının avantajları şu şekildedir
(Berardo, 2006’dan aktaran İltar, 2018, s.60): Özgün metinler dilin çeşitliliğini ortaya koyan
gerçek dili yansıtmaktadır. Böylelikle öğrenciler dünyadan haberdar olmaktadır. Özgün metinler
modası geçen konuları içermez ve dil açısından uygun olmayan unsurları içermeye eğilimli
değildir. Bu metinler küçük ölçekli becerilerin öğretilmesi ve uygulanması için uygundur.
Geleneksel öğretim materyallerinin içermediği birçok metin türünü ve dil stillerini içermektedir.
İlgi çekici konuları içerdiği için öğrencileri okumaya teşvik etmektedir. Dündar’a (2021) göre
özgün metinler kültürel içerikler sunması, daha akıcı bir şekilde okunabilmesi bakımından daha
avantajlıdır (s.57). Özgün metinlerin kullanımı Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin dili
doğal haliyle gündelik hayatta kullanıldığı şekilde öğrenmelerini sağlamaktadır (Dündar, 2021,
s.60). Metinleri gündelik hayatta olduğu gibi öğrenen yurt dışındaki Türk öğrenciler için de
benzer durum söz konusudur. Türkçe ve Türk Kültürü ders kitaplarında yer alan özgün metinler
öğrencilerin farklı metin türleriyle karşılaşmasını sağlayarak farklı tecrübeler yaşamasını, farklı
kültürlerle tanışmasını sağlamaktadır. Ayrıca yurt dışındaki Türk öğrencilerin özgün metinlerle
karşılaşması onların hayal dünyalarını zenginleştirmekte ve yaratıcılıklarını uyandırarak
duyuşsal gelişimlerini etkilemektedir. İki dilli öğrencilerin özgün metinlerle Türkçe ve Türk
kültürünü öğrenmesi onların Türkçe konusunda bilinçli olmalarını, derse karşı ilgilerinin
artmasını sağlayarak dil öğrenimini kolaylaştırmaktadır. Güneş’e (2013) göre özgün metinler
öğrencilerin dil ve kültürel becerilerini geliştirmek için dil öğretiminden ziyade iletişim amaçlı
üretilmiş ya da seçilmiş metinlerdir (s.6).
Yapay metinler ise doğrudan dil öğretmek amaçlı hazırlandığı için okuma becerisi üzerinde
yeteri kadar etkili değildir. Çünkü kullanılan dil yapaydır. Bu nedenle dilin yapay olması metni,
öğrencinin gerçek dünyada karşılaşacağı çoğu şeyden farklı kılmakta ve bu metinler genellikle
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dilin nasıl kullanıldığını yansıtmamaktadır (İltar, 2018, s.58). Yapay metinler, dil becerilerinin
doğru bir şekilde kazandırılması amacıyla hazırlanmıştır. Berardo (aktaran Dündar, 2021, s.57),
yapay metinlerin sıklıkla zor okunduğunu ifade etmiştir. Dündar (2021) özgün edebi metinleri
seçiminde yapılacak herhangi bir hatanın yabancı ya da iki dilli öğrencilerin metni
anlamlandırma sürecinde zorluk yaşatabileceği için dezavantajlı olabileceğini de belirtmiştir. Bir
metinde yer alan deyim, atasözleri ve edebi sanatlar soyut ifadeler oldukları için öğrencilerin
metinden uzaklaşarak, okuma isteklerinin kaybolmasına neden olabilmektedir (s. 61). Bu nedenle
hem yabancı öğrenciler hem de yurt dışındaki iki dilli Türk öğrenciler için ders kitaplarına
konulacak olan okuma metinlerinin öğrencilerin dil gelişimlerine, yaşlarına, ilgi ve ihtiyaçlarına,
gündelik hayatta karşılaşabilecekleri durumlara uygun olarak seçilmesine özen gösterilmelidir.
Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın amacı Türkçe ve Türk Kültürü ders kitaplarındaki metin türlerini tespit etmek
ve onları seviyelere göre sınıflandırmaktır. Seviyelere göre verilmiş metin türlerinin öğrencilerin
düzeylerine uygunluğunu tespit etmek ve buna ilişkin örnekler vermek amaçlanmaktadır.
MATERYAL VE METOD
Araştırmanın Modeli
Bu çalışmada nitel araştırma yaklaşımı benimsenmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından
2019’da yayımlanan 1. seviyeden 8. seviyeye kadar yazılmış Türkçe ve Türk Kültürü ders
kitaplarındaki okuma metinleri, seviyelere göre okuma metin türleri açısından incelemeyi
amaçlayan bu çalışmanın araştırma modeli doküman incelemesi olarak belirlenmiştir.
Evren ve Örneklem
Çalışmanın evrenini bugüne kadar yurt dışında kullanılan, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından
hazırlanmış Türkçe ve Türk Kültürü ders kitapları (1987-2018); örneklemini ise 2019’da
yayımlanan 1- 8. seviyeye Türkçe ve Türk Kültürü ders kitapları oluşturmaktadır. Çalışma
kapsamında 8 ders kitabı incelenmiştir.
Araştırmanın Sınırlılıkları
Araştırmanın örneklemi 2019’da yayımlanan 1. -8. seviye Türkçe ve Türk Kültürü ders
kitaplarının okuma metinleriyle sınırlıdır.
Veri Toplama Teknik ve Araçları
Araştırmada betimsel analiz tekniğinden yararlanılmıştır.
Verilerin Çözümlenmesi ve Yorumlanması
Türkçe ve Türk Kültürü ders kitaplarındaki metinler 2019 Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda
yer alan “Sınıf Düzeylerine Göre Metin Türlerinin Dağılımı” tablosu ve diğer hazırlanan metin
türleri tasnifleri (Günay, 2019; Dilidüzgün 2017’den aktaran İltar, 2018) esas alınarak yurt
dışında kullanılan Türkçe ve Türk Kültürü ders kitaplarındaki metinler açısından incelenmiştir.
Metin tasnifleri incelendikten sonra Türkçe ve Türk Kültürü ders kitaplarında yer alan seviyelere

362

VII. INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
April 22-24, 2022, Antalya, Türkiye

göre okuma metin türleri dağılımı tablosu oluşturulmuştur. Bulgular bu sınıflandırmalarla
karşılaştırılarak analiz edilmiştir.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Türkçe ve Türk Kültürü Ders Kitaplarındaki Okuma Metinlerinin Metin Sayılarına ve
Metin Türlerine İlişkin Bulgular

1. Metin Sayılarına İlişkin Bulgular
Okuma metin türlerinin seviyelere göre dağılımı ele alınmadan önce kitaplarda her temada yer
alan metin sayısı ve temalara dağıtılmış hâli incelenmiştir. Bütün kitaplar 8 temadan
oluşmaktadır. Türkçe ve Türk Kültürü Ders kitapları 1. seviyeden 8. seviyeye kadar okuma
metinlerinin temalara dağılımı ve ders kitaplarındaki toplam metin sayıları Tablo 1’de
gösterilmiştir.
Tablo 1
Okuma Metinlerinin Sayılarının Dağılımı
Ders Kitapları 1.
2.
3.
Tema Tema Tema
Türkçe
ve Türk Kültürü
1
Türkçe
ve Türk Kültürü
2
Türkçe
ve 2
2
3
Türk Kültürü
3
Türkçe
ve 2
7
6
Türk Kültürü
4
Türkçe
ve 1
2
2
Türk Kültürü
5
Türkçe
ve 4
6
11
Türk Kültürü
6
Türkçe
ve 5
9
4
Türk Kültürü
7
Türkçe
ve 2
11
4
Türk Kültürü
8

4.
Tema
-

5.
Tema
-

6.
Tema
-

7.
Tema
-

8.
Toplam
Tema
-

-

2

1

1

1

5

5

9

3

6

7

37

3

6

4

5

9

42

3

4

4

5

4

25

7

13

5

5

4

57

11

12

10

11

5

67

2

8

9

11

5

52

Tablo incelendiğinde 1. seviyede hiçbir metne yer verilmezken en az 5 metinle 2. seviye takip
etmektedir. En fazla 67 metinle 5. seviye ve 57 metinle 6. seviye ders kitapları yer almakta. 5.
seviyeye gelindiğinde metin sayısı 3 ve 4. seviyenin altına düşmektedir.
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Türkçe ve Türk Kültürü 1 kitabı henüz okuma yazma bilmeyen 6-7 yaş öğrencileri için
hazırlanmıştır. Ağırlıklı olarak dinleme ve konuşma etkinliklerine yer verilmiştir. Okuma ve
yazma becerisine yer verilmemiştir. Bu kitaptaki şiir, tekerleme ve kılavuzlar dinleme
metinleridir.
Türkçe ve Türk Kültürü ders kitaplarındaki okuma metinlerinin seviyelere göre farklı oranlarda
metinlerin yer aldığı görülmektedir. Bu oranların neye göre belirlendiğine dair kitaplarda
herhangi bir açıklama tespit edilememiştir.
Türkçe Öğretim Programı’nda (2019) ders kitaplarında yer alması gereken okuma metinlerinin
toplam sayısı her kitapta aynı olacak şekilde belirtilmiştir. Fakat Türkçe ve Türk Kültürü
programında böyle bir bilginin olmaması ders kitaplarında metin seçimi ve dağılımını yazarlara
bırakmıştır. Ancak metin türlerinin ve dağılımının farklılığı yani ya çok az ya da çok fazla olması
dersin işlenişini ve kazanımlara ulaşmada sorun oluşturacağını düşündürmektedir. En basitinden
çok fazla metni, haftada iki- üç en fazla dört saat Türkçe ve Türk Kültürü dersi verilen eyaletlerde
işlenmesinde sorunlara neden olacaktır. Ancak bu kitabın okutulduğu ülkelerde öğretmenlerle
yapılacak görüşmeler sonrasında bu sorunlar netleşebilir.
Ders Kitaplarındaki Seviyelere Göre Okuma Metinlerinin Dağılımına Yönelik Bulgular
Ders kitaplarında metin türleri de içerik kadar önemli bir diğer konudur. Bu bağlamda Türkçe ve
Türk Kültürü ders kitaplarındaki metin türlerinin seviyelere göre dağılımı Tablo 2’de
gösterilmiştir.
Tablo 2
Türkçe ve Türk Kültürü Ders Kitaplarındaki Seviyelere Göre Okuma Metinlerinin Dağılımı
TÜRLER
1 2 3 4 5 6 7
BİLGİLENDİRİCİ METİNLER
Anı
+ + + +
Biyografiler
+ + + +
Efemera ve Broşür (liste, diyagram, tablo, grafik, kroki,
+ +
+
harita, afiş vb. karma içerikli metinler)
e-posta
+
Günlük
+
Haber Metni, Reklam
+ + +
Kartpostal
+ +
Kılavuzlar (oyun kılavuzu, kullanım kılavuzları, yemek tarifi,
+ +
+
talimatnameler vb.)
Gezi Yazısı
+ +
+
Makale
+
Köşe Yazısı
+ +
+
+
+
Sohbet (edebî metin)
Deneme (edebî metin)
Mektup
Özlü Sözler (atasözü, deyim, vecize vb.) (edebî metin)
Tanıtım Yazısı
Diyalog
Dini Metin
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+
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+
+
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+
+
+
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Tarihi Metin
Turizm Rehberi
Hava Durumu
Anekdot
Rapor
Belge
Ansiklopedi
HİKÂYE EDİCİ METİNLER
Fabl
Hikâye /Mesnevi
Masal
Efsane
Destan
Tiyatro
NAZIM TÜRÜNDE METİNLER
Mani
Ninni
Şarkı / Türkü
Şiir
Tekerleme/ Sayışmaca/ Bilmece

+
+
+ +

+ +
+ +

+
+
+
+

+
+ + +

+
+ +

+ +
+

+

+

+
+
+
+
+ + + + + + +
+ +

Tablo 2 incelendiğinde en fazla bilgilendirici metin türlerine yer verildiği görülecektir. Bunu
takiben hikâye edici metinler ve sonrasında şiir türünde metinler yer almaktadır. Türkçe ve Türk
Kültürü ders kitabında bilgilendirici metinlerden en çok anı, biyografi, efemera ve broşür, haber
metni, kılavuzlar, tanıtım yazısı metin türlerinin kullanıldığı tespit edilmiştir. En az da e-posta,
günlük, kartpostal, makale, köşe yazısı, mektup, tarihi metin, rapor, belge, ansiklopediye yer
verilmiştir. Ayrıca Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda yer almayan tanıtım yazısı, diyalog, dini
metin, tarihi metin, turizm rehberi, hava durumu, anekdot, rapor, belge, ansiklopedi gibi metin
türleri de tabloya dahil edilmiştir. Soyut işlemler dönemine geçen ilköğretim ikinci kademe
öğrencilerinin o düzeyde bilgilendirici metinlerle karşılaşması gerekmektedir. Türkçe ve Türk
Kültürü ders kitaplarında bu bağlamda 4. seviyeden 8. seviyeye kadar yeterli sayıda bilgilendirici
metne yer verildiği tablo üzerinde de görülmektedir.
Bilgilendirici ve öyküleyici metinler birbirinden farklı özellikler göstermektedir. Bilgilendirici
metinler; gerçek yaşamda kullanılabilecek, yaşama geçirilebilecek bilgileri, iletileri sunma
amacını taşırlar ve okura bir yük getirmezler (Özdemir1983, 36-37). Ancak anı, günlük, hava
durumu 3. seviyedeki bir öğrencinin anlama düzeyine uygun metinler aracılığıyla mümkünken;
kullanım kılavuzları, gezi yazısı, tarihi otantik metinlerin bu seviyede okura yük getireceği
düşünülmektedir.
Türkçe ve Türk Kültürü ders kitabında hikâye edici metinlerden en çok hikâye ve efsanenin tercih
edildiği tespit edilmiştir. Dellal’ın (2010) öykü türünün çocuğun kavram gelişimini olumlu
etkilediğine ilişkin araştırma bulguları, Keklik (2009, s.10) ilköğretim birinci basamak Türkçe
ders kitaplarında olaya dayalı ya da öyküleyici metin türlerinin bilgilendirici metin türlerinden
fazla kullanılması savı, Kolaç vd (2012) çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak için masal,
fabl, hikâye metin türünün daha çok üzerinde durulması gerekir. Özellikle masalın çocuklarda
hayal ve duygu gücünü arttırdığı ve zenginleştirdiği, ana dilin kavranması ve geliştirilmesinde
büyük payı olduğu görüşünde uzmanların birleştiği belirtilmektedir. Ders kitabında hikâye edici
metin türlerinden farklı türlere en çok 3 ve 7. seviyede yer verildiği tespit edilmiştir. Ancak
öğrenciler soyut işlemler dönemine geçtiklerinden ilköğretim ikinci basamakta düşünceye dayalı
metinlerle de karşılaşmalarına dair görüşleri ve Akyol’un (2008) öyküleyici metinlerin çocuğun
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kişilik ve dil gelişimi açısından gelişimine katkıda bulunduğu, yorum becerisini geliştirdiği,
yaratıcılığını desteklediği, sözcük dağarcığını zenginleştirdiği görüşlerinden yola çıkarak Türkçe
ve Türk Kültürü ders kitabında hikâye ve efsane örneklerinin olması kitabın olumlu yanlarından
biridir. Ancak fabl, masal, destan, tiyatro metin türünde çok az metnin yer alması kitapların eksik
yönü olarak değerlendirilebilir. Ayrıca Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda yer alan ve özellikle
çocukların ilgisini çeken çizgi roman, karikatür, mizahi fıkra türlerinin Türkçe ve Türk Kültürü
ders kitaplarında yer almadığı tespit edilmiştir.
Programın çıkarım, karşılaştırma, sınıflandırma, sentezleme, değerlendirme gibi bilişsel
akademik dil yeterliliği ile ilgili kazanımlar ise 4-8. seviyelerde ve zorluğu aşamalı olarak artan
bir şekilde düzenlendiği (TvTKDP, 2019 s. 3) iddia edilmektedir. Kolaç (2019, s. 619) roman,
masal, efsane, destan arasındaki farkları gösterme açısından bu türlerin aynı düzeyde ve bir arada
verilmesinin uygun olduğunu belirtmiştir. Türkçe ve Türk Kültürü ders kitapları metin türleri
açısından ele alındığında öğrenme açısından olumlu olan bu yaklaşımın ders kitaplarında gözden
kaçırıldığı görülmektedir.
Türkçe ve Türk Kültürü ders kitabında nazım türleri içerisinde en çok şiirin tercih edildiği
görülmektedir. Mani, ninni, şarkı/türkü, tekerleme/sayışmaca/bilmece metin türlerine sadece bir
seviyede yer verildiği tespit edilmiştir. Şiirler çocukların okuma becerilerini geliştirmede de
etkili olurlar. Özellikle ilk okuma yazma öğretiminde ve hemen sonrasında, okuma becerilerinin
geliştirilmesinde ve pekiştirilmesinde şiir önemli bir araç olarak kullanılabilir (Kolaç, s. 615).
Ancak ders kitabında mani, türkü, tekerleme gibi manzum metin örneklerinin sadece bir seviyede
verilmesi bir eksikliktir. Çünkü “Okunan öyküler, mırıldanılan çocuk şiirlerinin tümü çocuğun
konuşma ve yazma diline duyduğu ilginin gelişmesine yardımcı olur ve bu tür etkinlikler de
ileriki okuma becerisinin temellerini oluşturur.” (Yavuzer, 2001).
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SONUÇ VE ÖNERİLER
Dil öğretiminde kazandırılmak istenen temel amaç ve becerilerde anahtar konumunda olan
okuma metinlerinin beklentilere cevap verecek nitelikte olup olmadığının araştırılması,
metinlerin incelenerek var olan durumun betimlenmesi ve sorunların tespiti ile çözüme yönelik
önerilerin sunulması nitelikli bir Türkçe öğretiminin gerçekleştirilebilmesi için bir zorunluluktur.
Türk ve dünya edebiyatından seçilen düzeye uygun, seçkin metinlerle Türkçenin kurallarının
sezdirilmesi, bunların davranış ve alışkanlığa dönüştürülmesi, öğrencilerde estetik zevkin
uyandırılması mümkün olabilir.
Betimsel nitelik taşıyan bu araştırmada Türkçe ve Türk Kültürü ders kitaplarında (1-8) yer alan
metinler türlere dağılımları açısından değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçları ve önerilere
aşağıda yer verilmiştir:
Türkçe ve Türk Kültürü Ders Kitaplarındaki Metin Sayılarının Dağılımına Yönelik
Sonuçlar
1. Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretim Programı’nda seviyelere göre dağıtılan metin sayıları
konusunda herhangi bir bilginin yer almaması, seviyelere göre seçilen metin türlerinin hangi
kriterlere göre seçildiğine ilişkin bilgiye yer verilmemesi önemli bir eksikliktir.
2. Ders kitaplarında en az metne sahip olan kitap 5 metin ile Türkçe ve Türk Kültürü 2 iken; en
fazla metne sahip olan kitap 67 metin ile Türkçe ve Türk Kültürü 7’dir. Türkçe ve Türk
Kültürü ders kitaplarının metin sayılarının oranlarının her seviyede farklı sayılarda olduğu,
dağılımların sistematik bir düzende olmadığı ve seviyeler arası geçişlerde metin sayılarında
artma ve azalmaların olduğu tespit edilmiştir. Metin sayılarının seviyelere göre bu şekilde
dağılımına yönelik ders kitapları ya da Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretim Programı’nda
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herhangi bir bilginin yer almaması bunun nedenlerinden biridir. Metin türlerinin ders
kitaplarına bu şekilde dağıtılması ders süreleri ve programdaki kazanımlara ulaşma da
dikkate alındığında ders kitaplarındaki metinlerin yetiştirilmesi konusunda bir takım
sorunlara yol açabileceği düşünülmektedir.
3. Okuma metin sayılarının her seviye ya da temada farklılık göstermesi metin işleme
sürelerinin seviye ya da temalarda farklılık göstermesine neden olacak ve kazanımlara
ulaşmada sorun teşkil edecektir.
Türkçe ve Türk Kültürü Ders Kitaplarındaki Metin Sayılarının Dağılımına Yönelik
Öneriler
1. Ders kitaplarında yer alacak olan metinlerin sayısı ve temalara dağılımı, seviyelere göre
verilmesi gereken metin türlerinin sınırları yurt dışındaki eğitim ortamı ve şartları,
öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçları, yaşları ve dil seviyeleri, ilgili seviyedeki ders işleme süresi
dikkate alınarak Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretim Programı’nda çizilmelidir.
2. Ders kitaplarındaki metin sayılarının dağılımı ve metin seçimleri konusunda öğretmenlerden
de görüş alınmalıdır.
Türkçe ve Türk Kültürü Ders Kitaplarındaki Seviyelere Göre Okuma Metinlerinin
Dağılımına Yönelik Sonuçlar
1. Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretim Programı’nda metin türlerinin seviyelere göre
dağılımını gösteren bir tablonun yer almaması, ayrıca iki dilli öğrenciler için okutulması
gereken metinlerde bulunması gereken özelliklere yer verilmemesi önemli bir eksikliktir.
2. Dil eğitiminde çocuk edebiyatı metinlerinden yararlanma konusunda önemli sorunlardan
birisi metin seçimidir. Ders kitaplarındaki metinler dil öğretiminin yanı sıra kültüre de önem
verdiği için metinlerin sadeleştirilmesi ve öğrencilerin anlayacağı şekilde uyarlanması kurgu
metinler şeklinde karşımıza çıkmasına neden olmaktadır. Bu nedenle ders kitaplarında Türk
ve dünya edebiyatının seçkin yazarlarından alınmış özgün edebi metinlere fazla yer
verilmemiştir. Bu durum öğrencilerin yapay bir dille karşılaşarak doğallıktan yoksun, gerçek
hayattan sıklıkla karşılaşmayacağı kelimelerle karşılaşmasına neden olmaktadır. Ders
kitaplarında kullanılacak olan özgün metinler öğrencilerin anlamlandırma becerilerini
geliştirmesinin yanı sıra metin türlerine aşina olmalarını sağlayarak daha sonra
karşılaştıklarında kolay anlamlandırmalarını sağlamaktadır.
3. Türkçe ve Türk Kültürü ders kitaplarında birinci sırada bilgilendirici metin türlerine, ikinci
sırada hikâye edici metin türlerine ve üçüncü sırada şiir türlerine yer verildiği tespit
edilmiştir.
4. Ders kitaplarında bilgilendirici metinlerden en fazla anı, biyografi, efemera ve broşür, haber
metni, kılavuzlar ve tanıtım yazısı metin türlerine önem verildiği tespit edilmiştir. En az tercih
edilen bilgilendirici metin türleri de e-posta, günlük, kartpostal, makale, köşe yazısı, mektup,
tarihi metin, rapor, belge ve ansiklopedi olmuştur. En az tercih edilen metinler genellikle bir
ya da iki seviyede verilmiştir. Metinlerin sadece bir iki seviyede yer alması öğrencilerin metin
türleri hakkında bilgi edinebilmesi açısından yeterli değildir.
5. Soyut işlemler dönemine geçen 2. kademe öğrenciler için 4. seviyeden sonra yeterli sayıda
bilgilendirici metne yer verildiği tespit edilmiştir.
6. Ders kitaplarında hikâye edici metinlerden en çok hikâye ve efsanelere; en az tiyatro türüne
yer verilmiştir. Diğer hikâye edici metin türlerine yeterli sayıda yer verilmemesi önemli bir
eksikliktir. Ayrıca çizgi roman, karikatür ve mizahi fıkralara da yer verilmediği tespit
edilmiştir.
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Türkçe ve Türk Kültürü Ders Kitaplarındaki Seviyelere Göre Okuma Metinlerinin
Dağılımına Yönelik Öneriler
1. Ders kitaplarında özgün metinlerin kullanılması öğrencilerin güvenli ve kontrollü dil
öğrenmelerinin yanı sıra kendi ana dillerinin gerçek dünyadaki kullanımıyla da karşı karşıya
kalmasını, öğrencilerin ana dillerini doğal haliyle anlamalarını sağlayacaktır. Dolayısıyla 3.
seviyeden itibaren tamamen özgün metinlerin kullanımına yer verilmelidir. Ayrıca türünün
özelliklerini en iyi şekilde yansıtan metinlerden seçilmesine dikkat edilmelidir
2. Dil eğitiminde çocuk edebiyatı ürünlerinin yurt dışındaki Türk öğrencilerin özelliklerine, ilgi
ve ihtiyaçlarına, yaş ve dil seviyelerine uygun olanlarının bilinçli bir şekilde seçilmesine özen
gösterilmelidir. Bu nedenle Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretim Programı’na eklenmesi
gereken seviyelere göre metin türleri sınıflandırması tablosu ile ders kitaplarında yer almayan
seçkin çocuk edebiyatı ürünlerinin ve yazarlarının eserleri öğretmenler tarafından sınıfa
getirilerek metin türlerinin öğretilmesi ve öğrencilerin okumaktan zevk alması, okuma
alışkanlığı kazanması sağlanabilir.
3. Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretim Programı’na iki dilli öğrencilerin okuması gereken
metinlerde bulunması gereken özelliklere ilişkin bilgilere yer verilmelidir.
4. İki dilli öğrencilerin düzeylerine, dil gelişimlerine, programın amaçlarına, öğrencilerin
gelişim özelliklerine uygun; dilin kurallarını sezdirmesini, ana dilini bilinçli ve özenli bir
şekilde kullanmasını sağlayacak şekilde metinler olmalıdır.
5. Ders kitaplarında 2, 4, 5, 6. seviyede de farklı hikâye edici metin türlerine yer verilmesi
onların Türk kültürünü öğrenmesinin yanı sıra duygu ve hayal dünyalarını
zenginleştirmesinde önemli rol oynayacaktır.
6. Ders kitaplarına öğrencilerin yaş aralığı dikkate alındığında hikâye edici metin türlerinden
fabl, masal, destan ve efsanelere daha fazla yer verilmesine özen gösterilmelidir. Ayrıca çizgi
roman, karikatür ve mizahi fıkralar da kitaplara dâhil edilmelidir.
7. Öğrencilerin roman, hikâye, destan, masal, efsane metin türlerinin arasındaki farkları
görebilmesi için bu metin türlerine aynı düzeyde ve bir arada yer verilmesine önem
verilmelidir. Hatta yaşanılan ülkedeki bilinen benzer metin türlerinin özellikleriyle de
karşılaştırarak metin türleri öğrenciler açısından daha kolay anlaşılabilir.
8. Türk ve dünya edebiyatının seçkin çocuk edebiyatı ürünlerine yer verilmelidir.
9. Ders kitaplarının hazırlanış sürecinde Türkçe ve Türk Kültürü dersi veren öğretmenlerin de
görüşleri alınmalıdır.
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NESLİ TÜKENMEKTE OLAN HAYVANLARIN KORUNMASINA YÖNELİK
REKLAM KAMPANYALARI
Dr. Tuğba BAYTİMUR
Bağımsız Araştırmacı
ÖZET
Biyoloji ve ekolojide yok olma, bir türün tüm üyelerinin ortadan kaybolmasıdır. Bir tür, türün
son bireyinin öldüğü andan itibaren nesli tükenmiş olarak kabul edilmektedir. Geçmişten
günümüze pek çok canlı türünün neslinin tükendiği açıklanırken, aynı yandan günümüzde pek
çok canlı türünün de neslinin tükenme tehlikesi altında olduğu bildirilmektedir. Hükümetler,
ülkelerinde bulunan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan canlı türlerini korumak amacıyla bu
canlı türlerinin sayılarının azalmasını engellemeye yönelik çeşitli önlemler almaktadır. Diğer
yandan bu canlı türlerinin neslinin tükenmesinin önlenmesine yönelik çeşitli av yasakları da
getirilmektedir. Bu süreçte çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından canlı türlerinin neslinin
tükenmesini önlemek ve kaçak avcılığın doğaya yönelik olumsuz etkisini yansıtmak amacıyla
çeşitli reklam kampanyaları hazırlanmaktadır. Çalışmada nesli tükenme tehlikesi altındaki
hayvanların korunmasına yönelik hazırlanan reklam kampanyalarında verilmek istenen
mesajların ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu amaçla konuya ilişkin reklam kampanyalarında
kullanılan kamu spotlarındaki görsel ve yazılı göstergeler, Fransız felsefeci Roland Barthes’ın
düz anlam ve yan anlam kavramları ışığında incelenmiştir. Bunun yanında çalışma kapsamında
incelenen kamu spotlarındaki göstergeler, metafor, metalepsis, metonimi ve sinekdoş boyutunda
analiz edilerek kamu spotlarında inşa edilen anlamların kapsamlı olarak açıklanmasına
çalışılmıştır. Çalışmada reklam kampanyalarında hüzün duygusunun ön plana çıkarılarak,
insanların nesli tükenme tehlikesi altındaki hayvanlara yönelik daha duyarlı olmasına çalışıldığı
bulunmuştur. Buna karşılık hayvanların neslinin tükenmesinin insanlar üzerindeki olumsuz
sonuçlarının reklam kampanyalarında sınırlı yer bulduğu ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca reklam
kampanyalarında nesli tükenme tehlikesi altındaki hayvanlara ilişkin hüzün duygusuyla birlikte
korku duygusunun da ön plana çıkarıldığı ve her iki duygu çekiciliği üzerinden de nesli tükenme
tehlikesi altındaki hayvanlara yönelik farkındalık oluşturulmasına ve insanların kaçak avlanmaya
karşı harekete geçmesine çalışıldığı sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Neslin Tükenmesi, Kaçak Avlanma, Reklam, Kampanya, Reklam
Kampanyası
THE ADVERTISING CAMPAIGNS FOR THE PROTECTION OF ENDANGERED
ANIMALS
ABSTRACT
In biology and ecology, extinction is the disappearance of all members of a species. A species is
considered extinct from the moment the last individual of the species dies. While it was declared
that many living species became extinct from the past to the present, it is also reported that many
living species are in danger of extinction today. In order to protect the endangered species in their
countries, the governments take various measures to prevent the decrease in the number of these
species. On the other hand, various hunting bans are introduced to prevent the extinction of these
living species. In this process, various advertising campaigns are prepared by various institutions
and organizations in order to prevent the extinction of species and to reflect the negative impact
of poaching on nature. In the study, it was aimed to reveal the messages intended to be given in
advertising campaigns prepared for the protection of animals in danger of extinction. For this
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purpose, the visual and written indicators in the public service announcements used in the
advertising campaigns on the subject were examined in the light of the French philosopher
Roland Barthes's concepts of denotation and connotation. In addition, the indicators in the public
service announcements examined within the scope of the study were analyzed in terms of
metaphor, metalepsis, metonymy and synthdos, and the meanings constructed in the public
service announcements were sought to be explained comprehensively. In the study, it was found
that by emphasizing the emotion of sadness in advertising campaigns, people were sought to be
more sensitive to animals in danger of extinction. On the other hand, it was revealed that the
negative consequences of animal extinction on humans have limited coverage in advertising
campaigns. In addition, it was concluded that in advertising campaigns, the feeling of fear about
animals in danger of extinction was brought to the forefront along with the feeling of sadness,
and it was sought to raise awareness about animals in danger of extinction and to take action
against poaching through both emotional appeals.
Keywords: Extinction, Poaching, Advertising, Campaign, Advertising Campaign
GİRİŞ
Dünyanın çeşitli bölgelerinde meydana gelen orman yangınları ve yasadışı ağaç kesimleri, pek
çok hayvanın yaşam alanını kaybetmesine, hatta bazı hayvan türlerinin nesillerinin yok olma
tehlikesiyle karşı karşıya kalmasına yol açmaktadır. Diğer yandan bazı hayvanların ticari amaçlar
doğrultusunda kaçak avlanması da hayvanların nesillerinin tükenme tehlikesini arttırmaktadır.
Tüm bu süreçte yetkiler, yasadışı ağaç kesimi ve kaçak avlanmayı önlemek amacıyla çeşitli
yaptırımlara yönelmektedir. Bunun yanında çeşitli kuruluşlar tarafından reklam kampanyaları
hazırlanarak, kamuoyunda nesli tükenmekte olan hayvanlara yönelik farkındalık oluşturulmasına
ve nesli tükenmekte olan hayvanların korunmasına yönelik insanların harekete geçirilmesine
çalışılmaktadır.
Nesli tükenmekte olan türleri konu alan çeşitli akademik çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar
içerisinde: Elias (1983), nadir ve nesli tehlike altında olan bitki türlerini; Kellert (1985), nesli
tükenmekte olan türlerin yönetiminde sosyal ve algısal faktörleri; Flather vd. (1998), nesli
tükenmekte olan türlerin coğrafyasını; Wilcove ve Chen (1998), nesli tükenmekte olan türler için
yönetim maliyetlerini; Sorice vd. (2003), nesli tükenmekte olan türlerin yönetimini; Hoffmann
(2004), nesli tükenmekte olan türler üzerindeki sosyal ve çevresel etkileri; Ruckert (2016a),
çocukların nesli tükenmekte olan türlerin korunmasına yönelik gelişen folkbiyolojik ve ahlaki
anlayışlarını; Ruckert (2016b), nesli tükenmekte olan türlerin refahı ve haklarını ve Liordos vd.
(2017), tutumların ve demografinin nesli tükenmekte olan türlerin korunmasına yönelik halk
desteği üzerindeki etkilerini incelemiştir.
Çalışmada nesli tükenmekte olan hayvanların korunmasına yönelik hazırlanan reklam
kampanyalarında verilmek istenen mesajların ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu amaçla
çalışma kapsamında örneklem olarak belirlenen reklam kampanyalarındaki kamu spotları,
Fransız dilbilimci Roland Barthes’ın göstergebilim anlayışı üzerinden analiz edilmiştir.
Çalışmada elde edilen bulgular ışığında aşağıdaki soruların yanıtlanmasına çalışılmıştır:
- Nesli tükenmekte olan hayvanların korunmasına yönelik hazırlanan reklam kampanyalarında
nesli tükenmekte olan hayvanlar ne şekilde sunulmaktadır?
- Nesli tükenmekte olan hayvanların korunmasına yönelik hazırlanan reklam kampanyalarında
hangi duygu çekiciliklerinden etkin bir şekilde yararlanılmaktadır?
Çalışma, nesli tükenmekte olan hayvanların korunmasında reklam kampanyalarının rolüne ışık
tutması bakımından önem taşımaktadır. Bu açıdan çalışmanın, reklam ve görsel iletişim alanında
çalışan araştırmacıların yararlanabileceği bir kaynak olması amaçlanmıştır.
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1. NESLİ TÜKENMEKTE OLAN HAYVANLARA GENEL BAKIŞ
Nesli tükenmekte olan bir tür, neslinin tükenme riski altında olduğu düşünülen bir hayvan veya
bitkidir. Bir tür, eyalet düzeyinde, federal düzeyde ve uluslararası düzeyde nesli tükenmekte olan
olarak listelenebilmektedir (NWF, 2022). Dünyadaki memelilerin dörtte biri yakın gelecekte yok
olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunmaktadır. Sekiz kuştan biri, her beş köpekbalığından biri,
dört iğne yapraklı ağaçtan biri ve her üç amfibiden biri de benzer durumdadır. Genel olarak, bu
düşüşün nedeni insan faaliyetleridir (WWF, 2022). Bu süreçte yetkililer nesli tükenme tehlikesi
altında olan hayvanların korunmasına yönelik çeşitli önlemler almıştır.
Birçok tür, popülasyonları risk altında olduğu için ulusal ve uluslararası yasalarla korunmaktadır.
İnsanlar onları öldürdüklerinde veya vahşi doğadan aldıklarında, bu korumaya rağmen, hayvan
veya bitki ve ürünlerinin tümü yasa dışı ticaretin bir parçası olmaktadır (Wildfor, 2022). Avcılar,
avlanması gereken hayvan sayısını düzenleyen hükümet kurallarını göz ardı ettiklerinde,
popülasyonları türlerin neslinin tükendiği noktaya kadar azaltabilmektedir. Yasal avcılık,
balıkçılık ve yabani türlerin toplanması bile türleri nesli tükenmeye zorlayan nüfus azalmalarına
yol açabilmektedir (Bove, 2021). Bu aşamada hükümetler tarafından alınan tedbirlerin dışında
çeşitli kuruluşlar tarafından da nesli tükenme tehlikesi altındaki hayvanların korunmasının teşvik
edilmesi amacıyla reklam kampanyaları hazırlanmıştır.
2. ROLAND BARTHES’IN GÖSTERGEBİLİM ANLAYIŞI
Göstergebilim, dilbilimciler Ferdinand de Saussure ve Charles Sanders Peirce’in çalışmalarıyla
ortaya çıkmış (Sığırcı, 2016: 30) ve zaman içerisinde çeşitli uzmanların katkılarıyla
geliştirilmiştir. Saussure, bir kavramın insanlar tarafından yaygın kabul edilen ilk anlamını ifade
eden gösteren ve kavramın birinci anlamını dışında meydana gelen ikinci anlamını ifade eden
gösterilen kavramlarını göstergebilime kazandırmıştır. Peirce ise göstergebilim modelinde
gösterge, nesne ve yorumlayan olmak üzere üç boyutu ileri sürmüştür (Fiske, 2017: 125).
Saussure ve Peirce, göstergebilimin temellerini atmasına karşılık, ilk dönemlerinde
göstergebilim, dilbilimin sınırları içerisinde kalmış ve bu nedenle dilbilimin içerisinde yer alan
bir bilim dalı olarak değerlendirilmiştir. Buna karşılık Fransız dilbilimci Roland Barthes
tarafından ortaya konulan göstergebilim anlayışıyla göstergebilim, dilbilimin sınırlarını aşarak
resim, müzik ve sinema gibi farklı disiplinleri kapsayan bir bilim alanı olmuştur.
Barthes, göstergebilim modelinde Saussure’ün gösteren ve gösterilen kavramlarından
yararlanmış, bu iki kavramının dışında düz anlam, yan anlam ve mit kavramlarını kullanmıştır.
Düz anlam, bir olayın insanlar tarafından doğrudan algılanan halini, yan anlam da olayda bazen
doğrudan anlaşılmayan, mesajı içeren anlamı tanımlamaktadır. Düz anlamda anlam açıktır
(Barthes, 2017: 34). Yan anlamda ise anlam kültüre özgüdür. Göstergebilimde kültürel kodlar
içerisinde çeşitli anlamlar bulunabilmektedir (Barthes, 2015: 57). Mit ise insanların çevresindeki
durumları anlamlandırmak amacıyla meydana getirdikleri belirli açıklamaları ifade etmektedir.
Toplum içerisindeki egemen güçlerin ideolojik söylemleri de kitle iletişim araçları üzerinden mit
haline getirilerek insanlara benimsetilmeye çalışılabilmektedir.
3. YÖNTEM
Çalışma kapsamında neslin tükenmesini konu alan toplam 22 reklam kampanyasına ulaşılmıştır
(ADS, 2022). Ulaşılan reklam kampanyaları içerisinden amaçlı örneklem metodu kullanılarak
doğrudan nesli tükenmekte olan hayvanların korunmasına yönelik olan ve farklı içeriklere sahip
7 reklam kampanyası çalışmanın örneklemi olarak belirlenmiştir. Çalışma kapsamında reklam
kampanyalarında verilmek istenen mesajlar, reklam kampanyalarında kullanılan kamu spotları
üzerinden incelenmiştir. Çalışmadaki reklam kampanyalarından bazılarında bir, bazılarında iki,
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bazılarında ise üç kamu spotu kullanılmıştır. Birden fazla kamu spotu kullanılan reklam
kampanyalarındaki kamu spotlarının benzer içerikte olması nedeniyle her reklam kampanyası
için sadece bir kamu spotu incelenmiştir.
Çalışma kapsamında kamu spotları, Barthes’ın göstergebilim modelinde yer alan gösteren,
gösterilen, düz anlam ve yan anlam kavramları üzerinden analiz edilmiştir. Kamu spotlarında
verilmek istenen mesajların hayvanların neslinin tükenmesiyle doğrudan ilişkili olduğu
düşünülerek, çalışmadaki analizlerde mit olgusuna yer verilmemiştir.
4. BULGULAR VE ANALİZ
Çalışmanın bu kısmında nesli tükenmekte olan hayvanları konu alan yedi reklam kampanyası
göstergebilimsel açıdan analiz edilmiştir.
4. 1. BİRİNCİ REKLAM KAMPANYASI
Birinci reklam kampanyası, Greenpeace adına Ogilvy reklam ajansı tarafından hazırlanmış ve
2007 yılında yayınlanmıştır. Reklam kampanyasında tek kamu spotu kullanılmıştır. Çalışmada
incelenen kamu spotunda “736.00 yeni mobilya ve döşeme keyfini çıkarabilmemiz için geçen yıl
nesli tükenen hayvan türlerinin sayısı. Asya yağmur ormanlarında yasadışı olarak ağaç kesmenin
gerçek fiyatı nedir? www.greenpeace.org.cn adresinde daha fazla bilgi edinin” yazısı yer
almaktadır (ADS, 2007).
Görsel 1. Birinci Reklam Kampanyası
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(Kaynak: ADS, 2007)
Gösterge olarak bir sehpa ve kan ön plana çıkarılmaktadır. Tahta sehpa, yasa dışı ağaç kesiminin,
kan ise nesli tükenen hayvanların sinekdoşu olarak kullanılmaktadır. Düz anlamda kamu
spotunda üstünden kan akan, ahşap bir sehpa bulunmaktadır. Böylece kamu spotunda yasadışı
ağaç kesimi ve nesli tükenen hayvanlar arasında ilişki kurulmaya çalışılmaktadır. Gösterilen
olarak kan üzerinden ölüm vurgusu yapılmaktadır. Yan anlamda ağaç kesmenin canlı türlerinin
yok olmasına yol açtığı mesajı verilmektedir. Kamu spotundaki yazılı göstergeler üzerinden de
kitleler, konuya ilişkin bilgi edinmeye çağrılmakta, bu şekilde hayvanların neslinin tükenmesinde
yasa dışı ağaç kesiminin rolüne dikkat çekilmesi amaçlanmaktadır. Duygusal çekicilik olarak da
hüzün çekiciliği üzerinden insanların istenilen yönde hareket etmesine çalışılmaktadır.
4. 2. İKİNCİ REKLAM KAMPANYASI
İkinci reklam kampanyası, Vancouver Aquarium adına TAXI reklam ajansı tarafından
hazırlanmış ve 2008 yılında yayınlanmıştır. Reklam kampanyasında benzer içerikte üç kamu
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spotu kullanılmıştır. Çalışmada incelenen kamu spotunda “Kurbağaların soyu tükenirse, fark
edeceksiniz. 'Frogs Forever?' sergisini ziyaret edin” yazısı yer almaktadır.
Görsel 2. İkinci Reklam Kampanyası

(Kaynak: ADS, 2008)
Gösterge olarak bir erkek ve sinekler ön plana çıkarılmaktadır. Düz anlamda kamu spotunda
sinekler içerisinde koltukta oturmuş, bacaklarını uzatmış bir elinde kumanda tutan, diğer eliyle
de yanındaki patlamış mısırları yiyen bir erkek bulunmaktadır. Gösterilen olarak sinekler
üzerinden tehdit vurgusu yapılmaktadır. Yan anlamda kurbağaların neslinin tükenmesi
durumunda sineklerin insan yaşamını istila edebileceği mesajı verilmektedir. Doğal yaşam zinciri
ön plana çıkarılarak, bir hayvanın neslinin tükenmesinin başka canlıların çoğalmasına neden
olabileceği üzerinde durulmaktadır. Kamu spotunda olası olumsuz senaryo gösterilmesi
üzerinden korku çekiciliği tekniği kullanılarak insanların 'Frogs Forever?' adlı sergiyi gezmesi
istenmektedir.
4. 3. ÜÇÜNCÜ REKLAM KAMPANYASI
Üçüncü reklam kampanyası, Val-Nature adına Bruketa&Zinic OM reklam ajansı tarafından
hazırlanmış ve 2009 yılında yayınlanmıştır. Reklam kampanyasında tek kamu spotu
kullanılmıştır. Çalışmada incelenen kamu spotunda “Her yıl neredeyse 17 000 tür yok oluyor!
Nasıl bir fark oluşturabileceğinizi görmek için web sitemizi ziyaret edin” yazısı yer almaktadır.
Görsel 3. Üçüncü Reklam Kampanyası

(Kaynak: ADS, 2009)
Gösterge olarak taşlar ön plana çıkarılmaktadır. Düz anlamda kamu spotunda deniz dibindeki
çeşitli taşlar, mezar taşları şeklinde dizilmektedir. Gösterilen açısından taşlar üzerinden ölüm
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vurgusu yapılmaktadır. Yan anlamda deniz canlılarının neslinin tükenmekte olduğu
aktarılmaktadır. Kamu spotunda canlıların neslinin tükendiği mesajı üzerinden hüzün duygusu
oluşturularak insanların bilgilendirilmesine çalışılmaktadır.
4. 4. DÖRDÜNCÜ REKLAM KAMPANYASI
Dördüncü reklam kampanyası, Tayland Vahşi Hayvanları Kurtarma Vakfı (The Wild Animal
Rescue Foundation of Thailand, WARF) adına Monday reklam ajansı tarafından hazırlanmış ve
2010 yılında yayınlanmıştır. Reklam kampanyasında benzer içerikte üç kamu spotu
kullanılmıştır. Çalışmada incelenen kamu spotunda “Orman soyu tükenmişleri hayata
döndürüyor. Nesli tükenen hayvanların yok olduğunu düşünüyor musunuz? Huai Kha Khaeng,
Tayland'da soyu tükenmiş hayvanların bulunduğu ormandır. Ancak, ormansızlaşma onları
yalnızca derin ormanlarda yaşamaya zorlar. Bu yüzden onları göremiyoruz. Onları geri getirmek
için ormanlık alanların artmasına ve üreme alanlarını genişletmeye yardımcı olacak bir ekogönüllü olarak bize katılın. www.warthai.org” yazısı yer almaktadır.
Görsel 4. Dördüncü Reklam Kampanyası
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(Kaynak: ADS, 2010)
Gösterge olarak kökler ve bir geyik ön plana çıkarılmaktadır. Düz anlamda kamu spotunda anne
karnında olduğu izlenimi verilen bir geyik yavrusu yer almaktadır. Buna karşılık geyik yavrusunu
tutan ve çevresinde bulunan damarlar, ağaç dalları şeklinde yansıtılmaktadır. Kamu spotunda
metalepsis bir anlatım kullanılarak, ormanlar, geyikler için bir anne karnına benzetilmektedir.
Gösterilen olarak kökler üzerinden yaşam vurgusu yapılmaktadır. Yan anlamda ormanların,
hayvanlara yaşam ortamı sağladıkları aktarılmaktadır. Bu açıdan kamu spotunda hüzün çekiciliği
kullanılarak, insanlar, ormanlık alanların artırılmasına ve üreme alanlarının genişletilmesine
yardımcı olmaya teşvik edilmektedir.
4. 5. BEŞİNCİ REKLAM KAMPANYASI
Beşinci reklam kampanyası, Global 2000 adına DDB reklam ajansı tarafından hazırlanmış ve
2017 yılında yayınlanmıştır. Reklam kampanyasında benzer içerikte iki kamu spotu
kullanılmıştır. Çalışmada incelenen kamu spotunda “O kadar karmaşık değil. Sadece buzu kurtar.
Şimdi bizi destekleyin. Global2000.at.” yazısı yer almaktadır.
Görsel 5. Beşinci Reklam Kampanyası
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(Kaynak: ADS, 2017a)
Gösterge olarak bir kutup ayısı, buzul ve giyotin ön plana çıkarılmaktadır. Kamu spotunda
giyotin ölüm metaforu olarak kullanılmaktadır. Düz anlamda kamu spotunda bir kutup ayısı bir
giyotinin altında yer almakta, giyotini tutan ip de bir düzenek üzerinden bir buzula bağlı
bulunmaktadır. Gösterilen olarak giyotin üzerinden ölüm vurgusu yapılmaktadır. Yan anlamda
buzulların erimesinin kutup ayılarının ölümüne yol açtığı aktarılmaktadır. Kamu spotunda buzul,
kurtarılmadığında kutup ayısının yaşamının tehlikeye gireceği mesajı üzerinden hüzün çekiciliği
kullanılarak, insanların buzulları koruması teşvik edilmektedir.
4. 6. ALTINCI REKLAM KAMPANYASI
Altıncı reklam kampanyası, Afrika Koruma Vakfı (African Conservation Foundation, ACF)
tarafından hazırlanmış ve 2017 yılında yayınlanmıştır. Reklam kampanyasında benzer içerikte
üç kamu spotu kullanılmıştır. Çalışmada incelenen kamu spotunda “Nesli tükenmiş. Aynen
böyle. Her yıl 35.000 Afrika Savan fili avlanmakta ve öldürülmektedir. Onları bitirmeden önce
kaçak avcılığın sona ermesine yardımcı olun” yazısı yer almaktadır.
Görsel 6. Altıncı Reklam Kampanyası

(Kaynak: ADS, 2017b)
Gösterge olarak bir el, iğne ve fil ön plana çıkarılmaktadır. Düz anlamda kamu spotunda bir el,
fil şeklindeki bir balonun üstünde bir iğneyi tutmaktadır. Gösterilen boyutta balon ve iğne
üzerinden ölüm vurgulanmaktadır. Yan anlamda kaçak avlanmanın Afrika Savan filinin neslinin
tükenme tehdidi altında olmasına yol açtığı aktarılmadır. Kamu spotunda metalepsis bir anlatım
kullanılarak, kaçak avlanmanın Afrika Savan filinin neslinin tükenmesini bir balon kadar kolay
hale getirebileceği mesajı verilmektedir. Bu şekilde kamu spotunda hüzün çekiciliği kullanılarak
insanların kaçak avlanmaya karşı harekete geçmesi amaçlanmaktadır.
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4. 7. YEDİNCİ REKLAM KAMPANYASI
Yedinci reklam kampanyası, Milli Park Kurtarma (National Park Rescue) adına Featuring Design
reklam ajansı tarafından hazırlanmış ve 2021 yılında yayınlanmıştır. Reklam kampanyasında
benzer içerikte üç kamu spotu kullanılmıştır. Çalışmada incelenen kamu spotunda “Filleri,
neslinin tükenmesinden koruyun. Son 100 yılda tüm fillerin %93'ü öldürüldü. Milli parkların
korunması olmadan, şu anki ölüm hızıyla fillerin nesli 2030 yılına kadar yok olacak. Daha fazla
milli parkı kurtarmamıza yardımcı olmak için şimdi www.nationalparkrescue.org adresinden
bağış yapın” yazısı yer almaktadır.
Görsel 7. Yedinci Reklam Kampanyası

(Kaynak: ADS, 2021)
Gösterge olarak bir fil ve barkot ön plana çıkmaktadır. Düz anlamda kamu spotunda kulağında
bir barkot ve başında “31/12/2030 tarihinde sona ereceğim” yazısı yer alan bir fil bulunmaktadır.
Gösterilen olarak barkot üzerinden ölüm vurgusu yapılmaktadır. Kamu spotunda metalepsis
anlatım kullanılarak, barkot üzerinden nesli tükenme tehlikesi altındaki filler, üstünde son
kullanma tarihi yazan bir ürüne benzetilmektedir. Yan anlamda milli park olmadan fillerin
neslinin tükeneceği mesajı verilmektedir. Bu şekilde kamu spotunda hüzün çekiciliği tekniği
kullanılarak insanların milli parklara destek vermesi amaçlanmaktadır.
SONUÇ
Çalışmada incelenen kamu spotlarında kaçak avlanma ve yasadışı ağaç kesimiyle ilişkili olarak
nesli tükenme tehlikesi altındaki hayvanlar çaresiz şekilde sunulmuştur. Kamu spotlarında nesli
tükenme tehlikesi altındaki hayvanların yardıma ihtiyacı olduğu vurgusu yapılarak, hüzün
çekiciliği tekniği üzerinden nesli tükenme tehlikesi altındaki hayvanlar konusunda farkındalık
oluşturulmasına veya nesli tükenme tehlikesi altındaki hayvanlara destek konusunda insanların
harekete geçirilmesine çalışılmıştır. Diğer yandan yalnızca bir kamu spotunda hayvanların
neslinin tükenmesi durumunda meydana gelebilecek olası olumsuz durum yansıtılarak korku
çekiciği tekniği üzerinden insanlara mesaj verilmiştir. Kamu spotlarında metaplepsis anlatımlara
başvurulduğu, sınırlı da olsa sinekdoş ve metafor kullanıldığı ortaya çıkarılmıştır. Buna karşılık
kamu spotlarındaki anlatımlarda metonimiye rastlanılmamıştır.
Sonuç olarak kamu spotlarında nesli tükenme tehlikesi altındaki hayvanlara yönelik hüzün
duygusu oluşturulmasının insanların istenilen yönde ikna edilmesinde önemli bir rol oynayacağı
söylenebilmektedir. Özellikle kamu spotlarında metalepsis anlatımlardan yararlanılmasıyla nesli
tükenme tehlikesi altındaki hayvanlara yönelik insanların zihinlerinde belirli algıların
oluşmasının sağlanacağı ileri sürülebilmektedir. Buna karşılık nesli tükenme tehlikesi altındaki

378

VII. INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
April 22-24, 2022, Antalya, Türkiye

hayvanların korunmasına ilişkin hazırlanan kamu spotlarında hayvanların neslinin tükenmesi
sonucunda meydana gelebilecek olası senaryolara daha kapsamlı yer verilmesi önerilmektedir.
Bu şekilde hazırlanan kamu spotlarının insanların konuya ilişkin düşünce, tutum ve
davranışlarının istenilen yönde şekillenmesinde önemli bir rolü olacağı belirtilebilmektedir.
Diğer yandan mümkünse nesli tükenme tehlikesi altındaki hayvanlara yönelik yardımların
olumlu sonuçlarının kamu spotlarına yansıtılmasının da insanların konuya ilişkin farklı bir
pencereden bakmasını sağlayabileceği söylenebilmektedir.
KAYNAKÇA
ADS (2007). Birinci Reklam Kampanyası, https://www.adsoftheworld.com/media/print/
table_6, Erişim Tarihi: 03.04.2022.
ADS (2008). İkinci Reklam Kampanyası, https://www.adsoftheworld.com/media/print/
vancouver_aquarium_couch, Erişim Tarihi: 03.04.2022.
ADS
(2009).
Üçüncü
Reklam
Kampanyası,
https://www.adsoftheworld.com/
media/print/val_underwater_graveyard, Erişim Tarihi: 03.04.2022.
ADS
(2010).
Dördüncü
Reklam
Kampanyası,
media/print/warf_deer, Erişim Tarihi: 03.04.2022.

https://www.adsoftheworld.com/

ADS
(2017a).
Beşinci
Reklam
Kampanyası,
https://www.adsoftheworld.com/
media/print/global_2000_guillotine, Erişim Tarihi: 03.04.2022.
ADS (2017b). Altıncı Reklam Kampanyası, https://www.adsoftheworld.com/media/
print/african_conservation_then_there_were_none_elephant, Erişim Tarihi: 03.04.2022.
ADS (2021). Yedinci Reklam Kampanyası, https://www.adsoftheworld.com/media/
integrated/national_park_rescue_last_call, Erişim Tarihi: 03.04.2022.
ADS (2022). Neslin Tükenmesi Konulu Reklam Kampanyaları, https://www.adsoftheworld.
com/?terms=extinct&created=all&country=All&medium=All&industry=All, Erişim Tarihi:
03.04.2022.
Barthes, R. (2015). Bir Deneme Bir Ders: Eiffel Kulesi ve Açılış Dersi. Çev. Mehmet Rifat, Sema
Rifat. 2. Baskı. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
Barthes, R. (2017) Görüntünün Retoriği, Sanat ve Müzik. Çev. Ayşenaz Koş - Ömer Albayrak.
İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
Bove, J. (2021). Save an Endangered Species Classroom Campaign, ThoughtCo, Erişim Linki:
https://www.thoughtco.com/save-a-species-classroom-campaign-1182037
Elias, T. S. (1983). Rare and Endangered Species of Plants—The Soviet Side. Science,
219(4580), 19-23.
Flather, C. H., Knowles, M. S., & Kendall, I. A. (1998). Threatened and endangered species
geography. BioScience, 48(5), 365-376.
Fiske, J. (2017). İletişim Çalışmalarına Giriş. Çev: Süleyman İrvan. 5. Basım. Ankara: Bilim ve
Sanat Yayınları.
Hoffmann, J. P. (2004). Social and environmental influences on endangered species: a crossnational study. Sociological Perspectives, 47(1), 79-107.

379

VII. INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
April 22-24, 2022, Antalya, Türkiye

Kellert, S. R. (1985). Social and perceptual factors in endangered species management. The
Journal of Wildlife Management, 49(2), 528-536.
Liordos, V., Kontsiotis, V. J., Anastasiadou, M., & Karavasias, E. (2017). Effects of attitudes
and demography on public support for endangered species conservation. Science of the Total
Environment, 595, 25-34.
NWF (2022). Endangered Species, https://www.nwf.org/Educational-Resources/WildlifeGuide/Understanding-Conservation/Endangered-Species, Erişim Tarihi: 20.04.2022.
Ruckert, J. H. (2016a). Generation conservation: Children’s developing folkbiological and moral
conceptions of protecting endangered species. Early Education and Development, 27(8), 11301144.
Ruckert, J. H. (2016b). Justice for all? Children’s moral reasoning about the welfare and rights
of endangered species. Anthrozoös, 29(2), 205-217.
Sığırcı, İ. (2016). Göstergebilim Uygulamaları, Metinleri, Görselleri ve Olayları Okuma. Ankara:
Seçkin Yayıncılık.
Sorice, M. G., Shafer, C. S., & Scott, D. (2003). Managing endangered species within the
use/preservation paradox: understanding and defining harassment of the West Indian manatee
(Trichechus manatus). Coastal Management, 31(4), 319-338.
Wilcove, D. S., & Chen, L. Y. (1998). Management costs for endangered species. Conservation
Biology, 12(6), 1405-1407.
Wildfor (2022). What is Illegal Trade?, https://wildfor.life/the-campaign, Erişim Tarihi:
20.04.2022.
WWF (2022). Species Threatened in Every Habitat on Every Continent,
https://wwf.panda.org/wwf_offices/wwf_zambia_nature_conservation/our_work/priority_enda
ngered_species/, Erişim Tarihi: 20.04.2022.

380

VII. INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
April 22-24, 2022, Antalya, Türkiye

GELİRİN YAŞAM KALİTESİ DÜZEYİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
Ayşenur ARSLAN
İzmir Bakırçay Üniversitesi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Yüksek Tezli lisans öğrencisi
Dr. Öğr. Üyesi Emine Çetin ASLAN
İzmir Bakırçay Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi,
ÖZET: Bu çalışmanın amacı, bireylerin gelir düzeyinin, yaşam kalitesi üzerine etkisini
incelemektir. Araştırma verileri, anket formu aracılığıyla çevrim içi olarak toplanmıştır. Anket
iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm, literatür taraması sonucu bireylerin geliri ve gelirle ilişkili
değişkenleri ölçmek için oluşturulan beş sorudan oluşmaktadır. İkinci bölümde ise Dünya Sağlık
Örgütü Yaşam Kalitesi Ölçeği-Kısa Formu’nun (WHOQOL-Bref-TR) Türkçe versiyonu
kullanılmıştır. Anket formu, 18 yaş ve üzeri bireylere çevrim içi olarak, sosyal medya aracılığıyla
ulaştırılmıştır. Çalışmada yaşam kalitesi; ölçekte önerildiği gibi genel sağlık durumu, fiziksel
sağlık, psikolojik boyut, sosyal ilişkiler ve çevre olmak üzere 5 adet alt boyutta incelenmiştir. Alt
boyutlara ait ilgili sorulara verilen puanlarının toplamından ise ham skorlar elde edilmiştir.
Kişilerin gelir düzeyleri, gelirin giderleri karşılama durumu ve hane halkının toplam aylık geliri
olarak incelenmiştir. Kişilerin yaşam kalitesiyle, gelir düzeyi değişkenleri arasındaki ilişki,
ANOVA ve korelasyon analizi ile incelenmiştir. Verilerin analizinde SPSS 26 kullanılmıştır.
Analizlerde anlamlılık düzeyi 0,05 alınmıştır. Araştırmaya 565 kişi katılmıştır. Ankete
katılanların %59,5’i (n=336) kadın ve %40,5’i (n=229) erkektir. Katılımcıların ortalama yaşı
36,87 olup, %69’u (n=390) 18-44 yaş aralığında, %31’i (n=175) 45 yaş ve üzerindedir.
Ölçeklerin Cronbach Alfa katsayısı %83,5 bulunmuştur. ANOVA analizi sonucunda, gelir
gruplarına göre, yaşam kalitesi ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık olduğu bulunmuştur.
Gelirin gideri karşılama oranı arttıkça, yaşam kalitesi puan ortalamaları yükselmektedir.
Korelasyon analizi sonucunda, Anova analizi sonucuna benzer şekilde, gelir ile yaşam kalitesinin
tüm boyutları arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca hane halklarının
toplam gelirleri arttıkça, yaşam kalitesi boyutlarının toplam puanları da artmaktadır. Araştırma
sonucunda kişilerin gelirleri, kişilerin yaşam kalitesini etkilediği sonucuna varılmıştır.
Anahtar kelimeler: Gelir, Yaşam kalitesi, Yaşam kalitesi ölçeği
INVESTIGATION OF THE IMPACT OF INCOME ON THE LEVEL OF QUALITY OF
LIFE
ABSTRACT: The aim of this study is to examine the effect of individuals' income level on their
quality of life. Research data were obtained through a questionnaire form. The questionnaire
consists of two parts. The first part consists of five questions created to measure the income of
individuals and income-related variables as a result of the literature review. In the second part,
the Turkish version of the World Health Organization Quality of Life Scale-Short Form
(WHOQOL-Bref) was used. The questionnaire form was delivered to individuals aged 18 and
over online, via social media. Quality of life at work; As suggested in the scale, it was examined
in 5 sub-dimensions: general health status, physical health, psychological dimension, social
relations and environment. Raw scores were obtained from the sum of the scores given to the
related questions of the sub-dimensions. Income levels of the people are examined as the level
of income to meet the expenses and the total monthly income of the households. The relationship
between individuals' quality of life and income level variables was examined by ANOVA and
correlation analysis. SPSS 26 was used in the analysis of the data. The significance level was
taken as 0.05 in the analyses. 565 people participated in the research. 59.5% (n=336) of the
respondents were female and 40.5% (n=229) were male. The mean age of the participants was
36.87 years, 69% (n=390) were between the ages of 18-44, and 31% (n=175) were aged 45 and
over. The Cronbach Alpha coefficient of the scales was 83.5%. As a result of the ANOVA
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analysis, it was found that there was a significant difference between the mean quality of life
according to income groups. The higher the income coverage ratio, the higher the quality of life
score averages. As a result of the correlation analysis, similar to the result of the Anova analysis,
a positive significant relationship was found between income and all dimensions of quality of
life. In addition, as the total income of the households increases, the total scores of the quality of
life dimensions also increase. As a result of the research, it was concluded that the income of the
people affects the quality of life of the people.
Keywords: Income, Quality of life, Quality of life scale
GİRİŞ
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), sağlığı “yalnızca hastalık ve sakatlığın bulunmayışı değil, fiziksel,
sosyal ve ruhsal açıdan tam bir iyilik hali” olarak tanımlamaktadır (WHO, 1946). Sağlığa ilişkin
iyilik halinin ölçülebilmesinde, yaşam kalitesi önemli bir kavramdır. Yaşam kalitesi, bireyin
fiziksel durumu kadar ruhsal durumunu, toplumsal ilişkilerini ve çevre etmenlerini de kapsayan
geniş bir kavramdır. Buna ek olarak bireyin yaşamındaki işlevselliğini ne ölçüde etkilediğini
gözlemlemeye imkan sağlamaktadır (Testa & Simonson, 1996). DSÖ ise yaşam kalitesini
“Hastanın, hem içinde yaşadığı kültürel yapı ve değerler sistemi bağlamında, hem de kendi
amaçları, beklentileri, standartları ve endişeleri açısından, yaşamdaki durumu ile ilgili kişisel
algısı” şeklinde tanımlamaktadır (WHO, 1993). Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Ölçeği
(World Health Organization Quality of Life- WHOQOL) bu tanıma uygun olarak geliştirilmiştir.
Yaşam kalitesi, yaşamın birçok alanından etkilendiği için çok boyutlu bir yapıya sahiptir ve bu
nedenle objektif şekilde tanımlanması güç bir kavramdır. Yaşam kalitesi, sağlığın çok boyutlu
doğası yanında bireyin kendi yaşamını değerlendirmesi temeline dayanmaktadır. Bir başka ifade
ile bireyin yaşamına ilişkin bulguların doyum halini ifade etmektedir (Berterö, 2003).
1970’li yıllara kadar sağlık sektörü faaliyetlerini morbidite, mortalite ve fizyolojik etmenlere
dayandırmıştır. 1980’li yıllardan sonra ise tıbbi tedavi kapsamındaki fizyolojik
değerlendirmelerin yanında hastanın bakış açısını da ele alan yaşam kalitesi anlayışı etkili
olmaya başlamıştır (Müezzinoğlu, 2005). Buna bağlı olarak tıbbi teknolojideki yaşanan
gelişmeler, bireylerin hastalık ya da sorunlarının tedavi edilmesinde fayda sağladığı gibi
bireylerin yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik çalışmalar hedeflenir hale gelmiştir.
DSÖ, 1980 yılından bu yana yaşam kalitesini ölçme ve değerlendirme alanındaki çalışmalarını
sürdürmektedir. Bu çalışmalar doğrultusunda, bireylerin iyilik halini ölçebilen ve uluslararası
karşılaştırmalara katkı sağlayan geniş kapsamlı bir yaşam kalitesi ölçeği olan, WHOQOL
geliştirilmiştir (WHO, 1993). Dünya çapında 15 merkezde yapılan pilot çalışmalar sonucunda
100 soruluk uzun formu olan WHOQOL-100 oluşturulmuş ve bu sorular arasından seçilen 26
soru ile de kısa formu (WHOQOL-BREF) oluşturulmuştur (WHO, 1993). Yaşam kalitesini
değerlendiren sorular beşli Likert tipinde hazırlanmıştır. Ölçekte ayrıca, katılımcıların
tanımlayıcı özelliklerini (yaş, cinsiyet, medeni durum ve hastalık varlığı) belirlemeye yönelik
dört soru bulunmaktadır.
WHOQOL-BREF ölçeğinin 5 alt boyutu bulunmaktadır. Alt boyutlar; genel sağlık, fiziksel
sağlık, psikolojik sağlık, sosyal sağlık ve çevredir. WHOQOL-BREF’in genel sağlık boyutunda
iki, fiziksel sağlık boyutunda yedi, psikolojik sağlık boyutunda altı, sosyal sağlık boyutunda üç
ve çevre sağlığı boyutunda sekiz soru bulunmaktadır. Sağlık alt boyutlarının
değerlendirilmesinde, sorulara verilen puanların ortalamaları dikkate alınmaktadır. Boyutlarda
elde edilen yaşam kalitesi puanları ne kadar yüksek ise yaşam kalitesi de bu ölçüde yüksek kabul
edilmektedir. Ölçekte, genel bir yaşam kalitesi puanı belirlenmemektedir (Eser, ve diğ., 1999).
Ölçeğin Türkçeye uyarlaması ve Türkçe geçerlilik ve güvenirlik çalışması, Eser ve arkadaşları
(1999) tarafından yapılmıştır. Ölçeğin Türkçe versiyonu için yapılan çalışmalar sırasında çevre
ile ilgili bir ulusal soru daha eklenerek, WHOQOL-BREF-TR oluşturulmuştur. Ölçeğe eklenen
çevre alan skoru, çevre-TR skoru ya da her ikisi birden kullanılabilmektedir. Uluslararası
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karşılaştırma yapabilmek için genel çevre skorunun kullanılması önerilmektedir (Eser, ve
diğerleri, 1999).
Literatürdeki çalışmalar incelendiğinde, yaşam kalitesini etkileyen faktörler arasında eğitim
durumu, gelir düzeyi, yaşanılan ve çalışılan çevre koşulları, sosyal ve fiziki aktivite faaliyetleri,
sağlık hizmetlerinin ulaşılabilirliği gibi durumlar yer almaktadır. Bu açıklayıcı değişkenler
içerisinde bulunan gelir düzeyi, yaşam kalitesinde önemli bir yere sahiptir. Çünkü daha iyi sağlık
hizmeti koşullarına, eğitim seviyesine ve ulaşım olanaklarına sahip olmak sosyoekonomik
değişkenler ile ilişkilidir. İnsanların sınırsız ihtiyaçlarının karşılamasından duyulan tatminde
yaşam kalitesi düzeyini yükselteceği anlamına gelmektedir (Arpacı & Ersoy, 2007). Gelir düzeyi
ayrıca serbest zaman, genel yaşam tarzı koşulları, sosyal etkileşim gibi yönlerle de doğrudan
ilişkilidir. Yani temel ihtiyaçların yanı sıra bireylerin kişisel gelişimlerine yönelik ihtiyaçlarına
da kolaylıkla ulaşmalarını imkan sağlamaktadır (Korkmaz, Germir, Yücel , & Gürkan, 2005).
Genel olarak, gelir düzeyi yüksek olan bireyler, düşük olan bireylere göre daha iyi sağlık
statüsüne ve yaşam kalitesine sahiptir (Bhattacharya, Hyde, & Tu, 2021). Tersine sosyoekonomik
açıdan kötü durumda olan bireylerin sağlık verileri iyi olanlara göre daha kötüdür (Shaw,
Dorling, & Smith, 2009).
Bu çalışmada, literatürde yer alan çalışma bulgularından yola çıkılarak, Türkiye’de yaşayan
yetişkin bireylerde farklı ölçüler ile değerlendirilen gelirin, yaşam kalitesi düzeyine etkisinin
araştırılması amaçlanmıştır.
MATERYAL VE METOT
Çalışma kesitsel bir çalışma olup araştırma verileri, anket formu aracılığıyla çevrimiçi olarak
toplanmıştır. Anket formu, iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde kişilere gelirleri ve
gelirlerini etkilediği düşünülen beş soru yöneltilmiştir. Bu sorulardan yalnızca, gelirin gideri
karşılama oranı ve hane halkı toplam gelirleri analizlerde değerlendirmeye alınmıştır. Anket
formunun ikinci bölümünde WHOQOL-Bref-TR kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini,
Türkiye’de yaşayan 18 yaş üzeri bireyler oluşmaktadır. Araştırma hipotezleri “H0- Gelir düzeyi
yaşam kalitesini etkilememektedir.” ve “H1- Gelir düzeyi yaşam kalitesini etkilemektedir.”
şeklinde kurulmuştur. Çalışmada WHOQOLBREF-TR ölçeğinden alınan puan ortalamaları
bağımlı değişken, gelir düzeyini belirleyen değişkenler bağımsız değişkenler olarak alınmıştır.
Araştırma verilerinin analizinde, tanımlayıcı analizlerden yararlanılmıştır. Ayrıca, bireylerin
gelir düzeyi değişkenleri ile yaşam kalitesi düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesinde One
Way ANOVA ve korelasyon analizleri kullanılmıştır. Varyansların homojenliğinin
belirlenmesinde Levene testinden yararlanılmıştır. One Way ANOVA sonucunda gruplar
arasında yaşam kalitesi düzeyleri arasında farklılık olduğu bulunmuştur. Farkın hangi gruplar
arasında olduğunun araştırılmasında, Post Hoc testlerinden olan Tukey HSD testi kullanılmıştır.
İstatistiksel analizler SPSS 26 kullanılarak yapılmıştır ve anlamlılık düzeyi p<0.05 kabul
edilmiştir.
BULGULAR
Çalışmaya katılanların %69’u (n=390) 18-44 yaş aralığında, %31’i (n=175) 45 yaş ve
üzerindedir. Katılımcıların ortalama yaşı ise 36,87 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin Cronbach Alfa
katsayısı %83,5 bulunmuştur.
Tablo1. Katılımcıların tanımlayıcı özellikleri
Değişkenler
Cinsiyet

Sayı

%

Kadın

336

59,47

Erkek
0-4.250
4.251-7.000

229
82
145

40,53
14,51
25,66

126

22,30

119

21,06

Hane halkı gelir grupları 7.001-10.000
10.001-15.000
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Gelir gider dengesi

15.001 ve üzeri

93

16,46

Gelir giderden az

248

43,89

Gelir gidere eşit

214

37,88

Gelir giderden fazla 103
Hiç eğitim almadım 2

18,23

İlkokul-ortaokul

28

4,96

Lise veya eşdeğeri

65

11,50

Üniversite

470

83,19

Hiç evlenmemiş

241

42,65

Evli gibi yaşıyor

1

0,18

Evli

291

51,50

Boşanmış

22

3,89

Ayrılmış

2

0,35

Eşi yaşamıyor

8

1,42

Evet

93

16,46

Hayır

472

83,54

565

100,0

Eğitim durumu

Medeni durum

Hastalık varlığı

0,35

Toplam

Katılımcılara ilişkin tanımlayıcı özellikler tablo 1’de özetlenmiştir. Katılımcıların %59,4’ü
kadın, %40,5’i erkektir. Katılımcıların, hane halkı toplam gelir gruplarına dağılımı
incelendiğinde, en yüksek orana sahip olan grubun (%25,7) 4.251-7.000 TL gelir aralığında
olduğu görülmektedir. Gelir gider dengesi değişkeninde ise, “gelir giderden az” seçeneği %43,9
ile en yüksek paya sahiptir. Katılımcıların eğitim durumları değerlendirildiğinde de %83,2’sinin
üniversite mezunu olduğu belirlenmiştir. Medeni durum açısından, katılımcılar incelendiğinde
en yüksek yüzdelik payı (%51,5) evli olanlar oluşturmaktadır. Ankete katılanların %83,2’i bir
hastalıklarının olmadığını belirtmişlerdir.
Tablo 2. Sağlık boyutlarının puanları
Boyutlar
Genel sağlık

Sayı Ort ± ss*
565 6,48±1,441

Minimum Puan Maksimum Puan
2

10

565 25,53±4,629 7
Psikolojik sağlık 565 19,07±2,197 6
565 10,09±2,246 3
Sosyal sağlık

35

565 26,47±5,063 8
565 29,05±4,937 9
Çevre (TR)
*Ort: Ortalama, ss: Standart sapma

40

Fiziksel sağlık

Çevre

30
15
45

Tablo 2’de katılımcıların genel sağlık, fiziksel sağlık, psikolojik sağlık, sosyal sağlık, çevre ve
ulusal (TR) çevre sağlık boyutlarındaki puanları ile alt boyutlara ilişkin minimum ve maksimum
puanlar verilmiştir. Minimum puanlar, soru sayısı ile sorulara verilebilecek en düşük puan olan
1 ile çarpımıyla; maksimum puanlar ise soru sayısı ile sorulara verilebilecek en yüksek puan olan
5 ile çarpımıyla elde edilmiştir.
Katılımcıların, gelirin gideri karşılama oranlarına göre, yaşam kalitesi puan ortalamaları arasında
farkın olup olmadığının incelenmesinde One-Way ANOVA testi kullanılmıştır. Test öncesinde,
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varyansların homojen olup olmadığı Levene testi ile değerlendirilmiş ve homojen olduğu
bulunmuştur (p>0,05). Tablo 3’te özetlenen One-Way ANOVA bulgularına göre, sağlığın tüm
boyutlarında gelir gider dengesi grupları puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı
(p<0,05) bir farklılık vardır. Sosyal sağlık dışındaki tüm boyutlarda, gelirin gideri karşılama oranı
arttıkça yaşam kalitesi artmaktadır.
Tablo 3. Gelir gider dengesine göre, sağlık boyutu puan ortalamaları arasındaki farklılığın
incelenmesi
Boyutlar
Genel sağlık

Gelir Gider Dengesi
Gelir giderden az
248
Gelir gidere eşit

Fiziksel sağlık

214

6,62±1,264
7,35±1,210

Total

565

6,48±1,441

Gelir giderden az

248

24,63±4,890

Gelir gidere eşit

214

25,95±4,342

Gelir giderden fazla 103

26,80±4,155

Total

565

25,53±4,629

248

18,80±2,299

Gelir gidere eşit

Çevre

Çevre (TR)

Ort ± ss f

214

19,21±2,155

Gelir giderden fazla 103

19,45±1,959

Total

565

19,07±2,197

Gelir giderden az

248

9,80±2,286

Gelir gidere eşit

214

10,33±2,181

Gelir giderden fazla 103

10,29±2,221

Total

565

10,09±2,246

Gelir giderden az

248

24,71±5,049

Gelir gidere eşit

214

27,35±4,571

Gelir giderden fazla 103

28,89±4,610

Total

565

26,47±5,063

Gelir giderden az

248

27,31±4,943

Gelir gidere eşit

214

29,93±4,463

Gelir giderden fazla 103

31,43±4,401

Total

29,05±4,937

565

p

6,00±1,481

Gelir giderden fazla 103

Psikolojik sağlık Gelir giderden az

Sosyal sağlık

Sayı

37,937 ,000

9,693

,000

3,798

,023

385
3,674

,026

33,568 ,000

34,279 ,000

One-Way ANOVA sonucunda bulunan sağlık boyutu puanları arasındaki farkın hangi gruplar
arasında olduğunun araştırılmasında, Post Hoc testlerinden, Tukey HSD yapılmıştır. Test
sonuçları tablo 4’te verilmiştir. Genel sağlık, çevre ve çevre (TR) boyutunda, tüm gruplar
arasında fark vardır. Fiziksel sağlık boyutunda, gelir giderden az ve gelir gidere eşit, gelir
giderden az ve gelir giderden fazla arasında fark bulunmaktadır. Ancak gelir gidere eşit ve gelir
giderden fazla grupları arasında fark bulunmamıştır. Psikolojik sağlık boyutunda gelir giderden
az ve gelir giderden fazla grupları arasında fark vardır. Sosyal sağlık boyutunda, yalnızca gelir
giderden az ve gelir gidere eşit grupları arasında fark vardır.
Tablo 4. Gelir gider dengesi gruplarına göre sağlık boyutu puanları arasındaki fark analizi
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Bağımlı Değişken
Gelirin gider dengesi grupları
Genel sağlık
Gelir giderden az
Gelir gidere eşit

Mean Difference (I-J)
-,62150

,000

,15883

,000

,12642

,000

*

,16249

,000

1,34951

,15883

,000

Gelir giderden fazla -1,34951
Gelir gidere eşit

Gelir giderden az

,62150

Fiziksel sağlık

Gelir giderden az

Gelir gidere eşit

Gelir gidere eşit

,72802

Gelir gidere eşit

*

*

Gelir giderden fazla -,72802
Gelir giderden fazla Gelir giderden az

*

,16249

,000

-1,32021

*

,42538

,006

Gelir giderden fazla -2,16305

*

,53444

,000

,42538

,006

,54675

,272

,53444

,000

Gelir giderden az

*

1,32021

*

Gelir giderden fazla -,84285
Gelir giderden fazla Gelir giderden az

Psikolojik sağlık

Gelir giderden az

2,16305

*

Gelir gidere eşit

,84285

,54675

,272

Gelir gidere eşit

-,40319

,20396

,119

,25625

,033

,20396

,119

,26216

,628

,25625

,033

,26216

,628

,20854

,033

Gelir giderden fazla -,48884

,26201

,150

Gelir giderden az

,20854

,033

,26805

,990

,48884

,26201

,150

Gelir gidere eşit

-,03584

,26805

,990

Gelir gidere eşit

-2,64482

*

,44725

,000

Gelir giderden fazla -4,18756

*

,56192

,000

,44725

,000

,57487

,020

Gelir giderden fazla -,64418
Gelir gidere eşit

Gelir giderden az

*

,40319

Gelir giderden fazla -,24099
Gelir giderden fazla Gelir giderden az

Sosyal sağlık

Gelir giderden az

Gelir gidere eşit

,64418

*

Gelir gidere eşit

,24099

Gelir gidere eşit

-,52468

,52468

*

*

Gelir giderden fazla ,03584
Gelir giderden fazla Gelir giderden az

Çevre

Gelir giderden az

Gelir gidere eşit

Gelir giderden az

2,64482

*

Gelir giderden fazla -1,54274
Gelir giderden fazla Gelir giderden az

Çevre (TR)

Gelir giderden az

Gelir gidere eşit

Std. Error P
,12642

*

*

4,18756

*

,56192

,000

Gelir gidere eşit

1,54274

*

,57487

,020

Gelir gidere eşit

-2,61539

*

,43565

,000

Gelir giderden fazla -4,11267

*

,54734

,000

,43565

,000

,55995

,021

Gelir giderden az

2,61539

*

Gelir giderden fazla -1,49728
Gelir giderden fazla Gelir giderden az
Gelir gidere eşit

*

4,11267

*

,54734

,000

1,49728

*

,55995

,021

Tablo 5’te gelir gider dengesi ile sağlık boyutları arasındaki ilişki korelasyon analizi ile
incelenmiştir. Analiz sonuçlarında, sağlığın tüm boyutları ile gelir gider dengesi arasında pozitif
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yönlü, anlamlı ve zayıf bir ilişki olduğu bulunmuştur. Diğer bir ifade, gelir arttığında, sağlığın
her boyutu açısından yaşam kalitesi artmaktadır.
Tablo 5. Gelir gider dengesi ile sağlık boyutları arasındaki ilişkinin analizi

Gelir
gider Pearson
dengesi
Correlation

Gelir
gider Genel
dengesi
sağlık

Fiziksel
sağlık

Psikolojik
sağlık

Sosyal
sağlık

Çevre
Çevre (TR)

1

,181

,114

,097

,323

Sig. (2-tailed)
N

565

,344

**

**

**

*

**

,325

,000

,000

,007

,020

,000

,000

565

565

565

565

565

565

**

Çalışmada ayrıca hane halkı gelir gruplarına göre ile sağlık boyutu puanları arasındaki fark OneWay ANOVA ile incelenmiştir. Hane halkı toplam gelirleri, tablo 1’de belirtilen aralıklarda; en
düşük güncel asgari ücretin altında ve en yüksek 15.001 TL ve üzeri olmak üzere beş grupta
incelenmiştir. Bu analizler sonucunda da önceki bulgulara paralel olarak, hane halkı gelirler
gruplarına göre sağlık boyutu puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı (p<0,005)
fark olduğu bulunmuştur. Hane halkı gelir grupları arttığında, sağlık boyutu puan ortalamaları da
yükselmektedir.
Akın ve Koçoğlu (2009) çalışmasında; ekonomik durumun kötü algılanması, sosyo-ekonomik
olarak dezavantajlı bölgede yaşama ve düşük gelir düzeyi gibi etmenlerin yaşam kalitesini
olumsuz yönde etkileyen risk faktörleri olarak belirlemiş ve farklı ekonomik düzeylerden dolayı
farklı yaşam koşullarına sahip bireylerin yaşam kalitesi algısının da farklılık gösterdiği sonucuna
ulaşmıştır. Pamuk (2017) çalışmasında, sosyodemografik değişkenlerden olan yaş, cinsiyet ve
eğitim seviyesinin, gelir değişkeni kadar yaşam kalitesi üzerinde belirleyici rol oynamadığı
bulgular sonucunda gözlemlenmiştir. Çalışma bulguları, gelirin yaşam kalitesi üzerine etkisini
inceleyen diğer çalışmalar ile paralellik göstermektedir.
SONUÇ
Yaşam kalitesi, hayatı tüm yönleriyle değerlendirmeyi amaçlayan geniş kapsamlı bir kavramdır.
Yaşam kalitesinin bireysel ve toplumsal boyutta iyileşmeleri ise gelir düzeyi ile ilişkilidir. Bu
ilişkiden yola çıkarak, çalışmada gelir düzeyi değişkenleri ile yaşam kalitesi düzeyleri arasındaki
ilişki analiz edilerek incelenmiştir. Çalışma sonuçlarına göre, gelir düzeyi değişkenleri ile yaşam
kalitesi arasında pozitif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Gelirin
gideri karşılama oranı ve hane halkı gelir düzeyi arttıkça, yaşam kalitesinin tüm boyutlarında
artış görülmektedir. Diğer bir ifade ile kişilerin gelirleri, yaşam kalitelerinin önemli bir
belirleyicisidir. Çalışma bulguları, daha önce yapılmış çalışma bulguları ile de
desteklenmektedir.
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ENFLASYONLA MÜCADELEDE KAMU HARCAMALARININ ETKİNLİĞİ:
TÜRKİYE ÖRNEĞİ
Arş. Gör. Dr. Göksel KARAŞ
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
ÖZET
Ülkelerin maliye politikası kapsamında temel hedefleri arasında ekonomik istikrarın sağlanarak,
büyüme ve kalkınmanın gerçekleştirilmesi bulunmaktadır. Ancak yaşanan gelişmelere bağlı
olarak ekonomide bir takım istikrarsızlıklar yaşanabilmektedir. Ekonomide yaşanan
istikrarsızlıklardan birisi enflasyondur. Enflasyon kısa vadede kaynak ve gelir dağılımını, uzun
vadede ise ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyebilmektedir. Bu nedenle devletler enflasyonla
mücadele etmek durumundadır. Buradan hareketle çalışmada Türkiye’de 1999-2020 dönemi
arasında enflasyonla mücadelede kamu harcamalarının etkinliğinin araştırılması
amaçlanmaktadır. Bu amaç kapsamında öncelikli olarak temel göstergeler üzerinden
karşılaştırmalı yorumlar yapılmakta, ardından en küçük kareler yöntemi kullanılarak regresyon
analizi yapılmaktadır. Elde edilen bulgulara göre, toplam kamu harcamalarının enflasyon
üzerinde artırıcı bir etki yarattığı, transfer harcamaları ile yatırım harcamalarının artırıcı ve cari
harcamaların ise azaltıcı etki yarattığı sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen bulgulardan hareketle,
toplam kamu harcamaları, transfer harcamaları ve yatırım harcamaları teoride beklenen etkiyle
aynı yönde, cari harcamalar ise tersi yönde etki yaratmaktadır. Bu durumun cari harcamaların
azalma yönünde esnek olmamasından kaynaklandığı ifade edilebilir.
Anahtar sözcükler: Enflasyon, Kamu Harcamaları, Maliye Politikası, Türkiye
THE EFFECTIVENESS OF PUBLIC EXPENDITURES IN STRUGGLE WITH
INFLATION: THE CASE OF TURKEY
ABSTRACT
Within the scope of the fiscal policy of the countries, among the main objectives is achieving of
growth and development by ensuring economic stability. However, depending on the
developments experienced, some instability may be experienced in the economy. One of the
instabilities in the economy is inflation. Inflation may adversely affect resource and income
allocation in the short run and economic growth in the long run. For this reason, states have to
struggle with inflation. From this point of view, it is aimed to investigate the effectiveness of
public expenditures in the struggle with inflation in Turkey between the period of 1999-2020.
Within the scope of this purpose, primarily comparative comments are made on the basic
indicators, and then regression analysis is performed using the least squares method. According
to the findings, it has been concluded that total public expenditures have an increasing effect on
inflation, transfer expenditures and investment expenditures have an increasing effect and current
expenditures have a declining effect. Based on the findings, total public expenditures, transfer
expenditures and investment expenditures have the same effect as expected in theory, while
current expenditures have the opposite effect. It can be stated that this situation stems from the
inflexibility of current expenditures to decrease.
Keywords: Inflation, Public Expenditures, Fiscal Policy, Turkey
GİRİŞ
Toplumların birlikte yaşama geçişiyle merkezi bir otoriteye duyulan ihtiyaç, devlet kavramını
ortaya çıkarmıştır. Devletler kendilerini oluşturan toplumların ihtiyaçlarının giderilmesi
noktasında temel fonksiyonlara sahiptir. Devletlerin ortaya çıkışıyla birlikte zaman içerisinde
yaşanan gelişmelere bağlı olarak, devletlere yüklenen fonksiyonlar da değişime uğramış ve aynı
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zamanda artış göstermiştir. Devletlere atfedilen bu fonksiyonlar ekonomik, siyasi, askeri ve
sosyal açılardan olabilmektedir. Ekonomi içerisinde devlete atfedilen fonksiyonlar iktisat
politikası araçları ile yerine getirilmektedir. İktisat politikası araçlarından birisi maliye
politikasıdır. Kamu gelirleri ve kamu harcamalarının miktar ve bileşiminde yapılan ayarlamalar
olarak tanımlanan (Tokatlıoğlu ve Selen, 2019:7) maliye politikasının temel amaçları, ekonomik
istikrarın sağlanması, ekonomik büyüme ve kalkınmanın sağlanması ile gelir ve kaynak
dağılımının iyileştirilmesidir (Türk, 2013: 17-20). Ekonomik istikrarın sağlanması amacının
içerisinde fiyat istikrarı ve tam istihdamın sağlanması yer almaktadır. Fiyat istikrarı, fiyatlar
genel seviyesinin dalgalanmadan uzak istikrarlı bir seyir izlemesidir. Fiyatlar genel seviyesi aşağı
ve yukarı yönlü olmak üzere iki şekilde dalgalanma göstermektedir. Eğer fiyatlar yukarı yönlü
bir seyir izliyorsa enflasyon, aşağı yönlü bir seyir izliyorsa deflasyon olarak adlandırılmaktadır.
Enflasyon çoğu ülkenin karşı karşıya kaldığı en önemli sorunlardan birisidir. Enflasyon birçok
makroekonomik faktörle yakından ilişki içerisindedir. Enflasyonist dönemlerden genellikle fiyat
artışları ücret artışlarının üzerinde seyretmektedir. Bu durumda eğer enflasyon oranının belirli
sınırlar içerisinde sabit tutulabildiği yani denetim altında tutulabildiği durumlarda yatırımların
artmasına neden olabilmektedir. Ancak gerçek hayatta durum bu şekilde gerçekleşmemektedir.
Çünkü enflasyon oranları ılımlı olarak ifade edilebilen %2-5 gibi oranların üzerinde
gerçekleşmektedir. Böyle durumlarda ise ekonomide nisbi fiyat yapısı bozularak kaynak dağılımı
da olması gerekenden sapma göstermektedir. Bunun sonucunda da gelir ve servet dağılımında
bozulma meydana gelmektedir (Ataç, 2013:166; Türk, 2013:91-92). Aynı zamanda enflasyon
yatırım miktarlarının dönemler arasında dalgalanmasına neden olarak ekonomik büyüme
üzerinde olumsuz etki yaratabilmektedir. Enflasyonun etkilediği bir diğer faktör ise ödemeler
bilançosudur. Yüksek enflasyonun olduğu dönemlerde ulusal paranın satın alma gücündeki düşüş
nedeniyle ithalat cazip hale gelmektedir. Bu durumda eğer ithalatın azaltılıp ihracatın artırılması
için devalüasyonlar yapılmazsa veya ihracatın teşvik edilmesi için gerekli adımlar atılmazsa
ödemeler bilançosu açıkları kaçınılmaz olabilmektedir (Türk, 2013:93). Görüldüğü üzere
enflasyon, kısa vadede kaynak ve gelir dağılımını bozarken, uzun vadede ise ödemeler bilançosu
açıkları ile büyüme üzerinde olumsuz etki yaratmaktadır (Ataç, 2013:167). Bu nedenle mücadele
edilmesi gereken önemli konular arasında yer almaktadır.
Enflasyonla mücadele maliye politikası ve para politikası aracılığıyla yapılmaktadır. Devletler
enflasyonla mücadele edebilmek için maliye politikası kapsamında kamu gelirleri ve kamu
harcamalarını birer araç olarak kullanmaktadır. Çalışmanın amacı kapsamında enflasyonla
mücadelede maliye politikası araçlarından kamu harcamalarına değinilecektir.
Enflasyonla mücadelede kamu harcamalarının toplam talep içerisinde yer alan bir unsur olması
nedeniyle azaltılması gerekmektedir. Ancak uygulamada kamu harcamalarının azaltılması
beklenildiği kadar kolay değildir. Kamu harcamalarının azaltılması kısa vadede toplam talep
üzerinde azaltıcı etki yaratsa da, uzun vadede üretim kapasitesinin düşmesine neden
olabilmektedir (Eker vd., 2005:167). Bu durumda maliye politikasının ekonomik istikrarın
sağlanması ve ekonomik büyümenin sağlanması amaçları arasında çatışmanın çıktığı ifade
edilebilir (Pınar, 2012:82). Bu nedenle kamu harcamalarının enflasyonla mücadelede
kullanılabilmesi için hangi harcama kaleminin hangi miktarda kullanılacağı önem
kazanmaktadır. Çünkü kamu harcamalarının kısılması toplam talep üzerinde kısa vadeli azaltıcı
bir etki yaratırken, uzun vadede enflasyon sorununun çözülebilmesi için toplam talep ve toplam
arz dengesinin sağlanabilmesi noktasında olumsuz etki yaratmaktadır.
Kamu harcamaları, mal ve hizmet alımına yönelik (reel) harcamalar ve transfer harcamaları
olmak üzere iki grupta toplanabilmektedir. Mal ve hizmet alımına yönelik kamu harcamaları
yatırım harcamaları ve cari harcamalardan oluşmaktadır. Yatırım harcamaları ile cari
harcamaların ekonomi üzerinde yaratmış olduğu etkiye bakıldığında, her iki harcama kaleminin
de çarpan gücü aynıdır (Tokatlıoğlu ve Selen, 2019:223). Dolayısıyla her iki harcama kaleminde
yapılacak kısıtlama toplam talep üzerinde aynı etkiyi yaratacaktır. Ancak yatırım harcamalarının
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kısıtlanması her ne kadar kısa vadede toplam talep üzerinde daraltıcı etki yaratıp enflasyon
üzerinde baskılayıcı etki yaratsa da, uzun vadede toplam çıktı üzerinde azaltıcı etki
yaratmaktadır. Enflasyonla mücadelede toplam arz ve toplam talep miktarının birbirine
denkleştirilmesi hedeflendiği göz önüne alındığında, yatırım harcamalarının kısılması uzun
vadede enflasyonla mücadelede hedeflenen amaca hizmet etmemektedir. Enflasyonla
mücadelede cari harcamaların kısılması ise diğer bir yöntemdir. Ancak cari harcamaların
içerisinde personel giderlerinin büyük bir paya sahip olması ise bu durumu güçleştirmektedir.
Çünkü personel giderlerinin kısılması kamuoyunda tepkiyle karşılanabilmektedir (Ataç,
2013:169). Dolayısıyla, cari harcamalar azalma yönünde esnek olmadığı ifade edilebilir.
Enflasyonla mücadelede kullanılan bir diğer kamu harcaması ise transfer harcamalarıdır.
Transfer harcamaları kendi içerisinde sosyal ve ekonomik transferler olmak üzere iki grupta
incelenebilmektedir. Sosyal transferler gelir açısından dezavantajlı gruba yapılan ödemelerden
oluşmaktadır. Ekonomik transferler ise ekonomik faaliyetlerin artırılması amacıyla devlet
tarafından özel sektöre sağlanan değerlerdir. Her iki transfer harcamasının toplam talep
üzerindeki etkileri çarpan etkileri açısından aynı etkiye sahiptir. Ancak, enflasyonla mücadelede
sosyal transferlerin azaltılması olumsuz etkiler yaratabilmektedir (Pınar, 2012:83). Enflasyonla
mücadelede temel amacın toplam talep ve toplam arz dengesinin sağlanması olduğundan
hareketle, ekonomik transferlerde yapılacak kısıtlamalar ekonomi üzerinde özellikle de üretim
üzerinde daraltıcı etki yaratabilmektedir (Eker vd., 2005:168-169).
Sonuç itibariyle kısa vadede enflasyonla mücadelede yatırım harcamaları ve ekonomik transfer
harcamalarında kısıtlamaya gidilebilir. Uzun vadede ise cari harcamalar ile sosyal transfer
harcamalarında kısıtlamaya gidilebilir.
Türkiye ekonomisinde enflasyon ile kamu harcamalarının seyri incelendiğinde, enflasyonun
Türkiye için hemen hemen her dönem karşı karşıya kalınan önemli makroekonomik sorunlardan
birisi olduğu görülmektedir. Grafik 1’de Türkiye kamu harcamaları ile enflasyonun seyri
görülmektedir.
Grafik 1. Türkiye’de Kamu Harcamaları ve Enflasyonun Seyri (1999-2020)

Grafik 1’den de görüldüğü üzere 1999-2004 yılları arasında enflasyon oranı %65’lerden %10’un
altına düşmüştür. 2004-2016 yılları arasında ise enflasyon oranı %10’un altında gerçekleşirken,
2017 yılından itibaren yeniden artış trendi içerisine girmiştir. Bu dönemde özellikle döviz
kurunda yaşanan gelişmelerin etkili olduğu ifade edilebilir. Kamu harcamalarının GSYH
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içerisinde payına bakıldığında ise genel olarak yıllar itibariyle %30 ile %40 arasında
gerçekleştiği görülmektedir. Kamu harcamaları içerisinde yıllar itibariyle transfer harcamaları
toplam kamu harcamaları ile benzer bir trend izlerken, cari harcamalar ise ılımlı bir artış trendi
içerisindedir. Yatırım harcamalarının ise yıllar itibariyle %3,16 ortalama ile durağan bir seyir
izlediği görülmektedir. Grafikten de görüldüğü üzere yüksek enflasyon döneminde Türkiye’de
transfer harcamaları ve yatırım harcamalarında kısıntıya gidilirken, cari harcamalarda artış
devam etmiştir.
Bahsedildiği üzere transfer harcamalarının kısılmasının enflasyon üzerinde kısa ve orta vadede
azaltıcı etkisi bulunmaktadır. Nitekim Abay vd. (2001) tarafından yapılan çalışmada bu durum
ampirik olarak kanıtlanmıştır. Aynı zamanda bazı çalışmalar (Ejder, 2002; Günaydın, 2002)
Türkiye’de kamu açıklarında yaşanan artışlar enflasyon üzerinde artırıcı etki yarattığı sonucuna
ulaşırken, bazı çalışmalar da (Gökalp ve Avcı, 2002: Ekinci, 2003; Bulut ve Canbolat, 2003:
Şahin ve Özenç, 2007: Oktayer, 2010: Güvel, 2010: Akçacı ve Karapınar Kocağ, 2013: Ulusoy
ve Yiğit, 2016) Türkiye özelinde yapılan çalışmalarda kamu harcamalarının enflasyon üzerinde
artırıcı bir etkisinin olduğu sonucuna ulaşmışlardır.
MATERYAL VE YÖNTEM
Çalışmada Türkiye özelinde 1999-2020 dönemi arasında enflasyonla mücadelede kamu
harcamalarının etkinliğinin araştırılması amaçlanmaktadır. Bu amaç kapsamında 1999-2020
dönemi arasındaki yıllık veriler kullanılmıştır. Analizlerde kullanılan enflasyon verisi Dünya
Bankası veri tabanından, toplam kamu harcamaları, cari harcamalar, yatırım harcamaları ve
transfer harcamaları ile ilgili veriler ise Strateji ve Bütçe Başkanlığı verilerinden elde edilmiştir.
Kamu harcama türlerinin, toplam kamu harcamaları içerisinde yer alması nedeniyle modelde
mekanik hataya neden olmaması amacıyla iki ayrı model kurulmuştur. Çalışma kapsamında
oluşturulan modeller aşağıda yer almaktadır.
enflasyont=0+1toplamkamuharcamalarıt+t
(1)
enflasyont=0+1carit+2yatırımt+3transfert+t
(2)
Modeller en küçük kareler yöntemi ile tahmin edilmiştir. Birinci model toplam kamu
harcamalarının, ikinci model ise kamu harcama türlerinin enflasyon üzerindeki etkisini analiz
etmektedir.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Çalışmada öncelikle modellerde kullanılan serilerin durağanlıkları analiz edilmektedir. Durağan
olmayan zaman serilerinde, örneklem çok büyük olsa bile sahte bir ilişki var olabilmektedir. Yule
(1974) tarafından ortaya konulan bu durum sahte regresyon olarak adlandırılmaktadır (Gujarati
ve Porter, 2012: 748). Bu nedenle zaman serileriyle yapılacak analizlerde serilerin aynı
dereceden durağan olmaları önem taşımaktadır. Değişkenlerin durağanlıklarının analizi için
Augmented Dickey Fuller (ADF) ve Phillips-Perron (PP) birim kök testleri uygulanmıştır. Her
iki testte de sıfır hipotezi serilerde birim kökün olmadığı yani serilerin durağan olduğu
şeklindedir. Alternatif hipotez ise serilerde birim kökün olduğu yani serilerin durağan olmadığı
şeklindedir (Tarı, 2015: 389). ADF ve PP birim kök testi sonuçları Tablo 1’de yer almaktadır.
Tablo 1: ADF ve PP Birim Kök Testi Sonuçları
Değişkenler
ADF Test İst. (p) PP Test İst. (p)
enflasyon
-2,3699(0,161)
-2,3699(0,161)
toplamkamuharcamaları
-3,2069(0,114)
-1,9673(0,297)
cari
-0,7391(0,815)
-0,4798(0,876)
yatırım
-2,1756(0,220)
-2,3138(0,177)
transfer
-2,1243(0,238)
-1,6221(0,454)
Δenflasyon
-3,7019(0,013*)
-3,6964(0,013*)
Δtoplamkamuharcamaları -3,4415(0,021*)
-3,3417(0,026*)
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Δcari
Δyatırım
Δtransfer

-4,5916(0,002*)
-4,3881(0,003*)
-3,3855(0,024*)

-4,6030(0,002*)
-4,4799(0,003*)
-3,3482(0,026*)

Not: * %5 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlılığı ifade etmektedir.

Tablo 1’de yer alan sonuçlara göre modellerde yer alan serilerin tamamı düzey değerlerinde birim
kök içermektedir. Yani seriler durağan değildir. Ardından serilerin birinci dereceden farkları
alınmış ve yeniden birim kök testi uygulanmıştır. Serilerin birinci dereceden farklarının birim
kök içermediği yani durağan olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Aynı dereceden durağan olan serilerle
yapılacak tahminlerde sahte regresyon sorunu ihtimali bulunmadığından, katsayılar tutarlı ve
anlamlı olmaktadır. Zaman serilerinde yapılacak regresyon tahminlerinde elde edilen katsayıların
yorumlanabilmesi için bir takım temel varsayımları karşılaması gerekmektedir (Tarı, 2015: 157).
Çalışma kapsamında oluşturulan modeller için otokorelasyon için Breusch Godfrey LM Testi,
değişen varyans için White değişen varyans testi, normallik testi için Jarque-Bera normallik testi,
model kurma hatasının tespiti için Ramsey Reset testi ve değişkenler arasında çoklu doğrusallığın
tespiti için de çoklu doğrusal bağlılık testi yapılmıştır. Buradan hareketle her iki model en küçük
kareler yöntemi ile analiz edilmiş ve analiz sonuçları ile temel varsayım testleri sonuçlarına Tablo
2’de yer verilmiştir.
Tablo 2: Regresyon Tahmin ve Tanısal Test Sonuçları
Model 1
Değişken
toplamkamuharcamaları
c
R
Adj.R
2

2

Katsayı
5,306860
-16,33477
0,264015
0,227215

Std. Hata
1,894024
6,663461
F-ist.(olasılık)
D-W ist.

t-ist.
2,801897
-2,451394
7,174451(0,0144*)
0,568195

Olasılık
0,0110*
0,0235*

İstatistik
6,416909
0,725266
1,522337
0,997958

Olasılık
0,0079*
0,4971
0,4671
0,3304

Katsayı Varyansı

Centered VIF

3,587326

1,0000

t-ist.
-2,421945
2,038405
4,207204
-0,261149
15,44319(0,000*)
1,629642

Olasılık
0,0262*
0,0565**
0,0005*
0,7969
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Tanısal Testler
Test
Breusch-Godfrey LM Test
White Heteroskedastisite Testi
Jarque-Bera Normallik Testi
Ramsey Reset Testi
Çoklu Doğrusal Bağlantı (tkh)
Model 2
Değişken
cari
yatırım
transfer
c
R
Adj.R
2

2

Katsayı
-2,413886
1,541915
2,935434
-1,066039
0,720191
0,673556

Std. Hata
0,996672
0,756432
0,697716
4,082110
F-ist.(olasılık)
D-W ist.

Tanısal Testler
Test
İstatistik Olasılık
Katsayı Varyansı
Breusch-Godfrey LM Test
1,783276 0,1935
White Heteroskedastisite Testi
1,161615 0,3954
Jarque-Bera Normallik Testi
2,715589 0,2572
Ramsey Reset Testi
0,449299 0,5117
Çoklu Doğrusal Bağlantı (cari)
0,993356
Çoklu Doğrusal Bağlantı (yatırım)
0,572190
Çoklu Doğrusal Bağlantı (transfer)
0,486808
Not: * %5 ve ** %10 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlılığı ifade etmektedir.

Centered VIF

1,312291
1,008942
1,321494
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Tablo 2’de yer alan sonuçlara göre Model 1’in belirlilik katsayısı %23’tür. Yani modeldeki
bağımsız değişken bağımlı değişkenin %23’ünü açıklamaktadır. Model 2’nin belirlilik katsayısı
ise %67’dir. Yani model 2’de bağımsız değişkenler bağımlı değişkenin %67’sini açıklamaktadır.
Aynı zamanda her iki modelde de belirlilik R değerleri Durbin-Watson (D-W) istatistik
değerinden küçük çıkmıştır. Bu da modellerde sahte regresyon sorununun olmadığını
göstermektedir (Gujarati ve Porter, 2012: 748). Modellerde F olasılık değerleri ise %5 anlamlılık
düzeyinde anlamlı olduğundan modellerin istatistiksel olarak anlamlı olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. Bahsedildiği üzere modellerin regresyon tahmini sonucu yorumlanabilmesi için
temel varsayımları karşılaması gerekmektedir. Bu kapsamda Model 1’de otokorelasyon sorunu
tespit edilirken diğer varsayımları karşıladığı tespit edilmiştir. Otokorelasyon sorununu gidermek
amacıyla Newey-West tahmincisi ile yeniden tahmin edilmiştir. Tabloda yer alan model 1
katsayıları yeni tahmin sonucu elde edilen katsayılardır. Model 2’de ise tüm varsayımların
karşılandığı görülmektedir. Bununla birlikte her iki modelde de Ramsey Reset testi sonucuna
göre model kurma hatasının bulunmadığı ifade edilebilir.
Buna göre, Türkiye’de 1999-2020 dönemi arasında toplam kamu harcamalarının enflasyon
üzerindeki etkisi istatistiksel olarak anlamlıdır. Yani kamu harcamalarındaki artışlar enflasyonist
baskıya neden olmaktadır. Kamu harcamalarındaki bir birimlik artış enflasyon üzerinde 5,3 birim
artırıcı etki yaratmaktadır. Kamu harcama türlerinin enflasyon üzerindeki etkisine bakıldığında
ise cari, yatırım ve transfer harcamalarının enflasyon üzerindeki etkileri istatistiksel olarak
anlamlı bulunmuştur. Buna göre, cari harcamalardaki bir birimlik artış enflasyon üzerinde 2,4
birim azaltıcı etki yaratmaktadır. Teorik açıdan bakıldığında kamu harcamalarındaki artış
enflasyon üzerinde artırıcı etki yaratmaktadır. Ancak bahsedildiği üzere cari harcamalar, ağırlıklı
olarak personel giderlerinden oluştuğu için aşağı yönlü katı bir özelliğe sahiptir. Bu nedenle cari
harcamaların enflasyon üzerinde azaltıcı etki yaratması durumu, cari harcamaların aşağı yönlü
katı olması özelliğinden kaynaklandığı ifade edilebilir. Yatırım harcamaları teoride beklenildiği
üzere enflasyon üzerinde artırıcı etki yaratmaktadır. Yatırım harcamalarındaki bir birimlik artış
enflasyonu 1,5 birim artırmaktadır. Benzer şekilde transfer harcamalarındaki artış enflasyon
üzerinde artırıcı etki yaratmaktadır. Transfer harcamalarındaki bir birimlik artış enflasyonu 2,9
birim artırmaktadır.
2

SONUÇ VE ÖNERİLER
Çalışmada Türkiye’de 1999-2020 dönemi arasında enflasyonla mücadelede kamu
harcamalarının etkinliğini araştırılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda birincisinde toplam kamu
harcamalarının, ikincisinde cari, yatırım ve transfer harcamalarının enflasyon üzerindeki
etkisinin incelenebilmesi amacıyla iki model oluşturulmuştur. Oluşturulan modeller en küçük
kareler yöntemi ile tahmin edilmiş ve analiz sonucu elde edilen katsayıların yorumlanabilmesi
amacıyla temel varsayım testleri yapılmıştır. Model 1’de otokorelasyon sorununun bulunduğu
tespit edilmiş ve otokorelasyon sorununa karşı daha dirençli tahminci olan Newey-West
tahmincisi ile yeniden tahmin edilmiştir. Model 2’de ise tüm varsayımların karşılandığı tespit
edilmiştir.
Sonuç olarak, Türkiye’de enflasyon üzerinde en fazla artırıcı etkiye transfer harcamalarının sahip
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ardından enflasyon üzerinde en fazla artırıcı etkiye yatırım
harcamaları sahipken, cari harcamalar ise enflasyon üzerinde azaltıcı etki yaratmaktadır. Elde
edilen bulgulardan hareketle Türkiye’de enflasyonla mücadelede kamu harcamalarının önemli
bir maliye politikası aracı olduğu ifade edilebilir. Bunun için öncelikli olarak kısa vadede
enflasyonu baskı altına almak için transfer harcamaları ile yatırım harcamalarının kısılması
yoluna gidilebilir. Ancak uzun vadede bu durum toplam talep toplam arz dengesine ulaşmada
aksaklıklara neden olacağı için enflasyon baskı altına alındıktan sonra yeniden ekonomik
büyüme ve kalkınma hedefine odaklanılması gerekmektedir.

394

VII. INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
April 22-24, 2022, Antalya, Türkiye

KAYNAKLAR
Abay C, Sayan S, Miran B, Bayaner A (2001) Türkiye’deki Tarımsal Destek Harcamalarının
Enflasyonist Etkilerinin Ekonometrik Analizi. Proje Raporu 2001-21, Ankara.
Akçacı T, Karapınar Kocağ E (2013) Kamu Harcamalarının Enflasyonist Etkisinin Ekonometrik
Analizi. International Journal of Social Science. 6, 8: 1-18.
Ataç B (2013) Maliye Politikası. Ankara: Turhan Kitabevi.
Bulut C, Canbolat Y B (2003) Türkiye Ekonomisinde Artan Kamu Açıklarının Enflasyon, Faiz Oranı
ve Döviz Kuru Üzerindeki Etkileri. Journal Of Qafqaz University. 12: 13-28.
Dünya Bankası (2022) World Development Indicators. https://data.worldbank.org/. (Erişim:
01.03.2022).
Ejder H L (2002) Kamu Açıkları ile Enflasyon Arasındaki İlişkinin Analizi ve Değerlendirilmesi. Gazi
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 3/2002: 189-208.
Eker A, Altay A, Sakal M (2005) Maliye Politikası. İzmir: Birleşik Matbaacılık.
Ekinci A (2003) Türkiye'de Para Arzının Makroekonomik Değişkenler Üzerine Etkisinin Ekonometrik
Analizi: 1990 - 2002 Dönemi Uygulaması. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 8:
1-13.
Gökalp M F, Avcı M (2002) Türkiye Ekonomisi’nde Mali Disiplinsizlik Olgusu. Muğla Üniversitesi
SBE Dergisi. 7: 1-15.
Gujarati D N, Porter D C (2012) Temel Ekonometri. Çev: Ümit Ş, Gülay G Ş, Literatür Yayıncılık.
Günaydın İ (2002) Türkiye’de Kamu Kesimi Açıkları ve Enflasyon. Journal of Qafqaz University. 10:
19-37.
Güvel E A (2010) Türkiye Ekonomisinin Kısa Dönem Analizi (1987-1997): Makro Politikalar ve
Ekonomik Dalgalanmalar Üzerine Ekonometrik Bir İnceleme. 8, 1: 17-42.
Oktayer A (2010) Türkiye’de Bütçe Açığı, Para Arzı ve Enflasyon İlişkisi. Maliye Dergisi. 158: 431447.
Pınar A (2012) Maliye Politikası. Ankara: Turhan Kitabevi.
Şahin M, Özenç Ç (2007) Kamu Harcamaları ile Makro Ekonomik Değişkenler Arasındaki Nedensellik
İlişkileri. Yönetim Bilimleri Dergisi. 5, 2: 177-200.
Tarı R (2015) Ekonometri. Kocaeli: Umuttepe Yayınları.
Tokatlıoğlu M, Selen U (2019) Maliye Politikası. Bursa: Ekin Basım Yayın.
Türk İ (2013) Maliye Politikası. Ankara: Turhan Kitabevi.
Ulusoy A, Yiğit N (2016) Türkiye’de Kamu Harcamaları Enflasyon İlişkisinin Ampirik Analizi: 19902015 Dönemi. KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi. 6, 12: 375-390.

395

VII. INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
April 22-24, 2022, Antalya, Türkiye

ÖĞRETİMİ OYUNLAŞTIRMADA KULLANILAN DİJİTAL UYGULAMALAR
ÜZERİNE BİR ANALİZ ÇALIŞMASI
Yasin GÜNEY
Öğretmen, Yüksek Lisans Öğrencisi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi,
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı,
Niğde, Türkiye,
ORCID: 0000-0002-5021-829X
ÖZET
Bu çalışma oyunlaştırılmış öğretim yöntemlerinde kullanılabilecek dijital uygulamaların rolünü
incelemek üzere gerçekleştirilmiştir. Teknolojinin hayatımızın bir parçası olmasıyla beraber
geleneksel eğitim rafa kalktı diyebiliriz. Gelişen teknolojinin etkisiyle geçmiş zamanlarda
kullanılan araç- gereçlerde değişiklikler olmuştur. Bu değişikliklere öğretim ortamlarından örnek
vermek gerekirse, eski tahtalar yerine etkileşimli tahtalar, projeksiyon cihazları gibi sınıf
ortamında daha fazla etkileşim içeren teknolojik imkanlar kullanıma sunulmuştur. Böylece bu
sayede öğretmen odaklı uygulamalardan öğrenci merkezine odaklanılmış öğretime geçiş
hızlanmıştır. Yeni nesil öğrenciler, farklı teknolojileri kullanmaya istekli ve ilgili diyebiliriz. Bu
kapsamda incelediğimiz uygulamaların rağbet görmesinin ve popüler olmasının sebeplerinden
biri budur. Fakat bu öğretim yöntemi çeşitli sorunlara yer açabilmektedir. Motivasyon sorunu
bunun en önemlilerinden birisidir. Bu soruna karşılıkta en iyi seçenek eğitim öğretimde iyi
tasarlanmış oyunlardır. İyi tasarlanmış oyunlar; eğitim öğretimde ciddi bir motivasyon
kaynağıdır. Oyun özelliklerinin oyun dışındaki alanlarda kullanılmasını oyunlaştırma olarak
tanımlayabiliriz. Oyun kavramı eskiden beri kullanılan bir kavram iken oyunlaştırma kavramı
güncel bir kavram olarak son yıllarda kullanılan bir kavram haline gelmiştir. Öğretimi
oyunlaştırma yönteminde ise hedeflenen öğrencilerin ilgisini kullanarak eğitsel içeriklerin
kazandırılmasıdır. Yani bir diğer tanımla eğitimde oyunlaştırma, davranış kuramları
çerçevesinde oyun elementlerinin eğitim ortamlarında belirlenen hedef ve davranışların motive
edilmesi amacıyla kullanılmasıdır. Genel olarak oyunlaştırma kavramını incelediğimizde “oyun
elementlerinin oyun dışındaki ortamlarda kullanılması” olarak tanımlanabilir. Çalışmamızın
amacı, öğrenme ortamlarını oyunlaştırmada kullanılan dijital uygulamalar üzerine incelemeler
yapmaktır. Çalışmamızın deseni, nitel araştırma yöntemiyle doküman incelemesi yapmaktır.
Yani bu konuda bilgi içeren yazılı materyaller incelenecektir. Çalışmamızla alan yazında
oyunlaştırma kavramı ve öğretimde kullanılan oyunlaştırma uygulamaları incelenmiştir.
Çalışmamızın sonuçlarını incelediğimizde ise eğitim öğretimde oyunlaştırma üzerine
kullanılacak uygulamalar, kullanıcıların motivasyonunu ve kazanım elde edebilmesini
artıracaktır. Eğitim öğretimde bu uygulamaların kullanılması hem öğrencilerin derse karşı olan
ilgisini pozitif olarak artırmakta hem de öğrencilerin aktif bir şekilde derse katılarak
kazanımlarını daha kolay ve daha eğlenceli bir şekilde elde edilebilmesini sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Eğitimde Oyunlaştırma, Oynayarak Öğrenme, Oyunlaştırılmış Öğretim
Modeli

AN ANALYSIS STUDY ON DIGITAL APPLICATIONS USED IN EDUCATIONAL
GAMING
ABSTRACT
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This study was carried out to examine the role of digital applications that can be used in gamified
teaching methods. With technology becoming a part of our lives, we can say that traditional
education has been shelved. With the effect of developing technology, there have been changes
in the tools used in the past. Therefore, today for instance, technologies such as interactive
whiteboards and projection devices have begun to be used instead of blackboards. This change
has accelerated the transition from teacher-centered practices to student-centered teaching. We
can say that the new generation students are willing and interested to use different technologies.
In this context, it is one of the reasons why the applications we have examined are in demand
and popular.
However, this teaching method can lead to various problems. Motivation is one of the most
important of these. The best option in response to this problem is well-designed games in
education. Well-designed games are a significant source of motivation in education. We can
define the use of game features in areas other than games as gamification. While the concept of
game is a concept that has been used for a long time, the concept of gamification has become a
concept used in recent years as a current concept. In the gamification method of teaching, the
aim is to gain educational content by using the interest of the students. In other words,
gamification is the use of game elements in order to motivate targeted behaviors in educational
environments within the framework of behavioral theories. When we examine the concept of
gamification in general, it can be defined as "the use of game elements in environments other
than games". The aim of our study is to examine the digital applications used in gamification of
learning environments. The pattern of our study is to make a document review with the qualitative
research method. In other words, written materials containing information on this subject will be
examined. With our study, the concept of gamification in the literature and the gamification
applications used in teaching have been examined. When we examine the results of our study,
the applications to be used on gamification in education will increase the motivation and gain of
the users. The use of these applications in education will both positively increase students' interest
in the lesson and enable students to actively participate in the lesson and achieve their gains in
an easier and more enjoyable way.
Keywords: Gamification in Education, Learning by Playing, Gamified Teaching Model
GİRİŞ
Bu kısımda; çalışmamızın problem durumu, önemi, amacı ve tanımlara yer verilmiştir.
Teknolojinin gelişmesiyle öğretim yöntemleri sürekli değişmektedir. Bu sebeple eğitim ve
teknolojiyi aynı çatı altında birleştirmek yaşadığımız dönemde mecburi bir durum haline
gelmiştir (Sarıtaş ve Yıldız, 2015). Yaşadığımız dönemde gençler yani öğrenciler artık
teknolojiyle iç içe olan, günlük hayatında sürekli teknolojiyi kullanan bireyler haline gelmiştir.
Bu sebeple yaşadığımız dönemdeki neslin gençlerinin de öğrenme ortamlarına yönelik
beklentilerinin farklı olabilmesi doğaldır. Özellikle son zamanlarda eğitimde teknoloji
entegrasyonu konusunda öğretmenlerin veya daha geniş bir ifadeyle eğitimcilerin kullandığı
uygulamalar ve etkinliklere oyunlaştırma denebilir. Bu yöntemde öğrencilerin oyuna olan
ilgilerinin eğitim öğretimde kullanılması hedeflenmektedir (Arkün Kocadere ve Samur,
2016). Aslında eğitim öğretimde en beğenilen şiirlerin sınıf panosuna yazılması, teşekkür takdir
belgeleri, ilkokul 1. sınıfta okumayı öğrenenlere yapılan okuma partisi, yakalarına takılan
kurdele gibi uygulamalar ve hediye vermeler oyunlaştırmanın basit düzeydeki örneklerine
verilebilir.
Zicherman ve Cunningham'a (2011) göre oyunlaştırma, oyun düşüncesinin ve oyun mekaniğinin
oyunun dışındaki ortamlarda katılımcıları sorunu çözmek için kullanılmasıdır.
Gartner’a göre oyunlaştırmanın amaçları arasında, “daha üst seviyede yükümlülüklerin
gerçekleştirilmesi, davranışların değiştirilmesi ve yenilenmeye teşviktir” (Singh, 2012). Hype
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döngüsü grafiğinde, yaşanılan zaman durumuna bağlı teknolojiye yönelik gelişimler ve
kullanıma göre beklenti durumları gösterilmektedir.

Şekil 1. Gartner Hype Döngüsü (Muntean, 2011)
Şekil 1’de görüldüğü gibi oyunlaştırma varlığını yaklaşık 5 yıl göstermesine rağmen, öğretim
yöntemleri arasında hızla popülerlik kazanmıştır. Kullanılan mobil uygulamalarda
oyunlaştırmanın yer alması kullanıcıları ilgi alanlarına göre ayırdığı için hem bilgi alışverişi
sunmakta hem de Linkedln gibi sosyal bir ortam sunarak bireylerin isteyerek öğrenmesini
sağlamaktadır.
Oyunlaştırma kavramı; Werbach ve Hunter (2012) tarafından incelenmiş olup mekanikler,
dinamikler, ve bileşenler olarak üç ana konu başlığı altında incelenmiştir. Bu incelemeye göre
oyun tasarımı dinamiklerin seçilmesi ile başlayan, mekanizma ve bileşenlerin belirlenmesiyle
devam eden bir süreçtir (Bozkurt ve Genç Kumtepe, 2014). Oyunlaştırmanın gerçekleştirileceği
tasarımda bu unsurların tamamının kullanılması bir gereklilik değildir, amaç ve ihtiyaç
doğrultusunda unsurlar arasından seçim yapılabilir (Güler ve Güler, 2015). Werbach ve Hunter
(2012) tarafından incelenen bu modeli üç başlık altında şu şekilde ifade edebiliriz.
Oyun Mekanikleri: Etkinlikte oyunlaştırma sağlayan aktivitelere denir. Yani oyunun hedefine
göre verilecek puan, sıralama gibi kavramlar örnek verilebilir.
Oyun Dinamikleri: Oyunlarda belirlenen hedeflere ulaşmak için oyun mekaniklerinin
oyuncularda yarattığı istek ve motivasyon kavramı örnek verilebilir.
Oyun Bileşenleri: Oyunun katılımcısı ile etkileşimde olan tasarım unsurlardır.

398

VII. INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
April 22-24, 2022, Antalya, Türkiye

Şekil 2. Werbach ve Hunter’ın Oyunlaştırma Hiyerarşisi
Oyun tasarımı kapsamındaki bileşenler; puan, rozet, seviye, deneyim puanı ve liderlik gibi
sıralanabilir (O’Donovan, 2012). Bu konuda gerçekleştirilmiş araştırmalarda eğitimde
oyunlaştırma kavramının eğitimi alan öğrencilerin kalıcı ve etkin bir şekilde öğrenmesini olumlu
etkilediği, ders ortamlarında motive edici olduğu, öğrencilerinde bu durumlardan memnun
kaldıkları görülmüştür.

Şekil 3. Teknik Durumlarına Göre Oyunlaştırmayla Motive Olan Bireylerin Yüzdelik Dağılım
Oranları (O’Donovan, 2012)
Şekil 3’de görüldüğü gibi uygulamalarda motive edici olarak ilerleme barlarının önemli
olduğunu yani kullanıcının ilerleme durumunu takip edebilmesinin kullanılan mobil
uygulamalarda motivasyon faktörünü etkileyen özelliklerin başında gelmektedir.
Bununla beraber oyunlaştırma, eğitim amaçlı kullanılan mobil çalışmalarda da uygulamayı
kullananların bağlılığını, motivasyonun durumlarını ve verimliliğini fazlalaştırmak için
kullanılan bir yöntemdir. Bu çalışmamızda da oyunlaştırma kavramının ve öğrenme ortamlarında
aktif olarak kullanılan oyunlaştırma uygulamalarının üzerinde durulmuş ve özelliklerine göre
karşılaştırmalar yapılmıştır.
YÖNTEM
Çalışmamızın deseni, nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman incelemesidir. Doküman
incelemesi, araştırma yapılan bir konuyla ilgili yazılı kaynakların incelenmesidir. Doküman
analizi, belli bir amaca dönük olarak kaynakları bulma, okuma, not alma ve değerlendirme
işlemlerini kapsamaktadır (Karasar, 2005). Bir başka ifadeyle doküman analizi, basılı ve
elektronik (bilgisayar tabanlı ve internet erişimli) materyallerin incelenmesi ve değerlendirilmesi
sürecinde gerçekleşen bir dizi işlemdir (Bowen, 2009). Kaynak tarama kısmında Google ve
Google Akademik ile akademik bildiri ve makaleler incelenmiştir. Araştırmamızın öğretim
yöntemlerinden oyunlaştırma yöntemini benimsemiş kişilere rehberlik etmesi düşünülmektedir.
BULGULAR
Öğretim yöntemlerinden oyunlaştırma yöntemlerinin incelenebildiği çok sayıda uygulama
bulunmasına rağmen en çok popüler olanlar aşağıda sıralanmıştır.
Duolingo: Tamamen ücretsiz olan bir uygulama olması sebebiyle kategorisinde en popüler
uygulama olmasının başını çekmektedir. Dersler kullanıcının öğrenme stiline ve seviyesine göre
ayarlanabilir. Uygulama kullanıcılarına sanal paralar sunarak sürekli yeni seviyelerin kilidini
açar ve bu sayede motivasyonu üst düzeyde tutar. Uygulama içerisindeki renk uyumu basit ve
etkilidir. Uygulama içerisinde kullanıcılar kelimelerin telaffuzlarını dinleme ve kendi sesine
kaydetme imkanına sahiptir. Uygulamanın oyunlaştırma kısmında her ders için 4 tane kalp
bulunur ve kullanıcı derste her hatasında bir kalbini kaybeder. Bunun yanında kullanıcı her
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başarılı olmasında puan kazanarak rekabet içerisinde olur. Okuma, dinleme, konuşma, yazma
etkinlikleriyle kullanan öğrenciye dil bilgisi kurallarını ve dille ilgili bilgileri öğretmeyi
amaçlayan bir uygulamadır. Milyonlarca kullanıcısı ile dünyadaki en en popüler dil öğretimi
uygulamalarından biri olarak ifade edilebilir. Birden fazla dil öğretimi amaçlayan bu uygulamada
bizim dilimizin de eğitimi mevcuttur.
Memrise: Yabancı dil öğrenimi konusunda popüler uygulamalardan bir diğeri olan Memrise çok
fazla dil seçeneği sunabilmektedir. Uygulamada öncelikli amaç kelime dağarcığının
geliştirilmesidir. En güzel yanlarından birisi kullanıcılara internet bağlantısı olmadan da destek
sunabilmesidir. Kullanıcıya anlık geri bildirimler sunan Memrise, her dersin sonunda dersin ne
kadar doğru tamamlandığını ve kaç kelime öğrenildiğini açıklar. Uygulama, içinde puanlarla ve
liderlik gösterimleriyle oyunlaştırmayı temele almıştır. Seçilen dili oyunlaştırma anlayışıyla
kullanıcısına öğreten Memrise, öğretirken eğlendirmeyi de amaçlayan bir uygulamadır.
Busuu: Uygulamanın standart sürümü ücretsizdir. Uygulamada kurslar 4 dil becerisini kapsar.
Bunlar; okuma, yazma, dinleme ve konuşma kısımlarıdır. Kullanıcıların dersleri seçme ve sırayla
ilerleme seçenekleri mevcuttur. Birden fazla kategoride kullanıcılarına kelime bilgisi sunar.
Ayrıca uygulama içerisinde anadili İngilizce olan birisi ile diyalog fırsatı da sunmaktadır.
Yabancı dil öğreniminde en çok bilinen mobil uygulamalardandır. Dil bilgisi öğretmesiyle
beraber alıştırma yapma olanağı da sunan uygulama, dünya çapında milyonlarca kullanıcı
tarafından beğenilmekte ve kullanılmaktadır.
Babbel: Birden fazla dil öğrenimi için ders içerikleri mevcuttur. İçinde kelime bilgisi, gramer ve
diyalog konuşmaları barındırır. Öğrencilerin pratik yapabilmeleri için işitsel destekte
uygulamada mevcuttur. Ancak uygulamanın içinde ücretsiz olan kısım kısıtlıdır.
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üyelik
ücreti
Özel
kategoriler
İşitsel
görsel
destek
Eğitmen
paneli

BABBEL
Aylık 9.9 $

BUSUU
Aylık 15 $

DUOLİNGO
Ücretsiz

Sayılar,
Çocuklara yönelik
hayvanlar gibi kelimeler, Seyahat
genel konular
kursu
gibi
kategoriler
ve Mevcut
Mevcut
Mevcut

Çevrimdışı
modu
Diğer
özellikler

MEMRİSE
Aylık 8.5 $

Mevcut

Mevcut
Mevcut

Mevcut

Mevcut

Uygulamada
Uygulamada
Uygulamada
farklı düzeylerde başlangıç ve orta başlangıçtan
zor
seviyeler yok.
düzeyde seviyeler seviyelere
doğru
mevcut.
seviyeler mevcut
ancak
zordan
başlamak
için
sınavı geçmelisiniz.

Mevcut
Uygulamada
farklı
düzeylerde
seviyeler yok.
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Düşünceler

Uygulamada
Uygulamada
Uygulamanın
ücretsiz
olan ücretsiz
olan çeşitliliği
güzel
kısım çok az.
kısımlar da var. ancak reklamlardan
ancak
Premium memnun değiller.
üyelik
alanlar
uygulamadan
memnun.

Uygulamada
ücretsiz
olan
kısım
yeterli
Premium üyelik
almaya
gerek
yok.

Kahoot: Eğitimcinin sınavlar oluşturabilmesini sağlayan bir uygulamadır. Uygulama ile
öğrencilerin veya katılımcıların derse yönelik ilgi ve motivasyonlarının artırılması mümkündür.
Uygulamanın kullanılmasıyla test veya çeşitli anketler ile çoktan seçmeli seçenekler ile sorular
oluşturulabilir. Öğretmen sorulara videolar, resimler v.b. içerikler ekleyebilir. Katılımcıların
puan bazında değerlendirilerek sıralandığı bir uygulamadır. Uygulamanın son kısmında başarı
düzeyi açısından en iyi üç öğrenciyi gösteren bir tablo bulunmaktadır. Sorulara doğru yanıt veren
öğrencilerin veya katılımcıların zamanla da yarışarak daha fazla puan kazanmaları ve bununla
beraber sorulan sorular neticesinde sıralamanın anlık olarak değişmesi sınıf ortamındaki rekabet
düzeyinin ve motivasyon düzeyinin sürekli olarak canlı tutulmasını sağlamaktadır. Uygulamanın
Türkçe dil desteğinin yetersiz olması olumsuz özelliklerinden birisi olarak söylenebilir.
Socrative: Kahoot uygulaması ile benzerlikler taşıyan bu uygulama ile online ortamda testler
hazırlanabilmekte ve çeşitli formatlar ile oyunlaştırma yöntemi de kullanılarak kazanım elde
edilmesi amaçlanmaktadır. Bilgisayarlar, tabletler, telefonlar ile uyumlu şekilde çalışabilen bu
uygulama sayesinde online şekilde değerlendirme çalışmaları gerçekleştirilebilmektedir.
ClassDojo: Öğretmenleri öğrencilerle buluşturan bir sınıf yönetimi aracıdır. Bu uygulamada her
öğrenci kendi karakterini oluşturabilmekte ve öğretmenler, öğrencilerin bilgisayarlarına anlık
olarak bildirim gönderebilmektedir. Sınıf topluluğu kurma amacıyla birçok cihazla kullanılabilen
uygulama sayesinde sınıf ve okul ortamı canlandırmak amaçlanıyor. Sınıf toplulukları
oluşturmak için öğretmenler, öğrenciler ve velileri birbirleri ile bağlar. Bu sayede veliler
öğrencilerinin durumlarını kolay bir şekilde takip edebilmektedir. Aslında bir sosyal medya
uygulaması gibi düşünülebilecek bu uygulamada öğrenciler kendilerine ait olan resim, belge ve
videolarını yükleyebilerek oluşturulan dersliklerde öğretmenlerinin ve velilerinin görebileceği
şekilde gönderiler oluşturabiliyor. Ancak şuan ki sistemde yoklama durumlarının tek seferlik
yapılması her ders için ayrı ayrı yapılamaması, Türkçe dil desteğinin yetersiz olması ve en
önemlisi okullarımızda bulunan MEB internet paketlerinde çalışmaması uygulamanın
kullanılabilirliğini düşürmektedir.
Khan Academy: Ücretsiz şekilde ders içerikleri ve kaynakları bulunduran bununla beraber puan
ve rozet kazanılması ile kullanan kişinin çeşitli görevlere katılması ve oluşturulan görevleri
tamamlamasına ait ilerleme istatistiklerini de tutan ve eğitimde oyunlaştırma etkinliklerine yer
veren online bir platformdur. Uygulamayı kullanan katılımcılar, belirtilen hedefleri yapabilmek
için aktivitelere katıldıkça puan toplamakta ve bu puanlar sayesinde seçilen karakterlerin
seviyesini artırarak daima bir üst seviyeye karakterini yükseltebilmektedir. Uygulamada ders
içerikleri kategorilere göre ayrılmış olup öğrenilmek istenen konuya kolayca ulaşılabilmektedir.
Coursera: Genellikle kısa video dersleri içeren iyi tasarlanmış bir platformdur. Online olarak
çevrim içi şekilde kurslar veren bu uygulama çeşitli üniversitelerle de beraber şekilde
anlaşmalıdır. Uygulama aynı zamanda bir sosyal medya platformdur. Uygulamalı şekilde
mühendislik dersleri de dahil olmak üzere hizmet verebilen bu uygulama ile derslere katılım
oranlarının artırılarak eğitim öğretime aktif katkı sunulması amaçlanmaktadır. Eğitimin
sonlarında sertifika almak için ücret ödemek gerekmekte ancak içeriklere ücretsiz bir şekilde
eğitimlere ulaşılabilmektedir. Alanında uzman kişilerin eğitim verdikleri uygulamada videolarda
Türkçe altyazı desteğinin olmaması olumsuz özellikleri arasında söylenebilir.
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Course Hero: Bu uygulama genel olarak uygulamayı kullanan eğitimcilerin ve katılımcıların
daha önceden hazırlanmış olan kaynakları birbirleriyle paylaşmaları amacı üzerine kurulmuştur.
Eğitimciler uygulamayı kullanarak çeşitli dokümanlar yüklüyor. Katılımcılar yani öğrenciler ise
paylaşılan dokümanları değiştirip düzenleyerek paylaşmaktadır. Eğitimciler yani öğretmenler ise
bilgi kartları verebilmekte öğrenciler de bunlarla çeşitli çalışma bölümleri oluşturabilmektedir.
İçerik yönünden zengin olan uygulamada Türkçe dil desteğinin olmaması dezavantaj sayılabilir.
GoalBook: Öğrenci, öğretmen ve velilerin katılımıyla kullanılan bir uygulamadır. Bu platformda
öğrenci ve öğretmenler oluşturdukları hedeflere ulaşmak için çeşitli şekillerde planlamalar
yapmaktadırlar. Velilerin de görebildiği bu hedefler ile bu uygulamada eğlenceli bir öğrenme
ortamı bulunmaktadır.
Plickers: Eğitimde oyunlaştırmanın ülkemizdeki en yeni uygulamalarından bir tanesidir. Üye
olan katılımcılara çoktan seçmeli test ve açık uçlu soru fırsatı sunan platformu kısaca şu şekilde
ifade edebiliriz; soruların şeklini belirleyerek kendi hazırladıkları soruları sisteme yükleyen
eğitimciler sınıftaki öğrencilerin sorulara kolayca ulaşabilmesini sağlıyor. Öğrencilerden gelen
yanıtlara göre verilen cevaplar ve en fazla işaretlenen seçenekler gibi birden fazla ayrıntı
içerebilen değer eğitimcilere verilebiliyor.
Minecraft Education Edition: Uygulamayı kullananların yapılar, kasabalar v.b. yerler inşa
ederek yani eğlenerek öğrendikleri bir uygulamadır. Özellikle Amerika’da okullarda çok popüler
bir uygulama olan Minecraft ile öğretmenler, temel olarak öğrencilere medeniyet tarihlerini
anlatmayı amaçlamışlardır. Ayrıca oyunun içerisinde kimya ve kodlama eğitimleri de
bulunmaktadır. Öğrencileri eğlendirerek öğreten bu uygulama ile eğitim gören öğrencilerin
klasik sorusu olan “bu bilgi benim nerede işime yarayacak?” şeklindeki sorular pasif hale
getirilebilir. Uygulamanın android desteği bulunmamaktadır.
Encode Learn to Code: Kodlama öğretmek üzere eğitimler veren uygulama, dil olarak
JavaScript kullanıyor. Çevrimdışı şekilde çalışabilmesiyle benzer uygulamaların önüne geçen
uygulamada Türkçe dil desteğinin olmaması ve sadece JavaScript dilini öğretmesi uygulamanın
olumsuz özelliklerine örnek verilebilir. Yine de kodlama öğrenimine yeni başlayanlar için faydalı
bir uygulamadır.
Mentalup: Psikolojik danışmanların desteğiyle hazırlanmış olan uygulama, hafıza, mantık ve
dikkatini uzun süre tutma üzerine oyunlar içermektedir. Çocukların hafızalarını geliştirerek
motivasyonlarını artırmayı ve başarıyı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu sayede öğrenmeyi
eğlenceli hale getirmektedir. Uygulamanın ücretsiz olan kısmının sınırlı olması olumsuz
özelliklerine örnek olarak verilebilir. Classcraft: Uygulama fizik dersinin öğrenimi için
hazırlanmıştır. Öğrenciler uygulamada kendi karakterlerini seçerek büyücü, savaşçı gibi roller
alabilmektedir. Uygulamada öğretmen tarafından verilen ödevler yapıldıkça puan kazanarak
rekabet ortamı oluşturmaktadır. Olumsuz yönlerine Türkçe dil desteğinin olmaması örnek
verilebilir. Uygulamada velide sisteme dahil olabilmektedir.
Brainscape: Uygulama kelime bilgisi öğrenme amaçlı geliştirilmiştir. Yabancı dillerin yanında
fen ve matematik bilimine ait flaş kartlar mevcut olup var olan kartları kullanmak istemezseniz
kendiniz oluşturabilir ve bunları arkadaşlarımızla veya öğrencilerimizle paylaşabiliriz.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Teknolojinin gelişmesi hayatın her alanını etkilediği gibi öğrenme öğretme süreçlerini ve
yöntemlerini de etkilemiştir. Bu etkiyle beraber eğitimde kullanılan kavramlardan biri de
oyunlaştırma kavramıdır. Oyunlaştırma kavramı yakın gelecekte özellikle eğitim alanında pek
çok araştırmanın da odak noktası konumundadır. Çalışmamızda araştırılan ve eğitim öğretim
ortamlarını oyunlaştırmada aktif olarak kullanılan uygulamaların, eğitim öğretim süreçleri
içerisinde önemli bir etken olduğu göze çarpmaktadır. Oyunlaştırma kavramı incelendiğinde
aslında eğitimin dışında birçok alanda da kullanıldığı görülmüştür. Gerçekleştirilen çalışmalarda
oyunlaştırmanın eğitim sürecinde olumlu etkisi olduğu sonucuna varılmıştır. İncelenen
uygulamalar başta olmak üzere öğrenme etkinliklerinde oyunlaştırma yaklaşımları kullanılarak
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öğrencilerin kazanımları daha kolay elde etmesi ve motivasyonlarının yüksek tutulması
sağlanabilir. Popüler olan mobil uygulamalar incelendiğinde öğrencilerin veya katılımcıların düz
görsellerden ziyade daha çok hareket içeren animasyonların olduğu uygulamalar olduğu
görülmektedir. Bununla beraber popüler olan uygulamaların bir diğer özelliğinin öğrencilere
zamanında anlık dönütler verme ve kullanıcıya bildirimler göndermesi olduğu görülmüştür.
Kullanılan mobil uygulamaların ortak özelliklerinden birinin uygulamada öncelikle kolay
seviyeler sunulması ve sonrasında git gide zorlaşması olduğu söylenebilir. Bu durum öğrencilerin
uygulamalara kolay adapte olmasını sağlamaktadır. Bu durum ayrıca González ve Area
(2013)’nın eğitsel amaçlı materyallerde kullanılabilen oyun içi seviyeler veya aşamalar
tavsiyesini de desteklemektedir. Öğretimi değerlendirme aşamasında kullanılan mobil
uygulamalar, eğitmenlerin yani öğretmenlerin öğrencilerini yani katılımcılarını düzenli şekilde
takip edebilmesini, zamana göre performanslarını görebilmesini ve grafiksel şekilde
değerlendirmelerini görebilmesi bu uygulamaların etkisi, sürdürülebilirliği ve sağladığı
yararların başında gelmektedir. Ancak burada önemli olan uygulamanın doğru tasarlanması ve
kullanılabilirliğinin yüksek olmasıdır. Bunun yanında eğitim öğretimde oyunlaştırma kavramı
yeni olduğundan ve bu kavramın eğitim öğretim sürecindeki etkilerine yönelik araştırmaların
sayısı çok fazla olmadığından dolayı bu konu başlığı altında deneysel çalışmaların artırılarak
daha fazla yapılması önerilebilir. Eğitim öğretimde oyunlaştırma kavramının kullanılmasını özet
olarak değerlendirirsek; kullanıcıların motivasyonunu ve kazanım elde edebilmesini artıran bu
uygulamaların, eğitim öğretimde kullanılması hem öğrencilerin derse karşı olan ilgisini pozitif
olarak artırmakta hem de kazanımların daha kolay, verimli, eğlenceli ve sürdürülebilir biçimde
elde edilebilmesini sağlayacaktır. Derslere karşı ilgisi artan öğrencilerin akademik başarılarının
da artması beklenen bir durumdur. Bu şekilde başarısı artacak öğrenciler eğitim kalitemizi daha
iyi noktalara taşıyacaktır.
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SENTEZDEN SİSTEME: BİR VARLIK FİLOZOFU OLARAK MOLLA SADRÂ
Doç. Dr. Fevzi YİĞİT
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi
ÖZET
Kadim Doğu’da metafizik tecrübeyle bu tecrübenin yorumlanması arasında fark olduğu
söylenmelidir. Bu da metafiziğin nesnel ve öznel yönlerinin olduğu anlamına gelir. Filozof
metafiziğin nesnel yönünü bulmak ve keşfetmekle sorumludur. Nesnel yönüyle metafizik
yaratılmaz veya icat edilmez. Öznel açıdan ise filozof çağın gerekleri, ihtiyaçları, sorunları ve
şartlarına bağlı olarak gerekli formülleri ve çözüm anahtarlarını bulmak durumundadır. İşte
sentez kavramı burada devreye girmektedir. Molla Sadrâ’nın kendisine kadar ulaşan felsefi
mirası özgün bir şekilde yorumladığı ve bunu zamanla yeni bir sisteme dönüştürdüğü
söylenebilir. Bu sistem varlık üzerine oturur. Onun varlık anlayışı Meşşâî ve Yeni Platoncu
unsurlar taşısa da temelde Parmenides ve İbnü’l-Arabî çizgisinde şekillenir. Sadrâ’ya göre
metafizikçi filozofun en önemli keşfi varlığın kendisidir. Çünkü varlığın hakikati ve künhü,
mantık ve zihin tarafından bilinemez. Varlık birdir, ezelî, ebedî, değişmez ve parçalanmazdır.
Yani varlık; karşısına, paraleline veya bitişiğine başkasını almayacak kadar tek ve biricik
olduğundan cins, tür ve fasıl aracılığıyla bilinemez. Bununla beraber dış dünyadaki bütün
ontolojik durum, hal, vaziyet, tavır ve koşullanmalar varlığa aittir. İşte mahiyetler bunları
karşılamak üzere söylenen şeylerdir. Sadrâ; Aristoteles, Fârâbî ve İbn Sînâ’nın “mevcut”
kavramına dayanan ontolojisini vücut kavramına dayanan bir ontolojiye dönüştürmüştür.
Sühreverdî’nin mahiyetçi felsefesini, nûrun varlık ile eş anlamlı olarak alınması kaydıyla hoş
görmüş; aynı şekilde İbn Sînâ’nın zorunlu mümkün varlık ayrımı kabul etmiş ancak kendi
sistemini varlığın birliği, asaleti ve teşkîkî üzerine kurmuştur.
Anahtar Kelimeler: İslâm Felsefesi, Molla Sadrâ, Meşşâîlik, İşrâkîlik, Sentez.
FROM SYNTHESİS TO SYSTEM: MULLA SADRĀ AS A PHİLOSOPHER OF
EXİSTENCE
ABSTRACT
It should be said that there is a difference between the metaphysical experience and the
interpretation of this experience in the Ancient East. This means that metaphysics has both
objective and subjective aspects. A philosopher is responsible for discovering the objective side
of metaphysics. Metaphysics cannot be created or invented through its objective aspect. From a
subjective point of view, a philosopher has to find the necessary formulas and solutions by taking
the necessities, needs, problems and conditions of the time into consideration. This is where the
concept of synthesis comes into play. Mulla Sadrā interpreted the philosophical legacy that
reached him in an original way and transformed it into a new system over time. This system is
based on the concept of existence. Although his understanding of existence has some Peripatetic
and Neoplatonic elements, it is basically shaped in the line of Parmenides and Ibn Arabī.
According to Sadrā, the most important discovery of a metaphysician is the existence itself. For
the truth of existence cannot be known through logic and mind. Existence is one, eternal,
unchangeable and indivisible. That is to say that existence cannot be known through genus,
species and differentia, since it is so unique that it does not take anything else as against, parallel
or adjacent to itself. However, all ontological statuses, states, attitudes and conditionings in the
external world belong to the existence. The quiddities are to meet them. Sadrā transformed the
ontology of Aristotle, al-Fārābī and Avicenna, which was based on the concept of "existent", into
an ontology based on the concept of the existence. He tolerated Suhrawardī's idea of quiddity,
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provided that light (noor) is taken as synonymous with existence. Likewise, he accepted
Avicenna’s distinction between necessary and contingent existent, but he built his own system
on the unity, nobility and gradation (tashkīk) of existence.
Keywords: Islamic Philosophy, Mulla Sadrā, Peripatic School, Illuminationist School,
Synthesis.
GİRİŞ
Geç dönem İslâm filozoflarının en meşhurlarından biri olan Molla Sadrâ, sentezci ve sistemci bir
filozoftur. Öyle ki o; Aristoteles ve İbn Sînâ gibi büyük filozoflarla karşılaştırılmıştır (Izutsu
1995). Onun geliştirdiği sentezin ürünü olan sistematik felsefe el-Hikmetü’l Müteâliye ismiyle
tanınmıştır. Bu hikmet, Molla Sadrâ tarafından varlığın asaleti ve teşkîki düşüncesine
dayandırılmıştır (Hameneî 2006). Sadrâ’ya gelinceye kadar İslâm dünyasında İrfân, Meşşâîlik ve
İşrâkîlik gibi bazı büyük hikmet okulları kurulmuştur.
Böyle olmakla birlikte Doğu ve İslâm geleneğinde asıl ve gerçek anlamıyla hikmet, tek bir
hakikati ifade eder. Dolayısıyla bu durum Batılılar tarafından Doğu’da herhangi bir orijinalliğin
olmadığı yönünde yorumlanmıştır. Oysaki İslâmî gelenekte yazarın orijinalliği, yeni bir yazım
faaliyetinde bulunarak meseleye farklı bir bakış açısı ve yorum getirmesinden ibarettir (Nasr
2014). Başka bir ifadeyle hikmet Doğu’ya ait, ezelî, nûrânî ve aşkın bir gerçeklik olduğundan
filozof hakikati yaratmaya veya icat etmeye değil onu bulmaya ve keşfetmeye çalışır. Bu nedenle
ezelî ve aşkın hikmetin nesnel boyutu dikkate alınınca filozofların eserlerinde dipnot kullanmayı
gerekli görmedikleri söylenebilir. Hatta bu açıdan antik filozoflara bile çok az atıf yapılır. İkinci
boyut bağlamında filozof ortaya koyduğu yorumu, bulduğu formülü veya dile getirdiği yeni
formu aktarmaktan çekinmez hatta bundan kıvanç duyar. Şu hâlde metafizik ve felsefe yapmak
bireysel uydurmalar, hayalin ürünleri, kavramların keyfe keder telifiyle oluşturulan yargılar, indî
görüşler ve benzerleri değildir. Tam aksine Doğulu filozof kesin bilgi ve ontolojik yetkinliği elde
etmenin peşindedir (Fârâbî 1995).
Bütün bu söylenenlere göre Sadrâ, sahip olduğu ilimleri ne kelâmî tartışmalardan ne avamın
taklitlerinden ne bahsi hikmetin teorilerinden ne safsatadan ne de sûfîlerin tahayyüllerinden elde
etmediğini söyler (Molla Sadrâ 2021). Bilakis onların keşfe dayalı burhanlar olduğuna ve
bunların doğruluğuna Allah’ın kitabı, Nebisinin sünneti ve masum imamların sözlerini şahit
tutar. Ayrıca Esfâr’ın girişinde ise ömrünün bir kısmını gereksiz kelâmî bahisleri incelemekle
geçirerek zayi ettiğini dile getirir (Molla Sadrâ 1380).
Sadrâ’ya göre “hakîm” (filozof) sözünden maksat, ilâhî karaktere bürünmeksizin sadece
burhanları araştırandır. Müteelihten murad ise Tanrı’ya benzeme yolunu tutandır (Molla Sadrâ
1384). Burhan yolu bahis, araştırma ve inceleme yoludur. İkincisi ise keşif, tecrübe ve ontolojik
yetkinleşme yoludur. Saf akla benzemek için sürekli teellüh yolunda ilerleyen filozof öyle bir
noktaya gelir ki soyut âlemleri somut âlemlerden daha iyi bilmeye başlar. Hz. Ali’den bu yönde
bir söz nakledilmiş ve o, göğün yollarını yerin yollarından daha iyi bildiğini ifade etmiştir. (elKundûzî 1997)
Bu meselenin ne kadar önemli olduğunu idrak etmek için modern Batı tecrübesine nazar etmekte
fayda vardır. Modern dünyada metafizik algının oldukça ileri boyutlarda hayatın dışına atıldığı
söylenebilir. Yani insan algısının tabiat başta olmak üzere bütün çevrelerden metafizik
sembolleri dışladığı ve bu yüzden eskilerin metafizik kavram ve simgelerinin anlamsızlaştırıldığı
görülmektedir. Öyle ki metafizik kavramların içi boş kavramlar olarak değerlendirildiği açıkça
dile getirilmektedir. Dahası bu durumun, metafiziği bilerek terk eden insanın içine düştüğü
görece ve geçici bir durum olmaktan öte insanlığın varacağı nihai nokta olduğu bile ileri
sürülmektedir. Oysaki insanlık tarihi boyunca böyle iniş ve çıkışların yaşandığı eskiler
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tarafından dile getirilmektedir. Örneğin konuyla ilgili Sühreverdî Hikmetü’l-İşrâk’ın önsözünde
en kötü çağların içtihat pınarının kuruduğu, düşüncenin hareket ve seyrinin kesintiye uğradığı,
mükaşefe kapılarının mühürlendiği ve müşahede yollarının kapandığı çağlar olduğunu söyler
(Sühreverdî 1373).
SENTEZDEN SİSTEME GEÇİŞE GENEL BİR BAKIŞ
Kanaatimizce Molla Sadrâ’yı oluşturan ve önceleyen birçok sentez gerçekleştirilmiştir.
Bunlardan birincisi İslâm kelamı, Yeni Eflâtunculuk ve Meşşâîlik arasında İbn Sînâ’nın yaptığı
sentezdir ki o buna Doğu Hikmeti (el-Hikmetü’l-Meşrikiyye) adını vermiştir. Ayrıca onun hem
İşrâkîliğin hem de irfanın habercisi olduğu söylenebilir. İkinci sentez İşrâkîlik ve Meşşâîlik
arasında Sühreverdî tarafından yapılmıştır. Aslında o, ilk dönem metafizikçilerden aldığı
kadarıyla irfanı da sentezine katmıştır. Şayet İbnü’l-Arabî Sühreverdî’den önce yaşamış olsaydı
Sühreverdî’nin onu da sentezine katacağı rahatlıkla söylenebilir. İbnü’l-Arabî ve takipçileri
Molla Sadrâ’nın sentezinin bir benzerini önceden yapmışlardır ancak Sadrâ’nın onlardan farkı
daha rasyonel ve felsefi ifade ve anlatılarda bulunmuş olmasıdır. Bunun ne anlama geldiğini
görmek için Nasîrüddin Tûsî’nin Sadreddin Konevî ile yaptığı mektuplaşmalara bakmak
yeterlidir. O, hikmet anlayışını oluştururken bazı konularda Meşşâî, bazı konularda ise İşrâkî
görüşleri kabul etmiş ancak neredeyse bütün meselelerde tasavvuf metafiziğini yani irfânı takip
etmiştir.
Ayrıca Sadrâ, Fârâbî’nin Eflâtun ve Aristoteles’in düşüncelerini birleştirme idealine oldukça
bağlıdır. Bu yüzden o güçlü bir Yeni Eflâtuncudur. Zaten Aristoteles’i Plotinos üzerinden
okumaktadır. Çünkü onun en önemli kaynaklarından birisi Esûlûcyâ ve diğer şârihlerin
eserleridir. Hâsılı Sadrâ felsefesinin kökünü Kur’ân ve sünnet, gövdesini irfân, dallarını Doğu
hikmeti ve İşrâk felsefesi, meyvesini ise el-Hikmetü’l-Müteâliyenin oluşturduğu söylenebilir.
Bilindiği üzere Meşşâî ve İşrâkî ayrımı Eflâtun ve Aristoteles üzerinden felsefe yapmak
demektir. Buna göre Eflâtuncu anlayış varoluşun sonuna, mükemmele, yüce, üstün ve soyut
olana bakmayı; Aristotelesçi anlayış ise başlangıca, mevcuda, etrafımıza ve somut olana bakmayı
temsil eder. Eflâtuncu anlayış asıl olanın soyut, görünenin ise ikincil, yansıma ve gölge olduğunu
iddia eder. Bu durumda dış dünyadaki mevcutlar mahiyetlere indirgenir. Bunun için Eflâtun’un
sadık öğrencisi Sühreverdî nûr kavramı üzerinden yeni bir yöntem geliştirir; varlık mahiyet
ayrımını veya varlığa dair diğer bahisleri Meşşâî usule ait ayrımlar olarak görür. Sadrâ ise
Eflâtun’u gerçek anlamda takip edenin ayrıca âlemin hudȗsu, idealar ve tenâsüh gibi konularda
gerçek anlamda onu anlayanın kendisi olduğunu iddia eder.
Aristotelesçi felsefe bir açıdan soyut ile somut, görünmeyen ile görüneni, madde suret ve
bilkuvve bilfiil teorileriyle birleştirmeye çalışır. Ayrıca Meşşâî felsefe Eflâtun felsefesi gibi
özcülüğü esas alsa da ondan uzaklaşır. Bunun nedeni dış dünyadaki mevcutları kendinde
gerçekler olarak kabul etmesidir. Sadrâ’nın varlık temelinde bir felsefe yapması dolayısıyla
Meşşâî çizgide yer aldığı söylense bile aslında onun bir varlık filozofu olarak Parmenides ve
İbnü’l-Arabî’yi takip ettiği rahatlıkla söylenebilir. Çünkü o; metafiziğin konusunu, mahiyete
bürünmüş mevcut anlayışından mahiyetler karşısında bütün gerçekliği temsil eden vücut/varlık
anlayışına taşımıştır (Hameneî 2006).
Öte taraftan onun varoluş görüşünün Heraklitos ve İbnü’l-Arabî’nin cevher görüşüne dayandığı
aşikârdır. Onun bu görüşüyle varlık görüşünü birbirine karıştırmamak gerekir. İkincisi açısından
o cevherde hareketi savunmuştur. Evren anlayışı temelde Eflâtun’a dayanan Sadrâ felsefesinde
âlem, ilâhî âlemin bir yansıması ve tecellisidir. Tecelli süreklidir, tekrar etmez ve anlıktır ancak
bir bilgi ve plan üzere gerçekleşir. O, bu anlayışıyla İbnü’l-Arabî’yi takip eder. Onun hudûs
yorumu kelâmcıların savunduğu “zamansal bir yokluktan” sonra ortaya çıkan yaygın hudûs
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anlayışından farklıdır. Tam aksine ona göre âlemler sürekli olarak meydana gelir ve sonra
formlarını yitirerek tekrar var olurlar.
Sadrâ, Meşşâî felsefenin zâti hudûs görüşüne ve bunun paralelinde gelişen âlemi ay-üstü ve ayaltı âlem ayrımına katılmadığı gibi hocası Mîr Dâmâd’ın sermed, dehr ve zaman şeklindeki üçlü
ayrımına sıcak bakmaz (Meçin 2021). Özetle Sadrâ’nın İbnü’l-Arabî’nin hudûs görüşünü felsefî
olarak formüle ettiğini ve böylece kelâmcılar ile filozoflar arasında uzun zamandır yaşanan ciddi
tartışmaları kendince sonuçlandırdığı anlaşılmaktadır. Gerçekten bilhassa Şiî kelamında
Sadrâ’nın bu girişiminin ciddi bir karşılık bulduğu görülmektedir.
SADRÂ SİSTEMİNİN TEMEL ELEMANI: VARLIK
İnsan farkına varsın veya varmasın dış dünyanın gerçek olduğu kabulü üzerine bir hayat yaşar.
Hatta dış gerçekliği reddettiğini söyleyen birisi bile aslında dış dünyanın gerçekliğine uyarak
hayatını sürdürür. Örneğin bu kişi, hayatını idame ettirebilmek için bir şeyler yemekten ve
içmekten geri kalmaz. Buna göre dış dünyanın gerçekliğini kabul eden İslâm filozofları mevcut
nesnelerin var olmaları ve ne ise o olmaları yani mahiyetleri yönünden incelenebileceğini ve
bunlardan ilkinin felsefeyi oluşturduğunu düşünürler. Buna göre filozoflar metafiziğin konusunu
“varlık olması açısından varlık” olarak belirlemişlerdir (Aristoteles 2014).
Varlık olması açısından varlık terkibinin temsil ettiği anlam belki de anlaşılması en güç
soyutlamaların başında gelir. Bu sadece cismânî varlıkların var olmaları açısından incelenmesini
içermez aynı zamanda maddî olmayan mevcutları da kapsar. İbn Sînâ, İşaretler ve tembihler
kitabının Dördüncü Namat’ında “duyulur olmayanların var olmadığını savunmanın” kendisinin
“vehmin duyusal bir şey olmaması” durumuyla çeliştiğini dile getirir. Bu yargının aklın vehme
teslim edilmesinin bir sonucu olduğunu söyler. İnsan biraz düşününce zâtları duyulur olmayan
mevcutların varlığını kavrar (İbn Sînâ 2014).
Mahiyetin ve varlığın nedenlerini birbirinden ayırt etmek için öncelikle “dört neden teorisinden”
bahseden İbn Sînâ, mahiyeti kaim kılıp diğer nedenleri bir araya getireni İlk Neden olarak kabul
eder. İlk Neden bütün varlığın ve varlıkta yer alan her bir mevcudun hakikatinin nedenidir. Sonra
sözü zorunlu mümkün varlık ayrımına getiren İbn Sînâ, nedensellik üzere tertip olunmuş
mevcutların mevcudiyetlerini Zorunlu Varlık üzerinden ispat eder. Öncelikle mahiyetin bir
sıfatın nedeni olabileceğini ancak varlığın nedeni olamayacağını dile getirir. Zâtının anlamına
varlığın dâhil olmadığı mahiyetlerde, varlık kaim kılıcı da değildir. Çünkü onların varlıkları
düşünülmeksizin mahiyetleri tasavvur olunabilir. Duyulur olan ve varlığı başka bir nedene
dayanan her şey madde ve suretten oluşur. Oysaki Zorunlu Varlık hiçbir şeyin mahiyetinde
onunla ortak değildir. Çünkü onun dışındaki her şeyin varlığı mümkündür. Varlık ne bir şeyin
mahiyeti ne de mahiyetin bir parçasıdır. Olsa olsa varlık mahiyete gelip çatar. Varlık cins ve
türsel anlamda hiçbir şeyin ortağı değildir. Varlığın tanımı yoktur. Varlık cevher cinsi altında
toplanmaz (İbn Sînâ 2014).
Molla Sadrâ, İbn Sînâ’nın ifade ettiği bu durumu Meşâir’in başında varlığın zihinsel bir
soyutlamayla elde edilen bir şey olmadığı; aynı zamanda soyut ve somut olmak üzere dış dünyayı
ve bütün mevcutları bizatihi hâsıl edip bulunur kıldığı şeklinde dile getirir. Başka bir deyişle
varlığın hakikati tek bir yönden hâsıl olur: ya vardır ya yoktur. O zihnin yarattığı bir şey değildir
aksine o, zihni yaratır (Molla Sadrâ 2021).
Sadrâ’ya göre sahip olduğumuz ilk ve en kesin bilgi varlık bilgisidir. Varlık bilgi ve idrakle
özdeştir (Yılmaz 2021). Her mevcut kendi varlık seviyesine göre kendisini bilir ve idrak eder.
Yüksek bir varlık seviyesine sahip olan insan aklı özdeşlik ilkesine sahiptir. Özdeşlik bilgisi
varlık bilgisidir. Ayrıca aklın özdeşlik ilkesinden çelişmezlik ilkesine ulaşabilmesi için en
temelde iki çelişik kavram bilgisine apriori olarak sahip olması gerekir (Molla Sadrâ 1378).
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Ancak ontolojik açıdan buradaki zorluk varlığın dış dünyada çelişiğinin olmamasından
kaynaklanır. Yani yokluğun dış dünyada bulunmaması “var olması açısından varlığın” idrakini
güçleştirmektedir. Filozofların mevcutların çoğalmasına neden olan varlık derecelerini,
farklılaşmanın kaynağı olarak gösterseler de varlık yokluk geriliminde mevcutların çokluğunu
izah etmek büyük bir güçlük olarak önümüzde durmaktadır. Bunun için dış dünya açısından
örneklenebilecek nihai çelişik kavramlar ışık ve karanlık kavramları olduğu söylenebilir. İşte
Sühreverdî’nin varlık yerine nûr kavramını tercih etmesinin nedenlerinden birisi bu olabilir.
Bununla beraber Sadrâ’ya göre Sühreverdî’nin varlığın dış dünyadaki gerçekliğini dikkate
almaksızın onu sadece tümel bir kavram olarak değerlendirmesi nûr kavramı dikkate alınınca çok
tutarlı görünmemektedir. Çünkü dış dünyada nûrun da müşahede edilemediği söylenmelidir
(Molla Sadrâ 1396). Tıpkı nûr gibi küllî bir kavram olması açısından vücuda dış dünyadaki
mevcutlardan ulaşılır. Varlığın zihindeki durumuyla dış dünyadaki durumu birbirine ters olduğu
için büyük bir güçlükle karşı karşıyayız. Çünkü zihin varlığı değil mahiyetleri bilir, varlığın
bilgisi ise huzurîdir. İşte bu yüzden zihin vücûd karşısında avını yakalayıp sürekli olarak onu
kaçıran bir avcı gibidir (Yiğit 2018).
Varlığın cinsi ve faslı olmadığı için onun bir türü de yoktur. Dolayısıyla varlık tanımlanamaz.
Varlığa eşlik edecek bir sûret de yoktur çünkü bir şeyin tasavvuru dış dünyadaki varlığından
hareketle manasını elde etmek, dış dünyadaki sınırlarını zihne aktarmaktır. Şu hâlde varlık bilgisi
var olmanın huzuru, müşahede ve a’yânın görülmesiyle gerçekleşir (Molla Sadrâ 1392).
Varlığın birliğini ifade eden ve Sadrâ sisteminin kilit taşı olan kavram basitliktir. Bu, kısaca
“hakikati basit olan varlık, her şeydir.” şeklinde ifade edilir (Molla Sadrâ 2019). Eğer varlık basit
olmasaydı hiçbir şey mevcut olmazdı. Yani basit olması sayesinde varlık her şeyi mevcut
kılmaktadır. Şu hâlde varlık basit yapısıyla tek, evrensel, mutlak ve sonsuz bir varoluşu ürün
vermektedir. Sadra bu noktada şu âyeti delil getirir: “Bu nasıl bir kitaptır ki küçük, büyük hiçbir
şey bırakmadan hepsini sayıp dökmüş!” (Kehf, 18/49) O, mevcutların asıl ve hakikati iken
mevcutların kendilerine mahsus olan ise yine onun işleri ve yönleridir. Öyleyse âlem basit
varlığın tecelli görünüm, parıltı ve gölgesidir. Şu âyet tam da bu gerçeği dile getirdiği şeklinde
yorumlanır: “O’nun zatından başka her şey yok olacaktır.” (Kasas, 28/88) Şu hâlde mevcutların
var olma yönleri basitlik ve yetkinlik iken yokluğa bulaştıkları, tahsis ve sınırlandırmaya maruz
kaldıkları yön ise eksikliktir (Aydın 2018).
Varlığın bütün şeyleri kuşatması küllînin cüz’îyi kuşatması gibi değildir. Tam aksine tasavvuru
mümkün olmayan bir şekilde varlığın mahiyetlerin heykellerine yayılması ve sereyan
etmesiyledir (Molla Sadrâ 1392). Mevcutlardan soyutlamayla elde edilen vücut kavramı tümel
olması açısından diğer tümellerle ortaktır. Hatta bu açıdan varlık kavramı içlemi en az olan yani
içi boş olan bir kavramdır. Bu sebeple mantıksal olarak yüklem olduğu durumlarda analitik
önermeler seviyesinde iş görür. Ancak dış dünya açısından durum bunun tam tersidir ve bütün
şeyler onun kaplamı altındadır. Izutsu’nun da ifade ettiği gibi bu durumda hakikat ile dilin ifade
ettiği birbirinin aksinedir. “Taş vardır” cümlesinde dil bilgisi açısından özne taş olup yüklem
varlık iken metafiziksel açıdan “vardır” özne, taş ise onun bir yüklemidir. Şu hâlde bütün fail ve
özneler varlığın ta kendisidir (Izutsu 1995). Keza insanın herhangi bir mevcûda dair cehaletinin
nedeni, ayrılık yönünde iki şey üzerine hüküm vermesi yönünde kendisine galip olan şeydir
(Molla Sadrâ 1384).
Varlığın birliği fikri ile teşkîk fikri arasında doğrudan bir bağlantı vardır. Teşkîk fikri sayesinde
Tanrı âlem, birlik çokluk ilişkisini çelişkiye düşülmeksizin izah edilebilmektedir. Buna göre
mevcut olan her şey hem varlık paydasında birleşmekte hem de neredeyse sonsuzca
derecelendirilmektedir. Örneğin kızıl ötesi, mor ötesi ve görünür ışınlar gibi. Hepsi ışık olmakta
birdir ancak ışığın şiddetinden (dalga boyundan) dolayı etki, görünürlük ve sonuçları açısından
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farklılaşmaktadır. Onları bir kılan şey farklılaştıran şey ile aynıdır. Şu hâlde teşkîk aynı anlamı
paylaşan şeylerin kendi aralarında dereceli bir yapıya sahip olduğunu ifade eder (Molla Sadrâ
1396).
Varlık meselesine dair diğer önemli bir mesele zorunlu ve mümkün ayrımıdır. Varlığın
zorunluluğu ya nedensellik zinciri üzerinden İlk İlke’ye ulaşmakla ya da varlığın tabiatını
keşfetmekle mümkün olmaktadır. Kanaatimizce filozofların keşifle elde ettikleri bilgilerin
başında bu gelir. Gerçek anlamda dış dünyada varlığın birliğini idrake ulaşmanın yolu ya varlığın
bir olduğunu tecrübe etmek ya da dış dünyanın gerçek bir varlığının olmadığını tecrübe etmektir.
Birinciden doğan en önemli güçlük zorunlu varlık ile mümkün varlık arasındaki ayrımın gerçek
bir ayrım olmaktan çıkmasıdır.
Sadrâ’ya göre mücerret varlıklardan akıl ve nefisler cisimlerin illet ve failidir. Öyleyse bütün
cisim ve cisme ait şeyler İlk Neden’de sona erer. Çünkü varlık olması açısından varlık birdir ve
birbirinden türemesi yönünden bütün varlıklar bir varlıktan türemek zorundadır. Öyleyse bütün
cisimler ilk nedenin varlığına delalet eder. Şeyin lazımları ve lazım olunanları da şeyin zâtında
sona erer (Molla Sadrâ 1381).
Sadrâ madde suret öğretisini benimser. Mevcutların Zorunlu Varlık’tan sudûru ve tekrar ona
dönüşünün belirli bir sıralama içerisinde gerçekleştiğini ve bunun madde suret ilişkisi içerisinde
gerçekleştiğini düşünür. Oysaki Sühreverdî felsefesinde sistemin en güçsüz olduğu yerin maddi
ve cismani varlık alanı olduğu görülmektedir ta ki bu zorluk son kertede maddeyi redde kadar
ulaştır. Bu seviyede âlem bir tür berzah ve kendinde karanlık bir unsurdur. Sühreverdî, cismi
nûrun yokluğu olarak tanımlar. Oysaki Sadrâ’ya göre cisim bir nûrdur lakin onun zayıf hâlidir.
Bu sebeple bütün cisimler yakıldığı zaman ısı ve ışık verirler (Molla Sadrâ 1396; Parıldar 2018).
İlk malulün el-Evvel’den sudûru ve diğer mevcutların ilk malulden sudûru için dile getirilen
İşrâkî anlamdaki fakirlik zenginlik ilişkisi Meşşâîlerin varlık mahiyet ayrımına tekabül eder.
Sadrâ’ya göre varlık mahiyet veya madde suret ayrımı gerçeği açıklamada nûr öğretisine göre
daha güçlüdür. Çünkü zihnin anlama ve açıklamada görece olarak ikili veya çoklu ayrımlara
başvurması zorunludur. Öyleyse mahiyet ve vücudun hükümlerinin her biri diğerinde yansır.
Vücuda ait tecellide tekrar ve çokluk olmaksızın o ikisinden her biri diğerinde diğerinin
hükümlerinin zuhuru için ayna olur (Molla Sadrâ 1396). Mahiyet bilaraz var kılınandır/mecüldür
ve bu durum var kılan/caal sahibi Hakk’ın birliğinin korunmasını sağlar.
Varlık asıl mahiyet ona tâbidir. Bu bir mevcudun diğer bir mevcuda tâbi olması gibi değil
gölgenin ait olduğu nesneye tâbi olmasına benzer. Varlık kendinde bizzat mevcut iken mahiyet
ise ona bağlı yani arazî olarak mevcuttur (Molla Sadrâ 1392). Tabâtabâî’ye göre de eğer varlık
dış dünyada asıl olsaydı onun bir varlığı ikincinin üçüncü bir varlığı olur ve bu sonsuza kadar
giderdi. Oysaki bu muhaldir. Şu hâlde varlık zatı gereği kendiliğinden mevcuttur
(Tabâtabâî,1435).
Meşşâîlere göre varlık bizatihi mevcuttur, mahiyet ise varlık ile mevcuttur (Tabâtabâî 1434) Bir
insan ferdini dikkate alalım: Meşşâî tutum gerçek olanın mevcut olan insan olduğunu ve bu
insanın mevcut olmasında asıl olanın onun mevcudiyeti olduğunu ileri sürer. Sühreverdî ise asıl
olanın insanlık olduğunu çünkü herhangi bir insan ferdinin gerçek ve asıl insanın bir yansıması
ve gölgesi olduğunu ileri sürer. İbnü’l-Arabî ve Molla Sadrâ ise asıl olanın varlık/vücut olduğunu
şahıslara ait hüviyetlerin anlamlarının bağıl, görece, ikincil ve feri olduğunu söyler. Aksi
durumda insanlığın varlığından önce başka bir varlığının olması gerekir ki bu hem tahsilin hâsılı
hem de bir şeyin kendisini öncelemesi olur (Kalın 2015). Şu hâlde mahiyet varlığı görünür kılan
bir boşluk gibidir.
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Molla Sadrâ mahiyetleri mukayyet ve yaygın varlığın bir sonucu olarak kabul eder. Mahiyetler
aslında varlığın şahıslaşmasının bir ürünüdür. Tasavvufî olarak ifade edersek a’yân -ı sâbitenin
hükümleri, ortaya çıktıkları nûr ismi ile isimlendirilen vücuda ait tecelliden ibarettir. Hâsılı
mahiyetler ancak varlık sayesinde zihinde ve dış dünyada zahir olmaktadır. Varlık, hariçte
mahiyetin aynısı; zihinde ise ondan başkadır. İkisi arasında ancak akli itibar hasebince bir nispet
vardır. Öyleyse tevhit varlık yönündendir; çokluk ve ayırt etme ise ilim cihetiyledir (Molla Sadrâ
1384). Hâsılı Sadrâ İşrakiliğin varlık kavramı yerine nûr kavramını kullandığını belirterek bir tür
kavram değişikliğine gidildiğini söyler. Örneğin Tanrı’nın bilgisi konusunda bu durumun büyük
bir farklılaşmaya neden olmadığını ifade eder (Molla Sadrâ 1396).
SONUÇ
Varlık konusunda Molla Sadrâ irfan temelinde Meşşâî ve İşrâki bir senteze gider. Varlık kavramı
nûr kavramıyla eş anlamlı olsa da ona nispetle daha kullanışlı ve gerçeğe daha mutabıktır.
Dolayısıyla vücut kavramının karşıladığı gerçeklik bütün metafiziğin esasını oluşturur. Öte
taraftan varlığın belirli bir mahiyeti olmadığı için mantıkî ve zihinsel açıdan onun bilinmesi
mümkün değildir ancak o keşfedilebilir veya huzurî olarak bilinebilir. Sadrâ, İbn Sînâ’nın varlık
anlayışını daha da geliştirir. İbn Sînâ’nın eksik bıraktığı boşlukları ve ortaya çıkan güçlükleri
aşmaya çalışır. Buna göre varlığın birliği, varlığın bir araz olmaması, varlığın asaleti ve
metafiziğin “mevcut olmak yönünden mevcuttan” “varlık olmak yönünden varlığa” kaydırılması
gibi meselelerde değişiklik ve eklentilere gider. Bunları yaparken onun en büyük ilham kaynağı
şüphesiz ki İbnü’l-Arabî ve öğrencileridir. Sadrâ; Sühreverdî’nin nûrun teşkîkî düşüncesini
varlığa uygular. Varlığın basit yapısı onun her şeyi oluşturmasını sağlar. “Varlığın birliği fikri”
tevhidi sonuç verir. Varlığın asaleti düşüncesi monist bir felsefeye imkân tanır.
“Varlık zorunludur, Varlık basittir, Varlık birdir, Varlık asıldır, Varlık mertebeli ve dereceli bir
yapıya sahiptir ve Birden bir çıkar” gibi önermeler varlığa dair söylenen en önemli önermelerdir.
Bu ve benzeri yargıların hepsi dış dünyada varlığın aynî ve inkâr edilemez gerçekliğine ve ikinci
olarak aklın özdeşlik ilkesine dayanır. “Varlık birdir” ve “Varlık zorunludur” önermeleri
birbirlerini gerektirir. Çünkü gerçek anlamda Zorunlu Varlık’tan başka bir varlık yoktur. Öyleyse
o bir ve tek olmalıdır. Mümkün varlık, Zorunlu Varlığın kendi varlığını gerçekleştirdiği görece
bir yokluk gibidir. Mümkünün Zorunlu Varlık’tan varlık kazanmasına ister sudûr diyelim ister
varlığın mümkün mahiyetlere arız olması diyelim isterse de tecelli ve zuhur diyelim fark etmez.
Bu durumda ortaya çıkan görece ikiliği en iyi “Onun veçhi hariç her şey helak olucudur.” (Kasas,
28/88) âyeti ortaya koyar. Sonuç olarak Sadrâ’nın felsefi sistemini kendisinden önce kurulmuş
olan farklı okulların orijinal bir sentezi ve vücûd/varlık üzerine kurduğu görülür.
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ÖZET
Tarih bilimi nitel araştırma yaklaşımları arasında edebiyat, sosyoloji, dilbilim, eğitim bilimleri
gibi alanlar ile en fazla anlatı araştırması yaklaşımına oturmaktadır. Tarih araştırmalarında
özellikle yakın dönemleri ele alan pek çok araştırmada nitel veri kaynağı olarak sözlü tarih
çalışması yapılmaktadır. Sözlü tarih çalışmalarının nitel araştırmaların görüşme(mülakat) ve
anket yöntemlerinden ayıran/ayrılması gereken önemli farkları vardır. Bu farklılık tarih biliminin
ideografik özelliğinin ve mümkün olduğunca objektif tarih yazımı çabasının bir sonucu olarak
ortaya çıkar. Bu çalışma öncelikle bu farklılıkları tanımlayarak sözlü tarih yöntemini
netleştirmeyi amaçlamakta ve son yıllarda sözlü tarihe artan ilgiyi ve yayınlanan çalışmaların
sonuçlarını analiz etmeye çalışmaktadır.
1948 yılında Columbia Üniversitesi’nde kurumsallaşmaya başlayan sözlü tarih yöntemi bu
kurumsallaşma sürecinde çeşitli projeler ve çalışmalar yoluyla çeşitli konulara odaklanan sözlü
tarih arşivleri oluşmasına neden olmuştur. Bu arşivler sosyal bilim araştırmalarına katkı
sağlayacak önemli bilgiler içermektedirler. Bu çalışma çevrimiçi olarak ulaşılabilen arşivleri bir
dizin halinde listelemeye çalışarak araştırmacılara yardımcı olmayı amaçlamıştır.
Sözlü tarih, P. Thompson’un Geçmişin Sesi kitabında belirttiği üzere tarihin hem en eski hem de
en yeni biçimidir. Disiplinlerarası çalışmalarla tarihin alanını ve kaynaklarını dikkatli kullanımla
genişleten önemli bir değişimin parçasıdır. Gündelik yaşama ve insana ilişkin her şey sözlü
tarihin konusu olabilir. Sözlü tarihin öncelikli amacı, yaşamöykülerinin ve tanıklıkların
anlatıldığı ses veya görüntü yoluyla kaydedilmiş bir kaynak oluşturmaktır. Hafızanın
yanılabilirliği gerçeği nedeniyle anılar, seyahatnameler ya da biyografi çalışmalarında olduğu
gibi hem verilerin toplanmasında hem de analizinde büyük bir dikkat ve deneyim gereklidir.
Yöntemin netleşmesi, doğru bilgiye ulaşılmasını sağlamak açısından önemlidir. Araştırmanın
planı, sözlü tarihin Dünya’daki ve Türkiye’deki gelişimini açıklayarak başlayacak, sözlü tarih
yöntem ve farklılıklarını açıklayarak devam edecek ve çevrimiçi ulaşılabilen sözlü tarih arşivleri
dizini ile bulguların analiz ve değerlendirmesi ile bitecektir.
Anahtar Sözcükler: Sözlü Tarih, Tarih Araştırmalarında Yöntem, Sözlü Tarih Arşivleri
THE METHOD OF ORAL HISTORY IN HISTORY RESEARCHES AND ARCHIVE
INDEX ATTEMPT ON ORAL HISTORY
ABSTRACT
Among the qualitative research approaches, the science of history is mostly based on the narrative
research approach along with the areas such as social sciences; literature, sociology, linguistics
and educational sciences. Oral history study is exercised in history researches, as qualitative data
source in many studies especially on which are dealing with most modern periods. Oral history
studies have significant differences which should be distinguished from the interview and survey
methods of qualitative research. This difference emerges as a result of the ideographic feature of
the science of the history and the effort to write historiography as objectively as possible. This
study primarily aims to clarify the oral history method by defining these differences and tries to
analyze the increasing interest in oral history in recent years and the results of published studies.
Oral history method which began to be institutionalized at Columbia University in 1948, led to
formation of oral history archives focusing on various subjects through various projects and
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studies in this institutionalization process. These archives contain important information that will
contribute to social sciences research. This study aimed to help researchers by trying to list the
archives which can be accessed online in an index.
Oral history is both the oldest and the newest form of history, as P. Thompson points out in his
book “The Voice of The Past”. Oral history is part of an important change which expands the
field and sources of history through interdiciplinary studies. Everything related to daily life and
human beings can be the subject of oral history. The primary purpose of oral history is to create
a recorded source of life stories and testimonies through audio or video. Due to the fact that
memory is fallible, great care and experience are required both in the collection and analysis of
data, as in memories, travelogues or biography studies. Clarification of the method is important
in order to ensure that the correct information is reached. The plan of research will start by
explaining the development of oral history in the World and Turkey, continue by explaining the
methods and differences of oral history and as well as the online directory of oral history archives
and will end with the analysis and evaluation of the findings.
Keywords: Oral History, Method of Historical Research, Oral History Archives
GİRİŞ
Sözlü tarih, tarihin mitoslar ile şekillendiği antik çağdan itibaren tarihin kaynaklarından biri
olarak yer almaktaydı. Hikayeci tarih anlatımının dayandığı asıl kaynak sözlü geleneğin bir
parçası olan rivayetlerdi. 18.yüzyıldan itibaren somut kanıtların öneminin artması; 19.yüzyılın
pozitivist bakış açısı ile değişmez bir nitelik kazandı. Bu süre boyunca tarih bilimi metodolojik
ilerleme sürecinde sözlü kaynakları çoğunlukla göz ardı etti. Arşiv belgelerinin önemi giderek
arttı. Tarihi tanıklıkların yeniden belgelerde bulunmayan bilgileri içeren önemli bir kaynak haline
gelebilmesi, sözlü gelenek ve sözlü tarih arasına tarih biliminin koyabildiği sınır sayesinde
20.yüzyılda gerçekleşebildi. Özellikle II. Dünya Savaşı sonrasında yaşanan travmaların
anlaşılmasında ve analizinde önemli bilgiler barındıran sözlü tarih çalışmaları, önemli bir kaynak
olarak görüldü ve yöntemi belirginleştikçe, tarihin kapsamını genişleten, dinamik bir yöntem
olarak yaygınlaşmaya başladı. Ancak tam olarak yükselişi Dünya’da 1990’lı yıllarda, Türkiye’de
ise daha geç gerçekleşti.
Sözlü tarih, siyasi tarihten toplumsal tarihe yönelişin bir parçası olarak belgelerde yer almayan
bilgileri ve bakış açısını tarihe dahil etmenin bir yolu olarak değerlendirildi. Kapsamı
genişlemekte olan yeni tarih anlayışını desteklemek ve tarihin kaynaklarını çeşitlendiren
bütünleştirici bir bağ oluşturma amacıyla sözlü tarihin kullanımı arttı. Sözlü tarih çalışmaları ile
elde edilen bilgiler, tarih araştırmalarında mutlak doğru kabul edilen bir anlayış ile değil, farklı
bir bakış açısı sunan bir anlayış ile kullanıldı.
Sözlü tarih, yazılı belgelere ek olarak bireylerin belleğini, algılarını, duygu ve düşüncelerini;
gündelik yaşamı ve öznelliği tarihin araştırma alanına ve konu kapsamına dahil etmeye çalışan
disiplinlerarası bir araştırma yöntemidir. Sözlü tarihin birincil amacı, ses ve görüntü kaydetme
teknolojilerinin de yardımıyla bireylerin anlattıklarını kaydederek bir arşiv oluşturmak ve kalıcı
bir kaynak haline getirmektir. Sözlü tarih bu şekilde geçmiş yaşam deneyimlerini ihtiyacı olanlar
için kaydetmiş olur. Kitapların pek anlatmadığı yaşamın kendisi hakkında bilgi vermeye
çalışarak toplumun bir parçası olan bireyin önemini arttırır.
Çalışma, bilimsel tarih araştırma yöntemini takip eden derleme bir çalışmadır. Çalışmada
betimsel analiz yöntemi kullanılmış, yapılan kaynak taraması ile çerçeve belirlenmiş, belirlenen
çerçevede bulgular işlenerek, tanımlama ve yorumlama yapılmıştır. (Tanrıverdi ve Köksal,
2018:251) Sözlü tarih yönteminin tanımlanmasında kişisel tecrübeler de etkilidir. Dünya’da
yönteme artan ilgi, bilinen arşivlerin yanı sıra çok sayıda yeni arşivin faaliyete geçmesiyle,
oluşturulan dizinin eksiksiz bir katalog olarak değil, bir deneme olarak oluşmasına neden
olmuştur. Daha önce böyle bir dizin denemesinin yapılmaması araştırmanın özgün yönüdür.
Araştırmacılara kolaylık sağlayacaktır.
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1. SÖZLÜ TARİHİN GELİŞİMİ
1.1. Sözlü Tarihin Dünya’daki Gelişimi
Sözlü tarihin gelişiminde Allen Nevins’in Columbia Üniversitesinde 1948 yılında kurduğu Sözlü
Tarih Merkezi araştırmacılar tarafından bir başlangıç olarak kabul edilmektedir. Nevins’in ilk
çalışmaları hâkim, savcı, senatör gibi makam ve mevki sahibi isimlere odaklandığından “elit
sözlü tarihçilik” olarak adlandırıldı. (Dere, 2019b: 512) Özellikle II. Dünya Savaşı’ndan sonra
savaşın toplumda yarattığı travmayı ve topluma etkilerini belirleme çabası etkili oldu (Çaykent,
2015:127) ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nin çeşitli eyaletlerinde sözlü tarih projeleri
yaygınlaştı. Sözlü tarihin yaygınlaştığı yerel tarih dernekleri aynı zamanda yerel tarih
çalışmalarına da ağırlık vermiş olduğundan; sözlü tarih ve yerel tarih çalışmaları arasında ilk
dönemlerden itibaren bir birliktelik kurulmuştu. Sözlü tarih yönteminin gelişim merkezi ABD
oldu. Amerikan tarih yazımında 1960’lı yıllardaki kurumsallaşmanın etkisi ise 1966 yılında
Amerikan Sözlü Tarih Derneği (OHA) kuruldu, çıkardığı Oral History Review dergisi ile sözlü
tarihin yaygınlaşmasında önemli bir rol oynadı. (Dere, 2019:83) ABD’de aynı dönemde Chicago
Okulu kent tarihi çalışmalarını başlatmıştı. Kentleri oluşturan toplumsal sınıflar üzerine sosyoekonomik bağlamda analizler ABD tarih yazımında bir değişim yarattı. (Kaya, 2011) Chicago
kentinin bu çalışmaların merkezinde olması nedeniyle göç ve göçten etkilenen(ler), kadınlar,
köleler, siyahiler, işçiler gibi toplumsal konuların çalışılmasında sözlü tarihin kullanıma ilişkin
önemli örnekler verildi ve çalışmalar bu tür toplumsal konularda yoğunlaştı. 1970-80’li yıllarda
tarih yazımının alanı ve kaynaklarını genişletme sürecinde ABD ve İngiltere’de pek çok
üniversite ve sivil toplum kuruluşu sözlü tarih projelerini yaygınlaştırdı ve sözlü tarihin
yöntemine ilişkin tartışmalar arttı. Avrupa’da sözlü tarih çalışmalarının öncülüğünü İngiltere
yaptı. (Danacıoğlu, 2010:137) İngiltere’de işçi sınıfı tarihi araştırmalarının bu açıdan önemli bir
rolü oldu, endüstri devriminin yarattığı toplumsal değişimi açıklayıp, anlayabilmek için sıradan
insanların yaşayıp hissettiklerinin değerlendirilmesi gerekmekteydi. Bu çerçevede sözlü tarih
çalışmalarının Anglo-Sakson geleneğin içinde yükseldiğini söylemek mümkündür. Buna rağmen
Fransa’da başlayan Annales ekolü, doğrudan sözlü tarihe odaklanmamakla birlikte, tarih
biliminin felsefi yaklaşımında yarattığı değişim ile sözlü tarihin gelişimine etki etti. Annales
ekolü, disiplinlerarası çalışmalara yaptığı vurgu, özellikle Bloch’un yönteminde bulunan söylem
analizi ile sözlü tarihte mutlaka yer alması gereken dilbilimsel analizlerin gelişimine önemli katkı
sağladı. (Bkz. Tarih ve Tarihçi Annales Ekolü İzinde, 2007)
Sözlü tarihin gelişim süreci içinde gözlenmektedir ki, sözlü tarihe duyulan ihtiyaç siyasi
iktidarlar ile toplum aynı görüşte olmadığında ya da toplumsal çatışmanın yüksek olduğu
dönemlerde artmaktadır. 1960’lı yıllarda sözlü tarihin kurumsallaşmasında ve gelişiminde artan
hız, bunun bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. 1960’lı yılların barış akımları, insan hakları
hareketleri resmî belgelerin yanlı tavrını sözlü tanıklarla dengeleme ihtiyacını ortaya çıkardı.
(Çaykent, 2015:129-130; Danacıoğlu, 2010:138) Sözlü tarihin öncü projeleri 1965 sonrasında
ABD merkezli olarak başladı ve bu proje çalışmaları sözlü tarih yönteminin gelişmesinde de
önemli bir rol oynadı. (Dere ve Akıncı, 2021) ABD’de özellikle eğitim amaçlı olarak yöntemin
uygulanması proje sayılarını artırmış ve geniş çaplı olarak bir bilinçlenmeye katkı sağlamıştı.
ABD’de OHA’nın öğretmenleri destekleyici eğitimleri olduğu web sayfasından anlaşılmakta bu
bağlamda çevrimiçi olarak öğretmenlere çeşitli eğitim materyalleri sunulmaktadır.
1960’lı ve 1970’li yıllarda gündelik yaşamın tarihin ilgi alanına daha fazla girmesi ile sözlü tarih
çalışmalarının etki alanı genişledi. 1960’ların sonunda ABD için sözlü tarihin ikinci kuşağı
başlamıştı. 1960’lı yıllar boyunca çok sayıda temel arşiv oluşmuştu ve sözlü tarih elit bir
yaklaşımdan “okuma yazması olmayan tarihsel imtiyazlardan yoksun” insanlara kaydırıldı.
(Dunaway ve Baum, 1996:349) 1970’li yıllarda ilginin büyük bir oranda Vietnam Savaşı
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gazilerine odaklanması ve Vietnam’ın ABD toplumunun o dönemdeki en önemli etkenlerden biri
olması sözlü tarih çalışmalarında gazilere yönelik bir gelenek başlattı. 1970’li yıllarda
çalışmalara yeni teknolojik gelişmeler büyük destek sağladı. Çünkü sözlü tarihin yapılması kadar
arşivlenmesi ve saklanması da gerekliydi. 1970’li yıllarda yaygınlaşan radyo programları sözlü
tarihin yaygınlaşması açısından önemli bir etki yaptı. Radyo yayıncısı Studs Terkel, Chicago’dan
yaptığı yayınlar ile öncü rol oynadı ve bu radyo yayınlarındaki görüşmelere dayanan kitaplar
ABD’de en çok satanlar arasına girdi. (Dere, 2019b:512) İlgi, 1980’li yıllar boyunca devam etti
ve sözlü tarih yöntemi belirgin bir içerik kazanmaya başladı. 90’lara gelindiğinde Ronald Grele,
Paul Thompson, Alessandro Portelli gibi profesyonel isimler sözlü tarih içeriğinin günümüz
anlamına ulaşan bir anlam ve önem atfetmeye başladılar. Onlara göre sözlü tarih; görüşmeci ve
anlatıcının karşılıklı müzakeresi ile işleyen bir süreç olması nedeniyle güncel eğilimlerin etkisine
açık, dilsel ve kültürel açıdan ancak belirli bir ölçüde etkiden uzaklaşabilir bir yöntemdi. Bu
nedenle de yöntemi etkileyen şimdinin durumu nedeniyle yöntemin kendisi tarihi temsil eden bir
niteliğe sahipti. (Dunaway ve Baum, 1996: 308-312) 1990’lı yıllardaki bu değişim ile sözlü tarih
görüşmeleri belirgin bir şekilde görüşme tekniğinden ayrılmaya ve tarihte kanıtları destekleyici
ve tarihi kurguyu derinleştirici bir yöntem olarak netleşmeye başladı. 1990’lı yıllarda ABD
üniversitelerinde başlayan çalışmaların yaygınlaşma etkisi belirgin bir şekilde görülebilir hale
gelecektir. Araştırmanın son bölümündeki çevrimiçi arşivler hakkında verilen bilgiler
incelendiğinde, pek çoğunun 1990’lı yıllarda birer ofis olarak çalışmalarına başladığı, projelerle
genişleyip önce birer araştırma merkezine ardından da araştırma merkezi ve arşiv niteliği taşıyan
birimlere dönüştükleri görülmektedir.
1.2. Sözlü Tarihin Türkiye’deki Gelişimi
Sözlü tarihin Türkiye’deki gelişimi, Türk kültürünün sözlü geleneğine rağmen metodolojik bir
gelişim gösterme ve kurumsallaşma sürecine geç başlamıştır. Osmanlı vakanüvislerinin
yazdıkları tarihlerin bir kısmı kendi tanıklıklarına dayanmasına rağmen özellikle İmparatorluğun
dağılması sürecinde, anılar bir yana bırakılırsa tarihçilerin, dönemi yaşayan insanların tanıklığına
başvurmadıkları gözlenmektedir. Danacıoğlu, bu nedenle Osmanlı göçmen bürolarının görüşme
raporlarını önemli bir kaynak olarak değerlendirmektedir. (Danacıoğlu, 2010: 13) Metin’e göre
ise Cumhuriyet döneminin sözlü tarihe ilişkin ilk çalışmaları Halkevleri’nde yapılan derleme
çalışmalardır. Ancak bu çalışmaların etkisi sınırlı kalmış ve geliştirilememiştir. (Metin, 2002)
Türkiye’de sözlü tarih çalışmaları bu çerçevede dört döneme ayrılarak incelenebilir: 1. Dönem;
1980 öncesi sözlü tarih çalışmaları, 2. Dönem 1980 sonrası Ermeni Sorununa yönelik olarak
sözlü tarih çalışmalarındaki artış ve Türkiye’de sözlü tarihin tanınırlığının artması 3. Dönem;
1990 sonrası yerel tarih çalışmaları dahilinde kullanılan sözlü tarih çalışmaları 4. Dönem 2005
sonrası akademik çalışmalarda yaygınlaşma ve konu çeşitliliğinin artması.
1980 öncesi çalışmalar doğrudan sözlü tarihi kapsayan çalışmalar değildir. Yakın dönem
çalışmalarına odaklanan, yazarların genellikle olayların içinde olduğu, siyasi olaylarla bağlantılı,
belirli bir metodoloji ile tanıklıkların aktarılmadığı çalışmalardır. 1980’li yıllarda, 1970’li
yıllarda Ermeni sorunun büyümesi ve yurt dışında Ermeni tezlerini savunan sözlü tarih arşiv
çalışmalarının ilgi görmesi üzerine bunlara cevap olarak yapılan sözlü tarih çalışmalarında bir
artış görülmüştür. Buna rağmen Ermeni sorununa ilişkin sözlü tarih çalışmalarının belli bir
bütünlüğe ulaşması ancak 2000’li yılların başında gerçekleşmiştir. Gürsoy Solmaz tarafından,
125 kişi ile yapılan görüşmelere dayanılarak hazırlanan “Tanıkların Diliyle Ermeni Vahşeti”
(Solmaz, 2001) konuya ilişkin en iyi bilinen örnektir. Ermeni sorunu, sözlü tarihin dikkatli
kullanılması gereken bir yöntem olduğunun en belirgin örneğidir. Hatıralar, olayların algılanışı,
kişilerin ruhsal durumları ve hayata bakış açılarına göre değişmektedir. Bu nedenle sözlü tarih
ile elde edilen bilgilerin tek taraflı bir şekilde kabul edilmesi, sözlü tarihten beklenen faydanın
sağlanamamasına neden olacaktır.
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Türkiye’de sözlü tarih çalışmalarında yöntemin netleştiği dönem 1990’lı yıllardır. Yerel tarih
çalışmalarındaki artış, sözlü tarihin bir olay ya da durum hakkında tanıklıkla elde edilen
bilgilerden daha farklı bir boyutunu ortaya koymuştur. Bilgi toplamanın ötesinde toplumsal algı
ve jenerasyonlar arası kültür farklılıklarının tespitinde kullanılabilecek bir yöntem olduğu fark
edilmiştir. Bu farklılaşmada başta Paul Thompson’un Geçmişin Sesi kitabı olmak üzere yapılan
çevirilerin de önemli bir katkısı olmuştur. Tarih Vakfı bu dönemde metodolojik içerikli Stephen
Caunce, Sözlü Tarih ve Yerel Tarihçi; Georg Iggers, Bilimsel Nesnellikten Postmodernizme
Yirminci Yüzyılda Tarih Yazımı; David. E. Kyvıg- Myron A. Marty Yanıbaşımızdaki Tarih ve
John Tosh’un Tarihin Peşine kitaplarının çevrilmesini sağlamıştır. Dolayısıyla Türkiye’de sözlü
tarihin bilinip yaygınlaşmasında Toplumsal Tarih Vakfının önemli bir rolü vardır. Vakfın
hazırladığı sözlü tarih kılavuzu (https://tarihvakfi.org.tr/proje/sozlu-tarih-calismalari/kilavuzkitaplar-ve-kaynakca/sozlu-tarih-kilavuzu/) genç araştırmacıları aydınlatan önemli bir yönerge
niteliğindedir. Bu çabaların sonucunda Ulusal Tez Merkezi verileri ve İlker Dere’nin 2019
tarihinde yaptığı sözlü tarih bibliyografya çalışması göstermektedir ki; sözlü tarih kullanımının
yaygınlaşmasında 2005-2008 yılları arasında bir kırılma yaşanmıştır. 2005 sonrasında
çalışmalarda önemli bir artış görülmektedir. Dere’nin çalışması dahilinde Türkiye’de sözlü tarih
yöntemi içeriğine sahip olarak yayınlan kitap ya da kitap içi bölüm sayısı 2019 itibariyle 100’dür.
(Dere, 2019a: 79) Bunların 78’i 2005 sonrası yazılmış ya da çevrilmiştir. Aynı şekilde toplam 55
makalenin 43’ünün, 55 doktora tezinin 48’inin ve 160 yüksek lisans tezinin 142’sinin tarihi 2005
sonrasında tekabül etmektedir. Bu gelişim neticesinde Türkiye’de sözlü tarih çalışmaları ve
yöntem tartışmaları devam etmektedir.
Tarih Vakfı’nın yanı sıra Türkiye’de sözlü tarih çalışmalarını destekleyen, yürüten ve
gelişmesine katkı sağlayan bir diğer kurum da Bilim ve Sanat Vakfı (BİSAV)’dır. BİSAV,
İstanbul Kalkınma Ajansı ve İstanbul Şehir Üniversitesi ortaklığı ile Sözlü Tarih Araştırmaları
Projesine (https://www.sozlutarih.org.tr/) başlamıştır. Ayrıca bir Sözlü Tarih Araştırmaları
Veritabanı oluşturmaya başlamıştır. (http://dspace.sozlutarih.org.tr/handle/20.500.11834/1) Bu
gelişim Türkiye’de sözlü tarihin kurumsallaşması ve yapılan çalışmaların bir arşivde
toplanabilmesi açısından önemlidir. Türkiye’de sözlü tarih çalışmalarına önemli katkı yapan ve
bu konuda hatırı sayılır bir arşive sahip olan diğer bir kurum da Türkiye Sosyal Tarih Araştırma
Vakfı (TÜSTAV)’dır. TÜSTAV’ın Ses Arşivi önemli görüşmeleri içermektedir.
(https://www.tustav.org/e-arsiv/gorsel-isitsel-arsiv-fonu/ses-arsivi-dokumu/) TÜSTAV, ayrıca
2019 yılında sözlü tarih görüşmelerine dayanılarak Can Şafak’ın hazırladığı 2 ciltlik Maden-iş
Tarihine Tanıklıklar başlıklı kitabını yayınlamıştır. Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi
Vakfı’nın toplamda 63 saat 51 dakikalık 25 görüşme içeren Sözlü Tarih Koleksiyonu
bulunmaktadır.
(http://kadineserleri.org/wp-content/uploads/2020/04/1S%C3%96ZL%C3%9C-TAR%C4%B0H-KOLEKS%C4%B0YONU-I.S%C3%B6zl%C3%BC-Tarih-G%C3%B6r%C3%BC%C5%9Fmeleri.pdf) İslamcı Dergiler
Projesi ile bir Sözlü Tarih Arşivi oluşturmuş olan bir diğer kurum da İlmi Etüdler Derneği
(İLEM)’dir. 2017 yılında başlayan proje, 1950 sonrası İslamcı yayıncılık içerisindeki isimlerle
yapılan görüşmelerle, İslamcı yayıncılığın bilinmeyen hikayesini ortaya çıkarma amacını web
sayfasında açıklamaktadır. 2022 yılı itibariyle arşivinde 37 görüşme bulunmakta, görüşme
videolarına çevrimiçi ulaşılabilmektedir. (https://sozlutarih.idp.org.tr/mulakatlar)
Türkiye’de sözlü tarihin gelişiminde üniversitelerin etkisinin sınırlı kaldığı görülmektedir.
Sabancı (http://myweb.sabanciuniv.edu/sozlutarih/en/) ve Koç Üniversitesi, Vehbi Koç Ankara
Araştırmaları
Uygulama
ve
Araştırma
Merkezi
(VEKEM)
(https://vekam.ku.edu.tr/?s=s%C3%B6zl%C3%BC+tarih) ve Anadolu Medeniyetleri Araştırma
Merkezi (ANAMED) (https://anamed.ku.edu.tr/events/sozlu-tarihi-korumak-arzu-ozturkmenve-selcuk-esenbel/) ile konuya en fazla ilgi gösteren üniversiteler olarak öne çıkmaktadır.
Boğaziçi Üniversitesi’nde 2004 yılında başlayan Sözlü Tarih Bilgi ve Belge Merkezi Projesi’nin
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tamamlandığı bilgisi verilmesine rağmen, çevrimiçi bir adrese ya da proje hakkında başka bir
bilgiye ulaşılamamıştır. (https://arastirma.boun.edu.tr/tr/sozlu-tarih-bilgi-ve-belge-merkezi)
Sözlü tarih yöntemi, II. Dünya Savaşı sonrasında sürekli gelişmiş ve metodolojik bir çerçeveye
ulaşmıştır. Disiplinlerarası niteliği ve toplumsal konuları detaylandırmadaki potansiyeli sözlü
tarihi tarih yazımının yeni yaklaşımlarının odaklarından biri yapmıştır. Türkiye’de sözlü tarih
çalışmalarının kuruluş evresinden yaygınlaşma evresine geçtiği söylenebilir. Bu nedenle
Dünya’daki çalışmaların ve arşiv yapılarının bilinmesi bu yaygınlaşmayı hızlandıracaktır.
2. SÖZLÜ TARİHTE YÖNTEM VE TARİHÇİ
Bloch’a göre bir tarihçi insan ile ilişkili tüm verileri disiplinlerarası bir yaklaşım ile kullanabilir
ve insanın dokunduğu her şey bilgi içerir, tarihin kaynakları sınırsızdır ve değerlendirme
sorumluluğu tarihçiye aittir. (Bloch, 2013:107) Sözlü tarih yöntemi, belgeler olmadan
çalışılamayacağı düşüncesinin değişmesi ile insan ve topluma ait verileri tarihin içine daha fazla
dahil edebilecek bir yöntem olarak değerlendirilmişti. Sözlü tarih yöntemindeki insan faktörü
hem kaynak hem de araştırmacı açısından belirgindir ve sözlü tarih insanlar tarafından
oluşturulan bir türdür. (Thompson, 1999:18) İnsan faktörünün baskınlığı sözlü tarih yönteminin
önemini artırmakta, yöntemi doğru sonuçlar elde etmenin başlıca sigortası haline getirmektedir.
İnsan hafızasının yanılabilirliği, kişiler arası görüş ve anlam farklılıkları ancak tutarlı bir bütün
halinde uygulanan yöntem ile anlamlı sonuçlar verecektir. Sözlü tarih verileri mutlak veriler
değildir, özneldir, tarihin bireyselleşerek detaylanan yönünü ortaya çıkartır. İnsan faktöründeki
artış ile belgeleri tamamlamak, çok boyutlu ve alternatifli bir yapı inşa etmek mümkündür.
(Caunce, 2001:8-12) Bu durumda tarih araştırmaları için önemli bir soru ortaya çıkar, sözlü tarih
görüşmeleri hangi kaynak türü kapsamında değerlendirilmelidir? Toplumun yazılı belge bırakma
konusunda zayıf olduğu konularda bunların izini sürmek için sunduğu imkân ve toplumsal
hafızada yer eden olayların tarih yazımına aktarılmasında sıradan insanların yaşanmışlıklarını
kullanabilme; sözlü tarih görüşmelerinin araştırmacılar tarafından birincil el bir kaynak olarak
değerlendirilmesine neden olmuştur. (Caunce, 2001:8; Kyvig-Marty, 2000:72) Ancak tarihin
diğer birinci el kaynaklarından farklı olarak, sözlü tarihte birincil el kaynakları oluşturmada
araştırmacının doğrudan rolü vardır. (Özbaş-Öztaş, 2021:154) Araştırmacının buradaki rolü yine
ancak yöntem ile denetlenebilir.
Sözlü tarih araştırmaları üç temel aşamanın planlanması ile başlar:1. Araştırmanın tasarımı 2.
Görüşme 3. Arşivleme. (Balay ve Ocak, 2006: 263) Her bir aşama kendi içinde farklı
aşamalardan oluşmaktadır.
Araştırma tasarımı, her araştırmada var olan planlamanın belirlenmesini, araştırmanın amaç,
yöntem ve sınırlılıklarının tespitini sağlayan bir süreçtir. Sözlü tarih, bir araştırmada doğrudan
merkeze oturabilir ya da destek sağlayıcı ve konuyu detaylandırıcı bir özellikte kullanılabilir.
Geçmişte destek sağlayıcı özelliği daha fazla kullanılmışken, 2000’li yıllarda merkeze oturduğu
çalışmalar artmıştır.
Tasarımın ilk aşamasında konu ve amaçlar belirlenmelidir. Sözlü tarih çalışmasında bireysel mi
ya da ekip çalışması mı olarak ne şekilde veri toplanacağı açıklanmalıdır. Geniş kapsamlı ve
sayıca fazla görüşme yapılacak çalışmalar ekip çalışması olarak planlandığında daha başarılı
sonuçlar alınacaktır. Araştırmacılar, ekip çalışmasında dahi ekip üyelerinin kişilerle baş başa
görüşmesinin daha başarılı sonuçlar verdiğini vurgulamaktadırlar. (Danacıoğlu, 2010:143)
Tasarım, konunun arka plan çalışmasının yapılması ile devam etmelidir. Konunun genel
çerçevesinin belirlenmesi başlangıç için gereklidir. Hangi kaynaklara ulaşmanın gerekli olduğu
ve hangi noktaların sözlü tarih çalışmalarında irdelenip açığa çıkarılabileceği bu süre içinde
netleşmeye başlar. Dolayısıyla veri toplama süreci normal bir araştırma sürecinde olduğu gibi
devam ederken ayrıca görüşmeler planlanmalı ve görüşmelere göre yeni kaynak tespit, tarama
ve inceleme sürecine hazır olunmalıdır.
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Tasarımın, sözlü tarih açısından en önemli noktalarından biri görüşülecek kişilerin tespit edilmesi
ve konuyla bağlantılarının açıklanmasıdır. Görüşülecek kişilerle ilgili detaylı bilgi toplanmalıdır.
Bu durumda kişilerin yaşam öyküsü tanıklığı mı, yoksa önemli bir durumu açıklamaya yardımcı
bir tanıklık mı, yapacakları önemlidir. Yaşamöyküsü aktarımı daha özneldir ve araştırmacı
açısından doğrulaması daha kolaydır ancak analizi daha zordur. Önemli bir duruma ilişkin
tanıklıklarda ise doğrulama daha zor olacak ve mutlaka başka kaynaklarla değerlendirilmesi
gerekecektir. Bu fark en net şekilde sıradan bir insan ile bir siyasetçi, liderle yapılan
görüşmelerde ortaya çıkar. Araştırmacı her zaman sözlü tarih verilerinin mutlak olmadığını,
belirgin bir öznel bakış açısı içerdiğini unutmamalıdır.
Görüşmelerin nasıl yapılacağına karar verilmesi ile tasarım, görüşme aşamasının öz hazırlık
evresine geçer. Sözlü tarih görüşmeleri üç aşamadan oluşan bir süreci takip eder: Ön hazırlık,
görüşme sırasında uygulanacak kurallar ve görüşme sonrasındaki prosedür. Bu noktada sözlü
tarih görüşmelerinin nitel araştırma yöntemi olan görüşme ile önemli benzerlikleri olmakla
birlikte farklılıkları belirleyici bir etki yapacaktır. Özellikle görüşme sırasında tarihçinin yarıyapılandırılmış görüşme türünden elde edeceği veri daha fazladır. (Caunce, 2001:11) Bu şekilde
hem tespit etmek istediği noktalar konusunda kaynak kişiyi kurallarla sınırlamış hem de kaynak
kişinin farklı bilgilerinin ortaya çıkışına izin verecek ölçüde esnek davranmış olacaktır. Bir
görüşmede araştırmacı sadece görüşme içeriğini aktararak değerlendirmede bulunabilir ancak
sözlü tarih yapan tarihçi elde ettiği verileri mutlaka doğrulamak, birincil ve ikincil kanıt verileri
ile test ederek değerlendirmek durumundadır. Bu nedenle sözlü tarih kanaat görüşmelerinden çok
belgesel görüşme niteliği taşımaktadır. (Tokmak, 2016: 91)
Görüşme ön hazırlığının en önemli evresi soruları hazırlama ve görüşülecek kişinin özelliğine
göre soruları değiştirip yapılandırarak her türlü olasılığa hazırlanmaktır. Kesin yanıt talep eden
soru tipi oldukça önemlidir.
Görüşme öncesinde mutlaka görüşülecek kişiler ile temas etmek iyi ve samimi bir iletişim
kurmak görüşme günü ve ortamına birlikte karar vermek görüşme sürecini kolaylaştıracaktır.
Sessiz ve rahat bir ortamın seçilmesi önemlidir. Görüşme randevusunun ayrıca donuk ve resmi
ifadelerden kaçınılarak yazılı bildirilmesi ve görüşmeye ilişkin ileride doğabilecek sorunları en
aza indirmek adına görüşülen kişiden bir izin formu alınması tavsiye edilmektedir. Görüşme
öncesinin son önemli hazırlığı görüşmenin kullanılması için gerekli ekipmanı seçmektir.
Görüşmeye samimi bir selamlaşma ile başlanmalıdır. Ardından yapılacak ilk iş ekipmanları
yerleştirerek kontrollerinin sağlanmasıdır. Ekipmanların görüşme boyunca kayıt durumlarının
kontrol edilmesi gereklidir. Daha önceden hazırlanan sorular kısa net ve samimi bir içerikle
sorulmalı, çelişkili durumlarda çapraz sorgu kullanılmalıdır. (Çaykent, 2015:130) Söz kesmemek
ve göz teması kurmak, kaynak kişinin daha rahat hissetmesini sağlayacaktır. Görüşme boyunca
kaynak kişinin ne söylediğinin yanı sıra sözlü iletişimden farklı bilgi kaynaklarına da dikkat
edilmelidir. (Danacıoğlu, 2010:139; Caunce, 2001:27; Balay-Ocak, 2006:267) Beden dili,
konuşma tonlaması, duraksamalar, anlatımda heves ya da çekinme gibi iletişim kanalları da
önemli bilgiler verecektir. Thompson’a göre yalan da bir iletişim şeklidir ve kişinin herhangi bir
konuda yalan söylediğinin tespiti oldukça kıymetlidir. (Thompson, 1999: 128)
Görüşmenin süresi iyi ayarlanmalıdır. Aşırı uzun görüşmelerde özellikle araştırmacılarda
belirgin bir yorgunluk ve dikkat dağınıklığı görülebilir. Bu durum, korunması gereken,
görüşmenin dinamik yapısını olumsuz etkileyecektir. Görüşme biterken emin olunmayan
konulara geri dönme ve özetleyerek toparlama gözden kaçırılan noktaları azaltacaktır.
Görüşme sonrasında orijinal içeriğe bağlı kalınarak deşifre yapılmalıdır. Görüşme kayıtlarının
saklanması önemlidir. Görüşme kayıtlarının yazıya aktarılması, arşivlerde büyük kolaylık
sağlamaktadır. Gerekli hallerde yeni bir görüşme planlanabilir. Çoğunlukla görüşme
deşifrelerinin kaynak kişi ile paylaşılması önerilmektedir. Bu şekilde hem çeşitli olumsuz
durumların önüne geçilebileceği, hem de deşifrenin başka bilgileri hatırlatması ya da eksik kalan
hususların tespit edilmesini sağlaması beklenmektedir. Bu şekilde eğer yeni görüşmeye ihtiyaç
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duyulduysa yeni görüşme planlaması kolaylaşır. Ancak bazen deşifrelerin kaynak kişilerle
paylaşılması olumsuz sonuç verebilir, özellikle siyasetçilerle yapılan görüşmelerde bu olası bir
durumdur. Metine sansür talepleri gelebilmektedir. Çünkü görüşmenin doğal akışı içinde kaynak
kişi çoğunlukla aşırı kontrollü davranamaz ve samimi ortam dahilinde saklamaya çalıştığı pek
çok noktayı ifşa edebilir. Bu tür bilgiler en değerli bilgilerdir ve mutlaka değerlendirilmeli,
doğrulanmalıdır.
Arşivleme, mutlaka gereklidir. Görüşme kaydının farklı kopyaları çıkarılarak depolanır. (Balay
ve Ocak, 2006:268) Saklama koşullarının uygunluğunu sağlamak kanıtların korunması açısından
önemlidir. Arşivlerde kayıtlar için ayrıca özetleme tablosu, çözümleme metni ve kayıt indeksi
oluşturulmaktadır. Özetleme tabloları görüşme içeriklerini anlama konusunda çok kullanışlıdır.
Yapılan taramada çevrimiçi arşivlerde genellikle kaynak kişi görüşmelerinin alfabetik olarak
indekslendiği gözlenmiştir. Bu nedenle özetleme tabloları büyük kolaylık sağlamaktadır.
Görüşmelerin ne tür bilgiler içerdiğine dair tespit kolaylaşmaktadır. Bu tablolar özellikle yazılı
deşifrenin yapılmadığı ve arşivde yalnızca ses ya da görüntü kaydının bulunduğu durumlar için
de faydalıdır. Hangi ses kayıtlarının öncelikle dinlenmesi gerektiği tespit edilmiş olur.
Sözlü tarih yöntemi hafızadan bilgi toplayan bir yöntemdir. Hafızanın yanılabilirliği ve insan
faktörü sözlü tarih çalışmalarında geçerlilik ve güvenilirlik tartışmaları başlatmıştır. Sözlü tarihte
güvenilirlik, bir kişinin bir olay hakkında farklı zamanlarda benzer şeyler söyleyebilmesi;
geçerlilik ise sözlü verilerin diğer (yazılı ya da görsel) kaynaklarla onaylanabilirlik
(doğrulanabilirlik) derecesi olarak tanımlanmaktadır. (Dere ve Dinç, 2020: 280)
Sözlü tarih çalışmaları çoğunlukla uzun süreli hafıza ve uzun süreli hafızanın genellikle anlamsal
hafıza türü ile ilgilidir. Anlamsal hafıza genel bilgileri ve bulguları anlamaya yarar, onlara bir
anlam yükler. Uzun süreli hafızaya ilişkin pek çok risk vardır. (Dere ve Dinç, 2020: 276-277)
Ancak en risklisi anlamsal hafızaya doğrudan bağlı, yanlış atıftır. Yanlış kaynağa dayalı olarak
hatırlama ya da hatırlamama ve en risklisi yaşanmamış bir olayı yaşanmış gibi hatırlama şeklinde
ortaya çıkabilir. Geçerlilik ve güvenilirliğin en önemli kaynağı, araştırmacının görüşme
sırasındaki tavrı ve bilgileri doğrulama titizliğidir. Sözlü tarihte anlatılanlar cinsiyet, kültür, inanç
sistemleri, kişisel farklılık gibi unsurlardan da etkilenir. Araştırmacı bunun farkında olarak analiz
yapmalıdır. Elde edilen verileri eleştirel bir gözle incelemelidir. Araştırmacı, sözlü tarihte şüphe
duyulan noktaları sorularla açma avantajına sahiptir. Kaynak kişi dürüst ve samimi bir şekilde
geçmiş ile yüzleştirilebilirse, tabi kaynak kişinin bu konudaki isteği belirleyici olacaktır, gerçeğe
ulaşma konusunda bir avantaj yakalanır.
Araştırmacının geçerlilik ve güvenilirliği sağlamak adına yapabilecekleri şu şekilde özetlenebilir:
Araştırmacı konu hakkında iyi bir ön hazırlık yapmalı ve çelişkileri fark edebilecek bilgi
birikimine sahip olmalıdır. Mümkün olan en fazla sayıda kaynak kişiye ulaşmak bilgilerin
doğrulanması ve çelişkilerin tespiti açısından etkili olacaktır. Farklı kişiler benzer olaylar
anlatıyor ve benzer bilgiler veriyorsa o bilgilere daha fazla güvenilebilir. Kaynak kişi ile önceden
temas ederek iyi ilişkiler kurma ve çalışmanın amaç ve yönteminin önceden açıklanması görüşme
sürecini olumlu etkileyecektir. Görüşme sonrasında görüşme tümüyle analiz edilmelidir. Kaynak
kişinin tutumu, beden dili, söyledikleri ve söylemedikleri farklı disiplinlerden faydalanarak
incelenmelidir. Kaynak kişinin verdiği bilgiler farklı kaynaklarla doğrulanmalıdır.
Doğrulanamadığı durumlarda şüphe ile yaklaşılmalıdır. Akran değerlendirmesi şeklinde;
görüşmeler hakkında yapılan analiz, değerlendirme ve doğrulama sonuçları, farklı meslektaşlar
tarafından değerlendirilmesi ile de bir doğrulama sağlanmış olacaktır. Farklı araştırmacılar
benzer sonuçlar çıkarabiliyorsa o sonuçlara daha fazla güvenilebilir.
Sözlü tarihte araştırmacı tecrübe ile daha iyi sonuçlar elde edecektir. Yöntem ve uyarılar dikkate
alındığında geçerlilik ve güvenilirlik kolaylıkla sağlanacak, elde edilen bilgilerin arşivlenmesi
ile önemli bir birikim kayıt altına alınarak, araştırmacıların kullanımına sunulacaktır.
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3. ÇEVRİMİÇİ SÖZLÜ TARİH ARŞİV DİZİN DENEMESİ
Yapılan araştırmada özellikle kapsamlı sözlü tarih arşivlerinin oluşumunda kurumsal destek
sağlayan derneklerin büyük katkısı olduğu görülmüştür. 1996 yılında kurulan Uluslararası Sözlü
Tarih Derneği’nin (IOHA)( https://www.ioha.org/ ) özellikle ABD’deki arşivlere büyük katkı
sağladığı anlaşılmaktadır. Derneğin bir arşiv misyonu olmamakla birlikte sözlü tarih çalışma ve
araştırmalarını uluslararası düzeyde entegre etmeye çalışmaktadır. IOHA’nın ABD’ye sağladı
desteğin en önemli aracısı 1966 yılında ABD’de kurulan Sözlü Tarih Derneği’dir. (OHA)
(https://www.oralhistory.org/) Dernek, yıllık toplantılar aracılığıyla Sözlü tarih çalışmalarının
tartışıldığı ve bulgularının değerlendirildiği bir platforma da dönüşmüştür. Son zamanlarda
üzerinde en fazla tartışılan konunun “Dijital Çağda Sözlü Tarih” olduğu görülmektedir.
3.1. Amerika Birleşik Devletleri’nde Sözlü Tarih Arşivleri:
Sözlü tarih arşivlerinin en fazla bulunduğu ülke olarak Amerika Birleşik Devletleri’nin sahip
olduğu arşivler, oluşturan kurumlara göre üçe ayrılarak incelenmiştir. ABD’de devlet
kurumlarının belirgin bir sözlü arşiv geleneği oluşturmuş olduğu görülmektedir. Bu arşivler aynı
zamanda kurumların tarihine katkı olarakta düşünülmüş; kurumlarda görev almış, çalışmış
kişilerle röportajlar sistematik olarak yapılmış ve arşivlenmiştir. İkinci olarak sözlü tarih
yönteminin asıl gelişme kaynağı üniversite arşivleridir. Bu arşivlerin bir kısmı aynı zamanda
enstitü ve araştırma merkezi olarakta çalışmaktadır. Bu taramada doğrudan sözlü tarih arşivi
olarak oluşturulmuş olan arşivler dikkate alınmıştır. Farklı konularda uzmanlaşmış arşivlerde de
bu tür koleksiyonlar bulunmaktadır. Özellikle yaygın bir tür olarak konularında uzman kişilerle
yapılan röportajlarda yaşam tanıklığının ötesinde birer değerlendirme aracı olarak yaygınlaşmış
görülmektedir. Son olarak sivil toplum kuruluşları tarafından oluşturulmuş sözlü tarih arşivleri
incelenmiştir.
3.1.1. Devlet Kurumları’nın Sözlü Tarih Arşivleri
Kongre Kütüphanesi (Library of Congress) Sözlü Tarih Koleksiyonları:
https://www.loc.gov/collections/
ABD kongre kütüphanesi geniş bir dijital koleksiyona sahiptir. Bunların bir kısmının sözlü tarih
arşivi
barındıran
koleksiyonlar
olduğu
taramalar
sonucu
tespit
edilmiştir.
https://www.loc.gov/collections/?q=oral+history+collections
adresinden
toplam
33
koleksiyonda binlerce veriye ulaşan sözlü tarih görüşme ve çalışmalarına ulaşılabilmektedir.
Kongre kütüphanesinin aynı zamanda dijital olarak ulaşılamayan, yerinde incelenebilecek
koleksiyonları da mevcuttur. Bu koleksiyonlardan birkaç örnek vermek; ABD’de sözlü tarih
çalışmalarının ne kadar etkin ve yaygın kullanıldığının da bir göstergesi olacaktır.
• Batı Proje Koleksiyonunda İtalyan Amerikalılar 1988-1993
• Sivil Haklar Tarihi Projesi (1961-2010)
• Gaziler Tarihi Projesi
• Chicago Etnik Sanatlar Proje Koleksiyonu
• 11 Eylül 2001 Belgesel Projesi
Yasama Arşivleri Merkezi, Senato Sözlü Tarih Programı:
https://www.archives.gov/legislative/research/special-collections/oral-history/senateprogram/about-the-program.html
Ulusal Arşiv bünyesindeki Yasama Arşivleri Merkezi, 1976 yılından itibaren Senato Tarih Ofisi
tarafından yapılan sözlü tarih görüşmelerini içerdiği gibi 1998 yılında başlatılan Sözlü tarih
programına ilişkin görüşmeleri de içermektedir. Görüşmelerin indeksine çevrimiçi ulaşmak
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mümkün olmakla birlikte transkriptlere ya da görüşmelere çevrimiçi ulaşmak şu an için mümkün
değildir.
Lyndon Baines Johnson Başkanlık Kütüphanesi Sözlü Tarih Arşivi:
http://www.lbjlibrary.net/collections/oral-histories/
ABD’nin 36. Başkanı Lyndon Baines Johnson’ın (LBJ) isminin verildiği Başkanlık Kütüphanesi,
özellikle ABD politik hayatına ilişkin önemli belgeler içermektedir. Kennedy’nin Başkan
Yardımcılığı görevini yürüten LBJ, Başkan Kennedy’nin suikastı sonrasında başkan seçilmiş ve
1963-1969 arasında başkanlık yapmıştır. İkinci seçiminde ABD tarihinde bir başkanlık
seçiminde alınan en yüksek oyu almıştır. Başkanlık dönemi Kıbrıs olayları ve Johnson Mektubu
ardından Vietnam savaşının başlaması ile kritik bir dönemdir. İç siyasette geniş bir sosyal reform
yaparak ırkçılık ve yoksulluk ile mücadele etmesi nedeniyle ABD tarihinin en saygı gören
başkanlarından biridir. Arşiv başkanlık dönemini içeren zengin bir sözlü tarih arşivine sahiptir.
Görüşmelerin deşifrelerine online ulaşmak mümkündür.
John F. Kennedy Başkanlık Kütüphanesi ve Müzesi:
https://www.jfklibrary.org/archives/about-archival-collections/oral-histories
Kennedy’nin Başkanlık dönemini kapsayan sözlü tarih çalışmalarını içermektedir. Görüşme
listeleri
ve
kısa
özet
bilgiler
https://www.jfklibrary.org/assetviewer/archives/JFKOH#idm1292980960 linkinden görülebilmekle birlikte çevrimiçi olarak
kayıtlara ulaşılamamaktadır.
Harry S. Truman Kütüphanesi ve Müzesi: https://www.trumanlibrary.gov/
Başkan Truman, dönemine yönelik olarak Ulusal Arşiv bünyesinde oluşturulan kütüphane ve
müzenin Sözlü Tarih görüşmeleri koleksiyonuna https://www.trumanlibrary.gov/library/oralhistories linkinden erişilebilmektedir. Görüşme deşifrelerine çevrimiçi ulaşılabilmektedir.
ABD Soykırım (Holocaust) Anma Müzesi: https://www.ushmm.org/
1993 yılında federal destek ile kurulan müze, soykırım konusunda Dünya’nın önde gelen
arşivlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Müze II. Dünya Savaşı sırasında Yahudi toplama
kamplarından kurtulanlarla yapılan sözlü tarih görüşmelerine çevrimiçi erişim imkânı
sağlamaktadır. Sözlü tarih arşivi, Jeff ve Toby Herr Sözlü Tarih Arşivi adını taşımaktadır ve
soykırım tanıklıklarının en büyük ve en çeşitli koleksiyonlarından biri olarak kabul edilmektedir.
Müze, kendi görüşmeleri ile topladığı sözlü tarih görüşmelerinin yanı sıra kütüphaneler, arşivler
ve yerel soykırım araştırma merkezleri ile kişi ve kurumlar tarafından üretilen görüşmeleri de
aktif
olarak
toplamakta
ve
arşivlemektedir.
https://www.ushmm.org/search/results.php?q=oral+history&q__src=&q__grp=&q__typ=&q__
mty=&q__sty=&q__lng=
Müzenin çeşitli görüşmelerden içerikler yayınladığı bir youtube kanalı bulunmaktadır.
https://www.youtube.com/user/ushmm
Smithsonian
Enstitüsü
Sözlü
tarih
Koleksiyonu: http://www.aaa.si.edu/collections/oralhistories/
Enstitü Sözlü Tarih Koleksiyonunun en ilginç yanı ABD’de önemli kurumların yöneticileri ya
da kurumlarda görev yapan pek çok kişi ile görev dönemleri ve çalışmaları hakkında yapılan
görüşmeleri içermesidir. 1957-1973 yılları arasında Ulusal Müze’de çalışan Richard Sumner
Cowan ile yapılan görüşme ile 1936-1944 yılları arasında Halk Sağlığı Merkezi’nde çalışan
Curtis W. Sabrosky ile yapılan görüşme bu çeşitliğe örnek olarak verilebilir. Kurumların
tarihlerine ilişkin tanıklıklar bu arşivde toplanmıştır.
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Wisconsin Gaziler Müzesi: https://wisvetsmuseum.com/
Müzenin sözlü tarih arşivi I. Dünya Savaşı’ndan itibaren Amerikan askerlerinin katıldığı farklı
savaşlara ilişkin sözlü tarih çalışmaları yapmış ve yaklaşık 2200 görüşmeyi içeren bir arşive
ulaşmıştır. Görüşmelerin kayıtlarına çevrimiçi ulaşmak mümkün olmasa da önemli bir kısmının
deşifrelerine https://wisvetsmuseum.com/oral-histories/transcripts/ adresinden ulaşılabilmekte
ve pdf olarak indirilebilmektedir.
NASA
Johnson
Uzay
Merkezi/
Sözlü
Tarih
Projesi:
https://historycollection.jsc.nasa.gov/JSCHistoryPortal/history/
1961 yılında The Manned Spacecaraft Center (İnsanlı Uzay Aracı Merkezi) adıyla NASA’ya
bağlı olarak kurulan Merkez 1973’te Başkan Lyndon B. Johnson onuruna Johnson Space Center
adını almıştır. Merkezin Tarih Ofisinin bir arşiv gibi çalıştığı anlaşılmaktadır. Merkez 1996
yılında Sözlü Tarih projesini başlatmış NASA uzay programında çalışan öncü isimlerle yapılan
görüşmeleri burada arşivlemiştir. Güncel olarak proje NASA’nın Mars Yolculuğu programı
dahilinde
devam
ederek
yeni
görüşmeler
eklenmektedir. https://historycollection.jsc.nasa.gov/JSCHistoryPortal/history/oral_histories/w
hats_new.htm linkinden proje kapsamındaki görüşmelerin tamamının pdf formatında
deşifrelerine ulaşılabilmektedir.
3.1.2. Üniversitelerin Sözlü Tarih Arşivleri:
Columbia
Üniversitesi
Sözlü
Tarih
Arşivi
(OHAC):
https://library.columbia.edu/libraries/ccoh/FAQ.html
Columbia Üniversitesi bünyesindeki bu arşiv Nevins’in 1948 yılında yaptığı ilk çalışmalara
dayandığından en eski kurumsal arşiv olarak kabul edilmektedir. Arşivin geniş bir koleksiyonu
bulunmaktadır.
Arşivin
sahip
olduğu
koleksiyon
listesine
alfabetik
olarak
https://oralhistoryportal.library.columbia.edu/project.php linkinden ulaşabilmektedir. Özetleme
tabloları detaylı hazırlandığından ve konulara göre ayrılmış görüşmeler alfabetik olarak
özetlendiğinden en kullanışlı arşivlerden biri olduğu gözlenmiştir. Ayrıca teknolojik altyapı
açısından en güçlü arşivlerden olduğu kullanım kolaylığı ve kayıtların kalitesi ile
anlaşılmaktadır. Arşivin tüm koleksiyonlarına çevrimiçi ulaşmanın mümkün olmadığı
görülmüştür. Bazı koleksiyonlar için kütüphane ile temasa geçin, uyarısı alınmaktadır.
Alaska Üniversitesi Elmar E. Rasmuson Kütüphanesi, Alaska ve Kutup Bölgesi
Koleksiyonları ve Arşivleri: (APRCA): https://library.uaf.edu/aprca/oral-history
Alaska Üniversitesi’ne bağlı APRCA’nın Sözlü Tarih Programı 1981 yılında kurulmuştur.
Alaska tarihi, halkı ve kültürü üzerine çalışmalar yürütmektedir. Koleksiyonlar
https://archives.library.uaf.edu/islandora/search/Alaska%20?type=dismax&cp=eerl:historicalaudio adresinden görülebilmekle birlikte, içerikler için arşiv ile iletişime geçmek gerekmektedir.
İkinci
Dünya
Savaşı’nda
Rhode
Adası
Kadınlarının
Sözlü
Tarihi:
https://cds.library.brown.edu/projects/WWII_Women/tocCS.html Arşiv, Brown Üniversitesi
Bilimsel Teknoloji Grubu desteği ile South Kingstown Lisesi öğrencileri “Savaşta Ne Yaptın
Büyükanne?” Projesi kapsamında Rhode Island’dan II. Dünya Savaşına katılan kadınlar ile
yapılan 26 sözlü tarih görüşmesini içermektedir.
Baylor Üniversitesi Sözlü Tarih Enstitüsü:
https://www.baylor.edu/library/index.php?id=974438 Farklı kurum iş birlikleri ile geniş bir
sözlü tarih arşivi oluşturmuş olan enstitünün dijital koleksiyonları https://digitalcollectionsbaylor.quartexcollections.com/special-libraries-collections/oral-history
linkinden
taranabilmektedir. Enstitü ayrıca, sözlü tarihçilere eğitim vermekte ve destek sağlamaktadır.
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Baylor Üniversitesi Texas Sözlü Tarih Derneği (TOHA): https://www.baylor.edu/toha/
Amerikan topluluklarının kendi hikâye ve deneyimlerini güçlendirebilmek amacıyla kurulmuş
olan dernek, başta siyahiler olmak üzere geçmişte tarihte daha az yer bulmuş topluluklarla ilgili
sözlü tarih araştırmaları yapmaktadır. Derneğin çevrimiçi Sözlü tarih arşiv linki:
https://www.baylor.edu/toha/index.php?id=31604
Brooklyn’in Sözlü Tarihi:
https://brooklyn-oral-history.charlotte.edu/about/ Charlotte Kuzey Carolina Üniversitesinde
2004-2007 yılları arasında Dr. Karen Flint’in iki yüksek lisans grubu ile başlattığı sözlü tarih
çalışmaları zamanla genişleyerek bir projeye dönüşmüştür. Projenin amacı Brooklyn’in
1950’lerden başlayarak 1970’lerin sonuna kadar sosyo-ekonomik durumunu, gündelik yaşamını
ve kentsel yenilenmeden nasıl etkilendiğini araştırmak olarak belirlenmiş ve Brooklyn’in bir
toplumsal hafıza arşivini oluşturmak hedeflenmiştir. Proje kapsamında yapılan görüşmelerin
kayıtlarına
https://brooklyn-oral-history.charlotte.edu/section/interviews/
linkinden
ulaşılabilmektedir.
California Devlet Üniversitesi, The Lawrence de Graaf Sözlü ve Kamusal Tarih
Merkezi: http://coph.fullerton.edu/
1968 yılında California Üniversitesi’nde kurulan arşiv, 6000’den fazla sözlü tarih görüşmesini
çeşitli koleksiyonlarda barındırmaktadır. Koleksiyonlarla ilgili bilgi veren dosyalara ulaşmak
mümkündür, ancak çevrimiçi olarak kayıtlara ulaşılamamaktadır. Arşivden e-posta yoluyla kayıt
talep edilebilmektedir.
Mississippi Sivil Haklar Dijital Arşivi: http://www.lib.usm.edu/~spcol/crda/
Güney Missisippi Üniversitesi (University of Southern Missisippi) bünyesinde bulunan McCain
Kütüphane ve Arşivi bünyesinde bulunan bir arşivdir. Çevrimiçi yapılan incelemede mevcut
görüşme sayısı 125 olarak görülmektedir. Görüşme kayıtlarına çevrimiçi ulaşmak mümkün
değildir.
Hawaii
Üniversitesi
Etnik
Çalışmalar
Bölümü/
Sözlü
Tarih
Merkezi
(COH):
https://ethnicstudies.manoa.hawaii.edu/center-foİbrar-oral-history/
Hawai
Üniversitesine bağlı olarak kurulan merkez 1976 yılında Hawai tarihi ve kültürünü araştırma
amacıyla kurulmuştur. Sözlü tarih görüşmelerinin deşifreleri pdf olarak online
indirilebilmektedir.
Amerikan Güneyini Belgelemek:
https://docsouth.unc.edu/browse/collections.html;
https://library.unc.edu/wilson/shc/sohp/
Kuzey Caroline Üniversitesi tarafından desteklenen bir dijital yayıncılık girişimidir. Amacı
Amerikan Güneyini belgelemek, tarihi ve kültürü hakkında çalışma yapmak olan veri tabanı pek
çok birincil el kaynağa dijital erişim sağlamaktadır. Bu çerçevede “Amerikan Güneyinin Sözlü
Tarihi” projesi kapsamında yürütülen Güney Sözlü Tarih Programı (SOHP) ile 4000’den fazla
görüşme yapılmıştır. Güneyli siyasetçilerden, güneyli kadınlara, güney ekonomisinde değişime
kadar pek çok konu başlığına odaklanıldığı anlaşılmaktadır. https://docsouth.unc.edu/sohp/
Duke Universitesi Dijital Koleksiyonları/ Perdenin Arkasında Jim Crow Kayıtlarında
Afro-Amerikan Hayatı Belgelemek: https://archives.lib.duke.edu/catalog/btv
1990’lı yıllarda Duke Üniversitesi Lyndhurst Belgesel Çalışmalar Merkezi tarafından başlatılan
sözlü tarih projesi 1890-1950 arası Amerika’nın güneyinde Afro-Amerikalı belleğinin korunması
amacıyla başlatılmıştır. Günümüzde 14.000 materyale ulaşan bir içeriğe sahiptir. Koleksiyonun
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bazı bölümlerinde çevrimiçi ulaşım kısıtlı olsa da büyük bölümüne yukarıda verilen linkten
ulaşılabilir durumdadır.
Florida Universitesi Liberal Sanat ve Bilim/Samuel Proctor Sözlü Tarih Programı
(SPOHP) : https://oral.history.ufl.edu/
Açıklamalardan bir sosyal adalet araştırma merkezi misyonuyla başladığını gördüğümüz
program Afro-Amerikalıların Tarihi, Mississippi Özgürlüğü gibi konularda sözlü tarih projeleri
yapmıştır. 2000’nin üzerinde yapılan görüşmelerden ancak sınırlı bir kısmına çevrimiçi erişim
sağlanabilmektedir. Açık olan görüşmeleri https://oral.history.ufl.edu/collections/in-memoriam/
linkinde görebilirsiniz.
Indiana Üniversitesi Belgesel Uygulama ve Araştırma Merkezi Sözlü Tarih Arşivi:
https://cdrp.mediaschool.indiana.edu/oral-history/ 1968 yılında kurula arşiv, veri tabanında
bulunan farklı konuları içeren sözlü tarih çalışmalarının pdf formatında deşifrelerinin
indirilmesine izin vermektedir.
Jackson
Devlet
Üniversitesi
Margaret
Walker
Merkezi:
https://www.jsums.edu/margaretwalkercenter/ Jackson Devlet Üniversitesi
bünyesinde 1968 yılında kurulan merkezin 2000 görüşmenin üzerinde sözlü tarih arşivi
bulunmaktadır. Siyahilerin tarihi, yaşamı ve kültürüne odaklanan merkez, sözlü tarih arşivini de
bu çerçevede oluşturmuş durumdadır. Merkezin bünyesinde barındırdığı sözlü tarih
koleksiyonlarını
https://www.jsums.edu/margaretwalkercenter/collections/oral-histories/
linkinden inceleyebilirsiniz.
Kentucky
Üniversitesi
Louie
B.
Nunn
Sözlü
Tarih
Merkezi: https://libraries.uky.edu/libpage.php?lweb_id=11&llib_id=13 1973 yılında kurulan
merkez 14.000’nin üzerinde farklı konularda sözlü tarih görüşmesi içermektedir. Merkezin
özelliği sadece ABD ve Amerika tarihine değil Dünya tarihine odaklanmış olmasıdır.
Görüşmelere https://kentuckyoralhistory.org/ adresinden çevrimiçi ulaşım mümkündür.
Maine Üniversitesi, Maine Halkyaşamı Merkezi: https://umaine.edu/folklife/ Maine
Üniversitesine bağlı olarak 1992 yılında kurulan merkez, Kuzey Orman Bölgesi Kültürü ve
Denizciliği hakkında çalışmalar yapmaktadır. Bu kapsamda yapılmış sözlü tarih projeleri
hakkında bilgilere çevrimiçi ulaşım mümkün olmakla birlikte; kayıtlar için merkez ile iletişime
geçmek gerekmektedir.
Sözlü Tarihi Anlamlandırmak: http://historymatters.gmu.edu/mse/oral New York Şehir
Üniversitesi ile George Manson Üniversitesi’nin işbirliği ile başlayan ve W.K. Kellog vakfı
tarafından desteklenen Tarih Önemlidir, ABD Anket Kursu projesi kapsamında sözlü tarihi
anlamak ve anlatmak üzere eğitim-öğretim amaçlı oluşturulmuş bir veri tabanıdır. Amacı
Amerikan tarihin öğrenilmesinde ve oluşturulmasında sözlü tarihi de belge olarak
kullanabilmektir. Proje, Sözlü Tarihi Anlamak gibi tarih eğitim ve öğretimini destekleyici pek
çok içeriğe sahiptir. Proje 2005 yılında “tarihin öğretimi ve öğrenimine olağanüstü katkısı”
nedeniyle Amerikan Tarihçiler Birliği (AHA) tarafından James Harvey Robinseon ödülüne layık
görülmüştür. Proje sayesinde, görüşme sayısı sürekli artmaktadır.
Kasırga Dijital Hafıza Bankası: https://hurricanearchive.org/
George Mason ve New Orleans Üniversiteleri ana işbirliği ile 2005 yıldan kurulmuş ve pek çok
kurum desteği ile çalışmalarına devam eden bir arşivdir. Arşiv, Katrina ve Rita Kasırgalarına
ilişkin sadece sözlü tarih görüşmeleri değil her türlü kanıt ve hatırayı toplayıp arşivlemektedir.
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Arşivin sözlü tarih görüşmelerine https://hurricanearchive.org/items?type=4
ulaşılabilmekte ve kısıtlama olmadan deşifreleri indirilebilmektedir.

linkinden

Michigan Devlet Üniversitesi G. Robert Vincent Ses Kütüphanesi: https://lib.msu.edu/vvl/
Konuşma, röportaj, ders ve performans formatında kaynakları içeren kütüphane ABD’de bulunan
en büyük sesli kütüphane statüsündedir. Galeriler sekmesindeki koleksiyonlara çevrimiçi ulaşma
imkanı olmakla birlikte çevrimiçi ulaşılamayan koleksiyonlarda mevcuttur.
Michigan Devlet Üniversitesi Tarih Bölümü H-Net: Beşeri ve Sosyal Bilimler:
https://networks.h-net.org/h-oralhist Kendine tarz bir içerik oluşturmuş olan platform sözlü tarih
için H-OralHist kavramını kullanmaktadır. Sadece akademisyenlere ve profesyonel
araştırmacılara yönelik bir platform olarak oluşturulduğundan içerdiği görüşme, bilgi ve
belgelere çevrimiçi ulaşılamamaktadır. Ancak çeşitli eğitimler ve yayınlar yoluyla sözlü tarih
çalışmalarını desteklemekte ve fiziki arşivinden kaynaklarına erişim imkânı sağlamaktadır.
Oklahoma Devlet Universitesi Edmon Low Kütüphanesi Oklahoma Sözlü Tarih Araştırma
Programı (OOHRP): https://library.okstate.edu/oralhistory/
2007 yılında başlayan program, spesifik olarak Oklahama tarihine ve üniversitenin tarihine
odaklanan sözlü tarih görüşmeleri yapmakta ve arşivlemektedir. Sözlü tarih koleksiyon
kataloğuna https://dc.library.okstate.edu/digital/ linkinden ulaşmak mümkündür.
Çevrimiçi Sözlü Tarih!, Bölgesel Sözlü Tarih Ofisi (ROHO) ve Sözlü Tarih Merkezi:
http://bancroft.berkeley.edu/ROHO/
https://www.lib.berkeley.edu/libraries/bancroft-library/oral-history-center
California Üniversitesi bünyesinde “Amerikan Tarihinin Babası” olarak kabul edilen George
Bancroft adına kurulan kütüphanede iki ayrı sözlü tarih arşivi bulunmaktadır. Bölgesel Sözlü
Tarih Ofisi (ROHO) kapsamında “Üniversite Tarihi Dizisi”, “Süfrojet (suffragists) Sözlü Tarih
Projesi” “Engelli Hakları ve Bağımsız Yaşam Hareketi”, “Earl Warren Sözlü Tarih Projesi” ve
1981-84 arası San Francisco’da görülen AIDS salgını sırasında yapılan tıbbi müdahalelere ilişkin
röportajları içeren “Sağlık Bakımı, Bilim ve Teknoloji” başlıklı 5 sözlü tarih projesinin görüşme
kayıtlarını içmektedir. Sitede California Üniversitesinin siyahi mezunları ile yapılması planlanan
yeni bir sözlü tarih projesinin duyurusu bulunmaktadır. Sözlü Tarih Merkezinin ise daha geniş
bir kapsamda çeşitli sözlü tarih projelerini içerdiği incelemelerden anlaşılmaktadır. ROHO’da
görüşmelerin bir kısmına ulaşmak mümkün ancak Merkez’de sadece özet bilgiler
görülebilmektedir.
Rutgers Sözlü Tarih Arşivi (ROHA) https://oralhistory.rutgers.edu/
1994 yılından beri Rutger Üniversitesinde oluşturulan arşiv, özellikle II. Dünya Savaşı sırasında
denizaşırı ülkelerde hizmet veren Amerikalılarla oluşturulmuş geniş bir sözlü tarih
koleksiyonuna sahiptir. Sonraki süreçte gaziler ile yapılan askeri sözlü tarih çalışmalarına devam
edilmiş ve geniş bir gaziler koleksiyonu oluşturulmuştur. Ayrıca kendi mezunları ile yapılan
görüşmelerle oluşturulmuş ayrı bir koleksiyonu daha bulunmaktadır.
Güney
Mississippi
Üniversitesi
Sözlü
Tarih
Merkezi
Ve
Kültürel
Miras:
https://www.usm.edu/oral-history-cultural-heritage/ 1971’de kurulan merkez
Mississippi kültürü ve tarihi konusunda çalışmalar yürütmektedir. Merkezin çevrimiçi
kataloglarına
https://www.digitalcollections.usm.edu/
linkinden
ulaşılabilmektedir.
https://usm.access.preservica.com/?s=Oral-history
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Texas Tech Üniversitesi Vietnam Merkezi ve Sam Johnson Vietnam Arşivi/Sanal Arşiv:
https://www.vietnam.ttu.edu/virtualarchive/
Texas Tech Üniversitesi bünyesinde sadece sözlü tarih görüşmelerini değil, Vietnam Savaşı ile
ilgili 7 milyonun üzerinde belge ve materyali içeren bir araştırma arşividir. Arşiv, Vietnam
Savaşına ilişkin farklı kurumlar tarafından yapılan sözlü tarih görüşmelerini de bünyesinde
toplamıştır. https://www.vietnam.ttu.edu/oralhistory/workshop/resources.php linkinden arşivden
ulaşılabilecek sözlü tarih görüşmeleri görülebilir.
Kuzey Carolina Üniversitesi Charlotte/J. Murrey Atkins Kütüphanesi Sözlü Tarih
Koleksiyonları:
https://repository.charlotte.edu/islandora/object/uncc%3Ainterviews?display=list Charlotte’ta
bulunan Kuzey Caroline Üniversitesi’ne bağlı Murrey Atkins kütüphanesinin farklı konuları
içeren 37 sözlü tarih koleksiyonu bulunmaktadır. Bu koleksiyonların bazılarında kısıt olmakla
birlikte tüm görüşmelerin, özet içerikler ve video kayıtlarından bölümler incelenebilmektedir.
Tüm Dünya İzliyordu! 1968’in Sözlü Tarihi: https://cds.library.brown.edu/projects/1968/ Bu
arşiv de Brown Üniversitesi Bilimsel Teknoloji Grubu desteği ile South Kingstown Lisesi
öğrencileri iş birliği ile yapılan projenin bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır. 1998 yılında seçilmiş
31 Rhode Island Sakini ile 1968 yılı hakkında yapılan sözlü tarih görüşmelerini içermektedir.
Görüşmeler ABD’nin en çalkantılı yıllarından biri olan 1968 yılına ait Vietnam Savaşı, Sivil
Haklar Mücadelesi, Martin Luther King, Robert Kennedy Suikastı gibi konularda önemli bilgiler
içermektedir.
California Üniversitesi (UCLA) Sözlü Tarih Araştırmaları Merkezi (COHR):
https://oralhistory.library.ucla.edu/ Los Angeles ve California tarihi üzerine farklı kategorilerde
sözlü tarih koleksiyonlarını içerir. Özellikle toplumsal hareketler, topluluk renkleri, sanat, yerel
siyaset konularına odaklanılmış bir içerik göze çarpmaktadır. Koleksiyon içerikleri ve özet
bilgiler çevrimiçi görüntülenebilmekte ancak görüşme kayıtlarına çevrimiçi ulaşılamamaktadır.
Connecticut
Üniversitesi
Sözlü
Tarih
Ofisi:
https://archivessearch.lib.uconn.edu/repositories/2/resources/770
1968 yılında proje olarak başlayan sözlü tarih çalışmaları 1981 yılında bir araştırma merkezine
dönüşmüştür. 2007 yılında da Sözlü Tarih Ofisi olarak yeniden yapılandırılmıştır. Geniş bir
koleksiyonu olduğu anlaşılmaktadır. Koleksiyonlar çevrimiçi görüntülenebilmekle birlikte içerik
incelemesi çevrimiçi yapılamamakta arşiv personeli ile temasa geçilmesi gerekmektedir.
Louisville Üniversitesi Sözlü Tarih Merkezi.: https://ohc.library.louisville.edu/
Louisville Üniversitesi bünyesinde 1968 yılında kurulan merkez, özellikle üniversite tarihine ve
Louisville bölgesinin tarihine odaklanmaktadır. Louisville ve Politika, Kentucky’de Damıtma
Endüstrisi, Jefferson İlçesi Okul Entegrasyonu, Louisville ve Nashville Demiryolu, Louisville
Underground Müzik Arşivi, Louisville Üniversitesi olmak üzere 6 koleksiyon halinde 2000’nin
üzerinde görüşme arşivlenmiştir. Ayrıca bölgedeki istihdam ve komşu ilçeler hakkında da ayrıca
listelenmiş görüşmeler bulunmaktadır. Görüşmelerden önemli bir kısmına çevrimiçi olarak
ulaşabilmek mümkündür.
UNT Sözlü Tarih Programı/ Kuzey Texas Üniversitesi: https://oralhistory.unt.edu/
Yerel tarih çalışmalarında sözlü tarih kullanımını destekleyen bir program olarak kendini
tanımlamaktadır. Tarihi koruma misyonu programın özünü oluşturmuş görünmektedir.
Programın araştırmacılar için kötü yanı çevrimiçi arşiv üzerinde video ve deşifrelere
ulaşılamamasıdır. UNT Koleksiyonlarına Willis Kütüphanesinde fiziksel olarak
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ulaşılabilmektedir. Web sitelerindeki bilgilerden geniş bir koleksiyona sahip oldukları
anlaşılmaktadır.
USC (University of Southern California) Görsel Tarih ve Eğitim Enstitüsü, USC Shoah
Vakfı: https://sfi.usc.edu/
İlk olarak 1994’te Steven Spielberg tarafından “Shoah’ın Hayatta Kalanları Görsel Tarih Vakfı”
adı ile kuruldu. 2006 yılında Güney California Üniversitesi iş birliğine başlayarak üniversite
bünyesine taşındı ve Görsel Tarih ve Eğitim Enstitüsü adını aldı. Enstitü zengin bir içeriğe sahip
olup ağırlıklı olarak II. Dünya Savaşı’nda yaşanan Nazi kamplarında yaşananların canlı
tanıklıklarını içermektedir. Enstitü ’de ayrıca diğer soykırımlardan sağ kalanlara ait de görsel
işitsel görüşmeler bulunmaktadır. Arşivler arasında görüşmelere en kolay ulaşım bu enstitüye
aittir. Enstitünün pek çok görüşmeyi yayınladığı resmi bir youtube kanalı bulunmaktadır.
https://www.youtube.com/channel/UCm9gTcR9vSM--TsaoL9uT5w
UNC (Center for The Study of The American South) Güney Sözlü Tarih Programı (SOHP):
https://sohp.org/
Merkez 1974 yılında Güney Amerika’nın tarihi ve kültürü hakkında özgün araştırmalar yürütme
amacı ile kurulmuştur. 1974’ten beri giderek artan şekilde sözlü tarih görüşmelerini kullanmış
ve Güney Sözlü Tarih Programını başlatmıştır. Arşiv, Güney Amerika tarihi ve kültürüne ilişkin
5000’den
fazla
görüşmeyi
içermektedir.
Koleksiyon
içinde
arama
https://dc.lib.unc.edu/cdm/landingpage/collection/sohp adresinden yapılabilmektedir.
Utah Devlet Üniversitesi Dijital Tarih Koleksiyonu: https://digital.lib.usu.edu/
Utah Devlet Üniversitesi Dijital Tarih Koleksiyonları arasında sözlü tarih kapsamında
görüşmeler bulunmaktadır. Arşivin detaylı bir tasnif yaptığı ve çok çeşitli konularda görüşmeler
ile dijital koleksiyonu zenginleştirdiği görülmektedir. Örneğin; Kuzey Utah Mormon Gıda
Depolama Saha Çalışması Koleksiyonu (1992-2002) çeşitli materyallerin yanı sıra 5 sözlü tarih
görüşmesini içermektedir. Görüşmelere kolaylıkla çevrimiçi ulaşılabilmektedir. Dijital
koleksiyonun dikkat çekici sözlü tarih çalışmalarından biri de Amerikalı Halkbilimcilerle yapılan
sözlü tarih projesi görüşmeleridir. Utah Üniversitesi mezunlar derneği de bir sözlü tarih projesini
yürütmekte ve eski mezunlar ile yapılan görüşmeler ile üniversite tarihine katkı sağlamaktadır.
(https://www.usu.edu/alumni/pci-faq )
Winnipeg Üniversitesi Sözlü Tarih Merkezi: https://oralhistorycentre.ca/
Sözlü Tarih metodoloji ve teknolojisi ile ilgili çalışmaların yanı sıra özellikle sosyal tarih
konusunda yapılmış sözlü tarih çalışmalarını içermektedir.
Wisconsin-Madison
Üniversitesi
Sözlü
Tarih
Programı:
https://www.library.wisc.edu/archives/archives/oral-history-program/ 1971 yılında başlayan
program tarihi boyunca üniversite mensupları ile çeşitli konularda görüşmeler yaparak bir sözlü
tarih oluşturmuştur. Öncelikle üniversite tarihine odaklanmakla birlikte II. Dünya Savaşı’ndan
askerlerin dönüşü, Vietnam Savaşı’na bakış, akademik özgürlük, ırk ve cinsiyet sorunları gibi
konularda bilgiler içeren 2000’den fazla görüşme bulunmaktadır. Görüşme kataloglarına
https://search.library.wisc.edu/search/catalog?catalog_filter%5Bfacets%5D%5Bdocument_type
s_facet~Sound+Recordings%5D=yes&catalog_filter%5Bfacets%5D%5Bnamespaced_libraries
_facet~UW-Madison%7CUW+Archives%5D=yes&keywords=oral+history&match=All
linkinden ulaşabilirsiniz.
3.1.3. Sivil Toplum Derneklerinin Sözlü Tarih Arşivleri:
Orta Atlantik Bölgesi Sözlü Tarihi (OHMAR): https://ohmar.org/
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OHMAR, kuruluş amacını sözlü tarihin tanıtılması ve geliştirilmesine katkı sağlamak olarak
açıklamaktadır. Öncelikle Orta-Atlantik bölgesindeki sözlü tarihçileri destekleyerek bilgi
paylaşımı için bir platform oluşturmaya çalışmıştır. Dernek desteklediği projeleri
https://ohmar.org/find-a-project/find-a-project-in-our-region/ linkinden ulaşılabilir kılmıştır.
Ancak projelerdeki görüşmelere derneğin sayfasından ulaşılamamaktadır.
Güneybatı Sözlü Tarih Derneği (SOHA): https://www.southwestoralhistory.org/
1981 yılında kurulan dernek güneybatı tarihi üzerine sözlü tarih çalışmalarını ve sözlü tarihçileri
desteklemek ve aralarında etkileşimi sağlamak amacındadır. Dernek bu çerçevede Nevada Las
Vegas Üniversitesi ile iş birliği yapmış ve üniversite bünyesinde yerleşmiştir. Aktif bir şekilde
çalışan dernek, tespit edebildiğimiz kadarıyla sivil toplum arşivleri arasında en etkili olanıdır.
Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEE)Tarih Merkezi Sözlü Tarihleri:
http://www.ieee.org/web/aboutus/history_center/oral_history/oral_history.html
Bu arşiv “20.yy. da Dünyayı değiştiren Teknoloji Uzmanları” projesi kapsamında dünyanın önde
gelen elektrik ve elektronik mühendisleri ile sözlü tarih kapsamında yapılan görüşmeleri
içmektedir. Yapılan taramada ayrıca arşivi destekleyen kuruluş IEEE’nin (Institute of Electrical
and Electronics Engineers) “bilgi teknolojileri aracılığıyla büyük dijital sözlü tarih arşivlerine
erişimin kolaylaştırılması” çerçevesinde yapılan çalışmalara destek verdiği bu konuda çalışmalar
yaptığı
görülmüştür.
(https://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?newsearch=true&queryText=oral%20histor
y)
Gazetecilikte Kadınlar: http://wpcf.org/interviewees/
Washington Basın Kulübü Vakfı tarafından oluşturulan arşiv, 1942 Öncesi Dönemde Çalışanlar,
1939- 1964 Arasında Çalışanlar ve 1964 sonrası çalışanlar olmak üzere 3 kuşak profesyonel
Amerikalı kadın gazeteciler ile yapılan sözlü tarih görüşmelerini içermektedir.
Minnesota Tarih Derneği: https://www.mnhs.org/
1849 yılında kurulan dernek uzun bir zamandır, çeşitli çalışmaları desteklemektedir. Derneğin
geniş bir kütüphanesi ve koleksiyonu bulunmaktadır. Derneğin websitesinde 13679 sözlü tarih
verisine ulaşılmaktadır. Bunlar arasında 1862 Dakota Savaşı Sözlü Tarih Çalışması ve Amerikan
Yerlileri ile Sözlü Tarih çalışmaları en ilgi çekici olanlardır.
Yahudi Kadınları Arşivi: https://jwa.org/
Yahudi kadınların hikayelerini toplamak ve tanıtmak amacıyla Brooklyn’de kurulmuştur. Arşivi
New York İbranice Birliği desteklemektedir. Bütün çalışanları ve yönetim kurulu kadınlardan
oluşan arşiv kadın çalışmalarının önemli örneklerinden birini oluşturmuş durumdadır. Arşivin
oldukça ilgi çekici koleksiyonları bulunmaktadır. Bunlardan bazıları, Kadın Hahamlar, güçlü
çiftçiler, #metoo Arşivleme, feminist devrim… vb.’dir.
3.2. İngiltere’de Sözlü Tarih Arşivleri
İngiltere Sanayi Devrimi’nin ilk ülkesi olarak 20.yüzyılın başından itibaren özellikle 19.yüzyıl
çalışma hayatına ve işçi hareketlerine odaklanan bir tarih yazımı geleneğine sahiptir. 19.yüzyıl
boyunca İngiltere’deki sendikal ve muhalif hareketlerde var olan “pamphlet” geleneği döneme
ilişkin pek çok tanıklığın toplanmasına olanak sağlamaktadır. İngiltere’nin sözlü tarihin öncü
ülkelerinden biri olması İngiliz Dominyonlarını etkilemiş; Avustralya, Yeni Zelanda, Güney
Afrika ve Kanada’da da sözlü tarih çalışmaları belli bir ivme kazanmıştır.
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İngiliz (British) Kütüphanesi Sözlü Tarih Bölümü/İngiliz (British) Kütüphanesi Ses Arşivi:
https://sounds.bl.uk/Oral-history
Çok iyi kategorize edilmiş bir içeriğe sahip olan kütüphanedeki görüşmelere çevrimiçi olarak
ulaşılabilmektedir. En ilgi çekisi kategorilerden biri ‘Politika’ başlığı altında İngiliz
Parlamentosu ile ilgili Sözlü Tarih koleksiyonudur.
Sözlü Tarih Derneği (OHS): https://www.ohs.org.uk/
1969 yılında kurulan İngiltere’de aktif bir şekilde sözlü tarih çalışmalarını destekleyen dernek,
Londra Üniversitesi bünyesinde faaliyet göstermektedir. Kurulduğu yıldan bu yana sözlü tarih
çalışmalarını desteklemek adına Oral History Journal’ı çıkarmaktadır. Dergi içinde
aramahttps://www.ohs.org.uk/scripts/journal-search.php?parameter=decade&searchkey=2010
linkinden yapılabildiği gibi Dergi Jstor veri tabanında da taranmaktadır. Dernek gerek bağımsız
dergide çıkan araştırmalar gerek desteklediği sözlü tarih çalışmaları ile önemli bir arşiv
oluşturmuş durumdadır.
Sussex Üniversitesi, Kitlesel Gözlem Arşivi: http://www.massobs.org.uk/
1970 yılında Sussex Üniversitesine bağlı olarak kurulan arşiv amacını “günlük yaşamın
kayıtlarını yakalamak” olarak belirtmektedir. Geniş bir sözlü tarih koleksiyonuna sahiptir.
Arşivin aynı zamanda geniş bir süreli yayın kataloğuna sahip olduğu da anlaşılmaktadır.
Koleksiyon özet ve içerikleri görüntülenebilmekte ancak tam deşifre ve kayıtlara online
ulaşılamamaktadır.
BBC ve II. Dünya Savaşı’nda 100 Ses:
https://www.bbc.com/historyofthebbc/100-voices/ww2
İkinci Dünya Savaşı sırasında yapılan BBC yayınlarını kategorileştirerek içeren arşiv
kategorisinde değerlendirebileceğimiz bir sayfadır. BBC’nin savaş deneyimini nasıl
şekillendirdiği ve bu süreçten kurum olarak nasıl etkilendiğini göstermenin yanı sıra döneme
ilişkin önemli bir sesli/sözlü arşiv niteliği de taşımaktadır.
Edinburgh Üniversitesi Merkezleri:
Sözlü tarih ve etnografik kültürel çalışmaların yapıldığı 3 ayrı merkezi bünyesinde barındırdığı
anlaşılmaktadır.
• Kelt ve İskoç Çalışmaları, İskoçya Bölgesi Etnoloji Projesi
https://www.regionalethnologyscotland.llc.ed.ac.uk/
• İskoç
Çalışmaları
Okulu,
Arşivi
https://www.ed.ac.uk/informationservices/library-museum-gallery/cultural-heritage-collections/school-scottishstudies-archives
• Avrupa Etnoloji Araştırmaları Merkezi (EERC):
https://www.ed.ac.uk/literatures-languages-cultures/celtic-scottishstudies/research
Kuzey İrlanda Belfast Ulusal Müzesi ve Ulster Halk ve Ulaşım Müzesi:
Folk
Museum:
https://www.nmni.com/our-museums/Ulster-Folk-Museum/Ulster-FolkMuseum-Were-Ready-For-You/Ulster-Folk-Museum-Were-Ready-For-You.aspx
Transport Museum: https://www.nmni.com/our-museums/Ulster-Transport-Museum/UlsterTransport-Museum-Were-Ready-For-You/Ulster-Transport-Museum-Were-Ready-ForYou.aspx
Kuzey İrlanda Ulusal Müzesine bağlı olarak faaliyet gösteren müzelerden ikisi de sözlü tarih
kapsamında kültürel içerikli ses ve görsel medya arşivine sahiptirler. Bu arşivdeki görüşme
içerikleri deşifrelerine çevrimiçi ulaşılabilmektedir. Ayrıca Halk Müzesinde sözlü görüşmeler
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içeren
“1923-1968
Bölümmüş
Bir
Adada
Yaşamak”
(https://www.nmni.com/collections/history/1923-1968-living-on-a-dividedisland/belumo5461973) koleksiyonu oldukça ilgi çekicidir. Ancak içerikler çevrimiçi olarak
görüntülenememekte koleksiyonlarla ilgili özet bilgilere çevrimiçi ulaşılabilmektedir.
Leicester Üniversitesi Doğu Midland Sözlü Tarih Arşivi (EMOHA) :
https://le.ac.uk/emoha
İngiltere’nin orta bölgesi Midland’ın özellikle bölgenin deniz kıyısı olmayan doğu bölgesinin
tarihi ve kültürüne yönelik sözlü tarih çalışmalarını sürdüren ve saklayan bir arşivdir. Arşiv
koleksiyonları özet bilgilerine online ulaşılabilmekte ancak deşifre ve kayıtlara
ulaşılamamaktadır.
3.3. Avusturalya’da Sözlü Tarih Arşivleri:
Avustralya Ulusal Kütüphanesi: http://www.nla.gov.au/oh/
Avustralya Milli Kütüphanesinin Sözlü Tarih ve Kültür koleksiyonu bulunmaktadır.
New South Wales Üniversitesi Sözlü Tarih Programı: https://www.oralhistorynsw.org.au/
Üniversite bünyesinde kurulan ve sözlü tarih çalışmalarını destekleyen dernek statüsündedir.
Dernek, sözlü tarih çalışmalarına yöntem ve çeşitli destek sağlayıcı faaliyetlerin yanı sıra
çevrimiçi koleksiyonlara da sahiptir. (https://www.oralhistorynsw.org.au/resources) Özellikle
Sydney
tarihine
ilişkin
koleksiyon
oldukça
ilgi
çekicidir.
(https://www.sydneyoralhistories.com.au/) Görüşmelerin detaylı deşifrelerine ve ses arşivlerine
ulaşılabilmektedir. New South Wales Üniversitesi bu dernek çalışmalarının yanı sıra ayrı bir
çevrimiçi sözlü tarih arşivine de sahiptir. https://www.recordkeeping.unsw.edu.au/universityarchives/online-archives-search/oral-history Bu arşivde ana sayfada görüşme listelerinin
alfabetik şekilde özet bilgilerle verilmesi ve hangilerinin erişime açık olduğunun belirtilmesi
oldukça kolaylaştırıcıdır.
Unutulmuş
Avustralyalılar
(Forgotten
Avustralians):
https://forgottenaustralianshistory.gov.au/oral_histories.html
Avustralya Hükümeti tarafından bir proje olarak başlayıp ardından çevrimiçi bir arşive
dönüşmüştür. Avustralya’nın dört bir yanından insanların özellikle Aborjinler ve göçmenlerin
kurumsal bakım konusundaki deneyimlerini arşivlemek amacındadır. 200’e yakın görüşmenin
kayıtlarına çevrimiçi ulaşılabilmektedir.
Avustralya Ulusal Üniversitesi (ANU) Sözlü Tarih Projesi:
https://find.anu.edu.au/search?q=oral%20history&mq=%22oral%20history%22
Üniversitenin çeşitli birimlerinde yapılmış olan sözlü tarih görüşmeleri ana kütüphane
sayfasındaki tarama ile görülebilmekte, özet içeriklere ulaşılabilmektedir. Ancak tam deşifrelere
çevrimiçi ulaşılamamaktadır. Özetler incelendiğinde Avustralya kültürü, Aborjin Kültürü ve
biyografi çalışmalarının ağırlıklı olduğu gözlenmiştir.
3.4. Yeni Zelanda’da Sözlü Tarih Arşivleri
Yeni Zelanda ve Vietnam Savaşı Anıları: https://vietnamwar.govt.nz/
Yeni Zelanda hükümetinin Vietnam Savaşı gazilerine yönelik olarak oluşturduğu sözlü tarih
projesidir. Vietnam Savaşında savaşan Yeni Zelandalı askerlerin anı ve hatıraları çerçevesinde
savaştan nasıl etkilendiklerinin izini sürmektedir. Görüşme özetlerine çevrimiçi ulaşılabilmekte
ancak deşifrelerine ve kayıtlarına çevrimiçi ulaşılamamaktadır.

431

VII. INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
April 22-24, 2022, Antalya, Türkiye

3. 5. Güney Afrika’da Sözlü Tarih Arşivleri
Cape Town Üniversitesi, Humanitec, Popüler Hafıza Merkezi/Sözlü Tarih Arşivi:
https://www.digitalcollections.lib.uct.ac.za/humanitec/cpm#:~:text=The%20Centre%20for%20
Popular%20Memory%20(CPM)%20was%20an%20oral%20history,Cape%20Town%2C%20b
ut%20independently%20funded.
Cape Town Üniversitesine bağlı olarak kurulan HUMANITEC (Beşeri Bilimler Bilgi Teknolojisi
Komitesi) 2008 yılında Duke ve Rhodes Üniversiteleri işbirliği ile Güney Afrika’nın kültürel
mirasını korumak üzere Popüler Hafıza Merkezi kurarak, merkez bünyesinde bir sözlü tarih
arşivi oluşturmuştur. Dijital koleksiyona bağlı olarak çevrimiçi ulaşılabilen sözlü tarih
görüşmeleri https://www.digitalcollections.lib.uct.ac.za/centre-popular-memory adresinde yer
almaktadır. Çok eski tarihlere kadar inen görüşme kayıtları oldukça ilgi çekici Boer Savaşları ’da
dahil olmak üzere Britanya’ya İmparatorluk tarihine ilişkin dikkat çekici veriler içermektedir.
3.6. Kanada’da Sözlü Tarih Arşivleri
Kanada Sözlü Tarih Derneği: https://cha-shc.ca/affiliates/coha.htm
Hakkında kısa bir bilgilendirme dışında bilgi içermeyen web sayfası nedeniyle yayın ve proje
destek faaliyetlerinde bulunduğu anlaşılmakla birlikte dernek hakkında detaylı bilgi
edinilememektedir.
Concordia
Üniversitesi
Sözlü
Tarih
ve
Dijital
Öykü
Anlatımı
Merkezi: https://storytelling.concordia.ca/
Sözlü Tarih, dijital medya, sanat ve eğitim arasındaki bağlantıları araştıran merkezin görselişitsel sözlü tarih arşivi bulunmaktadır. Koleksiyonların ad ve içerikleri çevrimiçi
incelenebilmekte ancak görüşme kayıtlarına ulaşmak için merkez ile irtibata geçmek
gerekmektedir.
3.7. İsrail’de Sözlü Tarih Arşivleri
Yad Vashem: Dünya Soykırım “Holocaust” Anma Merkezi:
https://www.yadvashem.org/
1953 yılında II. Dünya Savaşı’ndaki Yahudi Kurbanların anısını korumak, Nazilere karşı savaşan
Yahudileri ve Yahudilere yardım eden Yahudi olmayanları onurlandırmak; II. Dünya Savaşı
sırasında yaşanan olayların bir daha yaşanmasına engel olmak için özelde Holocaust, genelde
soykırım üzerine araştırmalar yapmak üzere kurulmuş bir merkezdir. Müze, arşiv, anıt, anma
salonu gibi çeşitli bölümlerden oluşan bu büyük merkezde 1993 yılında Uluslararası Soykırım
Araştırmaları Enstitüsü kurulmuştur. Enstitünün sözlü tarih proje ve çalışmalarını da içeren geniş
bir dijital koleksiyonu bulunmaktadır. Enstitünün youtube kanalından görüşme kayıtları
izlenebilmektedir. https://www.youtube.com/user/YadVashem
3.8. Almanya’da Sözlü Tarih Arşivleri
Tarih ve Biyografi Enstitüsü “Alman Belleği” Arşivi:
https://www.fernuni-hagen.de/geschichteundbiographie/deutschesgedaechtnis/index.shtml
Alman tarihine ilişkin çeşitli sözlü tarih görüşmelerini içeren arşiv farklı koleksiyonlarda
yaklaşık 2700 görüşme kaydını içermektedir. Bazı görüşmelerin deşifrelerine sınırlama
olmaksızın ulaşılabilmekte ancak çoğunluğu için arşiv ile irtibata geçmek gerekmektedir. Arşivin
sahip olduğu koleksiyonlar arasında en ilgimi çeken koleksiyon 1939-1945 yılları arasında
Almanya’da zorunlu çalışmaya tabi tutulmuş 26 ülkeden 600 kişi ile yapılan röportajları içeren
koleksiyon oldu. https://www.zwangsarbeit-archiv.de/index.html
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3.9. İspanya’da Sözlü Tarih Arşivleri
Sözlü
Tarih
Arşivi
(Ahozko
Historiaren
Artxiboa)
AHOA:
http://www.ahoaweb.org/english.php
Bask Özerk Bölgesi’nde insan hatıralarını toplamak, korumak; sözlü ve görsel-işitsel tanıklıkları
yaymak amacıyla kurulmuş 2004 yılında kurulmuş bir arşivdir. Arşivin sahip olduğu
koleksiyonların özet içeriklerine http://www.ahoaweb.org/collections.php adresinden
ulaşılabilmekle kaynak kişi üzerine tıklandığında hem deşifrelere hem de ses dosyalarına online
ulaşılabilmektedir.
3.10. İran’da Sözlü Tarih Arşivleri
Direniş Edebiyatı ve Kültürü Araştırmaları Çalışma Merkezi, İran Sözlü Tarihi:
http://www.oral-history.ir/?language=1
Resmi olarak 2009 yılında İran İslam Devriminin 30.yılında İran Sözlü Tarih Seminerleri ile
yapılan çalışmalara dayanarak kurulmuştur. Eğitim amaçlarının yanı sıra İran Devrimi ve İran
Kültürüne ilişkin çok sayıda sözlü tarih görüşmesi yapılmıştır. Görüşmelerin deşifreleri Farsça
ve İngilizce olarak sitede yer almaktadır.
3.11. Singapur’da Sözlü Tarih Arşivleri
Singapur Ulusal Arşivi, Sözlü Tarih Merkezi:
https://www.nas.gov.sg/archivesonline/oral_history_interviews/
Singapore tarihine ilişkin Japon işgalinden, Singapore Müziğine kadar geniş bir yelpazede sözlü
tarih çalışmalarını içeren bir arşividir. Görüşmelerin sesli kopyalarına çevrimiçi kolayca
ulaşılabilmektedir.
3. 12. Çin Halk Cumhuriyeti’nde Sözlü Tarih Arşivleri
Hong Kong Sözlü Tarih Arşivi:
https://sunzi.lib.hku.hk/hkoh/
Asya Araştırmaları Merkezi ve Hong Kong Üniversitesi Sosyoloji Bölümü iş birliği ile 2001
yılında kurulmuştur. Arşiv, 200’ün üzerinde bir sözlü tarih koleksiyonuna sahiptir. Arşivde
görüşme koleksiyonları hakkındaki bilgiler Çince ve İngilizce olarak yazılmıştır. Görüşme
içerikleri uzun özet şeklinde verilse de tam deşifre ve görüşme kayıtlarına çevrimiçi ulaşmak
mümkün değildir.
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Sözlü tarih, tarihin kapsamını genişleten, birinci el kaynaklardan biridir. Yöntemin
uygulanmasında araştırmacının insani faktörleri denetlemesi ve kurallara uyması önemlidir.
Sözlü tarihin yöntem olarak gelişimi, Dünya’da dört döneme ayrılarak incelenebilir. Birinci
dönem, 1948’de kurumsallaşmanın başladığı “elit sözlü tarihçilik” ten; 1960’lı yıllarda gelişen
sivil haklar (demokratik haklar) hareketleri ile sözlü tarih kaynak kişilerinin “tarihsel
imtiyazlardan yoksun” bireylere kaydığı 1948-1968 dönemidir. İkinci dönem; 1968-1980
arasında sözlü tarih projelerinin arttığı, kurumsallaşmanın güçlenmesi ile sözlü tarih kullanımının
yaygınlaştığı ve arşivler açısından bir birikimin oluştuğu dönemdir. Üçüncü dönem, 1980-1990
arasında yöntemin tamamen netleştiği, arşiv sayılarında ciddi artışlar yaşandığı dönemdir.
Dördüncü dönem ise 1990’dan günümüze kadar getirilebilir. Bu dönemde, Ronald Grele, Paul
Thompson, Alessandro Portelli gibi profesyonel isimlerin katkılarıyla sözlü tarih yöntemi
netleşmiş, sınırlarını belirlemiştir. Dördüncü dönem aynı zamanda arşivleme ve arşiv kullanımı
hakkında en başarılı dönem olmuştur. Oluşan arşivlerde yaşanan birikim, gelecekte toplumsal
tarihten daha fazla toplumun tarihine odaklanan çalışmaların yapılmasına olanak sağlayacaktır.
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Araştırmanın 1.2. bölümünde açıklandığı üzere sözlü tarihin Türkiye’deki gelişimi daha geç bir
dönemde başlamasına rağmen 1990’lardan sonra Dünya’daki gelişime paralel bir çizgi izlemiş
ve 2005 sonrası önemli bir ivme yakalamıştır. Türkiye’de sözlü tarih çalışmalarının etkinliğinin
ve kullanımının artması için üniversitelerin sözlü tarihe daha fazla ilgi göstermesi gerektiği
anlaşılmaktadır. Ancak sözlü tarih arşivlerinin sahip olması gereken teknik özellikler ve
yöntemde kullanılması gereken teknolojik ekipmanlar sözlü tarih arşivlerinin oluşturulmasında
ciddi bir maddi kaynağı gerekli kılmaktadır. Bu nedenle üniversitelerin sözlü tarih projelerine
ağırlık vermesi kaynak aktarma sorununa çözüm olabilir. Arşivleme çalışmaları açısından
Dünya’da oluşan örnekler bu konuda yol gösterici örneklerdir ve araştırma, bu arşivlerin önemli
bir kısmını dizin halinde listeleme amacına ulaşmıştır. Araştırma, sözlü tarihin; gelişimini,
yöntemini ve sözlü tarih arşivlerinde oluşmuş olan birikimi betimleyerek araştırmacılara yararlı
bir rehber sunmaya çalışmıştır.
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ÖZET
Küreselleşme olgusu ve beraberinde getirdiği yenidünya düzeni ülkelerin değişimini ve
gelişimini zorunlu kılmıştır. Bu yenidünya düzenine ayak uydurabilmek eğitimi geliştirmek ile
mümkündür. Çünkü eğitimin kalkınma ve gelişmeyle çok sıkı bir ilişkisi bulunmaktadır. İnsan
sermayesinin gelişiminin sağlanması ile ülkelerin kalkınması sağlanabilecektir. Yarının
ihtiyaçlarının kestirilemediği günümüzde proaktif yaklaşımlarla sistem başarıya
ulaştırılabilir. Hayatın her alanında meydana gelen bu değişim ve gelişimlerin başında bilimsel
ve teknolojik değişimler gelmektedir. Bu bilimsel ve teknolojik değişimlerin yakalanmasında
şüphesiz mesleki ve teknik eğitim oldukça önemlidir. Mesleki ve teknik eğitim özelinde nitelikli
bir şekilde yetişmiş olan bireyler geleceğe en büyük yatırım olacağından bu yatırımın niteliği
bireyleri yetiştiren kurumların niteliği ile var olacaktır. Bu nedenle, mesleki ve teknik eğitimde
niteliğin kazanılması açısından kalkınma planlarının incelenmesi ve analiz edilmesi gereklidir.
Çalışma sonuçları, kalkınma planlarında mesleki eğitimin gerçekliğini ortaya koymuş ve
kalkınma planları çözümde yetersiz kalmıştır. Bunun yanı sıra siyasi belirsizliklerin Türkiye’deki
etkisi her daim kendini göstermiş kalkınma planlarının etkisini eğitim üzerinde azaltmıştır.
Mesleki eğitimin içinde bulunduğu durumun bir başka nedeni de; finansal kaynakların yetersiz
kalması olarak yorumlanabilir. Kalkınma planlarında ileri gelen hedeflerin aynı şekilde bir
sonraki planda yerini koruması soruların ertelendiğini ya da çözülemediğini açıkça
göstermektedir.
Anahtar sözcükler: Mesleki ve Teknik Eğitim, Kalkınma Planları, Kalkınma, Eğitim.
EVALUATION OF THE PLACE OF VOCATIONAL AND TECHNICAL
EDUCATION IN DEVELOPMENT PLANS
ABSTRACK
The phenomenon of globalization and the new world order brings the change and development
necessity for countries. It is possible to keep up with this new world order by improving
education, because education has a very close relationship with development and improvement.
The development of countries can only be achieved by the development of human capital. In
today's world, where tomorrow's needs cannot be predicted, the system can be brought to success
with proactive approaches. Scientific and technological changes are at the forefront of these
changes and developments in all areas of life. Undoubtedly, vocational and technical education
is very important in catching these scientific and technological changes.
According to the research findings; development plans revealed the reality of vocational
education and remained insufficient in the solution. In addition, the impact of political
uncertainties in the country reduced the impact of development plans on education. Another
reason of bad situation in vocational education can be attributed to insufficient financial
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resources. The leading targets in the development plans remain in the next plan. It clearly shows
that the problems are postponed or cannot be resolved.
Keywords: Vocational and Technical Education, Development Plans, Development,
GİRİŞ
Dünya savaşları ve ekonomik krizler Türkiye’ye büyük zararlar vermiş ve Türkiye de kişi başı
gelirler oldukça düşmüştü. Piyasadaki yetersiz sermaye ve alt yapı sıkıntıları ülke ekonomisini
oldukça sarsmış, ekonomi I. Dünya Savaşı ve 1929 Ekonomik Kriz döneminde sıkıntılardan bir
türlü kurtulamamıştır. Bu dönemde, ekonomik yapının daha çok tarıma dayanması da süreçte
etkili olmuştur. 1923-1933 arası liberal ekonomi politikası izlenmiş ve özel teşebbüs devletçe
desteklemiştir. 1932-1960 yıllarına gelindiğinde ise karma ekonomi sistemi modeli benimsenmiş
ve o dönem için kabul gören sanayi planları bu yaklaşım çevresinde gerçekleştirilmiştir(Yenal,
2002).
Türkiye’de 1929 yılında devletçiliğin uygulamaya konulduğu ve 1930’lu yıllar itibari ile devlette
planlama denemelerinin yapıldığı görülmektedir. 1933 yılında devletçilik politikası ile planlı
sanayileşme dönemine geçilmeye çalışılmış, 1933 yılından itibaren hükümetler yatırım
harcamalarını planlar doğrultusunda gerçekleştirmek yönünde adımlar atmışlardır. 1960 öncesi
dönemdeki planlar tüm ekonomik yapıyı içine almamış kamu yatırımlarını disiplin etmeyi
amaçlamıştır. 1950 yılı itibari ile yeni bir ekonomi modeli olan liberal ekonomi modeli
uygulamaya konulmuştur.1950 ile 1960 yılları arasında altyapı üzerine kapsamlı yatırımlar
yapılmış ve bu dönem altyapı dönemi olarak ifade edilebilir. Türkiye de makro planlama
düşüncesinin etkin olması gerektiği kapsamlı yapı bu dönemde gündeme gelmiştir
(Boratav,2003).
Türkiye 1960 yılından itibaren küreselleşmenin yakın etkileri ve ekonomik kalkınmanın
hızlanması, uygulanacak politikaların devamın sağlanması küreselleşmeye uyum, ekonomide
belirli ölçüde kamu müdalesinin temini açısından kalkınma planlarının uygulanması
amaçlanmıştır. Bu amaçla; Başbakanlığa bağlı Devlet Planlama Teşkilatı 30 Eylül 1960 tarihine
kurulmuştur.
Türkiye’de planlı kalkınma yapısının hayata geçirilmesi ile birlikte uzun vadeli kalkınma
planları, uzun vadeli hedefler yapılmış belirli bir idari disiplin sağlanmaya çalışılmıştır. Keyfi ve
bireysel yapılaşma bir kenara atılıp bir üst politika amaçlanmıştır diyebiliriz. Kalkınma
planlarındaki amaç keyfi hareket etmenin önüne geçmek, ekonomik olarak büyümek ve bunun
yanı sıra kültürel ve toplumsal olarak gelişmektir (Kongar,1998). Bu bağlamda, 1963 yılından
ileri kalkınma planları sosyal güvenlik, iç göç yapıları, dış göç yapıları, nüfus durumu, eğitim,
konut, sağlık, çevre, kültür gibi konular ana hedefler olarak işlenmiştir.
Bilimsel ve teknolojik ilerleme bağlamında toplumların belirli bir gelişim hedefleri mevut olup
bu toplumsal gelişim hedefleri, toplumun yapılanması için belirleyici birer etkendir. Proaktif bir
bakış açısı çerçevesinde küreselleşen dünyaya ayak uydurmak ve çağın gerekliliklerini
yakalamak için belirli zaman dilimlerini kapsayan kalkınma planları hazırlanmıştır. Ekonomi
temelli uygulana gelen kalkınma planları eğitim politikalarından ayrı düşünülmemelidir çünkü
gelişmekte olan ülkeler eğitim politikalarını kalkınmada bir araç olarak
kullanmaktadırlar(Seyidoğlu,1993,s.27). Bu bağlamda kalkınma planları ve eğitim arasındaki
ilişki oldukça kuvvetlidir. Kalkınma planlarının en önemli amaçlarının başında, eğitim
planlamasının geldiği söylenebilir. Aydın (1991), eğitim planlamasını sahip olması gereken
özelliklere göre sınıflandırmış; uzun vadeli olmalı, kalkınma planları ile bütünsel olmalı, eğitim
sistemine bütünsel yaklaşmalı, gelişimde hem nicelik hem nitelik ön planda olmalı, yönetim göz
ardı edilmemelidir. Türkiye’de kalkınma planlarına genel olarak bakıldığında bu planların
tümünde eğitim ile ilgili doğrudan ya da dolaylı hedefler yer almaktadır. Bu nedenle, eğitim
kalkınmanın olmazsa olmazıdır, denilebilir.
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Kalkınma planlarında mesleki ve teknik eğitim adına birçok adım atılmış ve sanayinin taleplerine
cevap verecek nitelikte bir mesleki ve teknik eğitim amaçlanmıştır. Türkiye’de kalkınmanın
planlı bir şekilde yürütülmesinin amaçlandığı 1963 yılından itibaren mesleki ve teknik eğitim
sistemi ekonomik kalkınmanın temelinde ve işsizliğin azaltılmasında önemli bir etken olarak
görülmüştür. Bu nedenle, öğrencilere mesleki ve teknik eğitimde gerekli niteliğin
kazandırılabilmesi için kalkınma planlarının incelenmesi ve yaşanan sorunların tespiti önem arz
etmektedir.
MATERYAL VE METOT
Araştırma, nitel bir çalışma olup yazılı kaynaklar ve arşiv belgeleri çerçevesinde alanyazın
taranarak oluşturulmuş teorik bir çalışmadır. Araştırma yapılırken lisans ve doktora tezleri,
makaleler, kitaplar, kamu krumlarının raporları ve arşivlerden faydalanılmıştır. Geniş bir konu
olan mesleki ve teknik eğitime yönelik tarihsel gelişim süreci içerisinde kalkınma planları göz
önüne alınarak alanyazın taraması yapılmıştır. Alanyazın taramak suretiyle ilgili kaynaklar
derinlemesine incelenmiş değerlendirmeler yapılmış kavramsal çerçeve şekillendirilmiştir.
BULGULAR VE TARTIŞMA
1963-1967 yılları yıllarını kapsayan Birinci beş yıllık Kalkınma planında eğitimle ilgili olarak,
nitelikli insan gücünün sağlanması, eksikliklerin tespiti, yetiştirilecek insan niceliği ve niteliği
üzerinde durulmuştur. Mesleki ve teknik eğitim ise istihdam, eğitim ve araştırma, nitelikli iş gücü
başlıklı bölümlerde kendine yer bulmuş ve kalifiye eleman ihtiyacı ve mesleki teknik eğitime
yönlendirme konularına önem verilmiştir (DPT,1963,s.457-458). Mesleki ve teknik eğitimdeki
bireylere yönelik okula giriş, burs, devlet desteği gibi konular vurgulanmıştır (DPT,1963, s.442).
Eğitim sürecinde öğretmenin önemli olduğu ve öğretmen yetiştiren kurumlara öncelik verilmesi
özellikle kaleme alınmıştır (DPT,1963, s.458) Sektörde mesleki gelişim ve ilerleme yerine
sadece unvan yarışının olduğu ve bu bağlamda ara eleman ihtiyacının her geçen gün arttığı ve
ihtiyacın varlığını koruduğu vurgulanmıştır (DPT,1963, s.368). Bilimsel gelişme anlamında
bakacak olursak bu dönemde kurulan TUBİTAK oldukça önemli bir adımdır. Günümüzün
sorunu olan nitelikli ara eleman ihtiyacı birinci kalkınma planı zamanında da mevut olup yüksek
mühendis, mühendis, tekniker, formen dağılımı aşağıya doğru artış kaydedilmesi ve mesleki
gelişime engel olan mevzuatlar değişmelmesi benimsenmiştir (DPT,1963, s.370). Eğitim
bakımında birimci beş yıllık kalkınma planı ile büyük harcamalar yapılmış ancak sistemde bir
bütüncül bakış açısı olmaması, eğitim örgütlerinin dağınık olması, harcama verimsizliği gelişimi
de engellemiştir (Güven,1995). Güven(1995)’e göre eğitim sektörü ile ekonomik ve sosyal yapı
örtüşmemiş, sanayinin talep ettiği iş gücü karşılanamamıştır.
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 1968-1972 yılları içerisini kapsayan planda ilk plandaki
hedefler dikkate alınmış ve bunun yanı sıra eğitimden faydalanma doğrultusunda fırsat eşitliği
üzerinde durulmuştur. Bu plan hazırlanırken birinci beş yıllık kalkınma planı eksiklikleri
giderilme yolunda çalışmalarda yapılmıştır. Bu yıla kadar eğitim ile paydaşlar arası ilişkiye
yönelik adımlar atılamamış çevre ile ilişki eğitim örgütünün kendi içinde kalmıştır. Nitelikli
eğitim gerektiren mesleki ve teknik öğretimde istenilen seviyeye ulaşılamamıştır. Bunların yanı
sıra okullarda yatılı okul sistemi ve burslar istenilen ölçüye ulaşamamıştır(Güven,1995). Birinci
planda gözlenen öğretmen yetersizliği ve öğrenci sayılarındaki orantısızlık bu plan sonrasında da
kendini göstermiştir. Plan geneline bakıldığında eğitimde istenilen seviyeye hem nitelik hem de
nicelik bakımından ulaşılamamıştır. Kız teknik okullarının nitelik kazanması, mezunların eğitim
aldıkları alanlarda çalıştırılması gibi konular ikinci beş yıllık kalkınma planında yer bulmuştur
(DPT,1968, s.59). Bu planda eğitimin yanı sıra çalışan kesim üzerinde de durulmuş hizmet içi
eğitimlerden bahsedilmiş ve niteliksel katkı vurgulanmıştır (DPT, 1968, s.160). Endüstri için
her kademede teknik personel yetiştiği fakat bu personellerin hem nicelik hemde nitelik olarak
yetersiz olduğu ve mevcut personelin yurt dışına kaydığı özellikle vurgulanmıştır(DPT, 1968,
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s.508). Sanayi kesimi sorunlarına değinilmiş mesleki ve teknik eğitim alan bireylerin hem
nicelik hem nitelik olarak eksikliğinden dolayı başta küçük sanayi esnafında olmak üzere makine
ve teçhizatın atıl duruma düştüğü ve nicelik-nitelik konularının karşılanmadığı vurgulanmıştır
(DPT, 1968, s.542). İkinci beş yıllık kalkınma planında yaygın eğitim vurgulanmış ve yaygın
mesleki ve teknik eğitim el sanatlarına değinilmiştir. Bu alanda çıraklık eğitim sistemi
geliştirilecektir vurguları bu planda yer almaktadır (DPT, 1968, s.545). İkinci beş yıllık kalkınma
planında çıraklık eğitimi sistemi üzerinde durulmuş ve mesleki eğitimin temeli olarak çıraklık
eğitim görülmüş geliştirilmesi amaçlanmıştır. Dönem planları oluşturulurken bir üst akıl
eksikliği hep kendini göstermiş planlar dönemin siyasi yapısından yakından etkilenmiştir. İkinci
beş yıllık kalkınma planı oluşturulurken dönemin siyasi politikasından etkilenildiği
ortadadır. Süleyman Demirel Hükümetinin eğitim politikası olarak sunduğu “herkes için eğitim”
görüşü bu planda fırsat ve imkân eşitliği olarak kendini göstermiştir. Bu dönemde Demirel
hükümetinin politikaları dönemin eğitimini şekillendirmiş olmakla beraber dönem içindeki mali
krizler ve askeri muhtıra politikaların gerçekleşmesini engellemiştir. Dönemlerde siyasi yapılar
ve ülke içinde yaşanılanlar planların işleyişini görüldüğü üzere yakından etkilemiştir.
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı 1973-1977 yıllarını kapsamakta olup birinci ve ikinci eğitim
planlarının mesleki teknik eğitime ağırlık vereceği söylenmesine rağmen başarılı olamadığı, statü
ve istihdam sorunlarının devam ettiği vurgulanmıştır. Buradan sorunların çözülemediği ortaya
çıkmaktadır(DPT, 1973, s.85). Kalkınma planlarında yer bulan mesleki ve teknik eğitim ülkenin
kalkınması için oldukça önemli olup sorunların çözülmesi gerekliliktir. Üçüncü beş yıllık
kalkınma palında kendinden önce gelen kalkınma planları derinlemesine incelenmiş ve süreç
içerisinde meydana gelen sorunlar değerlendirilmiştir. Plan dâhilinde yetişmiş insan gücüne olan
ihtiyaç vurgulanmıştır. Ekonomik ve sosyal yönden kalkınmak için nitelik olarak yeterli bireyler
yetiştirilmesi konusu yer almıştır. Bireylerin becerilerinin ve bilgilerinin geliştirilmesi
kalkınmaya olumlu etkiler sunacaktır konusu üzerinde özellikle durulmuştur(DPT, 1973, s.90).
Kız teknik okullarının nitelik kazanması, mezunların eğitim aldıkları alanlarda çalıştırılması gibi
konular ikinci beş yıllık kalkınma planında yer bulmuştur (DPT,1968, s.59). Bu planda eğitimin
yanı sıra çalışan kesim üzerinde de durulmuş hizmet içi eğitimlerden bahsedilmiş ve niteliksel
katkı vurgulanmıştır (DPT, 1968, s.160). Endüstri için her kademede teknik personel yetiştiği
fakat bu personellerin hem nicelik hemde nitelik olarak yetersiz olduğu ve mevcut personelin
yurt dışına kaydığı özellikle vurgulanmıştır(DPT, 1968, s.508). Sanayi kesimi sorunlarına
değinilmiş mesleki ve teknik eğitim alan bireylerin hem nicelik hem nitelik olarak eksikliğinden
dolayı başta küçük sanayi esnafında olmak üzere makine ve teçhizatın atıl duruma düştüğü ve
nicelik-nitelik konularının karşılanmadığı vurgulanmıştır (DPT, 1968, s.542). Dönem planları
oluşturulurken bir üst akıl eksikliği hep kendini göstermiş planlar dönemin siyasi yapısından
yakından etkilenmiştir. Süleyman Demirel Hükümetinin eğitim politikası olarak sunduğu
“herkes için eğitim” görüşü bu planda fırsat ve imkân eşitliği olarak kendini göstermiştir. Bu
dönemde Demirel hükümetinin politikaları dönemin eğitimini şekillendirmiş olmakla beraber
dönem içindeki mali krizler ve askeri muhtıra politikaların gerçekleşmesini engellemiştir.
Dönemlerde siyasi yapılar ve ülke içinde yaşanılanlar planların işleyişini görüldüğü üzere
yakından etkilemiştir.
Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı 1979-1983 yılarını kapsamakta olup eğitim sisteminin hem
niteliksel hem de niceliksel iş gücü yetiştirmedeki eksikliği vurgulanmıştır (DPT, 1979, s.148).
Toplumun yaygın eğitim hizmetinden yeterince faydalanamadığı vurgulanmıştır (DPT, 1979,
s.150). Mesleki eğitim ön plana alınmış ve her yerde her zaman eğitim anlayışı ile meslek
kurslarının ve yetişkinlere yönelik kursların düzenlenmesi belirtilmiştir(DPT, 1979,
s.671). Dördüncü beş yıllık kalkınma planına göre mesleki ve teknik eğitimin kalkındırılması
temel ilke olarak kabul görmüştür. Teknik liseler ara eleman ihtiyacını giderecek şekilde, üretim
sürecinin ara eleman ihtiyacına cevap verecek biçimde, sanayinin- endüstrinin ihtiyacı
doğrultusunda programları barındıracak şekilde dizayn edilecek ve bu amaç doğrultusunda kız
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ve erkek nitelikli bireyler yetiştirilecektir. Bu plan dâhilinde paydaşların ve başta sanayinin
katkısı alınarak kamu ve işletmeler ile işbirliğinin sağlanması doğrultusundan düzenlemeler
yapılacaktır. Bu alandaki tüm öğrencilerin yüksek eğitime yönlendirilmesi esastır, cümlesi
özellikle yer almıştır. Mesleki ve teknik ortaöğretime kaynak teşkil edecek öğretmenlerin
yetiştirilmesi yani nitelik ve niceliği yakalama konusunda çalışmalar yapılacaktır. Mesleki
yaygın eğitimle ele alınmış örgün eğitimi tamamlayacak şekilde dizayn edilmesi vurgulanmıştır.
Bu sanat okulları değişen üretim yapısı göz önüne alınarak esnek ve işlevsel olarak
yapılandırılacaktır şeklinde vurgulanmıştır(DPT, 1979, s.453). Önceki kalkınma planlarında
mesleki ve teknik eğitime ağırlık verilmesi, niteliğini ve niceliğin yakalanması, yaygın eğitim
yolu ile sanayi ihtiyaçlarına cevap verme gibi hedeflerin gerçekleşmediği dördüncü beş yıllık
kalkınma planında ortaya konulmuş ve mesleki teknik liselerin daha çok uygulamaya dönük, iş
üretebilen, yaratıcı, işini seven, mesleğini bilen, beceri ile donatılmış bireylere olan gereksinim
vurgulanmıştır(Eroğlu,2001, s.61).
Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 1985-1989 yıllarını kapsamakla beraber hedef kitle olarak 1564 yaş grubu seçilmiş yaygın ve hizmet içi eğitimlerle istihdam edilmeli benimsenmiştir
(DPT,1985, s.127). Eğitimin bütün kademelerine niteliğin arttırılması esastır, cümlesiyle
vurgulanmış özellikle nitelik üzerinde durulmuştur. Ayrıca teknik eğitim konusunda çalışmalara
önem verililmiştir(DPT,1985, s.120). Bu cümle ile “mesleki eğitim” her kalkınma planında
kendine yer bulmuştur denilebilir. Özellikle beceri eğitimleri vurgulanmış nitelik arttırmak
amaçlanmıştır. Teknik personel yetiştirilecek denmektedir. Beşinci beş yıllık kalkınma planda
örgün eğitimde daha ileriye gidemeyen hayata atılacak olan bireylere yaygın eğitim kapsamında
mesleki programlar başlatılacak, şeklinde bir vurgu mevcuttur. Bu planda mesleki ve teknik
eğitim üzerinde oldukça çok durulmuş olup mesleki ve teknik alanda iş öncesi eğitimler ile
kapsamlı hizmet içi eğitim programlarının tüm iş yerlerinde verilmesi gerektiği ve böylece
verimliliğin artacağı ifade edilmiştir. Özel sektör bu tarz iş başı uygulamalara teşvik edileceği,
sanayinin ihtiyacı olan nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılamak üzere programların
geliştirilmesi ve hızla teknisyen eğitimlerinin hayata geçirilmesi benimsenmiştir(DPT,1985,
s.180). Mesleki ve teknik eğitimin yaygı ve örgün boyutu üzerinde oldukça uzun durulmuş olup
örgün ve yaygın yapının bir bütün olarak paralel ve iç içe yürütülmesi sağlanmalıdır, vurgusu
geçmektedir. Yaygın ve örgün aynı seviye mezunları eşdeğer kabul edilip mesleği yapmaya
sertifika alacaklardır. Özellikle beşinci beş yıllık kalkınma planına özel okul teşviki üzerinde
durulmuş eğitim kalite teşvik, denetim konuları için düzenleme yapılması gerektiği konu
olmuştur. Teknik dallarda İngilizce eğitimin çok gerekli olduğu ve Almanca içeren eğitim
yapacak Anadolu ve imam hatip liseleri gerekliliği kendine yer bulmuştur. Ayrıca bu plan
dâhilinde beden eğitimi ve spor meslek liselerinin açılması ön görülmüştür. (DPT,1985).
Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı 1990-1994 yıllarını kapsamakta ve kadınların eğitimleri,
mesleki gelişimleri planda kendine yer bulmaktadır. Kadınların mesleki eğitimden faydalanması
doğrultusunda imkânlar sunulacaktır, ifadesi yer almaktadır (DPT,1990, s.287). Mesleki
rehberlik sistemi kendini göstermiş ve öğrencileri ilgi ihtiyaçları doğrultusunda mesleğe
yönlendirilmesi gerektiği vurgulanmıştır (DPT,1990, s.295). Altıncı beş yıllık kalkınma planı
döneminde uluslararası ekonomik ilişkilerin gelişmiş olması, bilgi toplumu çağının ilerlemesi,
mesleki yapılardaki hızlı gelişimler, iş gücü piyasasındaki küreselleşme etkili hızlı ivmelenme
neticesine plan döneminde yaygın eğitimin öneminin artacağı öngörülmüştür. Bu doğrultuda
yaygın eğitim teşvik edilecek, kaynaklar arttırılacak, çıraklık eğitim konusunda paydaşlar ile
işbirliğine gidilecektir(DPT,1990, s.292). Ekonomin ihtiyaç duyduğu nitelik sahibi ara eleman
ihtiyacı yetiştirilmesi işini yürütecek olan melek ve teknik eğitime öncelik verilecek
yükseköğretime devam etmek isteyen mezunların kendi branşlarında yükselmeleri ve
yükseköğretime özendirilmesi üzerine düzenlemeler yapılması(DPT,1990, s.292), yaygın
eğitimin paydaş kuruluşlar ile işbirliği sağlamak suretiyle geliştirilmesi için yasal altyapı
düzenlenmesinin gereği üzerinde durulmuştur(DPT,1990, s.293-297). Altıncı kalkınma planını
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diğer planlardan farklı kılan en önemli özellik bir önceki plan döneminde yapılanların bu planda
değerlendirilmemiş olmasıdır.
Yedinci Kalkınma Planı 1996-2000 yıllarını kapsamakta ve meslek liselerine yönlendirmenin
gerektiği vurgulanmıştır (DPT,1996, s.12). Yabancı dilde eğitim vurgulanmış ve bu doğrultuda
yabancı dil eğitimi mesleki eğitimde de kendini göstermiştir. Örgün ve yaygın eğitimdeki her
kademede yatay geçişe imkân verilmiş ve esnek yapıya kavuşturmak amaçlanmıştır. Esnek yapı
için ise modüler eğitime geçilmesi gerekliliği vurgulanmıştır. Modüler eğitim yapısı bu planda
kendine yer bulmuştur. Yedinci beş yıllık kalkınma planı dâhilinde eğitime bilgi çağı insan
yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Bu yıllarda Avrupa Birliğine uyum süreci dâhilinde 21.yüzyılın
gerekliliklerine uyum için eğitimlerin revize edilmesi amaçlanmıştır(Örgür, 2005). Örgün ve
yaygın eğitim kurumlarında eşdeğer yapıdaki eğitimleri alanlara ortak meslek sertifikanın
verilmesi, meslek standartlarının tespiti yapılacak ve bu tespit çerçevesinde sertifikasyon ve
sınav sistemi dizayn edilmesi kabul edilmiştir. Bu amaçları gerçekleştirmek üzere Meslek
Standartları Kurumu oluşturulacağı, eğitim yapısının uluslararası sisteme uyumlu getirilmesinin
sağlanması, özel kesim ve üniversiteler ile işbirliği içine orta vadeli yeni meslek türlerinin
tespitinin yapılacağı, bu bağlamda değişime ayak uyduracak nitelikli bireyler geliştirilmesine yer
verilmiştir (DPT,1996).
Sekizinci Kalkınma Planı 2001-2005 yıllarını kapsamakta olup tüm desteğe rağmen mesleki
eğitimde ilerleme sağlanamadığı vurgulanmıştır (DPT, 2001, s.14). Yaygın eğitim ile mesleki
teknik eğitime desteğin gerekliliği vurgulanmış ve dikkat çekilmiştir. İş hayatına atılanların
nitelikleri düşük ve bu verimliliği düşürmektedir. Buda mesleki teknik eğitimin önemini
göstermektedir (DPT,2001, s.15).Yine sekizinci kalkınma planında meslek standartlarının ortaya
konulmasının gerekliliği vurgulanmış ve sektörle iş birliği gerektiği ortaya konulmuştur.
Sekizinci beş yıllık kalkınma planına gelindiğinde bir çok sorun halen varlığını korumakta ve
çözülememiştir. Bu dönemde nicelik olarak büyük artışlar olmakla beraber nitelik bakımından
istenilen seviyeler yakalanamamıştır. Ortaöğretime etkin bir yönlendirme sisteminin
bulunmaması, mesleki eğitimin niteliksel olarak yetersiz kalması, sanayi-paydaş işbirliğinin
oluşmaması sebebiyle yüksek öğretim kapısındaki yığılmalar artmıştır(DPT, 2001). Uygulamalı
eğitimlerin meslek yüksekokullarında verilmesi yer almakta(DPT,2001) ve mesleki ve teknik
eğitim ve çıraklık eğitimin ekonominin ve iş çevrelerinin isteklerine çözüm sunabilmesi ve
işbirliğinin sağlanması amacıyla 3308 sayılı çıraklık eğitim kanunu ile gerekli düzenlemeler
hayata geçirilmiştir.
Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı 2007-2013 yıllarını kapsamakta olup bu planda ise
modüler eğitimin gerekliliği ve geçilmesi gerektiği tekrar ortaya konmuştur. Sınav ve
belgelendirme temeline dayanan mesleki bir yeterlilik sisteminin oluşturulması gerektiği ifade
edilmiştir. Mesleki ve teknik eğitimde esnek bir yapı dizayn edilecek ve modüler sisteme geçiş
yapılacaktır. Mesleki ve teknik eğitim kademelerinde program bütünlüğünü esas alan tek bir yapı
şekillendirilecektir. Mesleki teknik eğitimde uygulama eğitimleri arttırılacak ve niteliği arttırma
yönünde uygulama temelli eğitim geliştirilecektir. Mesleki standartların yakalanması ve mesleki
standartların geliştirilmesi Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi üzerine olan çalışmalar
tamamlanacak ve sistem dâhilindeki mesleki eğitim sistemi geliştirilecektir(DPT, 2007).
Dokuzuncu beş yıllık kalkınma planı önceki planlar gibi kapsamlı bir plan değil daha sade bir
plan olarak değerlendirilebilir. Ekonominin talep ettiği yetkinlikler doğrultusunda nitelikli
bireyler yetiştirmesi ve işgücü piyasa ihtiyaç analizlerinin yapılması, mesleki ve teknik eğitimde
esnek bir yapı dizayn edilmesi ve modüler sisteme geçiş yapılması, mesleki ve teknik eğitim
kademelerinde program bütünlüğünü esas alan tek bir yapı oluşturlması, mesleki teknik eğitimde
uygulama eğitimlerinin arttırılması ve niteliğin arttırılması yönünde uygulama temelli eğitimin
geliştirilmesi benimsenmiştir. Mesleki standartların yakalanması ve mesleki standartların
geliştirilmesi Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi üzerine olan çalışmaların tamamlanması ve
sistem dâhilindeki mesleki eğitim sistemisinin geliştirileceği belirtilmiştir(DPT, 2007).
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Onuncu Kalkınma Planı 2014-2018 yıllarını kapsamakta olup ülke yeterlilikleri göz önüne
alınarak eğitim öğretimin meslek standartlarına sokulması, güncellenmesi gerekliliği ifade
bulmuş, bu bağlamda ulusal ve uluslararası alanda geçerli diplomaların olacağı sistemlerin
geliştirileceği belirlenmiştir. Ortaöğretim ve yükseköğretim bütünlüğünü sağlayacak uygulama
temelli bir yapılanma üzerinde durulmuştur (Kalkınma Bakanlığı, 2013). Eğitim sistemi sanayi
işbirliğindeki aksaklıkların giderilerek uyumun yakalanması, hayat boyu öğrenme sisteminden
hareketle sanayinin, iş hayatının, ekonominin gereklilikleri doğrultusunda becerilerin
kazandırılmasının sağlanması, okul işletme işbirliğinin geliştirilerek orta ve uzun vadede
güçlendirilmesi yoluna gidilmesine yer verilmiştir. Geçmiş planlarda da kendine yer bulan
mesleki eğitim kademeleri arasındaki program bütünlüğünün sağlanması ve işletmenin talep
ettiği uygulamalı eğitime tüm kademelerde ağırlıkla verilmesi(Kalkınma Bakanlığı, 2013), hayat
boyu öğrenme üzerinde oldukça fazla durulmuş ve bütçeden pay ayrılacağı vurgulanmıştır. Bu
kalkınma planında; “Dünyada bilginin önemi giderek artmakta, yenilikçilik ve farklılık yaratma
rekabetin en önemli unsurlarından biri olmaktadır” cümlesi kendine yer bulmuş bu konuda
gelişmenin öneminden bahsedilmiştir(Kalkınma Bakanlığı, 2013). Onuncu beş yıllık kalkınma
planında özellikle güçlü toplum ve nitelikli insan başlıkları ele alınmıştır. Mesleki ve teknik
eğitim diplomalarını ulusal ve uluslararası düzeyde geçerliliğini sağlayacak şekilde uygulama
temelli olması hedeflenmiştir.
On Birinci Kalkınma Planı 2019-2023 yıllarını kapsamaktadır. Bu planda ülkemizin teknolojik
gelişmelerinin mesleki eğitimde farklı nitelikleri gerektirdiği ve uygun yapılanmanın sağlanması
gerekmektedir (STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI (SBB),2019, s.11). Nitelikli iş gücünün
arttırılması ve mesleki eğitimin özendirilmesi (SBB,2019, s.31-69), mesleki eğitim ve
yükseköğretimin iş dünyasıyla koordinasyonu sağlanmalı, iştiham geliştirilmeli(SBB,2019,
s.69), mesleki ve teknik eğitim de eğitim öğretimini sürdüren öğrencilere yönelik destek
ödemelerin yapılması, on birinci beş yıllık kalkınma planı içerisinde çalışma hayatı dışında kalan
bireyler yer bulmuş iş gücüne dâhil olmaları için imkân sağlanması yer almaktadır. Daha nitelikli
ve kaliteli bir eğitimin yaygınlaştırılmış bir yapı ile iş hayatı talepleri doğrultusunda sağlanacak
ve iş gücü dışında kalanların bu eğitim ile iş gücü içine alınması(s.27). Mesleki eğitim
programların güncellenmesi, paydaşlar ile iş birliği yapılması, mesleki eğitim portallarının
oluşturularak arz-talep dengesinin sağlanması, mesleki ve teknik eğitim okullarının özel sektör
ile bir bütün haline gelmesi ve uyumlu çalışmanın sağlanması, mesleki eğitimde parasız yatılı
imkânların arttırılması, sektör talepleri göz önüne alınarak fiziki imkân ve malzeme imkânları
arttırılarak eksikliklerin giderilmesi planda yer almaktadır (s.70). Çalışma koşullarının mesleki
eğitimi özendirecek ve geliştirecek şekilde geliştirilmesi(s.31), özellikle mesleki eğitimde
istihdam seferberliği ve yapısal dönüşümün sağlanması ve atölye imkânlarının modernizasyonu
vurgulanmıştır(s.138). Özel sektör teşvik edilecek ve okul açmaları konusunda teşvik verileceği,
özel mesleki ve teknik Anadolu Lisesi sayılarının başta organize sanayi bölgeleri olmak üzere
arttırılması planlanmıştır(s.139). Özel okullar üzerinde durulmuş eğitim destek ödeneklerinin
sektörün ihtiyaçları göz önünde bulundurularak şekillenmesinin sağlanacağı ifadesine yer
verilmiştir. On birinci kalkınma planında iş gücünün niteliğini yükseltmek temel politika olarak
kabul edilmiştir. Eğitim, üretim ve istihdam arasındaki ilişkiyi güçlendirmek adına sanayi eğitim
arasındaki uyum sağlanması ve özel sektörün ihtiyaçlarını karşılamak esas alınmıştır(s.70).
Eğitim sektörünün fiziki yapısı değerlendirilirken mesleki ve teknik eğitimin yeterli fiziki yapıya
sahip olmadığı ve atölyelerin modernizasyonu için çalışmalar yapılacağı bunu yanında tasarım
ve beceri atölyelerinin yapılacağı ve eğitimin her kademesinde niteliğin en üst seviye çıkarılağı
üzerinde durulmuştur(s.102). Niteliğin arttırılması ile birlikte üretime yönelik çalışmalar ve
istihdama yönelik seferberlik başlatılacağı, plan döneminde tüm atölye imkânlarının modernize
edileceği ve eğitim istihdam ilişkisinin kurulması, mesleki ve teknik eğitimin daha etkin
kullanılması ve döner sermaye üzerine çalışmaların arttırması(SBB,2019,s.138), bozulmuş olan
mesleki ve teknik eğitim algısının düzeltilmesi için tanıtım faaliyetlerinin yapılması, özel sektör
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ile işbirliği protokollerinin arttırılması, özel sektörün mesleki eğitim merkezi kurabilmeleri için
mevzuat düzenlemesinin yapılması ve mesleki ve teknik eğitimin istihdamı artırabilmesi için
istihdamlara farklı maaş vb. teşviklerin uygulanması kabul edilmiştir (SBB,2019,s.139).
SONUÇ VE ÖNERİLER
Kalkınma planlarının analizi sonucunda, mesleki eğitim sistemi göz önüne alındığında mesleki
eğitimin ilk plandan son plana kadar ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğu bir gerçektir. dır demek
mümkün. Gelişen toplumlar çağın gerekliliklerini yerine getirecek ve küreselleşme sürecinde
geri kalmayacak şekilde eğitim sistemlerini organize etmelidir. Bu süreçte söz konusu toplum ve
insan yapısı göz önüne alınarak eğitim sistemi çarkları oluşturulmalıdır. Asıl olan eğitim
sisteminin iyi kurulması ve uzun vadede sonuçlar beklenmesidir. Akıl ve yetenek çerçevesinde
düşünüldüğünde toplumlar benzer dağılım gösterir ve esas olan bu çevrenin kullanımında
sistemin işletilebilmesidir. Mesleki ve teknik eğitimde bir yönetim boşluğu ve dolayısıyla alınan
kararların uygulanamaması göze çarpmaktadır. Sistem yaklaşımıyla, mesleki eğitime
bakıldığında, mesleki eğitimdeki sorunlar bütün makroekonomik yapıyı etkilemektedir. Problem
çözümü yapısal değişimlerle mümkün olabilir. Zımparalamak yerine sistem analizi yapılıp köklü
ve uzun vadeli çözümler üretilmelidir. Genel değerlendirme yapılacak olursa mesleki ve teknik
öğretim kurumlarının oldukça derin bir geçmişe sahip olduğu ve çok sayıda kalkınma planlarında
yer verilmiştir. İlerleyen süreçte mesleki eğitimi kalkındırmak doğrultusunda birçok çalışma
yapılmış ve projeler hayata geçirilmiştir. İlerlemeci bir yaklaşım güdülmüş sürekli bir yenilenme
ve değişim anlayışına girilmiştir. Ulusal ve uluslararası projeler yürütülmüş ve eğitimin tüm
paydaşları ile işbirliği sürecine girilmiştir. Mesleki ve teknik eğitim geçmişten bugüne belli başlı
köklü sorunlarla devam etmektedir. Nitelikli insan gücü yetiştirilmesi ve temini bu sorunların
başında gelmektedir. Nicelik hedeflerine ulaşılırken nitelik tam anlamıyla yakalanamamıştır.
Mesleki ve teknik eğitimin dününden bugününe yapıla gelen çalışmaların ana ekseriyetini niteliği
arttırma, mezunların iş imkânlarını arttırma, kaliteyi arttırma, üretimi arttırma şeklinde dizayn
edilmiştir. Eğitimi etkileyen tüm unsurlar mesleki eğitim tekelinde bu başlıklar etrafında
şekillenmiştir. Yapıla gelen çalışmalar neticesinde bir boşluk göze çarpmakta ve bu boşluğun en
öenmli nedeni, paydaş işbirliğinin etkin bir şekilde kurulamamasıdır. Sektörün beklentileri
doğrultusunda niteliğin oluşturulamadığı ve mesleki rehberliğin yetersizliği kendini
göstermelidir. Modüler eğitim sistemi ile esneklik sağlanması amaçlasa da sistem katılığını
sürdürmüştür. Mesleki eğitim önüne çıka gelen engeller eğitimin gelişmesini derinden
etkilemiştir. Yaklaşım ilerlemeci bir felsefeyle yapılsa da süreç geleneksel yaklaşımları
barındırmıştır. Eğitimi geliştirmek için kişiyi geliştirmek esastır. Eğitimin kalkınma ve
gelişmeyle ilişkisi tam burada ortaya çıkacaktır. Gelişmiş bireyler sistemin tamamını etkileyecek
ülkesel kalkınma sağlanacaktır. Bütün kadar parçada anlamlıdır. Ülkenin kalkınması için gerekli
olan insan gücü sürekli gelişmek ve yenilenmek zorundadır. Yarının ihtiyaçlarının
kestirilemediği günümüzde proaktif yaklaşımlar sistemi başarıya götürecektir. Araştırma
çerçevesinde değerlendirme yapacak olursak kalkınma planları mesleki eğitim gerçekliğini
ortaya koymuş ve çözümde yetersiz kalmıştır. Nedensel bir yaklaşımla yaklaşırsak sebep olarak
ulaşılması güç amaçlar konulmuş demek mümkündür. Bunun yanı sıra siyasi belirsizliklerin
ülkedeki etkisi her daim kendini göstermiş kalkınma planlarının etkisini eğitim üzerinde
azaltmıştır. Bir diğer nedende, finansal kaynakların yetersiz kalması olarak yorumlanabilir.
Planları uygulamanın temelinde finansal yeterlilik yatmaktadır. Eğitim ve sektör iş birliği çok
önemli olup bunun yakalanamaması ve bu bağlamda doğru adımların atılamaması sistemin
revizyonunu derinden etkilemiştir. Kalkınma planlarında ileri gelen hedeflerin aynı şekilde bir
sonraki planda yerini koruması sorunların ertelendiğini yada çözülemediğini açıkça
göstermektedir. İlk kalkınma planında adı geçen birçok sorun halen günümüzde geçerliliğini
korumaktadır. Bu sorunlar içinde eğitimin fiziki yetersizliği, nitelikli insan gücü eksikliği,
eğitimci dağılım bozukluğu, kalabalık eğitim ortamları, öğrencilerin rehberliği ve tabi ki

443

VII. INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
April 22-24, 2022, Antalya, Türkiye

finansman sorunları yer almaktadır. Bu sorunlar güncelliğini koruyan belli başlı temel
sorunlardır.
Mesleki ve teknik eğitimin genel ve özel sorunları hali hazırda devam etmekte olup çözüm;
uygulanabilir adımlar atılmasıdır. Uygulanabilir adımlar atılmak suretiyle uzun vadeli planlar
yapılmalı ver sürdürülebilirliği sağlanmalıdır. Plan ve programlar tarih aralığında kalmamalı
işlevselliğini korumalıdır. Eğitim sistemine yönelik tüm siyasi etkilerden arındırılmış kültürel ve
manevi değerler ile beslenmiş üst eğitim planları oluşturma ve uygulatma görevlerini üstlenecek
milli üst bir kurul oluşturulmalıdır. Bu kurulca üst bir eğitim politikası oluşturulup geniş ve uzun
vadede uygulanmalıdır.
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NÖROBİLİM PERSPEKTİFİNDEN KARAR VERME SÜRECİNDE HORMONLARIN
ROLÜ
Dr. Erman AKILLIBAŞ
ÖZET
İnsanın sahip olduğu en önemli yeteneklerin başında karar verme olayı gelmektedir. Karar verme
doğası gereği kompleks ve öngörülemez bir nitelik taşımaktadır. Psikolojiden, felsefeye,
matematikken, sosyolojiye, pazarlamadan, yönetime kadar bir çok farklı alanda karar verme
sistematiği uygulanmaktadır. Verilen kararlarda ne kadar rasyonel bilinçli bir şekilde
davranıldığı sansılsa da aslında gerçek çok farklıdır. Kararlar dürtüleri ve duyguları yöneten
limbik sistem de gerçekleşmektedir. Ancak unutulmamalıdır ki beyin bir bütün olarak
çalışmaktadır. Karar verme mevcut seçenekleri değerlendirme, analiz etme ve sonuçlarını takip
etme gibi üst düzey kognitif faaliyetlerden oluşan dinamik ve karmaşık bir süreçtir. Yapılan
araştırmalar karar verme süreçlerinde; anterior cingulate korteks, medial prefrontal korteks,
dorsolateral ve ventromedial prefrontal korteks, orbitofrontal korteks, nucleus accumbens ve
substantia nigra hipotalamus hipokampus, amigdala gibi beyin bölgeleri aktifleşerek kan akışının
arttığı ve ayrıca serotonin, dopamin ve oksitosin gibi nörotransmitterlerin salınımında etkili rol
oynadığı görülmektedir. Bu çalışmada nörobilim perspektifinden karar verme mekanizmasında
hormonların rolü üzerine literatür incelenmiştir.
Anahtar Sözcükler: Karar verme, Nörobilim, Hormonlar
THE ROLE OF HORMONES IN THE DECISION MAKING PROCESS FROM
NEUROSCIENCE PERSPECTIVE
ABSRTACT
Decision making is one of the most important skills that people have. Decision making is
inherently complex and unpredictable. Decision making systematics are applied in many
different fields from psychology to philosophy, mathematics, sociology, marketing and
management. No matter how rationally and consciously it may seem that decisions are made, the
reality is very different. The limbic system, which governs decisions, impulses and emotions,
also takes place. However, it should not be forgotten that the brain works as a whole. Decision
making is a dynamic and complex process consisting of high-level cognitive activities such as
evaluating and analyzing available options and following their results. The researches made in
the decision-making processes; Brain regions such as anterior cingulate cortex, medial prefrontal
cortex, dorsolateral and ventromedial prefrontal cortex, orbitofrontal cortex, nucleus accumbens
and substantia nigra hypothalamus, hippocampus, amygdala are activated, increasing blood flow,
and also plays an effective role in the release of neurotransmitters such as serotonin, dopamine
and oxytocin. In this study, the literature on the role of hormones in decision-making from a
neuroscience perspective was reviewed.
Keywords: Decision making, Neuroscience, Hormones
GİRİŞ
''Karar verdiğimiz anlaɾ, geleceğimizin şekillendiği anlaɾdıɾ.'' Anthony Robbins
Hayatımız boyunca pek çok kez karar verme sürecinden geçmekteyiz. Bu kararlardan bazıları
anlık ve çok kolay bir şekilde verilirken, bazılarının üzerine günlerce, aylarca düşünmek zorunda
kalınabilmektedir. Örnek vermek gerekirse ev almak, araba satmak, yatırım yapmak, evlenmek
ya da iş değiştirmek bunlardan bazılarıdır. Karar verme olayı doğası gereği kompleks ve
öngörülemez bir durum taşımaktadır. Psikolojiden, felsefeye, matematikden, sosyolojiye,
pazarlamadan, yönetime kadar bir çok alanda uygulanmaktadır (Durucasu, 2019). Karar; geçmiş
bir davranışı ve gelecekle ilgili sonuçları yansıtır. Bu sebeple karar, farklı derecelerden oluşan
bir aşama olarak dikkata alınır. Karar verme ise, seçenekler arasından akılcı ve bilinçli bir seçim
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yapma sürecidir (Sağır, 2006). Karar verme konusunda 1950’lerden bu yana psikoloji, iktisat,
işletme ve istatistik gibi bilim dallarında çok sayıda çalışma yapılmıştır. Karar verme ağırlıklı
olarak nörobilim ve psikoloji bilim dalındaki araştırmacıların ilgi odağı haline gelmiştir (Köse,
2017). Bireylerin yaşamlarını şekilendiren düşünsel son aşama karar verme olayıdır. Bu kararlar
neticesinde yaşamlar iyi ya da kötü olarak şekil almaktadır. (Kıral, 2015). Bu çalışmanın amacı;
karar verme sürecini tanımlamak, karar verme süreçlerinde etkili olan nörotransmitterlerden
dopamin, oksitosin ve seratonin ilişkisine ait literatürü taramak, karar vermede önemli olan
nöroanatomik yapılardan amigdala, prefrontal korteks ve hipokampusun, vb. rollerini ortaya
koymaktır. Karar verme süreçlerinde; beyin yapılarında ya da yapılar arasında nasıl bir sinirsel
aktivasyon gelişmekte ya da bu sinirsel aktivasyon ya da bağlantılar söz konusu süreçlere nasıl
katkıda bulunacağı konusuna değenilecektir (Seçer ve Kaya, 2021).
1. Karar Verme Kavramı
''Ben şartlarımın bir ürünü değilim. Kararlarımın bir ürünüyüm.'' Stephen Covey
Karar verme, nörobilim istatistik, pazarlama, ekonomi, felsefe, psikoloji ve diğer birçok disiplin
tarafından incelenen bir alandır (Einhorn ve Hogarth, 1981). Literatür incelendiğinde karar verme
üzerine pek çok tanım yapıldığı görülmektedir. Karar verme hedeflere varmak için alternatiflerin
tayin edilmesi geliştirilmesi, cözümlenmesi ve bunlar arasından en iyi olanın seçilmesidir
(Dessler, 2004). Karar verme, üst düzey bilişsel bir süreçtir (Küçükay, 2018). Karar, geleceğe
dönük bir hareket şekli ve davranış ile ilgili bir irade olayıdır (Tosun, 1992). Karar verme eylemi
bilişsel yeteneklerin dorsolateral prefrontal korteks ile ilişkili olduğu, karar verme eyleminin
prefrontal korteksin özellikle ventromedial prefrontal korteks ve orbitofrontal korteks alanları ile
bağlantılı oldukları belirtilmiştir (Ayçiçeği, Dinn ve Harris, 2003). İnsan davranışlarının en
gizemli süreçlerinden biri olarak karar verme gelmektedir. Kararlar her zaman bir seçimle
sonuçlanmaktadır. Beynimiz verdiğimizi kararlarda bizi bir yolu seçmeye yöneltir. Her ne kadar
bilinç seviyesinde verdiğimiz kararlarda mantıklı kılıflar uydursak da aslında gerçek çok
farklıdır. Çünkü kararlarımız, dürtüler karmaşık ve bilinçli davranışlarımızı yöneten serebral
korteks ve limbik sistem de gerçekleşmektedir. Karar verme, strateji belirleme plan yapma gibi
işlevler frontal korteks de gerçekleşmektedir (Erdemir ve Yavuz, 2016).
Mintzberg göre (1976) karar verme, bir eylem için gerekli öğelerin tanımlanmasıyla başlayan ve
eylem için özel bir yargının oluşmasıyla sonlanan, dinamik etkenler ve faaliyetler serisi olarak
tanımlanmıştır (Minitzberg, 1976). Shull vd.'ne göre (1970) karar verme belirli bir hedefe ulaşma
isteğiyle, birden çok alternatif arasından bir davranışsal faaliyetin seçimini içeren, olgusal ve
diğer öncülerine, dayanan, hem bireysel hem de sosyal fenomenleri kapsayan bilinçli ve beşeri
bir süreçtir (Shull, Delbecq ve Cumming, 1970).
İnsan düşüncesi üzerinde duyguların önemli rollü bulunmaktadır (Forgas, 2000). Araştırmalar
göstermiştir ki duyguların seviyesi karar verme sürecinde bazen zararlı bazen de faydalı
değişimlere neden olmaktadır. Duygular düşüncelerin içeriğini ve yoğunluğunu değiştirip karar
verme işleyişi üzerinde etki göstermektedir (Lerner, vd. 2015). Karar verme, hedefe ulaştıracak
eylemlerde bulunmak için, seçeneklerin belirlenip, belirlenen seçenekler arasından ussal (akılcı)
olarak uygun olanın seçilmesidir (Sucu, 2000). Karar verme, belirli bir başlangıç noktası olan ve
buradan itibaren farklı iş, faaliyet veya düşüncelerin birbirini izlediği ve sonunda bir seçimin
yapılması ile sonuçlanan işler topluluğudur (Koçel, 2003). Karar verme en sade biçimiyle, etken
olan eylemin seçilmesi işlemidir. Karar verme sürecini etkileyen faktörleri öznel (subjektif) ve
nesnel (objektif) faktörler olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Öznel (sübjektif) faktörler bunlar, sezis,
tecrübe, bilimsel yetki bu gurupta yer alırken. Nesnel (objektif) faktörler ise, karar vericinin
kişiliği dışında kalan faktörlerdir (Kurt,2003).
Karar verme, insan doğasının en mühim fonksiyonlarından biridir (Noone, 2002). Karar verme,
harekete geçme için gereken öğelerin tarif edilmesiyle başlayan ve hareket etmek için spesifik
bir yargının yaratılmasıyla sonçlanan dinamik etkinlikler ve etmenler dizisidir. Bir bireyin
hareketleri ve eylemleri genel olarak iki grupta incelenebilmektedir. Buna göre bireylerin
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eylemleri; bilinçsiz veya yarı bilinçli sezgisel olarak ve hesaplama sonucunda düşünerek girişilen
eylemler olmak üzere iki gruptur. Bu kararlar mevcut zamandaki veya geçmişteki dış ve iç
şartların bir sonucu olarak oluşmaktadır (Frishammar, 2003). Tanımlardan da anlaşılacağı üzere
kısaca karar verme, insanın birçok eyleminin öncesinde bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde
gerçekleştirilen bir eylem olarak ifade edilmektedir (Einhorn ve Hogarth, 1981).
Karar vermede vücudun sinyallerinin akın edip bütünleştiği yer olan ortbitofrontal kortekste,
beynin ihtiyaç sıralamasına göre kararlardaki sıralamalar değişir. Çünkü koşulların değişmesi
sonuçları da değiştirir. Buna en güzel örnek olarak mahkemeleri verebiliriz. İki hükümlünün
davasına bakmakla vazifelendirilmiş bir hakim düşünelim. İlk dava saat 11.00’de, ikinci dava
13.20 ‘de olsun. Aynı suçtan hüküm giymiş iki farklı suçlunun ilkinin şartlı tahliyesine izin
verilmezken ikinci suçlunun şartlı tahliyesine izin verilir. Çünkü kararın farklılaşmasına neden
olan açlıktır. Kararlardaki öncelik sıralamaları farklı ihtiyaçlar önem kazandıkça değişir. Bir
hükümlünün kaderi, yargıcın biyolojik gereksinimlerine göre işleyen nöral ağlarıyla sıkı bir ilişki
içindedir (Davıd, 2016).

1.1. Karar Verme Süreci Aşamaları
Karar verme süreci altı aşamalı bir süreç olarak tanımlamaktadır. Her problemin çözümü ile ilgili
alınacak kararlar farklılık gösterebilmektedir. Ancak karar verme süreci standartlaşmış bir dizi
adımdan oluşmaktadır.
Tablo
1.
Karar
verme
süreci
aşamaları
(Wilkinson,
1991)
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1-Karar Probleminin Tanımlanması
Karar verme sürecinin ilk aşaması problemin tanımlanmasıdır. Bu aşamada karar verici ilk olarak
karar vermeyi gerektiren bir problemin olduğunun farkına varmalıdır. Çözüme kavuşturulması
gereken bir problem olduğu kabullenildikten sonra problem tanımlamayı sağlayacak tüm veriler
toplanarak problem kapsamlı ve net bir şekilde tanımlanmalıdır. Problemin doğru tarif edilmesi
karar verme sürecinin diğer aşamaları için vazgeçilmez bir alan oluşturur (Durucasu, 2019). Bu
aşamada hedefler, problemin çözüm yolları, kısıtlayıcıları, varsayımları da açıkça
tanımlanmalıdır. Bütün bu etkenler mümkün olduğu şekilde sayısal terimlerle tanımlanmalıdır
(Başar, 1998). Daha sonra problem açık bir biçimde belirlenmeli, kişi ve grupların
mesuliyetlerinin açıkça ortaya konmalı ve problemi kapsayan hususların belirlenmesi için uygun
bir alan oluşturulmalıdır. Belirsizliğin bulunduğu durumlarda karar verme süreci başlamaz
(Lippitt, 1969).
2-Alternatif Çözümlerin Geliştirilmesi
Karar verme süreci zarfında problemin tanımlanması aşamasından sonra ikinci olarak problem
için gereken çözümlerin araştırılması aşamasına geçilir. Bu pozisyonda yerinde olmayan
çözümlerin dışındaki tüm alternatifler ortaya konmalıdır (Wilkinson, 1991). Herhangi bir
alternatif için ön yargılı ya da tenkit edici bir biçimde yaklaşılarak nesnel bir bakış açısından
uzaklaşılmamalıdır. Geliştirilen her alternatif için tayin edilecek ayrı bir çözüm yolu
oluşturulmalıdır. Alternatif çözümlerin geliştirilmesi sırasında hedef mümkün olduğu ölçüde
özgün, kreatif ve geniş görüşlü olmaktır (Plunkett ve Attner, 1998). Bu aşama bilgi arama
aşaması olarak adlandırılır. Bu aşamada karar vericinin problem ve potansiyel çözüm yolları ile
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ilgili olabilecek bilgiyi toplamak ve bilgiye ulaşmak için iç ve dış çevre geniş kapsamlı olarak
taranır (Tekarslan, 1982).
3. Alternatiflerin Değerlendirilmesi
Bu aşama karar verme sürecinde belirleneeck alternatif çözüm yollarının karşılaştırılması
aşamasıdır. Belirlenen her alternatifin karşılaştırılabilir olmasını sağlayacak bir biçimde organize
edilmiş olması gereklidir. Bu aşamada iyileştirilen alternatiflerin değeri ve uygunluğu
araştırılarak hangi çözümün en doğru neticeyi vereceği ortaya konmalıdır (Lewis, Goodman ve
Fandt, 1995). Bu aşama da seçenekler arasında uygulama ve başarı şansı yüksek olanları ön plana
getirilmeli. Diğer bir ifadeyle karar vermenin sahip olduğu kaynakların (para insan gücü, bilgi,
vs.) bir nevi değerlemesi yapılırak uygun olan alternatifler belirlenmeye çalışılır (Koçel, 2003).
4-En Uygun Alternatifin Seçilmesi
Karar verme sürecinde alternatif seçeneklerden en uygun olanı bulmak oldukça güç bir eylemdir.
Çükü önce bulunabilecek bütün çözüm unsurlarını bilmek veya haberder olmak gerekmektedir
(Ertürk, 1995). Karar verme bu aşamada gerçekleşmektedir. Seçenekler alternatiflere
dönüşmekte, karar verici bunlardan belirlenmiş hedefler için en elverişli olanını seçmektedir
(Kıral, 2015). Karar verici, alternatiflerin sonuçlarını düşünmeli ve en fazla yarar sağlayacağını
düşündüğü alternatifi seçmelidir (Dessler, 2004). Bu aşamada iki yöntem uygulanmaktadır. İlki
synoptic yöntem tüm seceneklerin incelenmesini gerektirir. Çoğunlukla yönetimsel ve teknik
kararlarda kullanılır. Bu yöntem rasyonel ve bilimsel ilkelere dayandırılır. İkinci yöntem
incremental, en önemli seçeneklerin içerisinden en iyi görünenin seçilmesidir. Bu yöntem politik
kararlarda uygulanır (Baykal, 1981).
En uygun alternatifin seçiminde dört parametre bulunmaktadır. Bunlar; risk derecesi, ekonomik
olması, zamanlama ve kullanılacak kaynakların sınırlanmasıdır.
1. Risk derecesi: Karar verme düzeneğinde beklenen getirilere göre beklenen kayıplar da
hesaplanmak zorundadırlar. Bunun için seçilecek alternatifin risk değerlendirilmesi mutlaka
yapılmalıdır.
2. Ekonomik olması: Seçilen alternatifin muhtemel olan en az çaba ve emek ile yerine getirilmesi
gerekir. Benzetme yapmak gerekirse, serçeleri kovalamak için filleri kullanmamak gerekir.
3. Zamanlama: Karar verilecek hususun acil olma pozisyonuna ve önemine dayanarak zaman
süresi kısa, eğer karar verilecek konunun zaman kısıtı yok ise yavaş bir giriş tercih edilebilir.
4. Kaynakların sınırlandırılması: Organizasyonda mevcut olan en önemli unsur insandır.
Verilmesi gereken kararın minumum insanla gerçekleştirilmesine dikkat edilmelidir (Drucker,
1996)
5-Kararın uygulanması
Karar verme sürüeceinde alternatiflerden birisi tercih edildikten sonra kararın uygulanmasıdır.
Sürecin bu aşaması kararın başarısı için oldukça önemlidir. Karar doğru uygulanmazsa, tüm
süreç boşa gitmiş olacaktır (Altan, 2020). Kararın uygulanma aşaması, zaman bakımından karışık
olursa, yeni gelişmeler ve alınan sonuçlar karşısında ilk kararı gözden geçirip tamamlayıcı veya
değiştirici yeni bazı kararlar vermek durumu da ortaya çıkabilmektedir Karar, uygulama
aşamasında yazılı hale getirildikten sonra uygulanmak üzere alt basamaklara bildirilir (Dağlı,
2004).
6-Karar Sonuçlarının İzlenmesi
Karar verme sürecinde asıl olan alınan kararın sonuçlarının ele alınmasıdır. Kararın sonuçlarının
ele alınmasının temel hedefi, uygulanan kararın objektif ve başarılı olmasını sağlamaktır.
Uygulama sürecinde ileriye dönük bazı riskler ve meçhul durumların karar alıcılarda bazı
sapmaların gelişimine sebep olacaktır. Gelişen aksaklıkların zamanında belirlemek, belirlenen
problemleri ortadan kaldırmak adına gereken önlemleri almak gerek verilen kararın başarı
seviyesini artıracak gerekse ileri de alınacak olan kararların da daha sağlıklı ve güçlü olmasına
katkıda bulunacaktır (Yaralıoğlu, 2010).
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2. Nörobilim
“Biz hisseden düşünme makineleri değiliz, düşünen hissetme makineleriyiz.'' Antonio Damasio.
Nörobilimin babası olarak bilinen Alcmaeon M.Ö. 6. yüzyılda beyin üzerine çeşitli çalışmalar
yapmış ve düşünce, duyu ve sinirlerin merkezinin beyin olduğunu belirtmiştir (Zemelka, 2017).
Nörobilim, beynin, yapısının, işlevlerinin ve insan davranışını nasıl etkilediğini inceleyen
biyoloji, kimya, matematik, tıp, fizik ve psikolojiden oluşan multidisiplinler bir alandır.
Nörobilim araştırmalarının nihai amacı, insan beyninin çalışma mekanizmasını anlamak ve buna
çözüm önerileri sunmaktır (Itzhak ve Roy, 2012). Nörobilim, sinir sistemi bilimlerinin genel
araştırma alanıdır. Bu araştırma allanları içerisinde psikiyatri, beyin cerrahisi, temel bilimler yer
almaktadır (Balcı, 2015). Sinir sistemi, merkezi sinir sistemi ve periferik sinir sistemi olmak
üzere ikiye ayrılmaktadır. Merkezi sinir sistemi, beyin ve omurilikten oluşan, bedeni koordine
eden sistemdir. Periferik sinir sistemi, beden ve beyin arasındaki bilgi aktarımını sinir sinyalleri
halinde gerçekleştiren (Carter, 2013). Nörobilim çalışmalarında, hücre, hücre grupları ve beyinin
işleyişini incelenirken nöro görüntüleme araçlarından yararlanılmaktadır. Beyin görüntüleme
araçları (MR, PET, SPECT, MRS gibi) duygu ve düşüncelerin görselleştirilmesi ile ölçülmesine
ve birçok konuyu araştırmaya, öğrenmemize katkı sağlamaktadır. Bu çalışmalar ve teknikler,
düşünce süreçleri sırasında beynimizde ne gibi değişiklikler meydana geldiği açısından bizlere
de bir içgörü sağlamaktadır. Beynimizin belirli bölgeleri ve bu bölgeler arasındaki ilişkiler karar
verme ve muhakeme gibi üst düzey düşünsel süreçlerden sorumludur (Küçükay, 2018).
Nöroanatomistler beynin şeklini, hücresel yapısını ve devresini; nörokimistler beynin kimyasal
bileşimini, lipitlerini ve proteinlerini; nörofizyologlar beynin biyoelektrik özelliklerini;
psikologlar ve nöropsikologlar, davranış ve bilişin örgütlenmesini ve sinirsel alt tabakalarını
incelemeketdir (Squire, Bloom, Spitzer, Lac ve Ghosh, 2008).
2.1. Beyin
Beyin kelimesi hakkında tarihde ilk bilgilere (MÖ) 17. yüzyılda Eski Mısır yazıtlarında
rastanmaktadır (Tanrıdağ, 1997). Beynin çalışma prensibi tek taraflı bir bakış açısıyla
açıklanamayacak kadar kompeks fonksiyonlar düzenini içermektedir. Beynin insan yaşamındaki
işlevi fiziksel ve zihinsel olmak üzere ikiye ayrımaktadır. (Onan, 2010) Beyin, kafatasındaki
organ, his, şuur ve irade merkezi anlamına gelmektedir. Sevortyan’a göre beyin kelimesi ''meng''
sözcüğünden türemiştir. Clauson beyin kelimenin Eski Türkçedeki şeklinin ''bengi'' olduğunu
ifade etmiştir (Tıetze, 2000). Beynin % 78’i sudan, % 10’u yağdan ve % 8’i de proteinden
oluşmaktadır (Yapıcı, 2008). Toplam vücut ağırlığımızın yaklaşık %2 sini oluşturmasına rağmen
dolaşımdaki kanın %18'ini, oksijenin %20'sini ve glikozun %25'ini kullanmaktadır (Batı ve
Erdem, 2016). Beyin, 1,200 kilogramdan biraz daha ağır, küflü peynir gibi kokan, yapışkan,
peltemsi bir maddeden oluşan, kafa içi boşluğunu dolduran, üç kat beyin zarı ile örtülü, iki yarım
küreden oluşan üzeri girintili (suklus) çıkıntılı (girus) organdır (Yıldırım, 2003). Gri ve pembe
beyaz renkte ve buruşturulmuş kağıt görüntüsüne sahip olduğu bilinen beynin giri renginin
kaynağını nöron (sinir hücreleri) dir. Pembe beyaz renk ise sinir bağlarından kaynaklanmaktadır
(Soylu, 2004). Beynimizin yanlızca 1 cm3’ünde, bir trilyon bağlantıya sahip, 100 milyar sinir
hücresi (nöron) bulunmakta ve trilyonlarca “glia” denilen destek hücrelerinden oluşmaktadır
(Balık, 2022). Glia hücreleri nöronların bakımından ve desteklenmesinde rol almakta ve
nöronların dışındaki zararlı maddeleri süzmektedir (Ullian, ve ark. 2001).
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2.2. Nöron
Vücudumuzdaki kaslara, organlara ve salgı bezlerine bilgiler göndererek onların çalışmasını
kontrol eden sinir hücrelerine "nöron" adı verilmektedir. Bir sinir hücresinde elektrik enerjisi,
pozitif (+) elektrik yüklü sodyum, potasyum ve negatif (-) elektrik yüklü klor iyonlarının yer
değiştirmesi sayesinde oluşmaktadır. Bu yer değiştirme anında hücre zarının iç ve dış tarafında
oluşan aksi kutuplar voltaj değişikliklerine, böylelikle hücrede elektrik enerjisinin açığa
çıkmasına yol açıyor. Bir nöron, saniyede birkaç yüz elektrik sinyali oluşturabilmektedir. Hücre
zarında oluşan bu elektrik sinyalleri, aksonlar tarafından saatte 200-300 km hızla aksonun ucuna
doğru iletilimektedir (Şenel, 2003). Bir nöron üç temel bölümden oluşur: hücre gövdesi, dendrit
ve akson. Nöronlar, dendrit adı verilen ve hücre gövdesinden çıkan on binlerce kola sahiptir.
Beyindeki iletişim sinir hücreleri arasında elektriksel ve kimyasal sinyallerle oluşur (Wolfe,
2001). Temel olarak üç çeşit nöron bulunmaktadır. 1) Duyu Nöronu (Getirici= Afferent); iç ve
dış ortamlardan gelen farklı tipdeki uyaranları tespit etmek ve uyaranlara yanıt oluşturmak üzere
özelleşmiş reseptörlerle (sinyali hücre içine taşıyan porotein) bağlantılıdır. Reseptörler görme,
işitme, dokunma, koku ve tat alma gibi duyusal ihtiyaçları sağlamak üzere ışık, ses, mekanik ve
kimyasal uyaranlardaki değişikliklere duyarlıdır. 2) Ara Nöronlar (İnternöron); duyusal ve motor
nöronlar arasında yer alırlar. Bu nöronlar, insan beyninde sayıca çok fazladır. Ara neronlar,
beynin üst düzeydeki işlevlerinden sorumlu olmakla birlikte basit reflekslere de aracılık
yaparlar. 3) Motor Nöronu (Efferent= Götürücü); kasların faaliyetini kontrol eden motor
nöronlar, yeme içme dahil davranışın bütün şekillerinden sorumludur (Morris ve Fillenz, 2003).
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Şekil 2. Nöronun yapısı (Stevens ve Goldberg, 2001) Şekil 3. Sinaps İletimi (Şenel, 2003).

Nörotransmitter sinyallerin nöronlar arasında iletilmesinde etkin olarak rol almaktadır. Bu
kimyasallar davranışlarımızın ve vücut işlevlerimizin temelini oluşturmaktadır (Weiss,
2000). Sinir hücresinin gövde ve dentrit denilen dalları vasıtsıyla verilerin alınmasının ardından
bu verilerin hücredeki genel durumu ve gelen bütün verilerin toplam etkisi bağlamında akson adı
verilen, tek uzun ve ince uzantı aracılığıyla diğer bir hücreye iletilmesi söz konusudur. Akson
yardımıyla iletilen bu bilgi aksonun dallarıyla binlerce sinir hücresine aktarılmaktadır (Başev,
2017). Miyelin kılıf nöronun çevresini bir yağ tabakası şeklinde sarar. Akson boyunca elektrik
sinyalinin iletimini hızlandırır ve enerjinin korunmasını sağlar (Widmaier, Raff ve Strang,
2014). Tek başına bir nöronun duygu, düşünce ya da davranışlarımızda bir etkisi yoktur.
Nöronları güçlü kılan ve zihinsel- fiziksel tüm faaliyetlerimizi gerçekleştirmemizi sağlayan şey
aslında nöronların birbiriyle olan bilgi alışverişi ve bu iletişim koordinasyonunu sağlayan sinaps
dediğimiz bağlantılardır. Sinir hücreleri arasında sinapslar aracılığıyla nörotransmitter dediğimiz
kimyasallar salınır ve bu kimyasallar uyarıcı ya da inhibitör etkiler yaratır (Genç, 2018). Sinaps
Yunanca synaptein sözcüğünden gelir. “Syn” birlikte, “haptein” kucaklamak ve “sinaptein”
“birlikte kucaklamak” anlamına gelir (Batı, 2017). Sinapslar, beyindeki iletişimi sağlayan temel
bileşenlerdir. Beyin kendisine iletilen her yeni uyarıcı, deneyim ve davranışla yeni ağlar
(sinapslar) oluşturmaktadır (Jensen, 2005). Kişinin vücut fonksiyonlarını, kendine özgü
karakteristik özelliklerini, düşünce yapılarını, davranışlarını, yeteneklerini; her insanda
kuvvetleri, sayıları, yerleri farklı olan bu ağlar belirlemektedir (Aamodt ve Wang, 2008).
2.3. Beyin Bölgeleri
2.3.1. Frontal lob: Kişiliğin ve karakterin oluşmasından, motor becerileri, karar vermenin,
analitik ve soyut düşünmenin, planlanmasından sorumlu beyin bölgesidir (Türe vd., 2006). Diğer
görevleri ahlaki yargıların düşünme merkezi olup, sosyal sorumluluk gerektiren hedefe yönelik
harekete geçme ve liderlik özellikleri ile ilgili davranışların da düzenlenmesini sağlar. Özetle
insanı insan yapan özeliklerin büyük bir bölümünden sorumlu olan bölgedir (Yener, 2002).
Duyguların (mutluluk, üzüntü, neşe, sevinç, vb.) kontrol edilmesi de frontal lob ile mümkündür.
(Alyar, 2018). Beyninin en geniş kısmına sahip prefrontal korteks bu lob içinde yer alır ve tüm
beyin kabuğu hücrelerinin yaklaşık %29'u bu bölgede bulunur (Şahin, 2021). Orbitofrontal
korteks beyinde frontal lob alanında bulunan ve insan beyninin minumum düzeyde anlaşılmış
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bölgelerinden biridir. Bu bölgenin duyu entegrasyonunda, duygusal değerlerin temsil
edilmesinde ve karar verme süreçlerinde yer almaktadır. Limbik sistem ve amigdala ile yakın
bir iletişim içindedir. Aynı zamanda empati kurmayı da sağlamaktadır (Uludağ, 2017).
2.3.2. Parietal lob: Her iki yarımkürenin arka kısmına yakın bulunan, dokunma ve tat almadan
sorumlu olan bölgedir. Bütün duyu organlarından gelen bilgileri, bir araya getirerek
değerlendirmekte ve gerektiğinde dikkati yönlendirmektedir. Vücuttan gelen ağrı, dokunma,
beden algısı, derinlik, sıcaklık, basınç vb. duyusal bilgileri işlemektedir. Mekânsal akıl
yürütmeyle algılanan nesnelerin konumunu ve sağ-sol ayrımıyla yönünü ayırt etmeyi
sağlamaktadır (Ligthart ve Prasad, 2013). Sayıları ve aralarındaki ilişkiyi kavramaktadır.
Bunların yanı sıra okuma yazma vb. fonksiyonel işlevlerden sorumludur. Göz, kol, el
hareketlerinin koordinasyonu gibi motor işlevlerle duyusal bilginin bütünleştirildiği bu lobda,
görsel ve işitsel kortekslerden alınan verilerin entegrasyonu sağlanmaktadır (Yorgancılar, 2015).
2.3.3. Temporal (Şakak) Lob: Beynin alt kısmında olup sağ ve sol kulak etrafının üst kısmında
yer almaktadır. İşitme (duyma), hafıza, anlama ve dilden sorumlu olan bölgedir (Erduran-Avcı
ve Yağbasan, 2008). Lateral ventrikülün bir kısmını, kaudat çekirdeğin kuyruğunu, stria
terminalisi, hipokampal oluşumu ve amigdalıyı içermektedir. Temporal lobun medial tarafında,
zayıflama ile ilgili bölgeler ve semantik bellek (hipokampal oluşum) bulunmaktadır (Kiernan,
2011). Temporal lobun limbik sistem yapıları, duyguların çoğunun düzenlenmesinden ve anıların
oluşturulması ve işlenmesinden sorumludur. Konuşulanları anlama, idrak etme, içinde yer alan
duygusallığı yorumlama, okunanların ve yeni bilgilerin yorumlanıp depolanması temporal lob da
gerçekleşir (Üngüren, 2015).
2.3.4. Oksipital lob, görsel işlevden sorumludur ve beynin arkasında görülen çıkıntıdır. Görsel
çağrışım alanıyla çevrili olan birincil görsel algı alanına ev sahipliği yapar. Göz retinasından
beyne iletilen veriler bu lobda analiz edilerek anlamlandırılır ve vücutta hareket temelli tepkilerin
verilmesi sağlanır (Braddick, 2001).

Şekil 4. Beynin Bölgeler ve İşlevleri (Carter, 2013:39).
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2.4. Üçlü Beyin Teorisi
Amerikan Akıl Sağlığı Enstitüsü beyin ve davranış laboratuarı eski başkanı, Paul MacLean
tarafından 1978’de geliştirilmiştir. MacLean; ”Üç Beyin Teorisi” (The Triune Brain Theory)
beyin bölgelerinin her birinin insanın evriminin farklı aşamalarında geliştiğini ileri sürmüştür
(Keleş ve Çepni, 2006). İnsanın geçirmiş olduğu evrim sürecindeki farklı ihtiyaçlarını
kucaklamak için oluşmuş üç ayrı beyin tabakasından oluşmaktadır. Bunlar; en alta ve en eski
olarak, sinir sistemini yöneten ve saran Sürüngen Beyin (Reptilian Brain), onun üzerinde yer alan
Limbik Sistem (Limbic Brain) ile en üstte ve en genç olarak bulunan Neo-korteks. Bu
katmanların her birinin tek başına işlevleri olduğu gibi her üçünün de birbiriyle sürekli etkileşim
halinde olduğu düşünülmektedir.
Şekil 5. Beynin Bölümleri ve Üstlendiği Roller (Dragolea ve Cotirlea, 2011).
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•
•
•

İlkel Eski (sürüngen) beyin, karar verir. Diğer iki beyinden gelen bilgileri idrak ederek
asıl karar veren odur.
Limbik (duygusal) beyin, hisseder. Duyguları ve altıncı his gibi içten gelen hisleri işler.
Yeni (nekorteks, rasyonel) beyin, düşünür. Rasyonel verileri işler.

1-İlkel (Sürüngen) Beyin: MacLean, sürüngen beynin insanlardaki en temel içgüdüleri, ilkel
davranışları kontrol ettiğine inanmaktadır (Foster-Deffenbaugh, 1996). Beynimizin en içteki
parçasıdır. Büyük oranda kaudat çeğirdeği ve putamenlerden oluşan corpus striatum, globus ve
pallidustan meydana gelir (Wooten, 2007). Sürüngen beyni, memelilerin (insanlar dahil olmak
üzere hayvanların beyinlerinde) karşılık gelen yapılara sahiptir. Sindirim, dolaşım, solunum,
eşleşme törenleri, belli bir bölgeye ait olma, toplumsal hâkimiyet kurma, alışkanlıklar, savaş ya
da kaç cevabı bu alanda işlenir (Ülgen & diğ., 2002). Kas kontrolü, denge, nefes alma, hayati
refleksler gibi çoğunlukla istemli olmayan faaliyetler; bünyesinde üst beyin sapı, orta beyin,
bazal ganglia, beyincik ve hipotalamusun bazı kısımlarını barındıran sürüngen beyin tarafından
kontrol edilir (Triarhou 2009). Sürüngen beyin düşünmez, otomatik ve içgüdüsel hareket eder.
Hareketleri belirli tekrarlara dayalı, gelenekselleşmiş yapıdadır. Yeni şeyler öğrenmeye kapalı,
değişime karşı son derece dirençlidirler. Bir şey zevk veriyorsa yapmaya devam etmek ister, acı
veriyorsa yapmaktan kaçınmak ister. Sürüngen beyin de zaman kavramı bulunmamaktadır.
Sürüngen beyin devreye girdiğinde, mantık( akıl) servis dışı kalır. Sürüngen beyin, tehlike odaklı
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yaşar. Onun için tek önemli olan, yaşamının devamını sağlamak ve vücudunun fiziksel
bütünlüğünü korumaktır. İnsanların vermiş olduğu kararlarda bencilliği, açgözlülüğü ve
saldırgan olması, milyonlarca yıldır hiç evrim geçirmemiş ilkel beyinden kaynaklanmakatadır.
İlkel beyin benmerkezcidir. Yalnızca hayati konularla ilgilenir. Gelen mesaj kendi çıkarıyla ilgili
değilse, onun ilgisini çekmez. İlkel beyin zıtlıklara duyarlıdır. Önce-sonra, riskli-güvenli, hızlıyavaş, pahalı-ucuz gibi zıtlıklar, ilkel beynin karar vermesini kolaylaştırır. İlkel beyin karar
verirken bir standart arar. Somut veriye ihtiyaç duyar. Mantık ve mantığın ham maddesi olan
sözcükler, üst beyin için değerlidir. Oysa ilkel beyin, kelimeleri işleme yeteneğine sahip olmadığı
için soyut, karmaşık mesajları çözemez. Somut olmayan mesajları, ilkel beyin anlamaz. İlkel
beyin duygusaldır. İnsanın bir konuyu hafızasına alması ve onu unutmaması, o anı yaşarken ne
kadar duygulandığına bağlıdır. Eğer insan hiç bir duygu yaşamamışsa, yaşadığı anı hatırlaması
mümkün değildir (Renvoise ve Morin, 2017).
Şeki6.Üçkardeşmodeli
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2-Limbik Sistem: İlk olarak 1664 yılında Thomas Willis tarafından ''limbus'' terimini
kullanılmıştır. Daha sonraları 1860 yılında Broca corpus callosumu çevreleyen beyin sapının
üzerinde uzanan gri madde halkasını yani, singulat ve parahipokampal girusu açıklamak için bu
terimi tercih etmiştir (Adams ve Victor, 1995). Modern anlamda bugün ise bildiğimiz “limbik
sistem” terimini 1949 yılında ABD’li fizyolog sinirbilimci Paul Donald MacLean tarafından
tanımlanmıştır (Önder, 2021). Limbik sözcüğü limbo (araf) kelimeleriyle aynı latince kökenden
gelmektedir (Kean, 2017). Limbik kelimesi sınır, hudut, kenar anlamlarına gelmektedir. Limbik
lob, esas olarak korpus kallosum’un etrafını saran singulat girus ve hipokampusu da kapsayan
temporal lob’un iç yüzeyinden oluşmaktadır (Savrun, 2005). Limbik sistemle bağlantıda olan
korpus striatyum, “putamen”, “caudate nucleus”, “ventral tegmental bölge”, nukleus akumben
ve diğer bazı parçalardan oluşmaktadır. Bu parçaların tümü, serebral korteksten aldıkları girdileri
sinyallerle talamusa iletmektedir. Buradaki bazal gangliya öğrenme ve bellekte önemli bir rol
oynadığı kadar, deneyimlenen memnuniyet/haz ve duygular ile ilişkilidir (Zurawicki, 2010).
İnsanların duygularını ve içgüdülerini yöneten beyin bölgeleri limbik sistemde yer almaktadır
(Canan 2015). Limbik sistem içsel ve dışsal çevreden alınan mesajları birleştirmektedir. Yeni
bilgilerin öğrenilmesi, olayların organize edilmesinde ve kişisel güvenliğin sağlanmasında da rol
oynamaktadır (Batı ve Erdem 2016). Örneğin; midemiz kazındığında, öfkelendiğimizde, aşık
olduğumuzda limbik sistem devreye girer (Topbaş, 2013). Limbik sistem; hipokampüs, talamus,
hipotalamus ve amigdala dan oluşur. Amigdala ve hipotalamus limbik sistemin iki önemli
parçasıdır. Hipotalamus, tüm vücut fonksiyonlarının dengeli bir biçimde yürütülmesini sağlayan
kontrol merkezidir. Vücut sıcaklığı, karbonhidrat ve yağ metabolizması, vücut ağırlığı ve
heyecan hipotalamusta kontrol edilmektedir (Keleş ve Çepni, 2006). Talamus genel anlamda bir
istasyon gibidir. Göz kulak gibi duyu organları istemli hareketi kontrol eden beyin alanları
talamusa lifler gönderir. Talamus beyne giren bilgilerin düzenlenmesinden sorumludur (Smith
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ve Kosslyn, 2014). Talamus koku dışındaki tüm duygulardan gelen bilgilerin kortekse
ulaştırılması görevinden sorumludur (Girişken, 2017). Amigdala, Latincede "badem" anlamına
geldiğinden dolayı bu isimle adlandırılmıştır. Amigdala her iki temporal lobun derin kesiminde
yer almaktadır. Özellikle saldırganlık ve korku gibi duyguların belli çevresel durumlarla
ilişkilendirilmesini sağlamakta ve kişinin değişik sosyal durumlara uygun davranışlar
göstermesini kontrol etmektedir (Arıkan vd., 2008). Amigdala olaylar ve duygular arasında
bağlantı kurulmasında ve duygusal belleğin kodlanmasında etkin görev alan bir bölgedir
(Demirel, 2003). Başta korku olmak üzere öfke, endişe, mutluluk, şaşkınlık gibi temel duyguları
yöneten, kişinin empati kurabilmesini sağlayan amigdala, beynin psikolojik nöbetçisi olarak da
bilinmektedir (Wolfe, 2001). Hipokampus şekil olarak deniz atına benzediği için yunanca, deniz
atı anlamına gelen hippocampus (Yunanca: ιππος, hippos = at, καμπος, kampos = deniz) adı
verilmiştir (Songur vd., 2001). Hippocampus, temporal lobun derinlerinde yer alır ve bellek,
duygular ve anıların bulunduğu kısımdır. Öğrenme ve hafızadan güçlü olarak hippocampus
sorumludur (Stevens ve Goldberg, 2001). Hipokampus ventral talamus, hipotalamus ve limbik
sistemin diğer bölgelerine sinyaller gönderir (Sendrowski, Sobaniec, 2013). Hemen her türlü
duyusal uyarı (görme, işitme, koku, dokunma, iç organ duyuları vs.) hipokampusu aktive eder.
Hipokampus da ventral talamus, hipotalamus ve limbik sistemin diğer bölgelerine sinyaller
gönderir. (Üngüren, 2015). Böylece, hareketlerin davranış biçimine dönmesinden önce, limbik
sistemi etkileyen hipokampus, davranışların şekillenmesine katkıda bulunmuş olur (İzci ve
Erbaş, 2015). Hipofiz bezi vücudumuzda çeşitli hormonların salınımını sağlayan ve kontrol eden
hayati önemi olan bir salgı bezidir. Bu bez yaklaşık bezelye büyüklüğünde olup beynin tabanında
küçük bir kemik çanak içinde yer alır. Vücudumuzdaki çeşitli hormonların salgılanmalarını
düzenleyen hayati öneme sahip bir organdır. (Yarman, 2018). Hipofiz bezi, 0.5 gramlık bir
kütleye sahiptir ve bu kütlesiyle beynin sadece %0.035'lik bir kısmını kaplar. Buna rağmen,
bütün salgı sisteminin belkemiği ve "beyni", hipofiz bezidir (Karaarslan, 2021). Hipofiz bezi,
ortalama 5 ile 7 mm arasında bir uzunluğa sahiptir ve hem beynin hem de vücudun
fonksiyonlarını kontrol eder. Pek çok bilim adamı tarafından “beynin orkestra şefi” olarak kabul
edilmektedir. Genelde hipotalamus ile birlikte çalışıp vücudun hormon seviyelerini dengede
tutup istemsiz sinir sistemini kontrol ederler. Bu durum vücut ısısı vücuttaki enerji ve su dengesi
gibi vücudun iç dengesini (hemeostazi) etkileyen olaylarda önemli roller alır (Ganapathy ve Tadi
(2020). Epifiz bezi Latince kökenli “conarium” kelimesinden gelmektedir. Dünden bugüne bu
kelime pineal sinirleri tanımlamak için “nervi conarii” olarak kullanıla gelmiştir (Çam ve
Erdoğan, 2003). Hemen hemen bütün memelilerde, neredeyse beynin ortasına gömülü şekilde
bulunan küçük bir kozalak benzeri beyaz yapı, “epifiz bezi” olarak adlandırılır (Fukada & Okano,
2002) Epifiz bezi beynimizin içinde, sağ ve sol beyin çizgisi üzerinde hipofiz bezinin hemen
arkasında ve beynin, tam ortasında bezelye büyüklüğünde yaklaşık 6,5 mm çapında, bir
organımızdır (Özkan, 2021). Üçüncü ventrikül arka duvarında, talamusun arka-üst bölümünde
yer alır ve her iki yanında da talamus bulunur Epifiz bezinin (pineal gland) adı, şeklinden
gelmektedir. İsmi, çam kozalağı (Pinea-cone) anlamındadır (Carr, vd. 2019). Epifiz bezi
serotonin, melotonin ve dmt (ruh molekülü) sıvısı salgılama görevi bulunmaktadır (Altınbay,
2020). Epifiz bezi ritmik biyokimyasal, fizyolojik ve davranışsal süreçleri düzenlemektedir
(Melmed ve Con, 2017). Epifiz bezi tarafından üretilen küçük bir molekül olan
dimethyltryptamine (DMT) ya da başka bir ifadeyle “ruh molekülü”dür ve uyku sırasında
rüyaların görüldüğü evrede, sabaha karşı 3-4 gibi salgılanır. DMT maddesi, 50’den fazla bitki
türünde de (kanarya kamışı otu, mimoza, akasya, kuş otu, ayahuasca, yüksük otu, anadenanthera
peregrina, vb.) bulunur (Strassman, 2014). M.Ö. 3. yüzyıl civarında Yunanlı anatomist
Herophilus ilk olarak bu bezeyi “düşünce akışını düzenleyen büzücü kas” adını vermiştir (Akan,
2018). M.S. 17. yüzyılda Descartes'ın epifiz bezini "akılcı ruhun oturduğu yer" olarak
tanımlamıştır (Kappers, 1981).
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Şekil 7. Limbik Sistem Anatomisi (Şahin, 2017).
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3-Yeni Beyin (Neokorteks): İnsanı diğer canlılardan ayıran, onu yaratılmışların en üstünü yapan
kısmıdır. Düşüncenin merkezidir. Duyular aracılığı ile algıladıklarımızı bir araya getirip “anlam”
ürettiğimiz merkezdir (Caıne, 2002). Görme, işitme gibi duyusal işlevlerinin yansıra algılama,
yorumlama, konuşma, yazma, yaratıcı düşünme, mantık yürütme, hayal kurma, geleceğe yönelik
plan yapma gibi zihinsel faaliyetleri de yönetmektedir (Molnar ve Pollen, 2014). Neokorteks,
220 milyon yıl öncesine dayanan kökeni ile memeli canlılara özgü bir serebral örtüdür. Günümüz
itibariyle yaklaşık 16 milyar nöronla insanın toplam beyin alanının yaklaşık üçte ikisini
oluşturmaktadır (Huttner 2014). Beyinin en geniş kısmı olup, yönetici görevini üstlenen,
parçasıdır. Algılama, farkındalık, benimseme, fiziksel ve zihinsel strateji geliştirme gibi bilişsel
fonksiyonları yerine getirmektedir (Canan 2015: 134). Bu alan limbik sistemi çevreleyen, beynin
dışarıdan görünen kırışık kısmıdır. Kıvrımlı yapısı sayesinde yüzey alanını arttırarak daha fazla
nörona sahip olmasını sağlamaktadır (Rose, 2005).
Rasyonellik dışında duygulardan da etkilenen bireysel kararlar, davranışsal ve teorik araştırmalar
neticesinde bireyin seçim yapmasında ve yönelimlerinde pişmanlık duygusunun da hâkim olduğu
ampirik sonuçlarda elde edilmiştir. Nöropsikolojik ve beyin görüntüleme yöntemlerinden elde
edilen bulgulara göre orbitofrontal korteksin yani karar almada etkili olan bölgenin pişmanlık
üzerindeki rolü de görülmektedir. Karar alma aşamasında gelecekte karşılaşılabilecek olası
sonuçların öngörülmesi aşamasında pişmanlık olgusunun hâkim olduğu görülmüştür (Coricelli
vd., 2007). Bu süreçler esnasında beyinde ise birçok farklı bölge devreye girmektedir: anterior
cingulate korteks, medial prefrontal korteks, orbitofrontal korteks, nucleus accumbens ve
substantia nigra gibi. Bu beyin bölgeleri karar verme esnasında aktifleşerek kan akışı ve nöronal
aktivitelerle sorumluluklarını yerine getirmektedirler (Naqvi, Shiv ve Bechara, 2006).

VII. INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
April 22-24, 2022, Antalya, Türkiye

Zürih Üniversitesi’nden Rudorf ve Hare (2014) yapmış oldukları çalışmada görülmüştür (Şekil
8. A ve B) karar verme anında beynin aktif bölgelerini tespit etmişlerdir. Bu araştırma
göstermiştir ki karar verme durumlarında beynin dorsolateral ve ventromedial prefrontal korteks
bölgeleri nöronal etkileşime geçerek bu süreçte önemli bir rol oynadığı görülmektedir (Rudorf
ve Hare, 2014). Ventromedial prefrontal korteks bölgesinin bilişsel ve duygusal bilginin
entegrasyonundan, amigdala bölgesi ile nöronal ağlar bağlantıları yoluyla işbirliği yaparak
özellikle riskli konularda kararlar almadan sorumlu olduğu ve ahlakın bilişsel
değerlendirmesinde de yer aldığı düşünülmektedir (Weller, vd. 2007). Dorsolateral prefrontal
korteks insan beyninin en geç evrimleşen bölgelerinden biridir. Yetişkinliğe kadar gelişmeye
devam eder. DLPFC orbitofrontal korteks, talamus, bazal ganglia, hipokampüs ve serebral
korteksin çeşitli alanlarıyla sürekli iletişim halindedir. Başlıca görevleri hafızası, karar verme,
kognitif esneklik, planlama gibi idari işlevleri yönetmek olup motor hareketlerin planlanması ve
organizasyonunda da görev almaktadır.
Şekil 8. Karar Verme Sürecinde Etkin Olan Beyin Bölgeler (Michael ve Jordan, 2009).
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Şekil A. Ventromedial Prefrontal Korteks Bölgesi (Kırmızı renkle işaretlenmiş bölge) ortadan
kesitli yandan görünüm
Şekil B. Dorsolateral Prefrontal Korteks Bölgesi (Mavi renkle işaretlenmiş bölge) yandan
görünüm
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Şekil

9.

Ödül

ve

Karar

Verme

Şeması

(Nakvi,

Şim

ve

Bechara,

2006).

Şekil 9'de görüldüğü üzere ödülle ilgili karar verme sırasında aktivasyonunun şematik
modelinde. Birincisi, ödüllerin ve cezaların duyusal özellikleri, amigdalayı duygusal/ bedensel
tepkileri ortaya çıkarmaya yönlendirir. Bu, ödüllerin (duyusal korteks) duyusal özelliklerini
temsil eden yüksek dereceli kortekslerden amigdalaya, beyin sapındaki otonomik tepkiler gibi
bedensel süreçleri kontrol eden efektör çekirdeklere bağlantılar yoluyla gerçekleşir (soldaki
diyagram). Bu tepkiler, onları meydana getiren belirli davranışsal seçimlerin ventromedial
prefrontal korteksindeki (vmPFC) iç temsillerle bağlantılı hale gelir. Karar verme sırasında, aynı
davranışsal seçimler gelecek için seçenekler olarak düşünüldüğünden, vmPFC bu
duygusal/bedensel durumları yeniden canlandırıyor. Bu, belirli davranışların zihinsel temsillerini
akılda tutmakla ilgili olan dorsolateral prefrontal korteks (dlPFC) ile vmPFC (orta diyagram)
arasındaki bağlantılar aracılığıyla gerçekleşir. Karar verme sırasında ortaya çıkan
duygusal/bedensel durumlar daha sonra duyusal sistemler içinde haritalanır (sağdaki diyagram).
İnsular korteks içindeki vücut durumlarının haritalanması, belirli davranışsal seçeneklere
atfedilen bilinçli veya "içgüdüsel hisler"e yol açar. Duygusal/bedensel durumlar,
ventraltegmental alan (VTA) içindeki dopamin (DA) nöronlarını ve striatum içindeki hedeflerini
içeren mezolimbik dopamin sistemi içinde de haritalanabilir. Bu son süreç, bilinçli olmayan bir
şekilde avantajlı seçime doğru karar vermeyi önyargılı hale getirebilir.(Nakvi, Şim ve Bechara,
2006).
2.5. Hormon Kavramı
Hormon kavramı ilk kez 1902 yılında Bayliss ve Starlin tarafından tanımlanmıştır. Latince
''hormoaen'' kökenden gelmektedir. Uyarmak, canlandırmak, harekete geçirmek anlamında
kullanılmaktadır. Hormon, bünyedeki bazı faaliyetleri denetim altında tutmak için vücudun
ürettiği salgılardır. İç salgı olarak da adlandırılır. Bir hücre veya hücre grubu ile diğer hücreler
arasındaki kimyasal mesaj taşıma görevini üstlenir. Hormonlar iç salgı bezlerinde (endokrin
bezler), böbrek üstü bezleri, tiroit, paratiroit, gonatlar gibi kanalsız iç salgı bezleri tarafından
üretilirler ve kana salınırlar. Vücutta büyümeyi, ruh halini, hücre ölümlerini, immune sisteminin
aktivasyonu ve inhibüsyonu, vücudun duygusal durumu ve diğer aktivitelerini, yaşam
döngüsünü, açlık ve tokluk gibi hisleri düzenlemekle görevlidir (Romonov, 2012). Sinir sistemi
içerisinde önemli bir yere sahip olan nörotransmitterler (ileticiler), uygun reseptörlerle donatılmış
komşu sinir hücrelerine bilgi iletmeyi sağlayan, sinir hücrelerinden gönderilen kimyasal
maddelerdir (Guyton ve Hall, 2007).
2.5.1. Serotonin
Serotonin, mutluluk hormonu olarak adlandırılan bir nörotransmitterdir. Kan basıncı, kas
kasılması ve pekçok beyin işlevlerini kontrol eder (Behremen ve Doğdubay, 2015). Serotonin (5hidroksitriptamin, 5-HT), vücutta merkezi sinir sistemi içinde nörotransmitter olarak bulunan ve
triptofan(insan vücudu tarafından sentezlenemeyen bir amino asit) üreten bir biyojenik amindir
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(Moriarty vd., 2011). Triptofan amino asidi, mutluluk duygumuzu tetikleyen serotonin
hormonuna dönüşür (Seo, Patrick ve Kennealy, 2008). Duygu ve davranışların düzenlenmesinde
rolü vardır. Serotonin, beyinde yaşamsal öneme sahip olan limbik sistemi etkilemektedir. Limbik
sistem duygu, davranış, uzun süreli hafıza ve koku almak dâhil olmak üzere çeşitli işlevleri
desteklemektedir (Koç ve Boz, 2014). Serotonin sentezi sempatik sinir sistemindeki nöronlarda,
sindirim sistem enterokromafin hücreleri ve trombosit gibi periferik bölgede gerçekleşmektedir.
Özellikle beyinde, beyin sapı rafe nükleusta lokalize nöronlarda yaygın olarak bulunur ve beynin
diğer alanlarına aksonlar yardımıyla yayılır. Bu nöronlar, ağrı hissi, stres, uyku ve duygu durumu
gibi birçok fizyolojik işlevin düzenlenmesinde rol oynar (Hamel, 2007). Organizmadaki
serotoninin büyük kısmı gastrointestinal kanaldaki enterokromafin hücrelerde, geri kalan kısmı
da trombositlerde ve santral sinir sisteminde bulunmaktadır (Sanders ve Mayer, 2006).
1940’larda bilim adamı olan Page, Green ve Rapport tarafından serotonin hormonu hakkında ilk
defa kapsamlı bilimsel araştırmalar yapılmış olup bu araştırmalar esnasında serumda bulunan bir
molekülün vasküler yapıların kasılmasına sebep olduğu gözlemlenmiş ve bu monoamine
“Serumda var olan ve vasküler yapıların kasılmasına yardımcı olan manasına gelen serotonin’’
ismi verilmiştir (Rapport, Green ve Page, 1984). Serotoninin en az %95’i bağırsaktaki
enterokromafin hücrelerinde sentezlenerek bağırsak hareketlerinin düzenlenmesinde rol alır.
%5’lik kısım ise merkezi sinir sisteminde presinaptik nöronlarda (serotonerjik nöronlar, pineal
bez ve katekolaminerjik nöronlar) sentezlenmektedir (Mohammed ve diğerleri, 2008). Serotonin,
çoklu reseptör sistemleri aktivasyonu ile karar vermede çoklu bilişsel (analiz-sentez), duygusal
ve cevap temelli mekanizmaları modüle ettiğini göstermektedir (Çalışır, 2009).
Serotonin genellikle vücudun “iyi hissettiren” maddesi olarak bilinir. Dorsal Raphe çekirdeği,
insan beyin sapında bulunan bir bölümdür. Bu beyin çekirdeği, frontal korteks ve amigdala ile
bağlantıdır. Frontal korteks ve amigdala, stres ve kaygı durumlarına verilecek yanıtları
düzenleyen bölgelerdir. Bu serotonin molekülleri, amigdala ve prefrontal kortekse iletilir. Artan
stres ve kaygı düzeyini tekrar normal seviyelerine düzelmesini sağlar (Küçükyazıcı, 2022).
Serotoninin, frontal korteksin ventromedial ve orbital alanlarıyla ilişkili karar verme işlevlerini
düzenlemede aracı bir rol oynadığı vurgulanmaktadır (Long, Kuhn ve Platt, 2009; Rogers,
2011).
Şekil
10.
Dopamin
ve
Serotonin
Yapısı
(Cezan,
2022).
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2.5.2. Dopamin
Dopamin 1954 yılında McGill Üniversitesinde çalışan iki sinirbilimci James Olds ve Peter
Milner tarafından tesadüfen oraya konmuştur (Old ve Milner, 1954). Dopamin, fiziksel ve
psikolojik aktivitelerin düzenlendiği yer olan merkezi ve çevresel sinir sisteminde bir
nörotransmitterdir (Koç ve Boz, 2014). İnsan beyninde toplam 400.000 civarında dopamin
nöronu bulunmaktadır (Schultz, 2007). Bu nöronlar substantia nigra, ventral tegmental alan,
posterior hipotalamusta yer almaktadır (Taybaş, 2016). Dopamin, karbon olmak üzere, hidrojen,
oksijen ve azottan oluşmaktadır. Arzunun, motivasyonun, dikkatin, öğrenmenin ve zihinsel
motor işlevlerde rol oynar (Torchwell, 2017). Dopamin, katekolamin (beyin, sinir dokusu ve
adrenal bezler tarafından üretilen hormon) ve fenetilamin (sinirler arası kimyasal iletici)
ailesinin bir organik kimyasalıdır. Bitkiler ve hayvanlarda da salgılanmaktadır (Berridge, 2007).
Dopaminin karar verme sürecinde, afferent aktivite yolu ile mezolimbik, striatal ve kortikal
yollar boyunca oldukça önemli bir role sahip olduğu bilinmektedir (Everitt ve Robbins, 2005).
Dopamin salınım yolları; ödül yolunun bir parçası olarak dopamin, ventral tegmental alanda
(VTA) bulunan sinir hücresi gövdelerinde üretilir ve akümbens çekirdeği ve prefrontal kortekste
salınır . Dopaminin motor fonksiyonları ayrı bir yola bağlıdır, substantia nigra'da dopamin üreten
ve dorsal striatuma salan hücre gövdeleri bulunur. VTA dopaminerjik nöronların en önde gelen
grubu, mezokortikal yolla prefrontal kortekse ve daha küçük bir grup da mezolimbik yolla
akümbens çekirdeğine projeksiyon yapar.
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Şekil 11. Dopamin Salınım Yollu (Özdaş, 2022).

Cambridge Üniversitesi sinirbilimcisi Wolfram Schultz dopamin hormonun retinadaki
fotoroseptörlere (göze gelen ışığı algılayan hücerelere) benzetmektedir. Nasıl görme olayı
retinada başlıyorsa karar verme süreci de dopaminin salgılanmasıyla başladığını ifade etmiştir
(Lehrer, 2010). Dopaminin, mezolimbik, striatal ve kortikal yollar boyunca ileriye dönük
afferentlerinin aktivitesi ile karar vermesi üzerine çok yönlü bir etkiye maruz kalması
muhtemeldir, çekirdeğin aktüelleri aksiyon seçiminde çok önemli bir rol oynar (Everitt ve
Robbins, 2005). Dopamin, tirozin aminoasidi tarafından sentezlenir ve dopaminerjik nöronların
aksonal terminallerinde sinaptik keseciklerde birikir. Bu nöronlar çoğunlukla beyindeki siyah
madde adlı bölümde bulunur. Bu nöronlar farklı işlevlerle farklı yollarla yayılır. Birinci yol
Mezolimbik: Burada, nöronlar limbik sistemin farklı alanlarına gider, burası beynin ödül
sisteminin yönetimidir. Vücudumuzun yararlı bulduğu şeyleri yaptığımızda, dopamin bu yol
boyunca salgılanır ve bizi bu davranışları tekrar etmeye götüren öznel bir zevk hissi yaratır. İkinci
yol Mezokortikal: Burası beynimizin prefrontal korteksine yol açan yollurdur. Bu alan, yürütme
becerilerinden yani planlama ve karar vermeden sorumludur. Dopamin, alternatifler üretmek, en
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uygun olanı seçmek ve ona doğru hareket etmek için bu alanda görev yapar. Üçüncü yol
Nigrostriyatal: Bu dopaminerjik nöronların aksonları beynimizin bazal gangliyonuna ulaşır. Bu
yol vücudumuzun motor hareketlerini kontrol altına almaktan sorumlu olan ekstrapiramidal sinir
sisteminin bir parçasıdır. Dördüncü yol Tuberoinfundibüler: Bu yol hipotalamusun
nöronlarından ön hipofiz bezine gider. Prolaktin (hipofiz bezinin ön lobu tarafından salgılanan
ve halk tarafından süt hormonu) olarak bilinen kimyasalın salınımının düzenlenmesinden
sorumludur.
Yapılan araştırmaların sonuçlarına göre, dopaminerjik sistem karar verme, analiz ve
değerlendirme ve karar verilen davranışı gerçekleştirebilme üzerine etkisi bulunmaktadır (Koç
ve Boz, 2014). İyi hissettiren beyin kimyasalı” olarak adlandırılan dopamin hormonu,
beyinlerimiz tarafından üretilir. Bu hormon, tatmin ve neşe hissetmede rol oynar. Planlama ve
düşünme yeteneğimiz için hayati önem taşır. Karar verme sürecinde; duygu (amigdala,
ventromediyal prefrontal korteks) ve hafıza (hipokampus, dorsolateral prefrontal korteks) ile
ilişkili bölgelerin oldukça aktif olduğu bilinmektedir. Özellikle duygu ve korku ile ilgili
süreçlerde, önemli işlevleri olduğu bilinen amigdala, karar verme sürecine dâhil olan sinir ağının
kritik bir bileşenidir (Gupta, Koscik, Bechara ve Tranel, 2011). Hipokampus epizodik (uzun
süreli her türlü yaşantının depolandığı) belleğin kodlanması ve farklı seçeneklerin
değerlendirilmesi başta olmak üzere prefrontal korteks ile kararın her aşamsında etkin bir rol
almaktadır (Weilbächer ve Gluth, 2016). Bu doğrultuda, özellikle mediyal prefrontal korteksin,
karar verme sürecinde etkili olan diğer beyin yapıları ile arasındaki nöral ağlar sayesinde karar
verme sürecinin her aşamasında aktif rol olduğu düşünülmektedir. (Euston, Gruber ve
McNaughton, 2012).
2.5.3. Oksitosin
Oksitosin Yunanca ὼκυτοκίνη, ōkytokínē, kelimesinden gelmektedir. Britanyalı farmakolog Sir
Henry Hallett Dale 1906 yılında bu hormonun ''uterus'' kasılmalarındaki etkilerini keşfinden
sonra bu ismi kullanmıştır. Oksitosin, hipotalamik paraventriküler, supraoptik ve aksesuar
magnoselüler çekirdeklerde yer alan nöronlarda sentezlenmektedir (Stoop, 2012). Yunancada
hızlı doğum (quick birth) anlamına gelen oksitosin adı verilmiş olup 1953 yılında Vincent du
Vigneaud tarafından sentezi yapılan ilk peptid hormon özelliğini taşımaktadır (Viero vd.,2010).
Beyinde nörotransmitter rolü oynayan oksitosin, İtalyan bilim adamı Nicholas Farraye tarafından
1835 yılında bulunmuştır (Kabilan, 2014). Oksitosin, hipolatumusun çekirdeklerinin nöronların
da üretildikten nöronların sinir uçları olan aksonların içinde hipofiz bezinin arka lobuna iletilir
ve orada kan dolaşımı içine salınır (McCraty, 2016). Bağlanmadaki rolünden dolayı “aşk
hormonu” olarak da adlandırılan oksitosin, dokuz tane aminoasitten oluşan bir nöropeptiddir.
Oksitosin periferik dolaşımda hormon olarak, merkezi sinir sisteminde ise nörotransmitter olarak
görev yapar (Churchland ve Winkielman 2012). Hipotalamusun supraoptik ve paraventriküler
çekirdeklerinde üretilerek hipofiz bezinin arka lobunda depolanır. Buradan periferik dolaşıma
salınarak doğum eylemi sırasında uterusun kasılmasını ve emzirme sırasında sütün kanallardan
dışarı atılmasını sağlar (Insel 2010). Merkezi sinir sisteminde oksitosin paraventriküler
çekirdekten amigdala, hipokampus ve nukleus akumbense uzanan nöronlardan salınarak
davranışsal ve psikolojik etkiler meydana getirir (Buisman-Pijlman ve ark. 2014). Oksitosin
klasik bir nörotransmitter değildir. Etkisi, akson ve dendritler arasındaki sinaps geçişleriyle
sınırlandırılmıştır (Neumann, 2000). Oksitosin beynin duygu merkezi amigdalayı aktive ederek
duygu durumlarını dengelemesine bağlı olarak gösterilen davranışların düzenlenmesinde de etki
sahibidir. Cinsel uyarılmayı artırır. Kortizol seviyesini düşürmeye destek olarak stresi azaltır,
sakinleştirir ve empati kurmayı kolaylaştırır (Churchland ve Winkielman, 2012). Bir kişiye
güven duyduğunuzda ya da kişinin size güvendiğini hissettiğinizde salgılanan nörotransmitterdir
(Breuning, 2017). Yapılan deneylere göre bu hormonun seviyesi yükseltildiğinde insanlar daha
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yüksek maddi bağışlarda bulunduğu ve daha paylaşımcı hale geldiği gözlemlenmektedir. Bu
molekülün salınımı insanları daha empatik, cömert, iyiliksever, güvenilir ve yardımsever hale
getirtiği ifade edilebilir (Görgülü, 2013). Kosfeld, vd (2005) yapmış oldukları çalışmada burun
yardımıyla oksitosin verildikkten sonra katılımcılar kendi paralarından bir başkasına pay vermeyi
içeren bir ekonomi oyununda, ileride daha büyük kazançlar elde edebilme beklentisiyle daha
fazla güven gösteren davranış sergilidikleri gözlemlenmiştir.
SONUÇLAR
Karar verme sürecinin her aşamasında amigdala, prefrontal korteks, hipokampus aralarındaki
nöral ağlar ile oksitosin, serotonin, dopamin gibi nörotransmitterlerin etkin rol oynadığı
görülmektedir. Bu doğrultuda, amigdala herhangi bir durum karşısında otonomik tepkileri
düzenleyen ve karar verme sürecine dâhil olan nöral yapıların önemli bir bileşeni iken prefrontal
korteks hata, risk, öğrenme ve kanıt toplama süreçlerinde etkilidir (Kaya ve Seçer, 2021). Ön
singulat korteks (ACC), orbitofrontal korteks ve ventromedial prefrontal korteks dahil olmak
üzere birçok beyin yapısının da karar verme süreçlerinde etkili olduğu ifade edilebilir (Waltan,
Devlin ve Rushworth, 2004). Limbik sistem ile frontal korteks arasında devamlı bilgi alışverişi
bulunmaktadır. Beyin fonksiyonları sadece yürüme, yemek yeme gibi motor hareketlerden değil
düşünme, konuşma, plan yapma gibi karmaşık bilişsel işlevlerden de sorumludur. Beyin bu
sorumluluğu sinirsel (kimyasal) iletim ile gerçekleştirmektedi. Kimyasal iletimler
nörotransmitterler sayesinde gerçekleşmekte olup. İnsanlar vermiş oldukları kararlarda akılcı
davrandıkarını zannettikleri anlarda bile farkına varamadıkları hormonların etkisinde
kalmaktadır (Yiğitbaş, 2021).
2002 Nobel Ekonomi Ödülü Psikolog Daniel Kahneman ve Amos Twersky'nin çalışmaları
sonucunda “Hızlı ve Yavaş Düşünme” adlı kitabında karar verme sürecini “Sistem 1 (Otopilot)”
ve “Sistem 2 (pilot)” olarak ifade etmişir. Sistem 2 (bilinçli düşünce) ile enerji harcamak yerine,
Sistem 1 (bilinçdışı düşünce)’i tercih ederek yaşamaktadır. Bu nedenle birçok insan, düşünmeyi
yorucu bulduğu için, düşünmeden karar vermeyi tercih etmektedir. Böylelikle insanoğlu giderek
“düşünmemeyi” alışkanlık durumuna getirmiştir. Ancak insanlara sorulduğunda düşünerek,
mantıklı bir şekilde karar verdiğini ve en rasyonel (akılcı) seçimi yaptığını iddia etmektedir.
Bedenimiz “en az zahmet ve en düşük enerji” kuralına uyduğu için gündelik hayatımızda çoğu
işimizi Sistem 1 yönetir. Sistem 1, biz farkında bile varmadan tüm bilgileri toplar, değerlendirir
ve karar verme olayını gerçekleştirir (Kahneman, 2015 akt, Erdemir ve Yavuz, 2016).
Hayatımız boyunca sayısız karar verme olayından geçmekteyiz. Karar vermek bizi her zaman bir
seçime götürür. Fakat bu seçimlerimizde bizi yönlendiren temel unsurun farkına dahi varamayız.
Fakat karar alırken ne kadar özgürüz veya değilizdir. Dualite, hayatın tümünde egemen olduğu
gibi karar alma sürecinde de kendisini göstermektedir. Hiçbir kararın mükemmel olmayacağını
kabul etmek gerekir. Mükemmel karar diye bir olgu yoktur. Karar vermemeyi tercih etmek dahi
bir karardır. Önemli olan, seçtiğiniz ya da seçmediğiniz bir şeyin sorumluluğunu alabiliyor
olmaktır. (Tulum, 2020). Stres anında enerji ve konsantrasyonu artırmak için vücudumuz
(hipotalamus alarma geçerek hipofiz bezi) adrenalin salgılar eğer stres kalıcı bir hal alırsa
adrenalinden daha etkili olan streoid hormonu (kortizol) salgılamaya başlar. Bu hormon bilişsel
faaliyetin azalmasına sebep olur. Bilişsel faaliyet azalınca, durumu idare etmek için bilinçaltı
otomatik olarak direksiyonun başına geçerek kararlarımız üzerinde etkin rol oynamaya başlar
(Selengil, 2019). Görüleceiği üzere karar verme olayı kompleks bir durumdur. Beynin karar
vereme mekanizmasını anlatılanlar dışında daha birçok faktör etkilemektedir. Toplum, kültür
yapısı, aile, sosyal çevre, travmalar, vb gibi fizyolojik ve psikolojik birçok etken de yer
almaktadır. Bu çalışmada karar verme aşamasında hangi beyin bölgelerinin aktif olduğu ve
hormonlar karar vermede rolleri hakkında bilgiler verilmiştir (Yılmaz, 2020).

463

VII. INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
April 22-24, 2022, Antalya, Türkiye

KAYNAKLAR
Aamodt, S. & S. Wang. (2008). Beyninize Hoş Geldiniz. B. Erkan (çev.). İstanbul: NTV
Yayınları.
Adams, Victor, Ropper. (1995). The limbic lobes and the neurology of emotion. Principles of
neurology, Chapter 25: 6. Baskı.
Ak. Ö. (2019). Beynimiz Sırlarla Dolu, TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi, Ağustos Sayısı, 112.
Akan, M. A. (2018). Üçüncü Gözümüz: Epifiz Bezi, https://www.kreatifbiri.com/ucuncugozumuz-epifiz-bezi/
Aktaş, N. (2016). Lise Öğrencilerinin Motivasyon Kaynakları ve Karar Verme Stratejileri, Adnan
Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
Altan, S. (2020). Karar Alma Sürecinde Duyguların Rolü ve Etkileri, DEAS Uluslararası İktisadi
ve İdari Bilimler Dergisi, 6(2), 52-65.
Altınbay, D. (2020). Retinal Ganglion Cell and Epiphysis (Pineal Gland, Third Eye), Turkiye
Klinikleri Journal of Ophthalmology, 29(1), 73-81.
Alyar, P. (2018). Pazarlamada Yeni Bir Araştırma Yaklaşımı Olarak Nöropazarlamayla Algı
Yönetimi ve Bir Uygulama, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul,
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
Arıkan, O., İrkeç, C., İşeri, E., Özgören, M., Karakaş, H.M. Karakaş, S. Uzbay, T. & Yüksel, N.
(2008). Kognitif Nörobilimler, Medikal ve Nobel Tıp Kitap Sarayı, Ankara.
Avcı, D. E., & Yağbasan R. (2008), Beyin Yarıkürelerinin Baskın Olarak Kullanılmasına
Yönelik Öğretim Stratejileri, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: 28, Sayı: 2, S. 4
Ayçiçeği, A., Dİnn W. M., & Harris, C. L. (2003). Prefrontal lob nöropsikolojik test bataryası:
sağlıklı yetişkinlerden elde edilen test sonuçları. Psikoloji Çalışmaları. 23(0):1-26.
Balcı, B. (2015). Nörobilim ve Fizyoterapi, TFD Nörolojik Fizyoterapi Grubu Bülteni, Cilt:1
Sayı: 5, 1-6.
Balık, H. H. (2022). İnsan Beyni, http://www.hasanbalik.com/doc/yapayzeka.pdf
Başar, B. A. (1998). İşletmelerin Stratejik Planlama ve Karar Alma Sürecinde Muhasebe Bilgi
Sisteminin Yeri ve Önemi: TUSAŞ Motor Sanayi A.Ş. Uygulaması, Anadolu Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir.
Başev, E. S. (2017). Nöropazarlama, Nörobilim ve Pazarlama Entegrasyonunda Teorik
Yaklaşımlar ve Uygulama Örnekleri, Artikel Yayıncılık, İstanbul.
Batı U. & Erdem, O. (2016). Ben Bilmem Beynim Bilir, 2. Baskı MediaCat Kitapları:İstanbul
Batı, U. (2017). Sinaps Beynimizin ve Kararlarımızın Sıradışı Hikayesi, Doğan Kitap: İstanbul.
Baykal, B. (1981). Organizasyonların Yönetimi, Türkiye Şişe ve Çam Fabrikaları A. Ş.
Yayınları, İstanbul.
Behremen C., & Doğdubay, M. (2015). Psychoneurobiochemistry Approach in Food and
Beverage Operations, Balıkesir University The Journal of Social Sciences Institute, 23 Volume:
18 - Number: 34, 23-49.
Berridge, K. C. (2007). Dopaminin ödüldeki rolü üzerine tartışma: Teşvik edici belirginlik
davası. Psikofarmakoloji . 191 (3): 391–43
Braddick, O. (2001). Occipital Lobe (Visual Cortex): Functional Aspects. International
Encyclopedia
of
the
Social
&
Behavioral
Sciences
127-132.
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/occipital-lobe
Breuning, L. G. (2017). Habits of a Happy Brain, Aganta Kitap, İstanbul.
Buisman-Pijlman F. T, Sumracki N. M, Gordon J. J, Hull P. R, Carter C. S, & Tops, M. (2014).
Individual differences underlying susceptibility to addiction: Role for the endogenous oxytocin
system. Pharmacol Biochem Behav, 119:22-38.

464

VII. INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
April 22-24, 2022, Antalya, Türkiye

Caine, R.N. & Ülgen, G. (2002). Beyin Temelli Öğrenme, (Çev. Editörü: ÜLGEN, Gülten),
Nobel Akademi Yayınları, Ankara.
Canan, S. (2015), Değişen Be(y)nim, 1. Baskı, İstanbul, Tuti Kitap.
Carr, C., O'Neill, B. E., Hochhalter, C. B., Strong, M. J., & Ware, M. L. (2019). Biomarkers of
pineal region tumors: a review. Ochsner J. 19(1), 26-31.
Carter, R. (2013). Beyin Kitabı. Alfa Yayınları, İstanbul.
Cezan, R. (2022). Seratonin ve Dopamin Etkisi, http://www.rezancezan.com/serotonin-vedopamin-etkisi/
Churchland, P. S. & Winkielman, P. (2012). Modulating social behavior with oxytocin: How
does it work? What does it mean?, Hormones and Behavior, 61, 392-399.
Corıcellı, G., Dolan, R. J. & Sırıgu, A. (2007). Brain, Emotion and Decision Making: The
Paradigmatic Example of Regret, Trends in Cognitive Sciences, Vol.11, No.6, 258-265.
Çalışır M. (2009). Yetişkin bağlanma kuramı ve duygulanım düzenleme stratejilerinin
depresyonla ilişkisi. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar Dergisi, 1(3), 240-255.
Çam, A. & Erdoğan, M. F. (2003). Melatonin, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, Cilt
56, Sayı 2, 103-112.
Dağlı, A. (2004). Problem Çözme ve Karar Verme, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:3,
Sayı:7, 41-49.
Dale, H. H. (1906). On some physiological actions of ergot. J. Physiol. (Lond.). 34 (3). 163-206
Davıd, E. (2016). Beyin Senin Hikayen, Çe:Zeynep Arık Tozer, Domingo Bkz, İstanbul.
Demirel, Ö. (2003). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme, (5. Baskı), Pegem A
Yayıncılık, Ankara
Dessler, G. (2004). Management. New Jersey: Pearson Education Ltd.
Dragolea, L. & Cotirlea D. (2011). Neuromarketing – between influence and manipulation,
Polish Journal of Management Studies 3(1):79-89.
Drucker P. (1996). Yönetim Uygulaması, Çev: E.Sabri Yarmalı, İnkılap Kitabevi, İstanbul.
Durucasu, H. (2019). İşletmelerde Karar Verme Teknikleri, Anadolu Üniversitesi Yayını No:
3355, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 2210, Eskişehir.
E. Köse (2017). Yöneticilerin Karar Verme Yetkinliğinin Yönetsel Performans Üzerindeki
Etkileri, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, Yayımlanmamış
Doktora Tezi.
Eınhorn, J. H., & Hogarth, M. R., (1981). Beharioral Decision Theory: Process of Judgment and
Choice”, Annual Review of Psychology, Vol: 32, 53-88.
Erdemir, K. O. & Yavuz. Ö. (2016). Nöro Pazarlamaya Giriş, BrandMap, İstanbul.
Ertürk, M. (1995). İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon. Beta Basın Yayım Dağıtım A.Ş,
İstanbul.
Euston D. R, Gruber A. J, & McNaughton B. L. (2012). The role of medial prefrontal cortex in
memory and decision making. Neuron. 20;76(6):1057-70.
Everitt, B.J., & Robbins, T.W. (2005). Neural systems of reinforcement for drug addiction: from
actions to habits to compulsion. Nat. Neurosci. 8, 1481–1489.
Florio M, & Huttner W. B. (2014). Neural progenitors, neurogenesis and the evolution of the
neocortex. Development. 141(11): 2182–2194.
Foster-Deffenbaugh, L. A. (1996). Brain Research and its Implications for Educational Practice,
A Dissertation. Brigham Young University, Hawaii.
Frishammar, J. (2003). Information Use in Strategic Decision Making. Management Decision,
41(4), 318 – 326.
Fukada, Y. & Okano, T. (2002). Circadian Clock System in the Pineal Gland. Mol. Neurobiol.
(25)
Ganapathy, M., & Tadi, P. (2020). Anatomy, Head and Neck, Pituitary Gland. Ncb.
Retrieved, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK551529/.

465

VII. INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
April 22-24, 2022, Antalya, Türkiye

Genç S. (2018). Nero Djital, https://sedagenc.com/norodijital/
Girişken, Y. (2017). Gerçeği Algıla, 3 ,Baskı, Beta Basım Yayım, İstanbul.
Görgülü, G. (2013). Karar vermede güven hormonu, https://www.pazarlama30.com/kararvermede-guven-hormonu/
Gupta, R., Koscik, T.R, Bechara, A, & Tranel, D. (2011). The amygdala and decision-making.
Neuropsychologia. 49(4):760-766
Guyton A. C. ve Hall J. E. (2007). Tıbbi Fizyoloji (11. Basım), Çavuşoğlu H., Yeğen B.Ç. (Çev.
Ed.), Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul.
Hamel, E. & Currents, H. (2007). Serotonin and Migraine: Biology and Clinical İmplications.
Cephalalgia, 27(11), 1293-1300.
Insel, T. R. (2010). The challenge of translation in social neuroscience: a review of oxytocin,
vasopressin, and affiliative behavior. Neuron, 65:768-779.
Itzhak, F. & Roy, M. (2012). Human intracranial recordings and cognitive neuroscience. Annual
review of psychology, s. 511-37.
İzci, Y. & Erbaş, Y. C. (2015). Hippocampus: Its Structure and Functions, Türk Nöroşir Dergisi,
Cilt: 25, Sayı: 3, 287-295.
Jensen, E. (2005). Teaching with the Brain in Mind, Virginia: Association for Supervision and
Curriculum Development. ISBN 978-1-4166-0030-5
Joseph P. F. (2000). Feeling and Thinking: The Role of Affect in Social Cognition, New York,
Cambridge University Press.
Kabilan A. (2014). Pharmacological role of oxytocin-a short review. Pharm Sci & Res (6), 2203.
Kappers, J. A. (1981). A Survey of Advances in Pineal Research. FL: CRC Press: Vol:1,1-25.
Karaarslan, O. (2021). Ara Beyin, https://www.beyin.gen.tr/ara-beyin.html
Kean,, S. (2017). İnsan Beynin Gizemi, Çev: Berna Kılıçer, Kolektif Kitap, 4. Baskı, İstanbul.
Keleş, E. & Çepni, S. (2006). Beyin ve Öğrenme, Türk Fen Eğitimi Dergisi, Yıl 3, Sayı 2, 6682.
Kıernan, J. A. (2011). Anatomy of The Temporal Lobe, Hindawi Publishing Corporation
Epilepsy Research and Treatment, 1-13.
Kıral E. (2015). Yönetimde Karar ve Etik Karar Verme Sorunsalı, Journal of Educational
Sciences, 6(2), 73-89.
Koç, E. & Boz, H. (2014). Psychoneurobiochemistryof Tourism Marketing. Tourism
Management, Sayı: 44, Sayfa: 140-148.
Koçel, T. (2003). İşletme Yöneticiliği, Beta Yayınları, İstanbul.
Kosfeld, M., Heinrichs, M., Zak, P.J., Fischbacher, U., & Fehr, E. (2005). Oxytocin increases
trust in humans. Nature, 435(7042), 673-676
Kurt, Ü. (2003). Karar Verme Sürecinde Yöneticilerin Kişilik Yapılarının Etkileri, Başkent
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
Küçükay, A. (2018). Karar Vermenin Psikolojisi, TAAD Türkiye Adalet Akademisi Dergisi,
Yıl:9, Sayı:35, 607-640.
Küçükyazıcı, B. (2022). Serotonin Hormonu Nedir? 2022 Veriler, Brain Center İstanbul Kişisel
Gelişim Merkezi, https://www.braincenter.com.tr/serotonin-hormonu-nedir/
Lehrer, J. (2010). Karar Anı, Çev:Ferit Burak Aydar, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
Lerner, J. S., Li,Y., Valdesolo, P. & Kassam, K. S. (2015). Emotion and Decision Making,
Annual Review of Psychology, (66), 799-823.
Lewis, P. S., Goodman, S. H. & Fandt, P. M. (1995). Management: Challenges in the 21 st
Centry, West Publishing Company, St.Paul.
Lıppıtt, G. L.(1969). Organizational Renewal, Prentice Hall, New York.
Ligthart, L. P. & R. Prasad (Ed.). (2013). Conasense: Communications, Navigation, Sensing and
Services. Denmark: River Publishers.

466

VII. INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
April 22-24, 2022, Antalya, Türkiye

Long, A. B., Kuhn, C. M. & Platt, M. L. (2009). Serotonin shapes risky decision making in
monkeys. Social Cognitive and Affective Neuroscience, 4, 346-356.
M.
(2022).
Dopamin
Nedir,
Nerede
Üretilir,
Ne
İşe
Yarar?,
https://www.bilgiustam.com/dopamin-nedir-nerede-uretilir-ne-ise-yarar/
Maclean, P. D. (1949). Psychosomatic Disease and the "Visceral Brain: Recent Developments
Bearing on the Papez Theory of Emotion". Psychosomatic Medicine, 11(6), 338-353.
McCraty, R. (2015). Science of the Heart, Volume 2 Exploring the Role of the Heart in Human
Performance An Overview of Research Conducted, HeartMath Institute,
Melmed, S. & Conn, P. M. (2017). Endocrinology: Basic and Clinical Principles, Second Edition
Humana Press Inc., Totowa, N J
Michael, K. & Jordan, G. (2009). The Functional Neuroanatomy of Depression: Distinct Roles
for Ventromedial and Dorsolateral Prefrontal Cortex, Behavioural Brain Research, (201), 239–
243.
Mintzberg H., Raisinghani, D. & Théorêt, A. (1976). The Structure of "Unstructured" Decision
Processes, Administrative Science Quarterly, Vol. 21, No. 2 246-275.
Mohammed, Z. L., Moses, L. & Gwaltney, B. S. (2008). Serotonin: a Review. Journal of
Veterinary Pharmacology and Therapeutics, (Cilt 31). 187-199.
Molnar, Z. & Pollen. A. (2014). How Unique is the Human Neocortex? The Company of
Biologists Ltd | Development. 141, 11-16.
Moriarty, M., Lee, A., O’ Connell, B., Kelleher, A., Keeley, H. & Furey, A. (2011). Development
of an LC-MS/MS Method for the Analysis of Serotonin and Related Compounds in Urine and
the Identification of a Potential Biomarker for Attention Deficit Hyperactivity / Hyperkinetic
Disorder. Anal Bioanal Chem, Cilt: 401, Sayı: 8, 2481-2493.
Morris, R. & Fillenz, M. (2003). Neuroscience: Science of the Brain in Turkish, British
Neuroscience Association European Dana Alliance for the Brain, Liverpool,
www.bna.org.uk/publications ISBN: 0-9545204--0-8
Naqvi, N., Shiv, B. & Bechara, A. (2006). The Role of Emotion in Decision Making: A Cognitive
Neuroscience Perspective, Current Directions in Psychological Science, Volume 15, No. 5, 260264.
Neumann I.D., Wigger A, Torner L, Holsboer F, & Landgraf R. (2000). Brain oxytocin inhibits
basal and stressinduced activity of the hypothalamo-pituitary-adrenal axis in male and female
rats: partial action within the paraventricular nucleus. J Neuroendocrinol, 12:235-43.
Noone, J. (2002). Concept Analysis of Decision Making, Nursing Forum, Vol:37, No:3, 21- 32.
Old, J. & Milner, P. (1954). Positive Reinforcement Producued by Electrical Stimulation of
Septal Are And Other Regions Of Rat Brain, Journal of Comparative and Psychology, No:47,
419-427.
Onan, B. (2010). Beynin Bilişsel İşlevleri Üzerine Yapılan Araştırmalar Ve Ana Dili Eğitimine
Yansımaları, TÜBAR Türklük Bilim Araştırmaları Dergisi, Sayı 27, 521 - 56.
Önder, A. (2021). Nöroanatomi, İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi,Ders
Notu,
https://gavsispanel.gelisim.edu.tr/Document/aonder/20210427010432894_eec22c4336c1-4da8-a691-f9521e59c41e.pdf
Özkan,
Y.
(2021).
Epifiz
Bezi
Mucizesi,
Bilimsel
Köşe
Yazıları.
http://www.yasarozkan.net/makaleler/epifiz-bezi-mucizesi/makale42.html
Plunkett, W. R. & Attner, R. F. (1992). Introductaion to Management, 4th Ed., PWS Kent
Publishing Company Boston.
Rappaport, R. M., Green, A. & Page, I. (1984). Serum Vasoconstrictor (Serotonin). IV. Isolation
and Characterization. Journal of Biological Chemistry, 176, 1243-1251.
Renvoisé, P. Morin, C. (2017). Nöro Marketing, 1. Baskı, MediaCat Yayınları, İstanbul.
Rogers, R. D. (2011). The roles of dopamine and serotonin in decision making: Evidence from
pharmacological experiments in human. Neuropsychopharmacology Reviews, 36, 114-132

467

VII. INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
April 22-24, 2022, Antalya, Türkiye

Romanov, G. A. (2012). Mikhail Khristoforovich Chailakhyan: The fate of the scientist under
the sign of florigen, Russian Journal of Plant Phsiology, 59, 443-450.
Rose, S. (2005). The Future of the Brain [Electronic Version. New York: Oxford University
Press, Inc. https://the-eye.eu/public/
Rudorf, S. & Hare, T. A. (2014). Interactions Between Dorsolateral and Ventromedial Prefrontal
Cortex Underlie Context - Dependent Stimulus Valuation in Goal-Directed Choice, Journal of
Neuroscience, 34 (48), 15988 –15996.
Sağır, C. (2006). Karar Verme Sürecini Etkileyen Faktörler ve Karar Verme Sürecinde Etiğin
Önemi : Uygulamalı Bir Araştırma, Trakya Üniversitesi Soysal Bilimler Enstitüsü, Edirne,
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
Sanders-Bush E. & Mayer S. E. (2006). 5-Hydroxytryptamine (Serotonin) Receptor Agonists
and Antagonists. The Pharmacological Basis of Therapeutics. 11th ed. CA: McGraw-Hill; 297315.
Savrun, M. (2005). Emosyonel Sistem ve Stres, İ. Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp
Eğitimi Etkinlikleri Medikal Açıdan Stres ve Çareleri Sempozyum Dizisi, İstanbul, 75-88.
Schultz, W. (2007). Farklı zaman kurslarında çoklu dopamin fonksiyonları. Nörobilim Yıllık
İncelemesi, 30: 259–88.
Seçer, E. & Kaya D. Ö. (2021). Neurocognitive Process of Problem Solving and Decision
Making, Turkiye Klinikleri Journal of Health Sciences, DOI: 10.5336/healthsci.2021-8316.
Selengil, D. (2019). Stresin Kararlarımız Üzerinde Etkisi, https://www.kobiaktuel.com.tr/stresinkararlarimiz-uzerindeki-etkisi-makale,2698.html
Sendrowski, K, & Sobaniec, W. (2013). Hippocampus, hippocampal sclerosis and epilepsy.
Pharmacol Rep 65(3), 555-565.
Seo D., Patrick C. J, & Kennealy P. J. (2008). Role Of Serotonin And Dopamine System
Interactions In The Neurobiology Of Impulsive Aggression And Its Comorbidity With Other
Clinical Disorders. Aggress Violent Beh, 13, 383–395.
Shull, F. A, Delbecq, A. L. & Cumming, L. L (1970). Organizational Decision Making,
MacGraw Hill, New York.
Smith, E. E. & Kosslyn, S. M. (2014). Bilişsel Psikoloji Zihin ve Beyin, Çev: Muzaffer Şahin,
Nobel Yayıncılık: Ankara.
Songur, A., Özen, O. A. & Sarsılmaz, M. (2001). Hipokampüs, Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri
Dergisi, 21: 427-431.
Soylu, H. (2004). Keşif Yoluyla Öğrenme: Fen Öğreniminde Yeni Yaklaşımlar, Ankara: Nöbel
Yayın Dağıtım.
Squire, L. R., Bloom, F. E., Spitzer, N. C., Lac, S. & Ghosh, A. (2008). Fundamental
neuroscience. Issue no: 3. USA: Academic Press.
Stevens, J. & Goldberg, D. (2001). For The Learner's Sake: Brain Based Instruction for the 21 st
Century, Zephyr Yayınları: ABD.
Stoop R. (2012). Neuromodulation by oxytocin and vasopressin. Neuron, 76:142-59.
Strassman, R. (2014). DMT and the Soul of Prophecy: A New Science of Spiritual Revelation in
the Hebrew Bible. Park Street Press. 64-66.
Sucu, Y. (2000). Yönetim Kavramları, Kuramları ve Süreçleri. Bolu: Abant İzzet Baysal
Üniversitesi Matbaası.
Şahin, A. H. (2021). Beyin Lobları, https://www.beyin.gen.tr/beyin-loblari.html
Şahin, Ö. (2017). Beynimiz, Neuralink ve Elon Musk: 1. Kısım, Türkçe Yayın Köşe Yazısı
https://medium.com/t%C3%BCrkiye/beynimiz-neuralink-ve-elon-musk1k%C4%B1s%C4%B1m 24cb63997bf3
Şenel, F. (2003). Yeni Ufuklara Beynin Gizemi, TÜBİTAK Aylık Popüler Bilim ve Teknik
Dergisi Eylül Sayısı.
Tanrıdağ, O. (1997). Organ Olarak Beyin Bilgisayar ve Beyin, Nar Yayınları, İstanbul

468

VII. INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
April 22-24, 2022, Antalya, Türkiye

Taybaş, Ç. (2016). Dopamin Nedir? Hayatta Kalmamız İçin Neden Çok Gerekli?,
https://sinirbilim.org/dopamin/
Tekarslan, E. (1982). İşletmenin Karar Verme Sürecinde Rol Oynayan Davranışsal Faktörler,
İstanbul Üniversitesi Yayınlanmamış Doktora Tezi
Tıetze, A. (2000). Tarihî ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lûgati, Simurg Yayınları, Wien.
Topbaş, E. (2013). Ceviz Yapılı Beyin, Panama, Ankara.
Torchwell, M. (2017). Beynimiz ve Biz: Nucleus Accumbens / Ödül Merkezimiz-1
https://torchwell.wordpress.com/2017/05/25/beynimiz-ve-biz-nucleus-accumbens-odulmerkezimiz-1/
Tosun, K. (1992). İşletme Yönetimi, Savaş Yayıncılık, Ankara.
Triarhou, L. C. (2009). Tripartite concepts of mind and brain, with special emphasis on the
neuroevolutionary postulates of Christfried Jakob and Paul MacLean. In: Weingarten SP, Penat
HO. Cognitive Psychology Research Developments. Nova Science Publishers, 183-208.
Tulum, Ö. N. (2020). Kararını Kim Verir? Aldığınız Kararları Belirleyen Unsurlar Nelerdir?,
Uzman Psikolog Köşe Yazısı, https://ozlemnurtulum.com/kararini-kim-verir-aldiginiz-kararlaribelirleyen-unsurlar-nelerdir/
Türe, M., Kurt, İ. & Aktürk, Z. (2006). Tıp Öğrencilerinin Sigara ve Alkol Kullanımının Frontal
Lob Kişilik Ölçeği ile İlişkisi, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 23(1): 19-27.
Ullian E., Sapperstein S. K., Christopherson K. S. & Barres, B. A. (2001). Control of Synapse
Number by Glia, Science 291(5504):657-61
Uludağ, D. (2017). Orbitofrontal Korteks, https://sinirbilim.org/orbitofrontal-korteks/
Ülgen; G., Turgut, O., Ergen, H., & Uğur, O. Y. (2002). Beyin Temelli Öğrenme, Nobel
Yayıncılık, Ankara, (Çeviri: Caine, R.N.; Caine, G., Making Connections Teaching and
the Human Brain.
Viero, C., Shibuya, I., Kitamura, N., Verkhratsky, A., Fujihara, H., Katoh, A., ... ve Dayanithi,
G. (2010). Oxytocin: Crossing the bridge between basic science and pharmacotherapy. CNS
neuroscience & therapeutics, 16(5), 138-156
Weilbächer R. A., & Gluth, S. (2016). The Interplay of Hippocampus and Ventromedial
Prefrontal Cortex in Memory-Based Decision Making, Brain Sciences 7(1):4.
Weller, J. A. Levin, I. P., Shiv, B. & Bechara, A. (2007). Neural Correlates of Adaptive Decision
Making for Risky Gains and Losses, Psychological Science, Volume 18, Number 11, 958-964.
Wıdmaıer, Erıc P., Raff, H. & Strang, K.T. (2014). Vander - İnsan Fizyolojisi Vücut Fonksiyon
mekanizmaları, 13. Baskı, Çeviren: Özgünen T., : Güneş Tıp & Mc Graw Hıll.
Wilkinson, J. W. (1991). Accounting information systems, 3rd Ed., John Wiley& Sons, Inc., New
York
Walton, M. E., Devlin, J. T., & Rushworth, M. F. S (2004). Prefrontal korteks içinde karar verme
ve performans izleme arasındaki etkileşimler. Nature Neuroscience, 7(11), 1259-1265.
Wooten, D. M. (2007). The Triune Brain in Semiosis: Paul MacLean’s Neuroethology and the
Doctrine of Signs, Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley, Yayımlanmamış Doktora Tezi.
Wolfe, P. (2001). Brain Matters: Translating Research into Classroom Practice. Alexandra,
Virginia: Association for Supervision and Curriculum Development.
Yapıcı, M. (2008). Beyin Temelli Öğrenme Açısından Öğretmen ve Ders, Üniversite ve Toplum
Dergisi, 8(2): 1-10.
Yaralıoğlu, K. (2010). Karar Verme Yöntemleri. Ankara: Detay Yayınları.
Yarman,
S.
(2018).
Hipofiiz
Hastaları,
Hipofiz
Çalışma
Grubu
Notları
https://www.temd.org.tr/admin/uploads/tbl_bilgi/201806181014482018tbl_bilgi7b23ab8377.pd
f
Yener, G. G. (2002). Beyin-Sinir Ağları ve İlişkili Klinik Özellikler, Klinik Psikiyatri Dergisi,
5(3): 135-138.
Yıldırım, M. (2003). İnsan Anatomisi (6. Basım), Nobel Tıp, İstanbul.

469

VII. INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
April 22-24, 2022, Antalya, Türkiye

Yılmaz, F. B. (2020). Karar Verme Mekanizması: Beyin, Sinirbilim Topluluğu Köşe Yazısı.
https://www.sinirbilimt.com/karar-verme-mekanizmasi-beyin/
Yiğitbaş, Ş. B. (2021). Risk ve Belirsizlik Altında Karar Verme Davranışı ve Nöroekonomi,
BNEJSS Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, 07 (03), 25-38.
Yorgancılar, F. N. (2015). Tüketici Davranışı Nörolojisi: Nöroekonomi-EEG Yöntemi ile
Nöromarketing Uygulaması, Çizgi Kitabevi Yayınlar, Konya.
Zemelka, A. M. (2017). Alcmaeon of Croton - Father of Neuroscience? Brain, Mind and Senses
in the Alcmaeon’s Study, Journal of Neurology And Neuroscience, 8 (3), 1-5.
Zurawıckı, L. (2010). Neuromarketing: Exploring the brain of the consumer. Springer-Verlag
Berlin Heidelberg.
https://yenisehir.fandom.com/tr/wiki/S%C3%BCr%C3%BCngen_Beyin_(r-komples)
https://ichi.pro/tr/stresin-sinirbilimine-giris-surucu-ve-fil-metaforu-43221298317441
https://aklinizikesfedin.com/dopamin-nedir-ve-ne-yapar/
https://stringfixer.com/tr/Dopamine
https://sinirbilim.org/dorsolateral-prefrontal-korteks/

470

VII. INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
April 22-24, 2022, Antalya, Türkiye

ÖRGÜN EĞİTİMİN TÜRK SİNEMASINDA TEMSİLİ
Dr. Öğr. Üyesi Recep ÇÖKERDENOĞLU
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
ÖZET
Sinema, sanatları bünyesinde toplayarak yeni bir sanat alanı açmıştır. İcat edildiği günden
bugüne kadar sinema, imkânlarını genişletmiş, izleyenlerini büyüleyerek onlara yeni bakış
açıları kazandırmıştır. O, başlı başına bir okul olarak insan eğitimi için okullarda ya da her bir
kişinin kendi bireysel örgün ve örgün olmayan eğitim serüvenine eşlik etmiştir. Sinemanın
potansiyeli keşfedildikçe eğitimcilerin dikkatini daha çok çekmiş, onu okullarda derslerinin
bir parçası haline getirerek derslerini zenginleştirmişlerdir. Eğitim tüm zamanların tartışılan
konularından birisidir. Bu tartışmalar dinamik ve değişime açık olan eğitimin hem kendi
dışındaki etkenlere bağlı olarak gelişmesine hem de eğitimin kendi dışındaki unsurları
etkilemesinden kaynaklanmaktadır. Bu çalışmada amaç, örgün eğitimin Türk sinemasında
nasıl temsil edildiğini incelemektir. Eğitim unsurları olarak bilinen eğitim yöneticisi,
öğretmen, öğrenci ve veliler Hababam Sınıfı(1975), Öğretmen(1988), Sınav(2006), İki Dil Bir
Bavul(2008) ve İmkânsız Olasılık(2016) film örnekleri üzerinden örgün eğitimin Türk
sinemasında nasıl temsil edildiği söylem analizi yöntemiyle incelemektedir. Çalışmanın
evreni Türk sinemasında içerisinde eğitim unsurlarını barındıran 57 filmden oluşmaktadır. Bu
filmlerin çoğunda eğitim unsurları bir karakter, ikinci tema ve yan plot olarak işlendiği tespit
edilmiştir. Bundan ötürü evrenden örneklem seçimi yapılırken eğitim unsurlarının daha geniş
şekilde temsil edildiğinin tespit edilmesi amacıyla amaçlı örneklem yöntemiyle yukarıda
sıralanan filmler seçilmiştir. Çalışmada filmler incelenirken eğitim bilimlerinin kavramları
takip edilerek eleştirel söylem analizinin önemli isimlerinden Teun Van Dijk’in metinleri
incelediği başlıklardan uygun olanlar, çalışmanın içeriği doğrultusunda tercih
edilmiştir. Eğitim temalı yerli filmlerin eğitime eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşım
geliştirdikleri görülmektedir. Bu bakımdan filmler eğitimde hangi yönlerin geliştirilmesi
gerektiği noktasında fotoğraf çekmektedir. Örgün eğitimin hali hazırdaki durumu ve nasıl
olması gerektiği filmlerin bakış açısıyla ortaya konulduğu bir kaynak niteliği taşımaktadır.
Filmler genelde olumsuz şekilde temsil edilen eğitim bileşenleri bağlamında ne tür tedbirler
alınması gerektiğine dikkat çekerek bir rehber görevi üstlendiği tespit edilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Türk Sineması, Eğitim, Söylem
REPSESENTATION OF FORMAL EDUCATION IN TURKISH CINEMA
ABSTRACT
Cinema has opened a new field of art by gathering arts within itself. Since the day it was
invented, cinema has expanded its possibilities, fascinated its audience and brought them new
perspectives. It is a school in itself, accompanied each person's individual formal and nonformal education adventure in schools or for human education. As the potential of cinema was
discovered, it attracted the attention of educators more and enriched their lessons by making
it a part of their lessons in schools. Education is one of the controversial topics of all time.
These discussions stem from the fact that education, which is dynamic and open to change,
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both develops depending on external factors and that education affects external factors. The
aim of this study is to examine how formal education is represented in Turkish cinema. How
education administrators, teachers, students and parents, known as educational elements, can
represent formal education in Turkish cinema through the examples of Hababam Class (1975),
Teacher (1988), Exam (2006), Two Languages One Suitcase (2008) and Impossible
Possibility (2016). analyzed by discourse analysis method. The universe of the study consists
of 57 films that contain educational elements in Turkish cinema. In most of these films, it has
been determined that the educational elements are handled as a character, second theme and
side plot. For this reason, the films listed above were selected by purposive sampling method
in order to determine that the educational elements are represented more broadly while
selecting the sample from the universe. While examining the films in the study, the concepts
of educational sciences were followed and the appropriate titles in which Teun Van Dijk, one
of the important names of critical discourse analysis, examined the texts, were chosen in line
with the content of the study. Education-themed domestic films seem to develop a critical
approach to education. In this respect, films take pictures at the point of which aspects should
be developed in education. It is a source in which the current state of formal education and
how it should be, are revealed from the point of view of the movies. It is determined that the
films act as a guide by drawing attention to what kind of measures should be taken in the
context of educational components that are generally negatively represented.
Keywords: Turkish Cinema, Education, Discourse
GİRİŞ
İnsan düşünen bir canlı olarak hayatını eğitimli olmadan sürdüremez. O, zayıf bir şekilde
dünyaya gelerek meydan okuyuşunu eğitim sayesinde yapar. İnsandaki bu isyan etme aslında
onun hayatta kalma mücadelesidir. Temel insani eylemlerde dahi başkalarına ihtiyaç duyar
ancak bu ihtiyacı zamanla kendini var ederek minimize eder. Bu açıdan düşünüldüğünde
insan, eğitime tüm hayatı boyunca ihtiyaç duyan tek varlıktır. İnsanın temel biyolojik,
psikolojik ve toplumsal açıdan özellikleri dikkate alındığında eğitimin insanın varlığıyla
birlikte gündeme geldiğini varsaymak gerekir. Eğitim yoluyla insan öncelikle hayatta
kalmayı daha sonra hayatı yaşamayı öğrenmiştir.
Eğitim zaman içerisinde siyasal iktidarlar, ideolojiler, baskın görüş ve eğilimler tarafından
şekillendirilerek, çatışma sahasına dönüşmüş, zaman zaman da ortak değerler oluşturmanın
adresi olmuştur. Eğitim, bir sürekliliğe işaret eder. Eski çağlardan beri tecrübe biriktiren
insanlık, ortak tecrübeyi bugün modern sonrası toplumda bile kullanmaktadır. Ancak tüm
bilimlerin en zirve olduğu günümüzde dahi eğitimle ilgili temel sorular sorulmaya devam
etmektedir. Çünkü eğitim insanın gelişimine bağlı olarak kendini yenilemek zorunda olan bir
alandır.
Eğitim, değişmeyen hedeflerin yanında çağa ve ihtiyaçlara göre gereksinimlerini artırdığı
söylenebilir. Ancak eğitimin hiç değişmeyen hedeflerinden biri var olan gerçekliğe uygun
bir yaşama hazırlanmak olmuştur. Bu şimdi de böyle olup gelecekte de bu amaçla devam
edecektir (Bauman, 2020:28). Çünkü insanın soyut ihtiyaçları kadar, pratik, somut ve hemen
uygulanabilir bilgilere de ihtiyacı vardır. İşte bu bağlamda nasıl bir eğitimin teşvik edilmesi
gerektiği sorusu ortaya çıkar. Açıkça insanlığın önünde duran amaç, zihinlerin açık bir şekilde
sürekli yeni arayışlar içinde olmasıdır. İnsanın hayatta kalması merak ile sürekli aramasına
bağlıdır.
Eğitim sistemleri okullarda somutlaşmıştır. Bugün bildiğimiz okul sisteminin başlangıcı
Rönesans’a gider (Mardin, 2007:164). Rönesans, Batı tarihi açısından kendine açılan yeni bir
doğuşa işaret eder. Eskiye dair fikirlerin değişmesi gerektiği kanaati Avrupa’da güneyden
kuzeye yüzyıllar içerisinde oluşmuştur. Eğitimin hedefi 15.yüzyıldan itibaren hayat idealine

472

VII. INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
April 22-24, 2022, Antalya, Türkiye

uygun olan çok yönlülüğü gerektiren insanı yetiştirmekti (Aytaç, 2012:97). Bugünün eğitim
kurumlarına bakıldığında hedefte büyük farklılıkların olmadığı anlaşılacaktır.
Eğitimin maddi hedefleri olduğu kadar manevi kapsamı da bulunmaktadır. Eğitimin görevi
sadece insanlara hayatlarını kazanacak bir iş yolu açmak değil, aynı zamanda onları doğru
tasarımlarla besleyerek sağlam karakterli ve erdemli kişiler yapmaktır. Bunun sağlanması için
öğrencilerin dikkatleri ahlaki taleplere çekilerek bu esasların teşvik edilmesiyle olabilir
(Aytaç, 2012:267). Bugün okulların hedefleri arasında öğrencileri davranış temelli eğitim
olmasına rağmen kurumların daha çok akademik başarıya odaklandığı görülmektedir. Ancak
akademik başarının ahlaki bir toplumda değer kazanacağı unutulmaktadır.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıldönümünü de
dikkate alarak çağın ve ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi(VB.)
hazırlanmıştır. Bu vizyon belgesi özelinde Türk eğitim sisteminin yenilemesi gereken
yönlerin nasıl olması gerektiğine dair bir bakış açısı sunulmuştur. Bu çalışmayla öncelikle
milli eğitimin insan anlayışı, eğitim felsefesi, öğretmenlerin eğitimi, uygulamalı eğitim,
yabancı dil öğretimi, mesleki eğitim, okul öncesi eğitim gibi birçok alanda kendine belirlediği
hedefler doğrultusunda aşamalı olarak milli eğitim sistemindeki eksikliklerin giderilmesi
amaçlanmaktadır (2023 VB., 2018:8).
Bugünün öğrencisi, dayatmayı kabullenmemekte, eğitimcilerle dayanışmayı talep
etmektedir. Onlar, uysal dinleyici olmak yerine öğretmenlerin eleştirel ortaklarıdır. Bu
amaçla insan, eğitim sayesinde kendi sözünü söylemeli ve dünyadaki yerini yeniden
kazanmalıdır (Freire, 2011: 56-60). Bu durum eğitimde alternatif arayışların gerekliliğini
zorunlu kılmaktadır. Dolayısıyla oluşturulacak alternatifler içerisinde sinemaya büyük bir
görev düşmektedir. Sinemanın eğitici misyonu ele alındığında, hâlihazırdaki öğrenci
taleplerinin karşılanmasına yönelik materyallerin sağlanarak gerekli ön çalışmalar yapılması
halinde eğitimde büyük bir boşluk doldurulacaktır.
Sinema sanatı ilk yıllarında toplumların sosyal, siyasal ve ekonomik gelişmelerle birlikte
diğer sanat dallarındaki gelişmelerden etkilenmiştir (Coşkun,2009:7). Sinema, tarihi kısa
olmasına rağmen diğer sanat dallarının imkânlarıyla beraber teknik olarak kendi potansiyelini
teknolojik gelişmelere paralel gelişmesini sürdürmektedir. Sinema, fotoğraf sanatından
fazlasıyla beslenerek gelişen teknolojiyle görsel ve işitsel bir malzeme işlevi görmekte
çıktıları kültürel bir ürün olmaktadır. İnsanın hayat fragmanlarından ve tecrübesinden
yararlanılarak oluşturulan filmsel metin ve görseller, insana ekrana aktardığı kendini,
yaptıklarını ve yapacaklarını seyretme imkânı verir. Sinema yedinci sanat türü olarak diğer
sanat türlerinin imkân, vaat ve özellikleriyle birlikte onları da aşarak kendi açmazlarıyla
birlikte bir düşünme ve tecrübe fırsatı oluşturur. Dolayısıyla sinema geniş yelpazesiyle
kuşatıcı imkânlara sahiptir. O, toplumsal gerçekliği, çatışmaları, beklentileri kendi diline
uygun bir biçimde işler. Çok yönlü bir disiplin olarak sinema, olanı öne sürerken hikâye
anlatısı, olması gerekeni dillendirirken felsefe, bazen sosyolojik bir vakayı halince anlatarak
toplum tasavvuru ortaya koyan retorikle etkili bir sunum olabilmektedir. Sinema, hayatın
gerçekliğinden uzak olmadığından ötürü ekonomik, siyasal ve toplumsal olanla yakın ilişki
kurarak buradan kendine malzeme sağlar zaman zamanda hayata malzeme üretir.
Yapılan araştırmalarda filmlerin eğitim materyali olarak kullanılmasını konuların tekrar
edilebilmesi, akılda tutulması, somutlaştırılması ve zor alanların daha anlaşılır hale
getirilmesi gibi faydalı yönleri vurgulanmıştır. Sinemayı sanat, eğlence ve kitle iletişim aracı
olarak görmek sinemanın geniş bir yelpazesini sunar. Sinemanın eğlence aracı oluşu, onun
doğuş yıllarında temel bir amaçtı. Ancak sinemanın yönetmenler ve oyuncular aracılığıyla
potansiyeli keşfedildiğinde eğlence aracı olmasının yanında farklı anlamlar da taşımaya
başlamıştır. Kitle iletişim aracı olarak sinema onun kitleleri eğiten, yönlendiren, manipüle
eden yönünü açıklar. Bundan dolayı sinema sanat ve eğlence yönüyle birlikte onun eğitim
açısından ele alınması kitle iletişim aracı olarak işlev yüklenmesini sağlar.
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Ancak bu çalışma için hedef, filmlerin bir eğitim aracı olmasından ziyade filmlerde eğitim
nasıl gösterildiğini araştırmaktır. Burada iki nokta öne çıkmaktadır. Filmlerin bir eğitim aracı
olarak değerlendirilmesi ve eğitim filmlerde nasıl anlamlandırdığıdır. Bu çalışma filmlerin
eğitime dair nasıl bir tablo çizdiğini araştırmaktadır.
ARAŞTIRMANIN AMACI VE ÖNEMİ
Günümüz dünyasının temel tartışma konularından olan eğitim, hemen tüm ülkelerde şimdi
ve gelecekte nasıl olması gerektiğine dair beklentiler çerçevesinde tartışılmaktadır.
Küreselleşmenin etkisiyle ulusların birbirine yaklaşması, teknolojik gelişmelerle beraber
toplumların tarihte olmadığı kadar birbiriyle iletişim kurabilmesi, ülke ve bireylerin eğitim
perspektiflerini yeniden gözden geçirmesine neden olmaktadır. Uluslar birbirini tanıdıkça
birbirlerinden daha çok etkilenmekte ve öğrenmektedir. Şimdiye kadar geliştirilmiş olan
eğitim paradigmalarının eleştirilerden payını aldığı bir dünyada, bireyselleştirilmiş ya da
farklılaştırılmış eğitim ihtiyacı, kitle eğitiminin sakıncaları gölgesinde dikkatleri
çekmektedir. Dünya toplumunun değişim talepleri karşısında eğitim kurumları kendini
güncellemekte, alternatifler geliştirmek durumunda kalmaktadır. Bu açıdan bakıldığında
büyük emekle ortaya çıkan sinema filmlerinin imkânları eğitim bağlamında hem bir öğretim
aracı hem de kişilerde olumlu davranış, tutum ve bireysel fayda sağlayabilecek eğitim
fırsatları barındırmaktadır. Sinema ile yakından ilişkisi olan bireyler onun eğitim açısından
ne kadar değerli bir araç olduğunu fark edebilmektedir. Sinemanın eğitimle kuracağı ilişki,
ilgili kişilerin bu alanda yapacakları çalışmalara bağlıdır. Sinemanın görselliği kullanma gücü
başta olmak üzere dünya insanının okuma alışkanlıklarının gerilemesi (Lukacs, 2018:33),
hatta okuma yerine izlemeyi daha çok tercih eder bir görüntü vermesi sinemayı eğitim
bağlamında daha önemli hale getirmektedir. Sinema, eğitim hakkında var olan durumu ortaya
koyabildiği gibi eğitimin nasıl olması gerektiğine dair de birçok tavsiye verebilmektedir.
Sinemanın Türkiye’ye gelişi, Fransa’daki doğuşundan bir yıl sonradır. Sinema, diğer ülkelere
de çok hızlı bir biçimde yayılmış ve ilgi görmüştür. Sinemanın Osmanlı Devleti’nde bir
eğitim materyali olarak görülmesinde Enver Paşa’nın Almanya tecrübesinin önemli rolü
olmuştur. Adanır’ın yaklaşımıyla Türkiye siyasal ve ekonomik olarak dünya ile
bütünleşmesini daha süratli gerçekleştirmesine rağmen, sosyal ve kültürel alanlarda bu hızla
bir gelişme kaydedememiştir (Sarıbudak ve Oruç, 2017:41). Bu konuların başında da eğitim
gelmektedir. İnsan kaynağını büyük oranda kaybetmiş olan Osmanlı Devleti, Cumhuriyet’in
kuruluşundan önce hemen hemen kesintisiz bir savaş dönemine girmiştir. Öğrencilerini dahi
asker olarak savaştırmak zorunda kalan devletin var olan yetişmiş insan kaynağı da tükenme
noktasına gelmiştir. Genç Cumhuriyet, eğitim için ciddi atılımlar yapmak istemiş ve
Amerikalı Eğitimci J. Dewey’i 1924’te ülkeye davet etmiştir. Raporlar hazırlayan Dewey
1937’de açılacak olan Köy Enstitüleri için fikir öncülüğü yapmıştır.
Türkiye’ de sinemanın teknik ve anlamsal yönüne odaklanan çok sayıda çalışma vardır.
Sinemanın eğitimle ilişkisi ve eğitimin sinemada işlenişi ile ilgili araştırmaların hala yetersiz
olduğu söylenebilir. Örgün eğitimin birçok problem yaşadığı günümüzde, eğitime ve
eğitilmeye artan ihtiyaç düşünüldüğünde eğitim ve sinema arasındaki ilişki daha anlamlı hale
gelmektedir. Yapılan araştırmalarda Türkiye’de eğitim ve sinemanın birlikte ele alındığı az
sayıda çalışma yapılmış olsa da eğitimin Türk sinemasında nasıl temsil edildiği işlenmemiştir.
Bu çalışma Türk sinemasının eğitime nasıl baktığını ve eğitim unsurların Türk filmlerinde
nasıl temsil edildiğinin anlaşılması bakımından önem taşımaktadır. Eğitim unsurlarının Türk
filmlerinde nasıl temsil edildiğini araştırırken filmlerin eğitim unsurlarının eğitim yönetimi,
eğitim felsefesi, eğitim psikolojisi ve rehberlik gibi eğitim bilimleri perspektifinden
araştırıyor olması çalışmanın özgün yönünü oluşturmaktadır.
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Araştırmanın önemi, bir şekilde araştırmanın kendi amacının ortaya konmasıdır (Karasar,
2012:71). Bu çalışma örgün eğitimin Türk sinemasında nasıl temsil edildiğinin belirlenmesi
açısından önem taşımaktadır. Belirlenen örneklem üzerinden eğitim unsurlarının Türk
sinemasında nasıl temsil edildiğinin anlaşılması eğitimin sinema tarafından görülme biçimine
dair fikir verecektir. Sinemanın hitap ettiği ve etkilediği insan sayısı dikkate alındığında
sinemasının eğitim için çektiği fotoğrafın nasıl olduğunun tespit edilmesi daha da önem
kazanmaktadır.
Bir araştırmada amaç çalışmanın niçin, hangi amaçla yapılmakta olduğunun açıklanmasıdır.
Her çalışmanın bir amacı olmalıdır. Bu amaç kimi zaman bir durumun anlaşılmasına yönelik
olabileceği gibi bazen bir ilişkinin açıklanmasına yönelik olabilir (Aziz,2011:29). Örgün
Eğitimin Türk Sinemasında Temsili isimli bu çalışmada durum tespiti çabası olduğu gibi bir
hedef olarak da eğitim ve sinema arasındaki ilişkiyi anlama gayreti vardır. Hangi filmlerin
çalışma için daha uygun olduğunu seçmek için evrende belirlenen 57 film izlenmiştir. Bu
yapımların çoğunda eğitim unsurlarının ya yan karakter ya da ikinci tema şeklinde incelediği
tespit edilmiştir. Bundan dolayı seçilen filmlerden Türkiye’de örgün eğitimle ilgili daha çok
veri alınabilecek filmlerin seçilmesine dikkat edilmiştir. Bu yapımların ana konusunun eğitim
olmasıyla birlikte çalışmanın içerik ve amacına uygunluğu önemli görülmüştür.
YÖNTEM
Araştırma Modeli
Bu çalışmada örgün eğitimin Türk sinemasında nasıl temsil edildiği eğitim unsurları
bağlamında araştırılmaktadır. Bu unsurların tespit edilmesi için evren içerisinden uygun
örneklem seçimi yapılarak belirlenen filmler incelenmiştir. Araştırma modeli, araştırmanın
amacına uygun verilerin toplanması ve özümlenmesi için gerekli koşulların düzenlenmesidir
(Selltiz vd. akt. Karasar, 2012:76).
Temel olarak iki tarama modeli üzerinde durulmaktadır: Tarama ve deneme. Genel tarama
modeli çok sayıda argümandan oluşan bir evren içerisinde, evren hakkında genel bir yargıya
bakmak için evrenin tümü ya da evren içerisinden alınacak bir grup örnek ya da örnekle
üzerinden yapılan tarama düzenlemeleridir. Bu çalışma örgün eğitimin Türk sinemasında
nasıl temsil edildiğini araştırdığından var olan durumu betimlemeyi hedefleyen bir
araştırmadır. Tarama modelleri geçmişte ya da halihazırda var olan durumu olduğu gibi
betimleyen yaklaşımlardır (Karasar, 2012:77-79).
Bu çalışma nitel bir çalışmadır. İncelenen filmlerde belgesel tarama tekniklerinden genel
tarama yapılmıştır. Genel tarama araştırmacının araştırdığı konuda incelediği, okuduğu ve
çalışmasına aktardığı literatür taramasını içerir(Cemaloğlu, 2011:154). Bu tarama tekniğinde
resmi ve özel olarak oluşturulan her türlü belge incelenmesi yapılabilir. Bunlar mektuplar,
anılar, yazıtlar, efsaneler, günlükler afişler, kayıt defterleri, anıtlar, resimler, filmler, öyküler,
şiirler vb. olabilir(Sönmez ve Alacapınar, 2011:109). Bu elemanların yeniden okunması ve
değerlendirilmesi her an gerekebilir; çünkü deneyim kullanılan dilden ortaya çıkarılabilir.
Dolayısıyla o, dilin yeniden analiz edilmesini gerektirebilir(Hodden akt. Sönmez ve
Alacapınar, 2011:109).
Çalışmada örneklem olarak seçilen filmler söylem analizi yöntemiyle araştırılmıştır. Söylem
analizinde dilin analizi önemlidir. Araştırmada eğitimin temel unsurları eğitim bilimleri
çerçevesinde, Teun Van Dijk’ın metinleri incelediği eleştirel söylem analizi yöntemi
kullanılmıştır.
Çalışmanın Evren ve Örneklemi
Bir araştırma için evren, soruları cevaplamak için ihtiyaç duyulan verilerin elde edildiği
büyük gruptur (Büyüköztürk vd. 2012:80). Evrenin belirlenmesinde araştırmacının amaçları
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son derece önemlidir (Fox akt. Karasar, 2012:110). Araştırmacı, amacına uygun ölçütler
geliştirerek, evreni belirlemeye çalışır (Karasar, 2012:110).
Eğitim unsurlarının temsil edildiği filmler aracılığıyla Türk sinemasının bakışından örgün
eğitimin var olan durumunun nasıl gösterildiği saptanmaya çalışılarak söz konusu yapımlar
üzerine yorumlar yapılmıştır. Evren kavramı hakkında iki anahtar kelime bulunmaktadır:
Genel evren ve çalışma evreni. Bu çalışmanın genel evrenini Türk sineması oluşturmaktadır.
Çalışma evreni, araştırmada ulaşılabilen evrendir. Araştırmacının ya doğrudan gözleyerek ya
da ondan seçilmiş bir örnek küme üzerinde yapılan gözlemlerden yararlanarak, hakkında
görüş bildirebileceği evren çalışma evrenidir (Karasar, 2012:110). Çalışmanın araştırma
evreni Türk sinemasında çekilmiş olan eğitimi konu alan filmlerdir. Bundan dolayı Türk
sinemasında eğitim temalarının ele alındığı filmlerin tespit edilmesi önemli görülmüştür.
Evreni sınırlandırma, tanımlama gerçekte çalışma evreninin belirlemek için yapılmaktadır.
Böyle bir evreni belirlemenin en iyi yolu, amaca uygun ölçütler geliştirmek ve bu ölçütlere
uyanları çalıma erenine almaktır (Karasar, 2012:110). Araştırmada çalışma evreni için toplam
57 film belirlenmiştir. Çalışma evrenine alınan filmler taranarak örneklem seçilmiştir.
Çalışma evreni oluşturulurken Türk sinemasında okul, öğretmen, öğrenci temalı ilk film
örneği varsayılan (Altınbaş,2018:32) Lütfi Ö. Akad yönetmenliğindeki 1949’da çekilen
Vurun Kahpeye filmidir. Yapılan tarama sonucunda araştırma evreni için belirlenen son film
ise Nuri Bilge Ceylan’ın yönetmenliğini yaptığı Ahlat Ağacı(2018) filmidir.
Tablo 1: Çalışma evrenine alınan filmler: Türkiye’de çekilen eğitim temalı filmler.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Filmlin Adı
Vurun Kahpeye
Hepimiz Kardeşiz
Fedakar Öğretmen
Sevgili Öğretmenim
Hudutların Kanunu
Çalıkuşu
Çıtkırıldım
Eşkıya Celladı
Bir Dağ Masalı
Paydos
Hasret
Tatlı Dillim
Hababam Sınıfı
Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı
Gençlik Köprüsü
Bitirimler Sınıfı
Sıralardaki Heyecan
Hababam Sınıfı Uyanıyor
Hababam Sınıfı Tatilde
Hababam
Sınıfı
Dokuz
Doğuruyor
Hababam Sınıfı Güle Güle
Öğretmen Kemal

Filmin Yönetmeni
Lütfi Ömer Akad
Ülkü Erakalın
Asaf Tengiz
Ülkü Erakalın
Lütfi Ömer Akad
Osman F. Seden
Nuri O. Örgün
Yılmaz Güney
Turgut Demirağ
Ülkü Erakalın
Remzi Jöntürk
Ertem Eğilmez
Ertem Eğilmez
Ertem Eğilmez
Salih Diriklik
Ülkü Erakalın
Orhan Aksoy
Ertem Eğilmez
Ertem Eğilmez

Filmin
Yıl
1949
1964
1964
1965
1966
1966
1967
1967
1967
1968
1971
1972
1975
1975
1975
1975
1976
1976
1977

Kartal Tibet
Ertem Eğilmez
Remzi Jöntürk

1978
1981
1981

Çekildiği
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Kırık Bir Aşk Hikayesi
Elveda Dostum
Hakkari'de Bir Mevsim
Kızlar Sınıfı
Kızlar Sınıfı Yarışıyor
Kızlar Sınıfı Tatilde
Öğretmen
Yaşarken Ölmek
Öğretmen Zeynep
Karartma Defteri
Sürgün
Kasaba
Bana Şans Dile
Okul
Hababam Sınıfı Merhaba
Gülizar
Kenger
Gönül Yarası
Sınav
Pars:Kiraz Operasyonu
Çılgın Dersane
Neredesin Öğretmenim
İki Dil Bir Bavul
Ayakta Kal
Deli Deli Olma
Memleket Meselesi
Dersimiz Atatürk
Umut Üzümleri
Bal
Toprağın Çocukları
Benim Dünyam
Annemin Şarkısı
Mucize
İmkansız Olasılık
Ahlat Ağacı

Ömer Kavur
Zeki Alasya
Erden Kıral
Ümit Efekan
Orhan Elmas
Sami Güçlü
Kartal Tibet
Ahmet Ündağ
Ümit Efekan
Yusuf Kurçenli
Mehmet Tanrısever
Nuri Bilge Ceylan
Çağan Irmak
Durul&Yağmur Taylan
Kartal Tibet
Cemal Şan
Gani Şavata
Yavuz Turgul
Ömer Faruk Sorak
Osman Sınav
Osman Aksoy
Nazif Tunç
Orhan
Eskiköy-Özgür
Doğan
Adnan Güler
Murat Saraçoğlu
İsa Yıldız
Hamdi Alkan
Tunç Okan
Semih Kaplanoğlu
Adil Adnan Özgür
Uğur Yücel
Erol Mintaş
Mahsun Kırmızıgül
Murat Şenöy
Nuri Bilge Ceylan

1981
1982
1983
1984
1985
1986
1988
1988
1989
1990
1992
1997
2001
2004
2004
2004
2005
2005
2006
2006
2007
2007
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2008
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2012
2013
2014
2015
2016
2018

(Türk Sineması Arşiv Veri Tabanı, akt. Altınbaş:2018: 34-35/ Akıncı Yüksel, 2015:5).
Çalışma evreninde taraması yapılan filmlerin çoğunda eğitim unsurlarının bir karakter, ikinci
tema ve yan plot olarak işlendiği görülmüştür. Filmlerin konularının yaşanılan yıllardaki
toplumsal gerçeklerle paralellik gösterdiği söylenebilir. Bu açıdan filmlerin toplumla
kurduğu gerçekçi bağ, sinemanın toplumu ve onun problemlerini anlama ve anlatmada
önemli bir araç olduğu fikrini güçlendirmektedir.
Örnekleme, bir araştırma evrenin geniş olması durumunda seçilecek uygun örneklerle
oluşturulur(Aziz,2011:49). Örneklemdeki filmler evreni temsil ettiği düşünülen küçük bir
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kümedir. Çalışma evreni içerisinde yer alan beş film bu çalışma için örneklem olarak
seçilmiştir. Bilindiği gibi örnekleme yöntemleri rassal/tesadüfi, olasılıklı ve amaçlı olmak
üzere üç grupta toplanmaktadır. Örgün eğitimin Türk sinemasında nasıl temsil edildiğini
ortaya koymayı amaçlayan bu çalışma için örneklem alma teknikleri arasından olasılıklı
olmayan örnek alma yöntemlerinden amaçlı örneklem tekniği ile belirlenmiştir. Amaçsal
örnekle çalışmanın amacına bağlı olarak bilgi açısından zengin durumların seçilerek
derinlemesine araştırma yapılmasına olanak tanır (Büyüköztürk vd. 2012:90). Bu
örneklemede ‘‘kişilerin ya da objelerin araştırmacının amaçlarına en uygun yanıtı verebilecek
birey ve objeler arasından seçilmesidir’’. Seçimde ölçüt, kolaylığın yanında amaca
uyguluktur (Aziz,2011:55). Amaçlı örneklem, belli ölçütleri karşılayan veya belli özelliklere
sahip olan bir veya daha fazla özel durumlarda çalışmak istenildiği için de tercih edilir
(Büyüköztürk vd. 2012:90). Bu çalışmada evrende yer alan 57 film arasından çalışmanın
içeriğine uygun olduğu düşünülen 5 film seçilmiştir. Evrende incelenen filmlerin çoğunda
eğitim unsurlarının bir karakterle temsil edildiği ya da filmde eğitimin ikinci tema olarak yer
aldığı görülmüştür. Bu filmlerin seçilmesinde okul yöneticisi, öğretmen, öğrenci ve veliler
hakkında en açık şekilde bilgi edinilebileceği düşünülen ve eğitimi filmlerin ana konusu
olarak işleyen yapımlar seçilmeye çalışılmıştır.
Tablo 2: Örneklem alınan filmler
Filmlin Adı
Filmin Yönetmeni
Filmin Çekildiği Yıl
Hababam Sınıfı
Ertem Eğilmez
1975
Öğretmen
Kartal Tibet
1988
Sınav
Ömer Faruk Sorak
2006
İki Dil Bir Bavul Orhan Eskiköy-Özgür Doğan 2008
İmkansız Olasılık Murat Şenöy
2016
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BULGULAR
Sinemanın hayatı tümüyle kapsama ve kendi diliyle anlatma çabası onun eğitimle ilgili
söyleyeceği birçok şeyin olduğu fikrine götürmektedir. Filmler, hâlihazırdaki eğitim
durumunu anlatırken, abartmalara başvurduğu gibi onu olduğu gibi aktarmak için bir anlatım
dili oluşturmaya çabaladığı gözlenmektedir. Belki de eğitim içerikli filmlerle ilgili en çok
dikkat çeken noktalardan birisi, filmin muhataplarına eğitimin nasıl olması gerektiğine dair
örnekler göstermesidir.
Yeni yüzyılla beraber eğitimde bazı ezberlerin bozulduğu söylenebilir. Bunu söylemek, eski
tasavvurları toptan yok saymak anlamına gelmemelidir. Eğitim modellerinde Batı merkezli
bir homojenleşme devam etse de ülkeler, kendi alternatif eğitim perspektiflerini oluşturma
gayretindedir. Çağın ihtiyaçları doğrultusunda hareket etmek zorunda olan ülkeler kendi
geleceklerini eğitim felsefeleri çerçevesinde iyileştirmenin çabasını vermektedir. Bu
bağlamda MEB, 2023 Eğitim Vizyon Belgesi’yle eğitimin Türkiye’de tartışılan yönlerini
merkeze alarak, 2018’de ihtiyaçlar doğrultusunda bir çalışma başlatmıştır. Bu belgede
küreselleşmenin de etkisiyle ‘‘21.yüzyıl becerileri’’ diye adlandırılan küresel norm şeklinde
tezahür eden eğitim yaklaşımı; yaratıcılık, iletişim, grup çalışması, eleştirel düşünce ve
‘‘yumuşak becerilerin kazanılması’’ gibi maddi belli becerilerin yanında bunun ahlaki
gelişim çabalarıyla desteklenmesi gerektiği ifade edilmiştir (2023, VB.2018:14).
Türk sineması bir araç olarak milletin bağrından kopan hikâye ve gerçekliklerden kendine
malzeme üreterek hem hayata yön vermiş hem de kendine yön bulmuştur. Bu bağlamda Türk
sineması durduğu yerden eğitimi nasıl algıladığına dair kanaat ve bakış açısını öne sürmüştür.
Bu filmlerin eğitimin ideolojisi, anlamı ve hedefiyle ilgili önemli ipuçları barındırdığı
söylenebilir. İncelenen her bir filmde eğitime fikirsel bir bakış olduğu görülmüştür. Okul
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yöneticisi ve öğretmenlerin eğitime yaklaşımları onların etrafında olan bitenden uzak
olmadıkları, bulundukları ortamın sosyal, ekonomik, siyasal ve çevresel faktörlerinden
etkilendikleri belirgin şekilde fark edilmektedir. Bazı öğretmen ve yöneticiler, işaret edilen
bu faktörlere uyum gösterirken bazıları etraftaki zorlamalara direnmeyi seçmiştir. Analizi
yapılan her bir filmde ortak konular olmakla beraber farklı problemlere değinildiği
görülmüştür.
Eğitim yöneticilerinin okul yönetiminde nasıl tavır belirledikleri, onların mülki amirler,
eğitim yetkilileri, öğretmen, öğrenci ve velilerle nasıl iletişim kurup ilişki geliştirdikleri, bir
felsefeye sahip olup olmadıkları gibi sorulara cevaplar bulunmuştur. Onların eğitime bakışları
söylemlerine yansımıştır. İncelenen filmlerde okul yöneticileri okul müdürleri ve müdür
yardımcıları şeklinde ayrıldıkları görülmüştür. Örneklemdeki filmlerde müdürler ya fırsatçı
kişilikleriyle (Hababam Sınıfı ve Sınav filmlerinde) ya da ilgisiz yaklaşımlarıyla (Öğretmen
ve İmkânsız Olasılık) görüntülenmiştir. İki Dil Bir Bavul filminde ise okulda yönetici
yoktur. Öğretmen, birleştirilmiş bir köy okulunda öğretmenlik yapmaktadır. Yönetici
olmaması nedeniyle hem bir denetim mekanizması görülmemekte hem de öğretmen okulun
üst makamlarından herhangi bir destek alamamaktadır. Burada yönetim açısından boşluk
olduğu görülmektedir. Filmlere bakıldığında eğitim yöneticilerinin temsilleri oldukça
olumsuzdur. Eğitim yöneticilerinin olumsuz temsilleri müdür yardımcıları aracılığıyla
düzeltilmeye çalışıldığı görülmektedir. Hababam Sınıfı özel okul olması sebebiyle, ekonomik
kaygılar taşıyan ve bunu ifade etmekten çekinmeyen bir müdürle temsil edilmiştir.
Öğrencilerin olumsuz yaklaşımlarına makul çözümler üretmekte başarısız olmuş, kendisinin
başarısız olmasından dolayı okulda disiplini sağlaması için müdür muavini Mahmut Hoca’yı
görevlendirerek okulda oluşan boşlukları gidermek istemiştir. Sınav filminde müdür olarak
görüntülenen Rafet Bey ise üniversite sınavını bahane ederek öğrencilerden okul için para
toplamakta, müzik öğretmeniyle gönül ilişkisi kurmakta, öğrencileri tehdit yoluyla
susturmaya çalışmaktadır. Öğretmen filminde temsil edilen okul yöneticisi ise öğretmenlerle
olumlu bir ilişki geliştirirken görüntülenmez. Öğretmenlerin sorunlarına oldukça ilgisizdir.
Okul müdürü İmkânsız Olasılık filminde de Öğretmen filminde olduğu gibi okul, öğretmen,
öğrenci ve velilere karşı ilgisiz ve onları kendi hallerine bırakan tepkisiz bir şekilde temsil
edilmiştir. Etrafındaki insanlarla olumlu bir iletişim dili yakalayamayan kişilerin bir eğitim
yaklaşımı sergilemesi çok mümkün olmayabilir. Dolayısıyla temsil edilen okul
yöneticilerinin okula vizyon belirleme, öğretmenler arasında sinerji oluşturarak okul iklimine
olumlu katkı sunma noktasında eksik kaldıkları görülmektedir.
Eğitim içerikli filmlere bakıldığında öğretmenlere önemli bir misyon verildiği
anlaşılmaktadır. İncelenen tüm filmlerde ana karakter olarak gösterilen öğretmenlerin lider
kişilikleri, rol model oluşları ön plana çıkarılmış, onlar; toplumun öğretmenden
beklentileriyle paralel şekilde temsil edilmişlerdir. Hababam Sınıfı’nın Mahmut Hoca’sı
okula gelene kadar hem müdür hem de öğretmenler kendi kimliklerini kazanma peşinde olan
öğrenciler karşısında oldukça pasif kalmışlardır. Bu öğrencileri yönlendirebilecek, onlara
rehberlik edip dinleyecek bir kişiye ihtiyaç duydukları Mahmut Hoca gelene kadar anlaşılmış
değildir. Doğrudan filmin mesajı öğretmen üzerinden öğrencilerle nasıl bir ilişki kurması
gerektiği yaklaşımından hareketle verilemeye çalışılmıştır. Hababam Sınıfı filminde
öğretmenlerin enerjileri oldukça düşük, yaş ortalaması yüksektir. Bu durumun da
öğrencilerce kendi hesaplarına kullanıldığı görülmektedir. Öğretmen filminde ise Hüsnü,
okulun ilk gününden itibaren kendini öğrencilerine sevdirmeyi başarmış ve güven vermiştir.
Diğer öğretmenlerin öğrencilerine karşı pasif duruşları bu öğretmende görülmemiştir. O,
konuları sosyal hayattan örneklerle kolaylaştırarak anlatmakta, bir gözlemci olarak
öğrencilerine yardım etmeye çabalamaktadır. Bu filmde öğretmen hangi durumda olursa
olsun öğrencileri için önemli bir kişilik olarak sunulmuştur. Sınav filminde Zeynep
Öğretmenin dışındaki öğretmenler öğrencilere karşı ilgisiz gösterilmiştir. Zeynep Öğretmen
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karakterinde ideal öğretmen örneği gösterilirken onun risk alan, girişimde bulunan,
eleştirilerini korkmadan öne süren, öğrencilerini ideal üzere yönlendiren ve takip eden bir kişi
olarak gösterilmiştir. Öğretmene yüklenen görev bu filmde de görülmektedir. Vicdan ve
gerçekler arasındaki dengeyi kurmaya çalışan bu öğretmen üzerinden verilen mesajlar sadece
mikro açıdan okulun problemleriyle ilgili olmamış aynı zamanda üniversite sınav sisteminin
yanlışlığı vurgulanarak makro eğitim politikalarına da eleştiride bulunulmuştur. Bu okulda
eğitim sistemi öğrenciler tarafından eleştirilmekte, Zeynep Öğretmenin sisteme yönelik
eleştirisinin de öğrencileriyle paralel olduğu gözlemlenmektedir. İki Dil Bir Bavul filminde
okulda örgün eğitimi tek başına yürütmek zorunda kalan Emre Öğretmen, geldiği Demirci
Köyü’ne tamamen yabancıdır. Emre Öğretmenin mesleğindeki ilk yılıdır. Tecrübesiz ve
yalnız kalan öğretmenin fikir alabileceği veya içinde bulunduğu durumu değerlendirebileceği
annesinden başka hiç kimse yoktur. Onunla da ancak cep telefonu aracılığıyla
konuşabilmektedir. Maddi yoksunluk çeken köyde durumlar dezavantajlı görünse de
öğretmenin köylülerle kurmuş olduğu yakın ilişki sayesinde olumsuz durumlar bir nebze
olsun aşılabilmiştir. Öğretmenin gayreti sonucunda oluşan dayanışma ortamı film ilerledikçe
kendini göstermiştir. Öğretmenin toplumdaki öncü misyonuna uygun şekilde bu öğretmen de
diğer filmlerdeki ana karakter öğretmenler gibi sorumluluk sahibi bir kişilik olarak temsil
edilmiştir. İmkânsız Olasılık filminde Tarık Öğretmenin dışındaki öğretmenler de okul
müdürü gibi öğrencilere kayıtsız, mesleklerine ilgisiz görüntülenmektedir. Tarık Öğretmen
ise sadece kendi dersiyle ilgili değil, öğrencilerinin içinde bulunduğu sosyal, psikolojik ve
ekonomik koşulları dikkate alarak öğrencilerinin varoluşu için gayret eden, onların kendi
farkındalıklarını oluşturmaya çabalayan bir kişi olarak temsil edilmiştir. O, dersini anlatıp
başka bir sorumluluk hissetmeyen öğretmenlerden değildir. Bu öğretmen öğrencileriyle
duygudaşlık kurabilmekte, yaşadıkları gerçeklikle bağ geliştirebilmektedir. Öğretmene bu
filmde de önemli görevler yüklendiği görülmektedir. Onun toplumda herhangi birisi
olmadığının anlatılması öğretmene yüklenen anlamla ilgilidir. Dolayısıyla incelenen
filmlerde ana karakter öğretmenler dışındaki eğitimciler yetersiz gösterilmiş olmasına
rağmen öğretmenlerin örgün eğitim için çok önemli roller üstlendikleri, öğrencileriyle ilgili
sadece öğretim açısından değil eğitim için daha büyük anlamlar taşıdığı görülmektedir.
Filmlerde birçok öğretmen arasında tasvir edilen başrol öğretmen meslektaşları arasında bir
istisna olarak görülmekte, diğer öğretmenlerin aksine öğrencilerine ve çevresine son derece
duyarlı, gördüğü olumsuzlukları değiştirmeye çabalayan ve bu çabayı belli metotlarla
uygulayabilen cesarete sahip aktif bir özne olarak konumlandırılmaktadır.
Türk sinemasında temsil edilen öğrenciler genel ve özel durumlarıyla gösterilmiştir.
Öğrencilik hallerine dair birçok etmenin yanında, onların kişisel deneyimlerini de kapsayan
özel hallerine tanık olunmaktadır. Nitekim filmler, seyircisinden tanık olduğu olgu ve olaylar
üzerinden duygudaşlık kurmasını amaçlandığı söylenebilir. Öğrenciler iki grup olarak
değerlendirilebilir. Öğretmen ve İki Dil Bir Bavul filmi ilkokulda geçerken, Hababam Sınıfı,
Sınav ve İmkânsız Olasılık filmleri lisede geçmektedir. Doğal olarak her iki kategorideki
öğrencilerin birbirleriyle, öğretmen, müdür ve velilerle geliştirmiş oldukları davranış ve
tutumların farklılaştığı görülmektedir. Öğretmen ve İki Dil Bir Bavul filmlerinde öğrenciler
daha etkisiz ve sessiz gösterilmektedir. Öğretmenlerinin olumlu yaklaşımlarıyla kendilerini
daha rahat hissettikleri anlaşılan bu öğrenciler öğretmenin çabasıyla öğrenme taleplerinin
arttığı tespit edilmektedir. Lisede çekilen filmlerde öğrencilerin tepkisellikleri ortak bir tema
olarak görülür. Ergenlik döneminde olan lise öğrencilerinin ilkokul öğrencilerine göre diğer
insanlarla geliştirmiş olduğu tutum ve davranışlarında daha özgürlükçü, isyankâr ve eleştirel
olduğu görülmektedir. Bu öğrencilerin derslere, öğretmenlere, ailelere yaklaşımları oldukça
ilgisizdir. Bu ilgisizliği onların yeni kimlik arayışlarında aramak gerekir. Öğrenciler oldukça
zeki ve girişimcidir. İncelenen filmlerde öğrencilerin öğrenmekle ilgili bir problemleri
olmadığı ancak anlaşılmayı bekledikleri, onları dinleyecek insanlara ihtiyaç duydukları
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idealist öğretmenlerin onlara pozitif yaklaşımları sonucunda anlaşılmaktadır. Öğrencilerin
itaatsiz tutumlarının onların anlaşılma kaygılarından ileri geldiği, eğitimcilere verilen bir
mesaj olarak okunabilir. Bu öğrenciler rol modellerini bulduklarında nasıl değişebildikleri
görülmüştür.
Türk sinemasında temsil edilen veliler örgün eğitimdeki çocuklarına karşı genellikle ilgisiz
şekilde görüntülenmişlerdir. Hababam Sınıfı’nda hiçbir veli gösterilmezken, ‘‘okula
uğramadıkları’’ okul müdürünün ağzından teyit edilmiştir. Öğretmen filmindeki veliler iki
gruba ayrılabilir. Bir grup veli Hüsnü Öğretmenin psikolojik durumunun bozulması
sonrasında onu anlamak yerine yargılama ve ondan şikâyetçi olma yolunu seçmişlerdir.
Çocuklarına karşı ilgili görünmelerine rağmen öğretmene karşı tutumu sorgulanabilir
düzeydedir. Diğer grupta değerlendirilebilecek veliler ise öğretmene karşı duyarlı davranmış
ve onun ekonomik sorunlarına kendi imkânları ölçüsünde yardımcı olmaya
çabalamışlardır. Sınav filminde ise Mert’in annesi dışındaki veliler, çocuklarına karşı sert ve
sorgulayıcıdır. Onların çocuklarıyla kurduğu ilişki üniversiteye giriş sınavı üzerinden
şekillenmektedir. İki Dil Bir Bavul filminde veliler filmin başında okula ilgisiz davranmışlar
ancak öğretmenin girişimiyle çocuklarıyla daha yakından alakadar olmuşlardır. İmkânsız
Olasılık filminde Tarık Öğretmen velilerin çocuklarına karşı ilgisiz tutumunu aşmaya yönelik
çabası dikkat çekmektedir. Filmlerde velilerin aile için şiddet, ekonomik problemler ve
gelecek kaygısı gibi nedenlerle bireysel ve toplumsal alanda yaşanan problemler açık
edilmiştir. Ailelerin eğitim, ekonomik, sosyal ve çevresel farklılıkları, onların eğitime
yaklaşımlarına ve bu durumunun öğrencilerde eğitime ve hayata karşı bir bakış
kazanımlarında etkili olduğu görülmüştür. İncelenen filmlerde velilerle ilgili varılabilecek en
önemli bulgulardan birisi ana karakter öğretmenlerin velilerle geliştirmiş olduğu iletişim
sayesinde onların çocuklarına yaklaşımlarının olumlu anlamda ivme kazanmasıdır. Filmlerde
okuldaki eğitim unsurları değerlendirilirken eleştirel bir yaklaşım benimsediği söylenebilir.
İncelenen filmlerde eğitim unsurlarıyla ilgili anlamların yanında eğitim felsefesi, psikolojisi,
ideolojisi ve sınıf yönetimi gibi eğitimin makro yönleri üzerinde durulan konulardan
olmuştur. Bununla birlikte öğretmen ve öğrencilerin ekonomik durumu, eğitim
yöneticilerinin okul yönetimi, öğretmen, öğrenci ve velilerin ekonomik durumları,
öğrencilerin birbirleri ve aileleriyle ilişkileri, velilerin eğitime bakışı gibi birçok konuda
tespitlerde bulunarak ideal ve örnek tablolarla yapımların eğitime vizyon çizme çabaları
görülmektedir. Her ne kadar yetersiz eğitimci tiplemeleriyle örnekler verilse de öğrencilerin
varoluşunu anlamlı kılmaya çalışan ana karakter öğretmenlerin varlığı dikkatleri daha çok
çekmektedir. Bu kişiler yalnızca öğrencilerin akademik durumlarıyla ilgili değil, onların okul
dışındaki hayatlarına da katkılar sunmak istedikleri örneklenmekte, ailevi problem yaşayan
öğrencilerin velileriyle görüşerek onların hayatlarına dokunmak istedikleri anlaşılmaktadır.
Filmlerin verdiği tavsiyeler yapılan eleştiriler üzerinden okunabilir. Her bir filmde ideal ve
niteliksiz tiplemeler üzerinden eğitim bilimleri açısından nasıl olunması gerektiği üzerine
anlamlar yer almaktadır. Öğretmenlerin özellikle öğrencilerin hayatında önemli bir yer
tuttuğu tüm filmlerde işlenen ortak bir temadır. Okulda çalışan diğer öğretmenlerin ana
karakter öğretmenler aracılığıyla mesleklerini iyi yapma noktasındaki teşvikleri önemli
görülmektedir. Öğrencilerin ailelerince okulda başıboş bırakılmamaları gerektiği Hababam
Sınıfı’nda, öğretmenlerin ekonomik problemlerinin aşılması mesajı ise Öğretmen filminde
verilmektedir. Sınav filminde makro çerçevede değerlendirilebilecek üniversite giriş sınavına
yapılan eleştiri üzerinden öğretmen, öğrenci ve veli psikolojileri okunmaya çalışılarak,
sınavın yöntemiyle ilgili düzenlemelerin yapılması gerektiği tavsiyesi verilmektedir. İki Dil
Bir Bavul filminde Kürtçe ile ilgili yaşanan toplumsal bir problem gündeme getirilerek, dilin
kültür platformlarında normalleşme sürecine geçilmesi için izleyicilere empati kurma fırsatı
verilmektedir. İmkânsız Olasılık filminde eğitim yöneticisinin, öğretmen ve velilerin
çocuklarına ilgisiz kalmaları sonucunda çıkabilecek güvenlik ve sağlık problemlerine dikkat
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çekilmektedir. Öğretmen ve ailelerin öğrencilere daha yakından davranmaları gerektiği,
onları anlamanın problemlerin aşılmasında önemli bir aşama olduğu tavsiyeleri dikkat
çekmektedir.
Eğitim açısından çalışma bağlamında belirlenen her bir unsurun problemlerine dair
tespitlerde bulunulduğu dikkatleri çekmektedir. Öğrencilerin hayatında önemli bir noktada
bulunan okul hayatı incelenen filmlerle hem ülkenin eğitim bağlamında makro problemlerine
hem de eğitim unsurları açısından ilgili kişilerin mikro sorunlarına dair bulgular tespit
edilmektedir. Hababam Sınıfı’nda öğrencileri anlamaktan uzakta kalan ve yaşı ilerlemiş
öğretmenler, çocuklarını okula göndererek tüm sorumluluğu okula bırakan veliler problem
olarak tespit edilmektedir. Öğretmen filminde ilgisiz eğitim yöneticileri ve velilerle beraber
öğretmenin şartlarına bakılmaksızın atama yöntemi ve öğretmen maaşlarının düşük olması
sorunu açıkça gösterilmiştir. Sınav filminde Türkiye’de yapılan üniversite sınavının eğitim
sistemi üzerindeki olumsuz etkileri, öğrenci ve ailelerdeki sosyal ve psikolojik bulgular tespit
edilmiştir. İki Dil Bir Bavul filminde Türkiye’nin doğusunda yaşanan ‘‘dil sorunu’’
işlenmiştir. Bu sorunun hem toplum bağlamında hem de eğitim sistemi içinde yaşanabilecek
sorunlar gösterilmiştir. İmkânsız Olasılık filminde okul çevresinde yaşanan problemler, okul
yönetimi, öğretmen ve ailelerin öğrencilere kayıtsız kalışları, öğretmenler arasındaki iletişim
kusurları gibi problemler işlenmektedir.
Öğretmen; okul yönetimi, veli ve öğrencileri olumlu ve olumsuz yönde etkileyebilmektedir.
İncelenen filmlerde öğretmenler etkin bir özne olarak hikâyenin gidişatını değiştiren kişidir.
Bu durumda öğretmenden beklentinin yüksek olduğu mesajı verilmektedir. Filmlerden elde
edilen bulgulardan yola çıkarak her bir filmde olumlu ve olumsuz öğretmen yaklaşımları
görülmektedir. Ana karakter öğretmenlerin eğitimin diğer unsurları üzerinde önemli etkisi
olduğu tespit edilmektedir. Hababam Sınıfı’nın Mahmut Hoca’sı öğrenciler üzerinde etkili
bir rehber olmasının yanında mesai arkadaşlarını da olumlu yönde etkilemiştir. Onlar
Mahmut Hoca’yı hastanede ziyaret ettiklerinde: ‘‘Bize bu yaştan sonra tekrar öğretmenliği
sevdirdin’’ itirafında bulunmuşlardır. İmkânsız Olasılık filminde Tarık Öğretmen okula karşı
oldukça ilgisiz kalan okul yöneticisi, öğretmen ve öğrencilerinin görevlerinin daha bilinçli
yapılması bağlamında olumlu katkıları somut şekilde görülmüştür. Sınav filminde Zeynep
Öğretmenin, İki Dil Bir Bavul filminde Emre Öğretmenin öğrenci ve aileleriyle kurmuş
olduğu ilişki üzerinden öğretmenlerin muhatapları üzerinde etkili oldukları görülmüştür.
Öğretmen filmindeki Hüsnü Öğretmenin de öğrencileriyle kurmuş olduğu iletişim sayesinde
öğrencilerinin onu sahiplenmeleri, öğretmenin öğrencileri üzerindeki etkiyi
örneklendirmektedir. Bu öğretmenler bulundukları okulda öğrencileri tarafından kabul
görmüş kişilerdir. Öğrencilere yaklaşımları sayesinde öğretmenler onlarla iletişim kurma
yolu bulabilmiştir. Öğretmenlerin rol model oldukları sınıftaki öğrencilerin akademik
başarısının arttığı görülmüş, onların birbirleri ve aileleriyle ilişkilerinde olumlu değişimler
yaşanmıştır. Öğretmenlerin akademik yeterliliklerinin yanında iletişim kurma becerilerinin
gelişmiş olması öğrencileriyle daha sağlıklı ilişki geliştirebildikleri tespit edilmiştir. Diğer
öğretmenlerin ise öğrencilerle konuşup onları anlama gibi bir gayretin olmadığı
anlaşılmaktadır. Bu tutum ve tavrı geliştiren öğretmenler, öğrencilerin okula mesafe
koymalarının bir sebebi olarak görülebilir. Öğretmenlerin eğitime yaklaşımları onların
öncelikle öğrencileriyle kurmuş olduğu ilişkiden beslenmektedir. Öğrenciler eğitim
kurumlarının en önemli bileşeni durumundadır. Bu açıdan öğrenci ve öğretmenin kuracağı
çok yönlü ilişkinin mekânı olan okullar, öğrencilerin sadece maddi yeterliliklerinin
geliştirilmesi için değil, psikolojik ve toplumsal yönlerinin de gelişebileceği sosyal
ortamlardır. Dolayısıyla öğretmenlerin öğrenciler üzerinde etkili olduğu söylenebilir.
Öğretmen ve İki Dil Bir Bavul filmleri ilkokulda geçmektedir. Bu öğrencilerin okulda
öğretmenleriyle, aile ilişkilerinde de lise öğrencilerine göre daha uyumlu olduğu
görülmektedir. Hababam Sınıfı, Sınav ve İmkânsız Olasılık filmlerinde temsil edilen lise
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öğrencileri okulda idareci ve öğretmenleriyle evde ise aileleriyle sorunlu ilişkileri
gözlemlenmiştir.
Hababam Sınıfı, Sınav ve İmkânsız Olasılık filmlerinde lise öğrencilerinin tutum ve
davranışlarının birbirine benzer olduğu da tespit edilmiştir. Bu öğrenciler okula kendi
istekleriyle gelmedikleri gibi okuldan beklentilerinin olmadığı görülmektedir. Bu açıdan
onların öğretmenlerinin yardım ve rehberliğine ihtiyaç duydukları söylenebilir. Lisede geçen
filmlerdeki öğrencilerin kimlik arayışları bulunmaktadır. Var olan dünya, onların
yeteneklerine saygı duymamakta ve onları görmemektedir. Dolayısıyla isyana dönüşen bir
duruma işaret edilmektedir. Bundan dolayı Hababam Sınıfı kendine ‘‘Hababam’’ demektedir.
İmkânsız Olasılık filmindeki Reis’e ‘‘Çeyrek Reis’’ denilmektedir. Sınav filminde öğrenciler
arasındaki kavga da bir iktidar mücadelesi üzerinden kimlik arayışı anlaşılmaktadır. Bu
filmlerde öğrencilerin anlaşılma kaygılarıyla birlikte disiplin, ahlak ve güvenlik meselesi
öncelikli konu olmuştur. Aslında bu öğrencilerin eğitimle bir problemi yoktur. İletişim
kurabilen öğretmenleriyle beraber öğrenebildikleri, birbirlerine karşı daha seviyeli
olabildikleri tespit edilmektedir. Ayrıca öğretmenin, öğretmen kimliğinden çok anne, baba ve
koruyucu kimlikleriyle öne çıktıkları görülmektedir. Bu öğretmenler mesleklerinin gereği
öğrencilerinin sadece akademik durumlarıyla değil, birbirleriyle olan ilişkilerinden aileleriyle
kurdukları ilişkiye kadar çaba göstermekte, yeri geldiğinde kendilerini riske atabilmektedir.
Ana karakter öğretmenlerinin zeki ve cesur yaklaşımları sonunda öğrencilerine rehberlik
yapabilmişlerdir.
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Filmlerde bir öğretmenin okulun iklimini nasıl değiştirebileceği gözlemlenirken, pragmatist
yaklaşımların etkisiyle öğretmenin eğitim içerisindeki pozisyonunun sorgulandığı
günümüzde, her türlü fiziksel ve teknolojik imkânlara rağmen örgün eğitim sisteminin
öğretmenlerin katkısı olmadan yürütülemeyeceği anlaşılmaktadır. Başkarakter öğretmenlerin
eğitimin unsurlarını bir araya getirme çabası oldukça önemlidir. Bu unsurlar örgün eğitimin
temel bileşenleridir. Öğretmenlerin bu unsurları bir araya getirme sebeplerine bakıldığında
temelde eğitimin ontolojik ve epistemolojik bağlamı yanında örgün eğitimin öğrencilerin
hayatında önemli bir sosyal boşluğu doldurduğu da bilinmektedir. Bu çalışmanın da işaret
ettiği gibi, incelenen filmlerde örgün eğitimine getirilen eleştirilerin başında bilginin
dönüşümü karşısında okulların kendini yenileyememesi ve öğrencilerin varoluşunun
gerçekleşmesi için gerekli çabanın verilmemesidir. Bu açıdan örgün eğitime düşen
görevlerden birisinin eğitim unsurlarının birlikteliğinin sağlanmasıyla birlikte öğrencilerin
kendilerini ifade edebileceği ortamın sağlanmasıdır. Çalışmanın işaret ettiği gibi demokratik
öğretmenlerin bu unsurları bir araya getirme çabaları ve öğrencilerle kurulan olumlu ilişki
örgün eğitimin nasıl olması gerektiği yönünde bir işaret sayılabilir.
Araştırmada incelenen örnekler üzerinden bakıldığında örgün eğitim kurumlarında daha etkin
konumda yer alan yönetici ve öğretmenlerin iletişim becerilerinin güçlü olması gerekliliği
kuvvetle vurgulanmaktadır. Filmlerde iletişim kurmaya açık öğretmenlerin eylemlerinin
öğrencilerde olumlu gelişmelere kapı araladığı görülürken, olumlu söylem geliştirmekte
zorlanan kişilerin bir başarı sağlayamadığı sonucuna varılmıştır.
Başroldeki öğretmenlerin sınıfta öğrencileri için çerçeve bir müfredat belirlemeleri
öğrencilerin seviye ve ihtiyaçlarının dikkate alınmasıyla ilgili bir konudur. Öğrencilerin
anlaşılma talepleri gözlemlendiğinde onları anlamaya çalışan öğretmenlerin daha etkin,
öğretmenlerin kendilerini meslekleriyle ilgili daha donanımlı hale getirmeleriyle yakından
ilgisi vardır. Çünkü çalışmada öğretmen örneklerinde öğrencileriyle duygudaşlık kurmaya
çalışan eğitimcilerin öğrencileriyle ilgili kaygı taşıdıkları görülmektedir.
Günümüzde ‘‘gelişmiş’’ ülkelerde bireyselleştirilmiş eğitimin önemi üzerinde durulmaktadır.
Çoklu zekâ kuramıyla birlikte öğrencilerin farklı gelişmiş yeteneklerinin ön plana çıkarılarak
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keyif aldıkları ve becerilerine uygun alanları seçmeleri teşvik edilmektedir. Bu yaklaşımın
gerçeklik bulması için başta eğitim kurumlarının fiziksel ve zihinsel hazırbulunuşluklarının
tamamlanması gerekli görülmektedir. Eğitimden tek başına bir ülkedeki sorunları çözmesi
beklenmemelidir. Türkiye özelinde eğitimin istenilen düzeye getirilemediği sürekli tartışma
konusu yapılmaktadır. Örneğin siyasal, ekonomik ve kültürel istikrar kazanamayan ülkelerin
eğitim sistemlerinin yeterli olması beklenebilir mi? Dolayısıyla bir ülkenin eğitim durumunu
konuşabilmek için o ülkede birçok gelişmenin birbirine bağlı olduğu unutulmamalıdır. Bu
açıdan filmler kişilerin farkındalığını artırmak için önemli araçlardır. İncelenen filmlerde
eğitimin bileşenlerinin bir araya gelmesiyle sorunların azaltılmasının yanında eğitim
dışındaki unsurların da düzeltilmesi gerektiğine dikkat çekilmiştir.
Araştırılan filmlerde eğitimin çok katmanlı bir çalışma alanı olduğu anlaşılmaktadır. Filmler,
eğitime dair farkındalığın oluşmasına katkı yaparken izleyicilerine hem bir belge sunmakta
hem de tecrübe aktarmaktadır. Eğitim yöneticisi, öğretmen, öğrenci ve velilerin her birinin
kendisine çıkarabileceği dersler bulunmaktadır. Dolayısıyla yaşanabilecek muhtemel
senaryolar bağlamında filmler ufuk açıcı olabilmektedir. Bu filmler Türk eğitim sisteminde
eğitimin bileşenleriyle ilgili çeşitli alanlarda bilgi vermektedir. Filmler topluma rehber
konumunda da görülebilir. Bu çalışmaların eğitim içerisinde ne tür problemlerin olduğu hem
eğitim sistemi açısından hem de okul özelindeki sorunların anlaşılmasına yardımcı olma
potansiyeli taşıdığı düşünülebilir.
İncelenen filmler Türk eğitim sisteminde görülen sorunlara dikkat çekmiştir. Eğitim
yöneticisi, öğretmen, öğrenci ve veli konumundaki kişilerle, ülkedeki eğitimin ne durumda
olduğu hakkında fikir ileri sürülerek eğitimde tartışılan birçok mesele filmlere konu olmuştur.
İncelenen filmlerde, öğrencilerin öğrenmeye karşı tutumları, öğretmen motivasyonu, eğitimin
insan yetiştirme biçimi, dil meselesi, sınavların öğrenci psikolojisi üzerindeki etkisi, velilerin
öğrenci ve okul karşısındaki yaklaşımı gibi birçok konu filmlerde işenen konulardan
olmuştur. Bu sorunların ele alınması Türk sinemasının eğitimin sorunlarına kayıtsız
kalmadığını göstermektedir. Örgün eğitimin görünümü eğitim sistemi içerisinde tartışılan
konular üzerinden verilmektedir. Dolayısıyla eğitimin unsurlarının her birine dair sorgulama
yapılmakta, Türk sinemasının bakış açısından nasıl temsil edildikleri ortaya çıkarılmaktadır.
Filmlerin toplumu anlama çabasında olduğu söylenebilir. Bu filmlerdeki öznelere
bakıldığında hepsinin yaklaşımlarında aynı duyarlılıktan söz etmek zordur. Örneğin bazı
öğretmenler idealist kimlikleriyle temsil edilirken, bazılarının mesleklerine oldukça kayıtsız
oldukları görülür. Topluma ve öğrencilerine örnek öğretmenler maneviyat, inanç, fedakârlık,
dürüstlük ve çalışkanlık gibi değerleri ön plana çıkarırlar. Bu öğretmenler öğrencileri arasında
daha adaletli ve demokratik değerleri benimsemiş kişilerdir. İmkânsız Olasılık filminde Tarık
Öğretmen ve Hababam Sınıfı filmindeki Mahmut Hoca buna örnek gösterilebilir. Bu
öğretmenler idealist kimlikli insanlardır ve etrafındaki insanlardan etkilenmekten ziyade
onları etkilemeyi başarmışlardır. Bu öğretmenler öğrencilerine maddi ve manevi katkı
sağlamayı mesleklerinin gereği olarak görmüşlerdir. Onların öğrencilerine bir ebeveyn
hassasiyetiyle yaklaştıkları, hayatları pahasına öğrencilerine yardım ettikleri
görülmektedir. Öğretmenlerin öğrencilerin eğitimleri için ne kadar değerli oldukları
filmlerden anlaşılmaktadır. Bu öğretmenler aynı zamanda öğrenci ve veli ilişkilerine olumlu
teşvikleri söz konusudur. Öğretmenler velilerle yakın ilişki kurarak öğrencileri daha yakından
tanımanın yollarını aramaktadır. Bu şekilde sadece öğrenciye değil, ailelerin problemlerinin
çözümüne de yardımcı oldukları görülmüştür. Öğrenciler de temsil edilirken aile ve çevre
koşulları dikkate alınarak verilmiştir. Farklı ekonomik statüdeki öğrenci ve velilerin
yaklaşımlarının nasıl değişiklik gösterebileceği örneklenmiştir. Hababam Sınıfı
öğrencilerinin ekonomik güçlerine dayanarak bu durumu okula karşı bir koz olarak
kullanmak istemeleri, Sınav filmindeki bir öğrencinin babasının kimliği üzerinden güç
devşirmesi, Öğretmen filminde ekonomik refahı yerinde olan velilerin Hüsnü Öğretmeni
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anlamakta zorlanmaları, İki Dil Bir Bavul filminde bir velinin Kürtçe diline yapılan haksızlığa
karşı Emre Öğretmeni ikna etme hamlesi, İmkânsız Olasılık filmindeki başarılı öğrenci
Zehra’nın babası tarafından evlendirilmek istenmesi gibi birçok durum filmlerde
gösterilmiştir.
Filmlerde eğitim felsefelerinden idealizm, realizm ve varoluşçu yaklaşımın izleri
sürülebilmektedir. Özellikle lise öğretmenlerinden Mahmut Hoca’nın idealizmden yola
çıkarak öğrencilerin içindeki iyiyi çıkarma gayreti, Zeynep Öğretmenin sınav gerçeği
üzerinden realist yaklaşımı ve Tarık Öğretmenin öğrencilerin varoluşlarına yönelik çabası
dikkat çekmektedir. Ana karakter öğretmenlerin dışında kalan öğretmen ve eğitim
yöneticilerinin eğitime dair olumlu bir tutumları görülmediği gibi onları herhangi bir eğitim
felsefesi içerisinde değerlendirmenin de mümkün olmayacağı ileri sürülebilir. İncelenen
filmlerden İmkânsız Olasılık filminde başrol öğretmen dışındaki öğretmenlerin ezberci
öğretim metodu uygulamaları dikkat çekmektedir. 2016 yılında çekilmiş olan İmkânsız
Olasılık filmindeki Tarık Öğretmen üzerinden öğretmenlerin ders işleme metotlarının
sorgulanması gerektiğine dair örneklik teşkil edebilir. Öğretmen bu filmde öğrencileriyle
yakın ilişki kurmanın yanında onlara öğrenirken kendilerine güvenmeleri gerektiğini
göstermeye çalışmaktadır. Bu açıdan diğer filmlerde işaretlerine rastladığımız öğretmen
merkezli daimici eğitim akımı dışında varoluşçu yaklaşımın öne çıktığı ileri sürülebilir.
Filmlere kronolojik olarak bakıldığında yıllara göre eğitim unsurları açısından büyük
değişikliklerin gözlemlendiğini iddia etmek zordur. Her bir filmde idealist öğretmenler
görmek mümkünken, öğrencilere ve okula ilgisiz tutumlarıyla öne çıkan öğretmenler de fark
edilmektedir. Ancak yıllara göre öğrencilerin tutumlarındaki değişiklik dikkat çekmektedir.
Öğrencilerin kendilerini ifade etme biçimlerinin yıllara göre olumlu yönde geliştiği
gözlemlenmektedir. Öğrencileri dinleyen öğretmenlerin varlığı da onları cesaretlendirdiği
söylenebilir.
Öğrencilerinin öğretim ve ahlaki gelişimleriyle yakından ilgili olan Mahmut, Hüsnü, Zeynep,
Emre ve Tarık Öğretmenler idealist kimliklerinin yanında realist yaklaşımları da
vurgulanmalıdır. Eğitimde kişinin eğitimi için ‘‘zaman aralığı’’nın önemi Rousseau, Kant ve
Montessori başta olmak üzere birçok eğitimci tarafından vurgulanmıştır. Bu açıdan
bakıldığında öğrencilere yaşlarına göre rehberlik etmek çok daha önemli hale gelmektedir.
Bahsi geçen öğretmenlerin öğrenciler tarafından kabul görmesi onların yaptıkları rehberlik
ve liderlikle anlam kazanmıştır. Bu öğretmenlerin düşünce ve eylemlerindeki tutarlılık
öğrencilerin dikkatinden kaçmadığı söylenebilir. Öğrencilerin anlaşılma ihtiyacını dikkate
alarak onlarla empati kuran öğretmenin onların kendi farkındalıklarını geliştirmeleri yönünde
ısrarcı tutumda oldukları görülmektedir. Bu ısrarın sonucunda, öğrencilerin eğitim
kurumundan beklentileri onların hayatına değer katabilen öğretmenlerle anlam
kazanabilmiştir.
Filmlerde temsil edilen okulların çeşitlilik göstermesi, farklı yerlerdeki eğitim-öğretim
faaliyetlerine dair daha geniş kanaat geliştirme imkânı sunmaktadır. Seçilen filmlerde köy ve
şehirdeki okullar görüntülenir. Şehirdeki insanların hayata karşı daha temkinli ve kötümser
bakışı dikkatlerden kaçmamaktadır. Şehrin insan psikolojisindeki kaygı verici durumu,
veliler aracılığıyla öğrencilere de yansımakta, okul da bu durumdan payına düşeni
almaktadır. Öğrencilerin kıyafet seçme özgürlüğü bulunmadığı görüntülenen filmlerde son
yıllarda çekilen filmlerde daha rahat kıyafet seçimi dikkatleri çekmektedir.
İncelenen filmlerden Hababam Sınıfı hariç devlet okullarıdır. Bu okulları, ortalama nüfusun
çoğunluğu için eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü okullar olarak almak yanlış
olmayacaktır. Hababam Sınıfı filminin özel okul olma ayrıcalığı filmde okunabilmektedir.
Her ne kadar Hababam Sınıfı’ndaki okul müdürü de diğer filmlerde temsil edilen okul
müdürleri gibi öğrencilere kayıtsız kalsa da bir işletmeci olarak öğrencilere bu noktada sahip
çıktığı anlaşılmaktadır. Filmlerde temsil edilen okul müdürü pozisyonundaki kişiler okula
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önderlik etme noktasından oldukça uzaktır. Onlar öğretmen ve öğrenciye oldukça kayıtsız,
tehdit diliyle yasal gücünü öne sürmekten ileri gidememektedir. Okul yöneticisi ve
öğretmenin öğrenciyle ilişkisi onlara karşı geliştirilen tutum ve davranışlar çerçevesinde
anlam kazanmaktadır. Öğrencilerin okulda kendilerine müspet davranış ve tutum geliştiren
kişilerle ilişki kurdukları gözlemlenmektedir. Her ne kadar bazı okul yöneticisi ve
öğretmenler öğrenciyle yasal güçleri aracılığıyla ilişki kursa da filmlerdeki başrol
öğretmenlerin öğrenciyle kurmuş olduğu ilişkinin temelinde sağlıklı iletişim dilinin varlığı
önemlidir. Eğitim unsurlarının her birinin diğerini tamamlayıcı nitelikleri olduğu ve
birlikteliğin kopuk olması durumunda eğitimde sorunların yaşanabileceği sonucuna
varılmaktadır.
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ÖZET
Markalaşmak, tüketici bilincinde yer etmek, güven vermek ve bağlılık sağlamak piyasada
varlığını sürdürebilmek için oldukça önemlidir. Ambalaj markanın ve ürünün görünen yüzüdür
ve tüketici ile ilk iletişimi kuran öğedir. Ambalaj içerisindeki ürünü koruyan makanın tüketici ile
olan iletişiminde arasındaki yadsınamaz bir bağ vardır. Ambalaj genel anlamda bakıldığında
taşıma depolama, açma kapama, bilgi verme miktar ve fiyat fonksiyonu bakımından geniş bir
kullanım alanı üstlenmiştir. Ambalajdan tüketici ile iletişim kurma, tüketicinin ilgisini çekme
ürün zarar görmeden tüketiciye ulaştırma, ürünü dış etkenden koruma, vb. gibi beklentiler vardır.
Ambalajı üründen ayrı düşünmemek gerekir ambalajsız ürün
Günümüzde hızlı bir tüketim vardır her sene binlerce yeni ürünün piyasaya çıkarılmakta, dolayısı
ile ürün çeşitliliği artmaktadır bu durumda ürünün rakiplerinden ayırt edilmesi için kullanılan
yollar oldukça önemlidir. Bu yollardan biri olarak sayılabilecek olan ambalaj tasarımı tüketicinin
beklentisini karşılamak durumundadır.
Ambalajların ön yüzü tüketicinin dikkatini çekmektedir. Bu çalışmada gıda ambalajlarının ön
yüzü tasarımları hakkında araştırmaya yer verilecektir. Ambalajların arka yüzü daha çok içerik
bilgilendirmesi, son tüketim tarihi, menşei, gramajı gibi bilgiler yer almaktadır arka yüzü daha
çok detay içermektedir. Arka yüz ne kadar sade olsa da gıda ambalajlarının ön yüzü çok daha
renkli ve dikkat çekici şekilde tasarlanmaktadır. Yaş grubuna göre tasarlanması uygun olan
ambalajların dikkat çekmesi ve satın almaya teşvik etmesi oldukça önemlidir. Genellikle ön yüz
tasarımları daha dikkat çekici, iştah açıcı merak uyandırıcı görseller kullanılmaktadır. Gıda
Ambalajlarında bazen illüstrasyon bazen de fotoğraf kullanımı şeklinde tasarlanmaktadır.
Bu çalışmada gıda ambalajların ön yüzleri incelenmiş olup örnekler çalışmalar detaylı olarak
incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Ambalaj tasarımı, Gıda ambalajı, ön yüz tasarımı, görsel iletişim, ürün
koruması

FACE FACE DESIGN IN FOOD PACKAGING
ABSTRACT
Branding, placing in consumer awareness, giving trust and loyalty It is very important to maintain
its presence in the market . Packaging is the visible face of the brand and the product, and it is
the element that establishes the first communication with the consumer. There is an undeniable
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bond between the brand that protects the product in the packaging and its communication with
the consumer. In general terms, packaging has undertaken a wide range of uses in terms of
transportation, storage, opening and closing, information, quantity and price functions.
Communication with the consumer through packaging, attracting the attention of the consumer,
transporting the product from the producer to the consumer without being damaged, protecting
the product from external factors, etc. There are such expectations. The packaging should not be
considered separately from the product. The unpackaged product affects the purchasing behavior
of the consumer.
Today, there is a rapid consumption, thousands of new products are introduced to the market
every year, so the product variety is increasing. In this case, the ways used to distinguish the
product from its competitors are very important. Packaging design, which can be counted as one
of these ways, has to meet the expectations of the consumer.
The front of the packaging attracts the attention of the consumer. In this study, research on the
front side designs of food packaging will be included. The back of the packaging contains
information such as content information, expiry date, origin, weight. The back has more details
than the front. Although the back side is plain, the front side of food packaging is designed in a
much more colorful and striking way. It is very important that the packaging, which is suitable
for the age group, attracts attention and encourages purchase. Generally, front-end designs are
more eye-catching, appetizing and intriguing visuals are used. In Food Packaging, it is sometimes
designed as illustration and sometimes as the use of photography.
In this study, the front faces of food packages were examined . examples were studied in detail.
488

Keywords: Packaging design, Food packaging, front-end design, visual communication, product
protection

1. AMBALAJ NEDİR?
Ambalaj ürünü dış etkenlerden koruyan, markaların tüketiciyle en rahat iletişim kurabildikleri,
markaların rakiplerinden ayrılmasını sağlama görevini üstlenmektedir. Ambalajın amacı
içerisindeki ürünün üretim tarihi, son kullanma tarihi, içerik bilgisi, kullanım şekli ve amaçları
hakkında tüketicinin gerekli bilgiye ulaşmasını sağlar. Ambalaj seçilirken içeriğin büyüklüğü
ağırlığı, bekleyeceği yer önemlidir (su nem rutubet). Ürün ambalajlandıktan sonra nerede
depolanacak bunlar tasarım aşamasından önce bilinmelidir ona göre tasarım süreci başlamalıdır.
Ambalaj tasarımının içerisindeki ürünü tanıtımını yapar ve tüketicinin zihnin de ambalajın
içerisindeki ürünle ilgili bir ön yargı oluşmaya başlar fakat başarılı olan ambalaj tasarımın
içerisindeki ürün, tüketiciyi tatmin etmiyor ise tüketici ürünü tekrar satın almaya yönlenmez.
Doğru bir ürün başarılı bir ambalaj tasarımı ile desteklenir ise tüketicinin satın alma davranışı
gerçekleşir. Öte yandan ürün içeriği başarılı olsa dahi başarısız olan bir ambalaj tüketiciyi ikna
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edemez ve satın almaya yönlendiremez. Sadece ambalajını beğendikleri için ürün satın alan
tüketicilerin sayısı az değildir.
Ambalaj içindeki ürünle ilgili bilgiyi çabuk, anlaşılır ve doğru bir şekilde vermelidir. Ambalaj
markanın tüketiciye karşı görünen yüzüdür ve en etkili şekilde iletişim kurma aracıdır. Ambalaj
pek çok farklı malzemelerden yapılan kâğıt, metal, cam, teneke, plastik tahta veya tekstil kökenli
yapılan sargı ve kaplamalardan oluşmaktadır. Ambalaj sadece ürünü sarmalayıp, tüketiciye
sunmak değildir. Ambalaj, içerisindeki ürünün niteliklerinin görülmesini ve ürünün piyasada
tanımlanmasını sağlar (Erdal, 2009).
Ambalajlama ise; gıdaların dış etkilerden korunması üretimden tüketime kadar geçen sürede
gıdaların niteliklerinin değişmemesini kısmen veya tamamen önleyen zevk ve şekil bakımından
alıcının ilgisini çekebilme özelliği taşıyan, (Emiroğlu, 1985; Bener, 1995) işletmenin ürün veya
markasını rakiplerden ayıran (Kotler, 2000 ; Underwood, 2003) koruma işlemidir.
Ambalajlama yeni ürün geliştirme aşamasından ve hedef pazarın ihtiyaçlarına göre tasarlanıp
uyarlanmalıdır. Hedef kitle önemlidir örneğin çocukların tercih etmesini istediğimiz bir ürün
ambalajlaması yapılıyorsa çocukların dikkatini çekecek renk şekil ve dokuda olmalıdır ki
hedeflenen kitleyi satın almaya yönlendirebilsin. Çekici görünen ambalajlama satışı etkiler. Bu
nedenle hedef kitleye uygun ambalaj tasarımı oldukça önemlidir. Ambalaj ürünü tamamlayan bir
olgudur. Ambalajı üründen ayrı düşünmemek gerekir.
Ambalaj tasarımında tasarım öğelerinden biri olan renk oldukça önemlidir. Rengin insan
psikolojisi üzerindeki etkisi şüphesiz ki oldukça büyüktür. Renk bilinçaltını kolaylıkla
etkileyebilmektedir. Ambalaj tasarımında seçilen renk tüketicide olumlu etki yaratmalı ve satın
almaya yönlendirmelidir. Ambalaj içindeki ürünle ilgili bilgiyi yansıtmalı. Çikolata ürünlerinden
alışılmış renkler vardır yeşil, kahverengi, kırmızı, beyaz aslında bu renklerde ambalajda ürünün
içeriği ile ilgili mesaj vermektedir. Yeşil ise genellikle fıstıklı, kırmızı ise genellikle sütlü çikolata
olduğunu belirtmektedir bu durum ürün ile tüketici arasında sözsüz iletişimdir. Elektronik bir
cihazla ilgili ambalaj tasarımında ise renkler daha çok siyah ve gri renkler kullanılmaktadır
buradaki amaç teknolojiyi karşı tarafa yansıtmak ve metalin soğuk etkisini tüketiciye iletmektir.
Renk markayı tanımlayabilir hatırlatabilir. Bazı markaların ambalajlarında kullanılan renkler
vardır ki artık o marka ile özdeşleşmiştir. Örneğin Milka rengi mordur ve artık marka ile
bağdaşmıştır.
Tüketicinin rafların arasında gezerken çok zamanı yoktur bu kısıtlı olan zaman içerisinde kişiyi
satın almaya itecek bir hamleye ihtiyaç vardır. Bu sebeple yazının anlaşılamayacağı durumlarda
görüntü ön plana çıkmaya başlar. Ambalajın üstündeki resimleme tüketicinin satın alma
davranışını değiştirebilir. Tüketici öncelikle alışkanlıklarını tercih eder daha sonra ise dikkat
çeken ambalajlı tasarımı olan ürünü.
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Görsel:1İllüstrasyonun kullanıldığı ambalaj tasarımı
https://www.ensonhaber.com/galeri/en-yaratici-ambalaj-tasarimlari
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Görsel: 2 Fotoğrafın kullanıldığı gıda ambalajı
https://www.droetker.com.tr/tr-tr/urunler/vitalis/bal-bademli-citir-musli
2. AMBALAJIN TARİHSEL GELİŞİMİ
Ambalaj tasarımının tarihçesi, her yönüyle insanlığın kültürel gelişimine paralel bir yapı
içerisindedir. Üretim ve tüketim toplumlarının ortaya çıkması, malzeme ve depolama ihtiyacı,
ambalaj kavramını gündeme getirmiş, ambalaj tasarımı zaman içinde ürünün içeriğini görsel
olarak yansıtan bir iletişim aracına dönüşmüştür. (Becer, 2014)
Bilimsel anlamda ambalajlama yeni bir kavram olmasına karşın, kökeni insanlığın tarihi
kadar eskidir. İlkel insanın yemediği etleri ağaç yapraklarına sararak sakladığım, İçmediği suyu
hayvan derilerine doldurduğu tahmin ediliyor. (Özden, 1987)
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3. AMBALAJIN ÖNEMİ
Gıda Ambalajlarında genellikle tüketicinin dikkatini ön yüz çekmektedir. Bu sebepledir ki
tasarımlara bakıldığında genellikle ön yüz tasarımına önem verilmektir. Ambalajın ön yüz
tasarımı ürünle ilgili görsel bilgiyi vermektedir. Arka yüzü ise daha çok bilgilendirme amacı ile
tasarlanmaktadır. Rakiplerinden sıyrılmaktadır.
Genellikle ön yüz tasarımında kullanılan görseller dikkat çekici, iştah açıcı, ve satın almaya
teşvik edecek görseller ile sağlanmaktadır. Bu sayede ürün rakiplerinden sıyrılıp tüketicinin satın
alma davranışında bulunmasını sağlamaktadır.
Arka yüzde ise genellikle ihmal edilip daha az önemsendiği görülmektedir. Özellikle Gıda
ambalajlarında aslında oldukça önemli olan son tüketim tarihi besin değerleri gibi bilgiler arka
yüz de yer almaktadır.
Ambalaj tasarımı grafik tasarımcının alanına dahildir. Ambalaj tasarımın illüstrasyon,
fotoğraf veya her ikisi ile aynı anda kullanımı ile tasarım yapmak mümkündür. İllüstrasyon
teknik ve görüntü olarak kişi ile daha sıcak bir bağ kurmaya yardımcı olur. Fotoğrafla elde
edemeyeceğimiz görselleri illüstrasyon yolu ile anlatmamız çok daha kolaydır. Fotoğraf çekimi
genellikle daha yorucu olabilmektedir.
Ambalaj ürünü sattıran bir pazarlama aracıdır. Tüketici belleğine önce markayı, sonra ambalajı,
en sondada ürünü yerleştirir. İçerisindeki ürünün lezzetini beynine yerleştirir.
Peki ya tasarım olmadan yapılsaydı ambalajlar nasıl olurdu?
Veya Peki ya Ambalajlar sade olsaydı?

Görsel:3 Nutella Ambalajı

Görsel:4 Nesquik Ambalajı
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Görsel:5 Toffifee Ambalajı
Evet sadelik beğeniyi arttıran önemli etmedir ama markalar ambalajlarında kendi kimliklerini
yansıtmak zorundadırlar. Görsellerde de görüldüğü üzere kendi kimlikleri yansımayan ürünlerin
dikkat çekiciliği azalmaktadır.(Görsel 3, Görsel 4, Görsel 5)
1. KULLANILAN MALZEMELERE GÖRE AMBALAJ TÜRLERİ
Piyasada satışı olan hiçbir ürünü ambalajsız düşünemeyiz. Görsel olarak Ambalajlar farklı
malzemelerden elde edilmekte ve ambalajın malzemesine göre taşıma, fiyat, dayanıklılık,
koruyuculuk, depolayabilme vs. özellikleri değişebilmektedir. Her ürün ambalaja uygun
olmamaktadır.
Örneğin beyaz eşya gibi ağırlığı fazla olan malzemelerde plastik, metal, cam vb. malzemeler
ambalaj kullanımına uygun değildir. Oluklu mukavva kartonu daha ağır malzemeleri
taşınabildiği için tercih edilmektedir. Ayrıca ambalaj tasarımı, tasarım sürecinden baskıya kadar
olan bir süreçtir örneğin oluklu mukavva ile yapılan ambalaj tasarımında baskı önemlidir, oluklu
mukavva dış yüzeyi dolayısı ile dört renk baskıya elverişli değildir. Bu nedenle tasarımla ilgili
planlama yaparken malzeme seçimi oldukça önemlidir. Ambalaj malzemeleri olarak incelemek
gerekirse;
a.

Kağıt Esaslı Ambalajlar;
Bugün bilinen tarzdaki ilk kağıdı yapan insan M.S Çinde Ts Ai Lun tarafından icat edilmiştir.
Kağıt bazlı olan ambalajların ürün koruma özellikleri ve maliyetinin düşük olması kağıt bazlı
ambalaja olan ilgiyi arttırmaktadır. Ancak kağıdın ambalaj tasarımındaki kullanımı
incelendiğinde ürünün özellikle neme karşı koruyuculuğu oldukça azdır. Genellikle kuru
gıda, tahıl çikolata, şekerleme ürünlerinde sıklıkla tercih edilir.
Bir veya daha fazla oluklu tabakanın alt ya da üst yüzeylerinin kaplanmasıyla oluşan ürün
oluklu mukavva olarak adlandırılmaktadır. Bu mukavvalar, ambalaj sektöründe özellikle dış
ambalajlamada tercih edilmektedir ve en fazla yaş meyve ve sebze ile işlenmiş gıda
ambalajında kullanılan oluklu mukavva ambalaj, başta içecek, kimya, tekstil, beyaz eşya,
kahverengi eşya, tütün mamülleri ve inşaat sektörleri olmak üzere 25 sektörün ambalaj
ihtiyacını karşılamaktadır (Erdal, 2009). Beyaz eşya alanında tercih edilme sebebi kağıt
(oluklu mukavva) ağırlığa mukavemet gösterir (hem fiyat olarak uygun hem de sağlamlık
bakımından tercih edilir). Kağıt ambalaj kullanılacaksa saklama veya depolama alanı kapalı
nemsiz ve rutubetsiz olmalıdır ki ambalaj zarar görmesin.
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Görsel:6 Godivia Çikolata Ambalajı
https://www.godiva.com.tr/godiva-domes-cikolata-deneyimi-3/
Kağıt ve kartonun kullanımı tüm gıda kategorilerinde bulunabilir. Bunlardan bazıları:
• Kuru gıda ürünleri, tahıllar, bisküvi, ekmek ve pişmiş ürünler, çay, kahve, şeker, un, kuru
gıdalar
• Sıvı yiyecekler ve içecekler - meyve suyu içecekler, süt ve süt türevi ürünler
• Çikolata ve şekerleme
• Fast food (M.J. Kirwan, 2003).
a.

Madeni Esaslı Ambalaj Malzemeleri

Bozulabilen gıda veya hazır gıda ambalajları, boya veya kimyevi maddeler içeren maddelerde
sıklıkla metal esaslı ambalajlar tercih edilir. Metal esaslı ambalajlar genellikle kullanımı kolay
ambalajlardır. Metal esaslı ambalajlar Geri dönüştürülebilir ham maddelerden üretilirler. Kolay
açılması ürün açısından olumlu özellik olarak sayılabilir.
Konserve ve içki ambalajları yapımında da yaygın olarak kullanılan silindirik teneke kutular
bazen bir açacak yardımıyla, bazen de açacağa ihtiyaç göstermeyen açma kapama sistemleriyle
donatılmaktadır (Çakıcı, 1987).

Görsel:7 Teneke Kutu
http://cbsturkey.com/british-retail-consortium-brc-iop-danismanligi/
İçeriğin güvenli ve dürüst bir şekilde tüketiciye ulaştırılması için besin ürünlerinin metal
ambalajları aşağıdaki işlevleri yerine getirmelidir:
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∙ Ürünü muhafaza etme ve koruması
∙ Ürünün kimyasal etkisine dayanması
∙ Taşınma koşullarına dayanması
∙ Dış çevresel koşullara dayanması
∙ Az yer kaplaması ve diğer tedarik kaynaklarından gelen benzer ürünlerle birbirilerinin
yerine kullanılabilmesi (gerektiğinde).
∙ Ürünün kolay açılması
∙ Geri dönüştürülebilir ham maddelerden üretilmiş olması (Mcdowell and J.Kıwan, 2003).
a. Cam ambalajlar
Cam ambalajlar tekrar tekrar kullanılabilir, dayanıklı, kimyasal maddelere karşı dirençli ve
sağlıklıdır. Bu nedenle, katı ve sıvı yiyeceklerin, ilaçların ve kozmetiklerin ambalajlanması,
depolanması için çok uygundur. Taşıyacağı her tür ağırlığa dayanıklıdır. Cam, bütün dünyada
gıda malzemeleriyle doğrudan temasına izin verilen birkaç malzemeden biridir. Tümüyle
dönüşümlü bir malzemedir. (Güzeloğlu, 2006)
Cam ambalajların kullanımı yaygındır içerisinin de görünmesi etkisi ile ve steril edilmesi
özelliğinden dolayı içecek, kozmetik ve konserve vb. ambalajlanmasında sıkılıkla karşımıza
çıkar. Cam içerisindeki üründe tat ve koku değişikliğine neden olmaz. Camın hammaddesi
kumdur, cam ağır ve kırılgandır bu nedenle kullanım alanı önemlidir. Cam doğaya daha az zarar
verir geri dönüşümünün mümkün olması sebebi ile sıklıkla tercih edilmektedir. Gıda ürünleri ve
temizleme malzemelerinde geniş kullanımları vardır.

Görsel: 8 Beyoğlu gazoz cam ambalaj
https://www.pazarlamasyon.com/turkiyenin-efsanelesmis-gazoz-markalari/
a.

Plastik Ambalajlar

Plastik ambalajlar hafiftirler ve kolay şekil alırlar sert yumuşak esnek veya saydam olabilirler
dolayısı ile kullanım açısından ürün çeşitliliği mevcuttur ve üretim maliyeti düşüktür. Cama
nazaran doğaya zarar verir bu bilinç ile tüketicilerin tercihini etkileyebilir.
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Plastik ambalajlar genellikle süt, yoğurt, margarinler, meyve suyu, gibi bir çok ambalaj örneği
verilebilir.

Görsel: 9 Vişne Reçeli
https://www.yorukoglusut.com.tr/tr/m/piknik
a.

Tahta ambalajlar
Dayanıklı ve sert olan bu ambalaj türü genellikle, meyve ve sebze gibi gıdaların
depolanması ve taşınması sırasında kullanılmaktadır. Hammaddesinin doğada rahatlıkla
bulunabilmesi nedeni ile de maliyetleri ucuzdur. Fakat bu ambalaj türü fazla sert olduğu
için rahatlıkla depolanamaz (Ayar, 2008).

3. AMBALAJIN FONKSİYONLARI
Ambalaj, içinde barındırdığı ürünü dış etkenlerden korumak ve aynı zamanda tüketiciye ürünü
bozulmadan sağlıklı koşullarda ulaştırmanın yanında birçok önemli fonksiyona sahiptir.
Ambalajın fonksiyonları genel olarak iki sınıfta ele alınmıştır. Bunlar temel fonksiyonlar ve ilave
ikincil derece fonksiyonlardır.
Ambalajın taşıyıcı, koruyucu ve anlatıcı işlevleri temel fonksiyonları oluştururken, depolama,
reklam ve pazarlama işlevleri ikincil derece fonksiyonlar olarak kabul edilmektedir.
Temel fonksiyonlar yerine getirilmesi zorunlu fonksiyonlar iken, tamamlayıcı fonksiyon olarak
kabul edilen ikincil derece fonksiyonlar ise her ambalaj tarafından üstlenilmesi zorunlu olmayan
tercihe bağlı fonksiyonlardır.
Başarılı bir ambalajın fonksiyonel hedefleri şu şekilde sıralamak mümkündür:
1. Ürünü korumalı ve kirletici maddelerinin ürüne temasını engelleyerek ürünü temiz
tutmalıdır.
2. Ürünün taşınması, dağıtımı, pazarlaması sırasında fayda ve rahatlık sağlamalıdır.
3. Ürünün taşındığı sırada kayba uğrama ihtimalini önlemelidir.
4. Ambalajın biçimi, ağırlığı ve büyüklüğü tüketicinin rahatlığı ve faydası düşünülerek
tasarlanmalıdır.
5. Gıda ürünleri öncelikli olmak üzere, ürünün kimyasal ve fiziksel zarara, istenmeyen dış
etkilere, kemirgen ve haşeratlara karşı korumalıdır.
6. Ürünü tanıtabilmeli, dikkat çekebilmeli ve ürünün doğru kullanılabilmesi için gereken
tüketiciye sunabilmelidir. (Erdal, 2009)
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3.1. KORUMA FONKSİYONU
Ambalajın ilk işlevlerinden biri içindeki ürünü korumayı sağlamasıdır. Ürünü üretim hattından
çıkarak tüketiciye kadar ulaştırma işlevini gerçekleştirmesidir. Bu süreçte ambalaj, içindeki
ürünü veya maddeyi çarpma, ıslanma, zedeleme gibi fiziki bakımdan olduğu kadar diğer yandan
da mamulün, kalitesinin bozulmaması, örneğin ekşime, bozulma, çürüme, vs. gibi kimyevi
fonksiyonunu içine almaktadır.
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Görsel: 10 Tek Kullanımlık Ketçap
3.2. TAŞIMA FONKSİYONU
Taşıma, ürünün üretildiği alandan, tüketiciye sunulacağı ve oradan da kullanılacağı alana
götürülmesi sürecidir. Taşıma işleminin kim ya da neyle yapılacağı bir yana, bu süreç zarfında
ürünün güvenli ve kolay bir şekilde yer değiştirilebilmesi önem kazanmaktadır.
Ambalajın taşıma fonksiyonu özellikle büyük partili işlerin sevkiyatında avantaj sağlamaktadır.
Ayrıca taşıma fonksiyonu koruma fonksiyonlarıyla birlikte ele alınmalıdır, özellikle ambalajın
ağırlığı ile birlikte düşünülmeli, hem mamulü korurken hem de taşıma masraflarını
minimumlaştırabilmelidir. Bu fonksiyonu da yine ambalaj malzemeleriyle değerlendirmek doğru
olacaktır.'' (Çakıcı, 1987)
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Görsel: 11 Soda Ambalajı
3.3. ANLATICILIK FONKSİYONU
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Tüketici ile ambalajı yapılan mamul arasında bir bağ kurabilme anlatıcılık fonksiyonu sayesinde
mümkündür. Tüketici ile kurulan iletişim ne kadar başarılı olursa kendisini ne kadar doğru ve
hızlı anlatırsa kurulan bağ da aynı oran da sağlam olacaktır. Ambalaj bu bilgileri bir çok farklı
yöntemler ile tüketiciye ulaştırmaktadır. Çünkü ambalajın tüketici ile iletişim kurması, genellikle
içerik, kalite, miktar ve imalatçı bilgisi vermek anlamına gelmektedir. İletişim, ambalaj
üzerindeki etiketler veya direk ambalaj üzerine yazılan kısa anlatıcı bilgiler, görseller, ambalaj
renkleri, ambalajın formu ve hatta boyutlar ile kurulur. Tüketici ambalajdan sadece yazılanlar ile
değil, görülenler ile de bilgi almaktadır.
Bu bağlamda ambalaj ve marka arasında ayrım yoktur. Ambalajın bilgi vermesi de etiketleme
yöntemi ile yapılmaktadır. Ambalajların etiketlenmesi, ambalajın içeriğini, ürün özelliklerini ve
bilgilerini ambalajdan ayrı bir etiketle, üzerine yapıştırma veya bağlama şeklinde yapılır.
Ambalajın arka yüz tasarımı önem kazanmaktadır. Ürünün içerik bilgisini arka yüzde
görmekteyiz.
Ambalaj etiketi üzerinde hangi bilgiler yer almaktadır?
•
Ürünün
•
• Ürünün materyalleri
•
Ürünün
•
Ürünün
• Etiket üzerinde olması gereken imajlar

adı
Üreticinin

ve

son

kullanma
miktarı

logosu
adresi

tarihi
(Erdal,2009)
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Etiketten
ne
zaman
yararlanmak
•
Yeni
üretildiğinde
ve
onun
topluma
tanıtılması
•
Ürünün
açıklanması
•
Ambalajın
içindeki
ürün
hakkında
bilgi
verilmesi
• Besin değerleri hakkında bilgi verilmesi gerektiğinde (Kocamanlar, 2009).

gerekir?
gerektiğinde
gerektiğinde
gerektiğinde

3.4. DEPOLAMA FONKSİYONU
Ambalaj ağırlık, şekil ve boyutu depolama sırasında kolaylık sağlayacak şekilde olmalıdır.
Ambalajların üst üste konulmaya uygun olması üretici, perakendeci ve tüketici açısından
önemlidir.
Depolama her şeyden önce bir maliyettir. Bu personel, yardımcı araçlar (vinç, palet vs.), deponun
kirası, ve bakım masraflarından kaynaklanmaktadır. Depodan yararlanma ambalajın şekline ve
malzemesine bağlıdır. Üst üste konulabilmesi malzemenin paslanabilir oluşu, ağırlığı, şekli gibi
özelliklerine bağlıdır. Örneğin; paslanabilir malzemeden yapılan bir ambalajı farklı bir depolama
ortamında saklamak gerekir. Çabuk ezilebilecek bir malzemeden yapılan ambalajları üst üste
depolamak uygun olmayacaktır, buna uygun çözümlerin bulunması gerekir. Yuvarlak ambalaj
şekilleri de dört köşeli ambalajlara nazaran aralarında boşluk kalabileceği için depolamaya daha
az elverişlidir. Kırılabilecek cam ambalajların üst üste konması diğer ambalaj türlerine göre daha
az elverişlidir. Karton ve mukavva ambalajlar üst üste konulabilmeye uygun oldukları ve az yer
kapladıkları için avantajlıdırlar, ancak ince çeperli oluşları nedeniyle cam ambalaja nazaran daha
az avantajlıdırlar. Plastik ambalajlar bütün bu ambalaj çeşitlerine nazaran depolamaya daha
elverişlidir. Üst üste konduğunda kırılmaz, deforme olmaz.
3.5. REKLAM YAPMA FONKSİYONU
Ambalaj üzerinde reklam yapmaktaki amaç, malına karşı ilgi uyandırmak, duyulan ilgiyi
arttırmaktadır. Araştırmalar tüketicilerin belirli bir malı peşin hüküm vermeksizin tercih ederek
satın alabildiklerini ortaya koymaktadır.
Ambalajın ön yüzünde yer alan grafik, yazı ve resim ya da fotoğraf, illüstrasyon ürünün reklam
yapma aracıdır. Arka yüzü ise daha çok bilgilendirme amacı ile tasarlanmaktadır.
Market raflarında benzer ürünü içeren birçok marka ile karşı karşıya kalıyoruz fakat satın almaya
yönlendiren ilk olarak ürünün ambalajı ve alışkanlıklarımızdır. Ambalaj dikkatimizi çektikten
sonra görevine başlamış olur, satın alma gerçekleştiğinde ise görevini tamamlamış olur.
Tüketiciler üründen önce ambalajla karşılaşır ve ilk olarak ambalaja yönelik satın alma
gerçekleşir. Bu nedenle ambalajın üzerindeki tüm görsel ögeler potansiyel bir satış stratejisi
elemanı olarak ele alınır ve önemli bir reklam yapma aracıdır. Çok iyi bir ambalaj kötü bir ürünü
bir kez bile olsa satılmasını sağlayabilir.

3.6. PAZARLAMA FONKSİYONU
Reklam fonksiyonu ile tüketicinin ilgisini uyandırabilen, sessiz bir satış elemanına benzetilen
ambalajın bir diğer önemli görevi ise pazarlamadır. Ambalaj tasarımın iyi bir şekilde
düzenlenmesi, ambalajlamada seçilecek malzemenin uygunluğu, şekil ve boyut gibi kararların
doğru alınması tüketicinin ikna ve karar verme sürecinin kısaltarak ürüne yönelimi

498

VII. INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
April 22-24, 2022, Antalya, Türkiye

kolaylaştıracaktır. Ambalaj, tüketicisine barındırdığı ürün hakkında bilmesi gereken her bilgiyi
en albenili şekilde sunup kendisini pazarlayabilmelidir. Tüketicinin satın alma kararını verme
süreci ambalajın tasarımı ile doğru orantılıdır. (Kocamanlar, 2009)
Ürünlerin taşınması, korunması, depolanması, tanıtılması ve tüketicilerle iletişim kurmasını
sağlar. Teknik açıdan bakıldığında ambalajın en önemli fonksiyonları; taşıma, depolama ve
korumadır.
4. AMBALAJIN ÖN VE ARKA YÜZ TASARIMI
Market raflarında tüketicinin ilk olarak gördüğü alan ambalajın ön yüzüdür ve genellikle bir
tüketicinin bir markayla ilk temas noktasıdır, bu nedenle başlangıçta dikkatleri üzerine çekmesi
ve markayı hem sunan hem de destekleyen mesajları hızlı bir şekilde iletmesi gerekmektedir
(Ambrose ve Harris, 2011). Ürünle iletişim ilk karşılaşma anıdır. Bu an ürünün pazarlanmasını
etkiler ambalajın doğru veya dikkat çekmeyi başarması tüketiciyi ürüne yönlendirmeyi
başarabilir. Bu anlamda ambalajdaki ön yüz tasarımı tanıtım, satış, dikkat çekme, yönlendirme
anlamında oldukça önemlidir. Tüketici ürünün ön yüzünü görüp raftan eline aldıktan sonra ilk
işi arka yüzüne bakmaktır.
Arka yüz tasarımında genellikle ürünün içeriği, besin değeri, talimatlar, zorunlu bilgiler buraya
konumlandırılmıştır.

499

Görsel:12 Mercimek Ambalajı
Oruçoğlu markasının kırmızı mercimeğinin ambalajını incelediğimizde ön yüzünde fotoğraf
kullanıldığı görülmektedir. Ambalajın ön yüzünde kullanılan yel değirmeni fotoğrafı ürünün
doğallığına, üretim yerine vurgu yapmak istemiştir. Örnekteki Ambalajın ön yüzünde yaratılan
şeffaf alan ürünü tüketiciye birebir sunmuş ve bu sayede ürüne olan güveni arttırmıştır.
Tüketiciler bir ürünü satın alırken etiketlerin üzerinde yer alan bilgileri okuyarak kendilerine en
uygun olan ürünü tercih ederler. Etiketlerin üzerinde ambalajın içerisindeki ürünün besin değeri,
fiyatı, ürünün menşei, cinsi, son tüketim tarihi, üretim tarihi, miktarı vb. bilgiler yer almaktadır
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(Gün ve Orhan, 2011; Coşkun ve Kayışoğlu, 2018). Ambalajın ön ve arka yüz tasarımları
birbirinin devamı niteliğindedir.

Görsel:12 Puding Ambalajı
Puding ambalaj örneğinde kahve rengi kullanılarak, ürünün içerinin kakaolu olduğunu sözsüz
iletişim kurarak, tüketiciye uzaktan da fark edilmesini sağlamıştır. Ön yüz tasarımında fotoğraf
kullanıldığı görülmektedir. Ayrıca kullanılan tipografi tasarımı ürünün kıvamını anlatan
niteliktedir.
Dr.Oetker puding örneğinde arka yüzün tasarımında, pudingin yapılışı tarifi, enerji ve besin
değerlerine yer verilmiştir. Ayrıca zorunlu alanlara yer verilmiştir. Üretim yeri, ürünün barkodu,
son kullanma tarihi, vb. Ön yüz tüketiciyi ikna etmek için savaşırken, arka yüz, bu ürünün sağlam
ve doğru bir seçim olduğunu garanti etmektedir (Groth, 2006).

Görsel:13 Çikolata Ambalajı
Ülker fıstıklı ve Beyaz çikolata fıstıklı tablet çikolata ambalajı; renk bakımından ele aldığımızda,
sade fıstıklı olan yeşil iken beyaz çikolata ve fıstıklı olana şerit eklenerek beyaz çikolataya vurgu
yapılarak birbirinden ayrıştırılmıştır. Ülker bütün antep fıstıklı sütlü tablet çikolata ambalajında;
yeşil (green) fon üzerinde kahve (brown) tonları ile kontrast renk uyumu sağlanmıştır. Grafik
tasarım öğelerinin yoğunluğu, zıt yönlerde arttığı için asimetrik bir denge sağlanmıştır.
(Düz,2012). Fıstıklı olanda ise fotoğraf ve illüstrasyonun bir arada kullanılması dikkat
çekilmesini sağlamıştır. Bir çok markanın benzer renk ve görseller ile ambalaj tasarımı yaptığı
bilinmektedir.
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Görsel:14 Çikolata Ambalajı
Ürünün süt yoğunluğunu ifade eden, akan süt imajı ile sağlanan kompozisyonda, vurgulanmak
istenen ürünün içerik maddesi ve ürün türünü oluşturan süt öğesi odak noktasına yerleştirilmiş
ve parlak beyaz rengiyle ön plana çıkarılmıştır.
Ülker fındıklı sütlü tablet çikolata ambalajında; koyu mavi bir fon üzerinde kahve tonlarıyla
sıcak-soğuk renk uyumu aranmıştır. Zeminde mavi kullanılması ürünün sağlıklı olduğu imajını
yansıtmaktadır. (Mohajjel Shoja, 2017)
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Görsel:15 Süt Ambalajı
Pınar süt ambalajının ön yüzünde kullanılan güneş ve doğa illüstrasyonları sütün, organik, doğal
ve katkı maddesiz olduğuna vurgu yapmaktadır.
“Pınar Organik Süt” bütün süt ambalajında zemin; beyaz renk olarak tasarlanmıştır. Bu rengin
kullanımının nedeni, süt rengine, saflığa ve temizliğe vurgu yapılması içindir.
Süt ambalajlarının ön yüz tasarımı, dikkat çekici ve iştah açıcı olarak tanımlanabilir.
Tüm tasarım disiplinlerinde olduğu gibi ambalaj tasarımında da bir hiyerarşik yapıya ihtiyaç
duyulmaktadır. Aksi bir durumun karışıklığa yol açacağı düşünülebilir. Bu sebepten dolayı üç
boyutlu bir deneyim olan ambalajın, yalnızca bir tane ön yüzü bulunmalıdır. (İlisulu, 2020) Süt
örneğinde iki ön yüzün bulunması zihinde herhangi bir karışıklığa neden olmamaktadır. Bu
durum bir tasarım hatası olduğu düşüncesinin aksine market raflarına dizilimi sırasında kolaylık
sağlamaktadır.
SONUÇ
Ambalaj tüketiciyi ürüne çeken bir unsurdur. Ambalaj tasarımının tüketicinin satın alma
davranışı üzerindeki etkisi yadsınamayacak kadar büyüktür. Ürünü koruyan, ürünün
kullanımında kolaylık sağlayan, ürün hakkında bilgi veren, ürünün tasarımında estet ile dikkat
çeken yönlerinin bir arada ve etkili bir biçimde kullanılmasını istemektedir. Ambalaj ürünün
içeriğini en yalın en basit dil ile ambalaja yansıtmak durumundadır. Tüketici ambalaj ile karşı
karşıya kaldığında bilmek istediği her şeyi görmelidir kafasında soru işareti kalmamalıdır.
Gelişen ambalaj teknolojisi, yeni ambalaj maddelerini beraberinde getirmiş, daha kullanışlı ve
daha gösterişli ambalajlar üretilmiştir. Üstün olma egosu, çok daha fonksiyonlu ve gösterişli
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ambalajları ürettirmiştir. Sadece ambalajını beğendikleri için ürün satın alan tüketicilerin sayısı
az değildir.
Çalışmada ambalajın arka yüzü tasarımları incelenmiş olup ön yüz ve arka yüz tasarımları
karşılaştırılmıştır. Ürünlerde arka yüz tasarımlarında içerik ile ilgili tüm bilgi yer almaktadır,
satın alma oranını etkilemektedir ve tüketici ürünü satın almaya yönelirken sadece ön yüz
tasarımına bakmak durumunda değildir aynı zamanda arka yüzü de incelemekte ve hatta arka
yüze daha fazla zaman ayırmak durumundadır. Bu nedenle arka yüz tasarımı da yadsınamayacak
kadar önem arz etmektedir.
Ambalajın tüketiciye mesaj verir ilk anda ön yüzü ile daha sonra ise arka yüzü ile. Ambalajın
hem ön yüzü hem de arka yüzü bütünleşik durumda olması gerekmektedir. Birbirinden bağımsız
şekilde tasarımı gerçekleşen ambalaj kopuk tasarıma sahiptir.
Ambalajın koruma özelliğinin yanı sıra bilgi verme özelliği ve arka yüzde yer almaktadır.
Ürünün korunması yanında kullanılan ambalajın ürünün tüketici tarafından daha pratik
kullanılmasına imkân vermesi şeklinde değerlendirilebilir.
Bir market ortamını ele aldığımızda kalabalık raflar ve birbirine benzeyen birçok ürün ile karşı
karşıya kalırız. Ön yüz tasarımında illüstrasyon ve fotoğraf kullanımı yaygındır. İllüstrasyon
kullanılan ambalajlar fotoğraf ile kıyaslandığında ürüne daha fazla dikkat çekebilir ve satın
almaya yönlendirir. Gıda ambalajlarındaki illüstrasyon, özellikle iştah uyandırıcı, dikkat çekici
ve estetik görüntüsü nedeniyle güçlü bir vitrin konumundadır.
Kısaca, her bir ambalajın birçok yüzeyi vardır ve tasarımda bu yüzeylerin hepsi bir bütün olarak
dikkate alınmalıdır (Landa, 2006:161). Bu bütünlük içerisinde hazırlanan tasarımların başarılı
olabileceği, doğru ve kesintisiz iletişim kurabileceği, market rafında diğer ambalajların bir adım
önüne geçebileceği unutulmamalıdır. (İlisulu, 2020)
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İSTANBUL’UN KÜRESEL FİNANS MERKEZİ OLMA POTANSİYELİNİN
İNCELENMESİ
Ahmet YERLİKAYA
Yüksek Lisans Öğrencisi
Dr. Öğr. Üyesi Arzu ÖZMERDİVANLI
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
ÖZET
Finans merkezleri, finansal ihtiyaçların önemli oranda karşılanabildiği yerlerdir. Küresel finans
merkezleri ise uluslararası alanda işlem yapan piyasa oyuncularının pek çok alanda ihtiyaçlarını
karşılayabilen cazibe alanlarıdır. Bu ihtiyaçlar genel olarak; uygun yasal ortam, siyasi istikrar ve
uygun mali koşullardır. Bununla birlikte küresel finans merkezi olabilmek için coğrafi konum,
vergi politikaları, ucuz iş gücü gibi pek çok etkileyici faktör bulunmaktadır. İstanbul tarih
boyunca çeşitli medeniyetleri bünyesinde barındırmış ve yüz yıllarca başkent olarak anılmıştır.
Bu sebeple İstanbul’un küresel finans merkezi olması geçmişten günümüze defalarca masaya
yatırılmış ve çeşitli planlamalar yapılarak hayata geçirilmeye çalışılmıştır. İstanbul’un
barındırdığı potansiyel ülke genelinde yaşanacak büyümenin ve gelişmenin ön koşulu olarak
görülmüştür. Ayrıca hukuksal, siyasi ve teknolojik pek çok alanda yapısal reformlar gerektirmesi
konunun önemini bir hayli artırmaktadır. İstanbul’un küresel finans merkezi olması için yapılan
reformların ve ortaya çıkacak refahın ülke geneline yayılacağı düşünülmektedir. İstanbul’un
küresel finans merkezi olması ülkemizin uluslararası platformlarda tanınmasını ve saygınlık
kazanmasını sağlayacağı için atfedilen önem daha da artmaktadır. Bu çalışmada İstanbul’un
küresel finans merkezi olma yolunda taşıdığı potansiyelin değerlendirilmesi için gerekli olan
faktörlerin incelenmesi amaçlanmaktadır. İstanbul bulunduğu konum, iş gücü, finansal çeşitlik
ve ekonomik büyüme alanlarında oldukça önemli avantajlara sahip olsa da küresel finans
merkezi olma yolunda hala birtakım eksiklikleri bünyesinde barındırmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Finans Merkezi, Küresel Finans Merkezi, İstanbul
EXAMINATION OF ISTANBUL'S POTENTIAL TO BE A GLOBAL FINANCE
CENTER
ABSTRACT
Financial centers are places where financial needs can be meet to a significant extent. Global
financial centers, on the other hand, are areas of attraction that can meet the needs of market
players trading internationally in many areas. These needs are generally; favorable legal
environment, political stability and favorable financial conditions. However, there are many
impressive factors such as geographical location, tax policies, cheap labor to become a global
financial center. Istanbul has hosted various civilizations throughout history and has been called
the capital city for hundreds of years. For this reason, the fact that Istanbul is a global financial
center has been discussed many times from the past to the present, and various plans have been
made and tried to be implemented. The potential of Istanbul is seen as a prerequisite for the
growth and development to be experienced throughout the country. In addition, the fact that it
requires structural reforms in many legal, political and technological fields increases the
importance of the subject. It is thought that the reforms made to make Istanbul a global financial
center and the prosperity that will emerge will spread throughout the country. The importance
attributed to Istanbul is increasing, as it will enable our country to be recognized and respected
in international platforms, as Istanbul is a global financial center. In this study, it is aimed to
examine the factors necessary to evaluate the potential of Istanbul to become a global financial
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center. Although Istanbul has significant advantages in terms of its location, workforce, financial
diversity and economic growth, it still has some shortcomings on its way to becoming a global
financial center.
Key Words: Financial Center, Global Financial Center, Istanbul
GİRİŞ
Tarihsel süreç içerisinde ülkeler, başkentlerini ticaretin yoğunlaştığı şehirleri seçerek belirlemeye
çalışsa da sanayi devrimi, küreselleşme, sermaye hareketlerinin uluslararasılaşması gibi faktörler
bu şehirleri finansal merkez haline getirmiştir. Asya ve Avrupa kıtasını birbirine bağlayan ve
stratejik konumu ile hem ticaret hem de finans alanında yüzyıllarca çeşitli medeniyetlere
başkentlik yapan İstanbul da finans merkezi olmaya aday önemli bir şehirdir. Bu nedenle
İstanbul’un küresel finans merkezi olması yönünde çeşitli projeler hazırlanmış ve hayata
geçirilmeye çalışılmıştır. İstanbul’un küresel finans merkezi olması için hukuki, siyasi ve
ekonomik açıdan çeşitli yapısal reformların yapılması, bu sayede ortaya çıkacak refahın,
ekonomik büyümenin ve gelişmenin ülke geneline yayılacağı öngörülmekte ve bu durum
konunun önemini bir hayli artırmaktadır.
İstanbul küresel finans merkezi olma yolunda pek çok potansiyel barındırmaktadır. Fakat bu
potansiyellerin değerlendirilmesi için birbirinden bağımsız pek çok faktörün bir araya gelmesi
gerekmektedir. Çalışmada bu faktörlerden bahsederek küresel finans merkezi olmanın şartları
genel hatlarıyla belirtilmektedir. Bu şartlar incelendiğinde; siyasi istikrar, hukuksal reform, vergi
alanında reform, teknolojik reformlar, alt yapıların iyileştirilmesi ve mali politikaların disiplinli
kullanılması gibi pek çok hayati önem taşıyan faktör olduğu görülmektedir. Dünyanın önemli
finans merkezlerine bakıldığında bu faktörlerin maksimum düzeyde bir arada olduğu ortadadır.
Ayrıca küresel finans merkezi olabilmek için yalnızca bu şartları taşımak yeterli olmamaktadır.
Uluslararası finans merkezi olarak anılmayan bir şehrin, küresel finans merkezi olması da pek
mümkün değildir. O halde bir şehrin bu vasfı taşıması için imajının da oldukça önemli olduğu
söylenebilir.
Bu çalışmada öncelikle finans merkezi kavramı genel hatları ile çizilmiş ve bu merkezlerin
taşıması gereken özellikler üzerinde durulmuştur. Sonrasında İstanbul’un genel ekonomik
durumu ve İstanbul Finans Merkezi projesi incelenmiştir. Son kısımda ise İstanbul’un finans
merkezi olma potansiyelini daha iyi ortaya koymak ve incelemek için SWOT analizi yöntemi
kullanılmıştır. Bu yöntem sayesinde İstanbul’un güçlü ve zayıf yönleri incelenmiş, fırsat ve
tehditler mercek alınarak finans merkezi olma yolundaki konumu sorgulanmıştır.
1. FİNANS MERKEZİ KAVRAMI
Kavramsal olarak ele alındığında merkez ‘bir fiilin yoğun olarak yapıldığı yer’ anlamına
gelmektedir. Finans merkezi kavramını ise, finansal faaliyetlerin yoğun bir şekilde sürdürüldüğü
ve finansal faaliyette bulunan bu kurumların yoğun olarak bulunduğu yer olarak tanımlamak
mümkündür. Daha geniş anlamda ise; finansal faaliyet yürüten kurumların barındığı, gelişmiş
ticari ve iletişim donanımına sahip, kayda değer oranda ulusal ve uluslararası menkul kıymet
alım-satım işlemlerinin gerçekleştirildiği bir şehir veya o şehrin belirli bir bölgesi olarak
adlandırılabilir (Yılmaz, 2011, s.144-45).
Yani daha önce ifade edildiği gibi finans merkezi, talep edilen finansal ürün ve hizmetlerin belirli
bir konumda yoğunlaşmasıyla oluşmaktadır. Bu yoğunlaşmaya bağlı olarak finans merkezleri
pek çok iş kolunu da o bölgeye çekmektedir. Bu sektörlere; hukuk, denetim, mali müşavirlik,
medya, gayrimenkul ve iletişim gibi pek çok örnek verilebilir. Bu yoğunlaşmanın en temel sebebi
ise dışsal ekonomiden yararlanma isteğidir. Finans merkezleri doğrudan veya dolaylı olarak pek
çok sektörde yatırıma aracılık etmektedirler (Yılmaz, 2011, s.144-45).
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Finans merkezlerinde meydana gelen yoğunlaşma aynı zamanda yürütülen faaliyetlerin
risklerinde azalma meydana getirmekte ve kent daha cazip hale gelmektedir. Buna ek olarak
ortaya çıkan rekabet ortamı dolayısıyla, bu merkezlerde toplanan iş kolları daha rekabetçi fiyat
politikaları uygulamaktadırlar. Finans merkezlerinin iletişim ve bilgi teknolojilerinde gösterdiği
gelişmeler, uluslararası birleşmeler sayesinde (AB, NAFTA vb.) finans merkezlerinin itibarlarını
önemli ölçüde artırmaktadır. Geçmişten günümüze kadar pek çok finans merkezinin tarihsel,
bölgesel veya yerel niteliklerini kullanarak parladığı görülmektedir. Bununla birlikte açığa çıkan
finans merkezlerinin, küresel finans merkezleriyle rekabet etmek için pek çok alanda
düzenlemeler yapıp, düşük maliyet avantajı sağlamaya çalıştığı da söylenebilir. Maliyetlerdeki
düşüş önemli bir avantaj olsa da bu alanda tek belirleyici unsur değildir. Bilgi ve iletişim
teknolojilerinde gelişmeler, yerleşim maliyetleri, iş gücü ve insan kaynakları potansiyeli,
vergilendirme ve yasal düzenlemeler ve son olarak alt yapı hizmetlerinin durumu finans merkezi
olma yolunda önemli kriterlerdir (Kavanoz, 2013, s.107-108).
Söz konusu kriterlerin sağlanmasıyla birlikte ortaya çıkan geniş ürün paritesi ve sermaye birikimi
artmakta buna bağlı olarak da likiditede de bir artış gözlemlenmektedir. Bu süreç, yerli ve
yabancı finans kurumlarının mevcut ortamın sunduğu avantajlardan yararlanmak için finans
merkezlerine akın etmesiyle sonuçlanmaktadır. Finans merkezlerinde bulunan finansal ürünler
genel olarak: yatırım bankacılığı, ticari bankacılık, özel bankacılık, sigorta ve varlık yönetimi
ürünleridir. Bahsi geçen ürünlerin yanı sıra, bu işlemlerin hayata geçirilmesi, kaydının tutulması,
takası ile takas işlemlerinde meydana gelebilecek problemlerin ortadan kaldırılması için gerekli
sistemlerin sunulması zaruridir. Buna ek olarak finans merkezlerinde faaliyet gösteren kurumlar
için gerekli olan alanında uzman şirketlerin de bu finans merkezlerinde bulunması
gerekmektedir. Fakat bahsedilen şartların sağlanması da bir kentin finans merkezi olarak
adlandırılması için yeterli olmamaktadır. Dünya üzerinde bu şartları hayata geçirmiş pek çok
ülke, hala finans merkezi olarak görülmemektedir. Bu bilgi de göz önüne alındığında, bir kentin
yalnızca uluslararası finans piyasalarınca onaylandıktan sonra ‘’Uluslararası Finans Merkezi’’
olarak adlandırılabileceği söylenebilir. Bu husus oldukça önem taşımaktadır. Bir şehir tüm
şartları taşısa dahi, uluslararası finans piyasalarında uluslararası finans merkezi olarak
algılanmıyorsa bu unvana erişmiş sayılmamaktadır. O halde önemli olan konulardan biri de bir
şehrin uluslararası piyasalarda finans merkezi olarak algılanmasını sağlayacak faktörlerin ne
olduğudur (Apak ve Elverici, 2011, s.12-13).
Deloitte Danışmanlık şirketi, 300’ü aşkın uluslararası finans kurum üst düzey yöneticisi ile
mülakatlar yapmış ve kendilerinde bir finans merkezinin sağlamasına önem atfettikleri şartları
önemlilik düzeyine göre sıralamaları istenmiştir. Mülakatlar sonucunda belirlenen etkenlerin
uluslararası
finans
merkezlerinin
başarısı
bakımından
önem
düzeyleri
ve
oluşturulma/değiştirilme zorluklarına göre oluşturulan şekil aşağıda sunulmuştur (Apak ve
Elverici, 2011, s.12-13).
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Şekil 1: Finans Merkezlerinin Başarısı Açısından Önemli Olan Faktörler
(Apak ve Elverici, 2011, s.13)

Şekil 1 incelendiğinde nitelikli işgücü, politik istikrar, gelir yaratma potansiyeli, havayolu erişimi
ve yaşam tarzı gibi faktörlerin finans merkezleri açısından önemli olduğu ve değiştirilmesinin
güç olduğu görülmektedir. Bununla birlikte değiştirilmesi nispeten daha kolay olan yasal ortam,
ticari vergi rejimi, altyapı ve mülkiyet, işletme lehine tutum gibi faktörlerin ise finans merkezleri
açısından daha az öneme sahip olduğu söylenebilir.
1.1 Küresel Finans Merkezleri
Küresel finans merkezlerini, dünyanın çeşitli yerlerinde faaliyet gösteren kurumların, dünyanın
herhangi bir yerindeki finansal ürünlere yatırım yapabildiği yer olarak tanımlamak mümkündür.
Örnek vermek gerekirse, Alman yatırımcı Türkiye’de bir hisse senedine yatırım yapmak isterse
bunu Londra üzerinden gerçekleştirebilmektedir. Bir Yunan bankası Londra’dan sendikasyon
kredisi kullanabilmektedir. Küresel ticaret yapan bir şirket maruz kaldığı kur riskini Londra’daki
finansal araçlarla hedge edebilmektedir. Çin, Londra’da çıkardığı Eurobondlarla kamu
finansmanı elde edebilmektedir. Hindistan’daki bir depremin sigorta reasüransı Londra’da
gerçekleştirilebilmektedir. Özetle, ülkelerin finansal ihtiyaçlarını dünyanın neresinde olursa
olsun bu merkezlerde gidermesi mümkündür. Küresel finans merkezi kavramı da tam olarak
bunu ifade etmektedir. Bugün dünyanın en önemli iki finans merkezi, Londra ve New York
olarak tanımlanmaktadır ve bahsi geçen faaliyetlerin hepsi bu merkezler üzerinden
gerçekleştirilebilmektedir (Çetin, 2014, s.9).
Küresel finans merkezlerinin barındırması gereken özelliklerin bazıları aşağıdaki gibi
sıralanabilir (Uzunoğlu vd., 2000):
Farklı ülkelerin mali kuruluşlarının finans merkezinde faaliyet göstermesi ve hizmet
sunumunda ön planda olması,
• Küresel alanda fon fazlası olanların ve fon talep edenlerin bir araya gelmesi,
• Finansal hizmet faaliyetinde uluslararası işlemlerin daha yüksek hacimlerde olması,
• Finansal piyasaların ve ürünlerin küresel talebe göre düzenlenmesi,
• Sınır ötesi faaliyetlerin hayata geçirilebilmesi için finansal faaliyette bulunan kurumların
merkezde yer alması.
Küresel finans merkezlerinin sağladığı en büyük avantajların başında, işlem maliyetleri ve
sermaye maliyetlerinin düşük olması, yatırımların minimum risk barındırması ve sermayeye
•
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ulaşımın kolay olması gelmektedir. Finansal çeşitliliğin sağlanması ve sermayenin birikmesi ile
piyasalar büyümekte, derinleşmekte ve piyasalarda likidite bolluğu yaşanmaktadır. Bu şartların
bir araya gelmesiyle birlikte ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren finans kurumları
sermayelerini daha uygun bir ortamda değerlendirmek ve bu ortamın kazandırdığı avantajlardan
yararlanmak için sermayelerini bu ortama transfer etmektedirler (Çetin, 2014, s.9).
1.2. Küresel Finans Merkezi Olma Kriterleri
Bir kentin uluslararası manada bir finans merkezi olarak kabul edilebilmesi için o kente ciddi
oranda talebin olması ve bu talebin karşılanabilmesi gerekmektedir. Bunun yanında sağlam
temelli bir finansal yapıya ve yüksek kalitede çevresel şartlara sahip olması gereklidir. Bir finans
merkezinin ayırt edici temel özellikleri; etkin bir yasal ortamın bulunması, siyasi istikrar
ortamının olması, teknolojik gereçlerin varlığı, coğrafi konum ve yakınlığın yarattığı avantajların
olması, mali ortamın yatırım yapmaya uygun olması, denetleyici ve düzenleyici kurumların aktif
olarak faaliyet göstermesi ve finansal hizmet çeşitliliğinin yüksek olmasıdır. Uluslararası kredi
derecelendirme kuruluşlarının ve bankacılık kurumlarının karar alma aşamasında bu faktörler
oldukça önemli bir yer tutmaktadır (Öncel, 2019, s.23).
1. Yasal Ortam: Yabancı yatırımcıları bir ülkede yatırım yapabilmesi için önemli
faktörlerin başında yasal altyapının uluslararası standartlara uygun hale getirilmesidir
(Öztangut, 2007). Bununla birlikte yasal düzenlemelerin esnek bir yapıda olmasının
finans merkezini güvenilir hale getireceği söylenebilir. Devletin ulusal ve uluslararası
piyasa şartlarını dikkate alarak, değişen yasal mevzuat nedeniyle ortaya çıkabilecek
sorunları hızlı ve etkin bir şekilde çözmesi yerinde olacaktır (Sönmez, 2014, s.31).
2. Siyasi İstikrar: Küresel finans kurumlarının ilgisini çekerek, bir kentin küresel finans
merkezine evrilmesine pozitif yönde katkı sağlayan önemli ayırt edici özelliklerden birisi,
siyasi istikrardır. İktisat politikasının devamlılığı ve başarısı bakımından siyasi risklerin
en az seviyede olması, siyasi istikrar olarak tanımlanmaktadır. Siyasi istikrarın yerleşmiş
olduğu ülkelerde yatırımcıların ihtiyaç duyduğu güven ortamı sağlanmakta ve böylelikle
ticari faaliyetler sağlıklı bir şekilde sürdürülürken, fon akışı da güvenli bir şekilde
gerçekleşmektedir. Siyasi istikrarın olmadığı ülkelerde ise güvenli bir fon akışı ve ticari
faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi mümkün değildir (Yıldırım ve Dertli, 2020,
s.4).
3. Güçlü Teknolojik Altyapı: Elektronik haberleşmenin hızlı, güvenilir, düşük maliyetli
ve kesintisiz bir biçimde sunulması, teknoloji ve iletişim altyapısının sağlamlaştırılması
finans merkezi olmanın öncelikli şartlarındandır (Devlet Planlama Teşkilatı, 2009, s.17).
4. Coğrafi Konum ve Yakınlık: Yakınlık ve coğrafi konum değiştirilemeyen bir faktördür.
Gelişme sürecinde olan ve canlı bir ekonomik alanın merkezindeki ülkeler, öncelikle
bölgesel finansal kalkınmayı ilerletmek amacıyla rekabet içinde bulunabilmekte
(özellikle bölgede ortak bir dil kullanımı söz konusu ise) ve ilerleyen aşamada
uluslararası veya ikincil piyasalara ulaşmayı amaçlayabilmektedirler. Konum olarak daha
izole yerlerde bulunan merkezler ise tümüyle uluslararası piyasalara hizmet sunmak
durumundadırlar. Bir yerin küresel finans merkezi olarak adlandırılabilmesi için doğal
afetlerden uzak, önemli pazar yerlerine ve piyasalara yakın bulunması gereklidir. Örneğin
İstanbul gibi kentler bu açıdan avantajlı durumdayken, Rusya gibi rakip ülkelerin
merkezleri dezavantajlı durumdadır (Çetin, 2014, s.18).
5. Mali Ortam: Piyasalara, mali kurumlara, mali işlemlere ve yatırımcılara yönelik olarak
uygulanan vergi politikaları, finans merkezlerinin uluslararası ve bölgesel özellik
kazanmasında en kritik unsurlardandır. Düşük vergi politikaları finans merkezleri için
cazip bir konumda olsa da bu durum bazen istenmeyen gelir kayıplarına ve kötü imaja
sebep olabilmektedir. Vadeli işlem faaliyetlerinden doğan kazançların, kambiyo
faaliyetlerinden kaynaklanan kazançların, menkul kıymet işlem faaliyetlerinin sağladığı

509

VII. INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
April 22-24, 2022, Antalya, Türkiye

gelir ve temettülerden sağlanan kazançların ve mevduat, repo gibi faaliyetlerinden
sağlanan kazançların vergilendirilmesi gibi vergi politikalarının basit ve düşük seviyeli
belirlenmesi rekabet sağlaması açısından önemlidir (Öncel, 2019, s.26).
6. Birincil Düzenlemeler ve Düzenleyici Kurumlar: Yapılan yenilikler yatırımcıların
güvenini kazanmalı, adil ve sistemleşmiş bir piyasa aracılığıyla bölgesel politikalara
katkıda bulunmalıdır. Bu bağlamda gerekli olan faktörler (Biri, 2013, s.27):
• Düzenleyicinin karar verme aşamasında bağımsızlığı
• Piyasada faaliyette bulunan oyuncuların fikrinin alınması
• Denetleme, onaylama ve alınan kararların işleme konması gibi hususlarda atılan
yaklaşımların kararlı olması
• Uluslararası ve bölgesel düzenleyici kurumların alakası ve uyguladığı baskı
• Yürürlükteki kanunların ve bunları hayata geçirmekle görevli olan kişilerin eğitim
düzeyi ve tecrübesi
• Uluslararası standartlara uyumlu politikalar
• Kanunların yorumlamasında ve hayata geçirilmesinde uzmanlık
• Bağımsız ve aktif bir temyiz aşamasının bulunması
1. Finansal Ürün ve Hizmet Çeşitliliğinin Artması: Sunulan hizmet ve ürünlerin
çeşitliliğinin yüksek olması ve bunların sunulduğu şartların cazip olması bir finans
merkezinin tercih sebebi olmasındaki en önemli faktörlerden biridir. Bu sebeple yeni ürün
ve hizmetlerin geliştirilmesine ve sunumuna uygun bir koşulun sağlanmasının yanı sıra
mevcut ürün ve hizmetlerle alakalı sorunların ortadan kaldırılması oldukça önemlidir.
Bölgesel ve küresel sermayenin çekim merkezi olması bakımından ürün ve hizmet
çeşitliliğinin yüksek olması hayati bir koşuldur (Devlet Planlama Teşkilatı, 2009, s.7).
2. İSTANBUL’UN GENEL EKONOMİK DURUMU VE İSTANBUL FİNANS MERKEZİ
(İFM) PROJESİ
Avrupa ile Asya kıtalarının kesiştiği noktada konuşlanan ve tarihi yüzbinlerce yıl eskiye dayanan
İstanbul, dünyanın en önemli kentlerinden biridir. İstanbul’un yüzyıllar boyunca farklı dil, din
ve ırktan insanın beraber bulunduğu, kozmopolit ve metropolit yapısı, tarih boyunca korunmuş
ve şehir, çağlar boyu farklı kültür ve uygarlıkları bünyesinde barındırmıştır. Her alanda uzun bir
dönem boyunca iktidarda kalmayı ve merkez olmayı başaran, dünyadaki nadir yerleşim
alanlarından biri olan İstanbul tarih boyunca bir dünya başkenti olmuştur (Biri, 2013, s.88).
İstanbul, ulusal anlamda finans merkezi unvanını Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana
kaybetmemiştir. Spesifik piyasaların 1980'li senelerde kurulması İstanbul’un bu konumunu
sağlamlaştırmıştır. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) rüçhan hakkı, hisse senedi, devlet
tahvili, hazine bonosu, özelleştirme idaresinin çıkardığı tahviller, gecelik repo, gelir ortaklığı
senedi ve şirket tahvilleri faaliyetlerinin yapıldığı Türkiye'nin tek menkul değer borsası olarak
1986 yılında İstanbul’da faaliyetine başlamıştır. Daha sonra altın piyasasının liberalizasyonuna
karar verilmiş ve 1995 yılında İstanbul Altın Borsası faaliyete başlamıştır. İstanbul Altın
Borsası’nın kurulmasıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın külçe altın ithalatı son
bulmuş ve bu hak borsanın özel sektörde faaliyet gösteren üyelerine aktarılmıştır. J.P. Morgan,
Citibank, Merill Lynch, HSBC, UniCredit, Fortis, ING Bank, BNP Paribas, Sociate Generale,
West LB, Deutsche Bank, Commerzbank Banca Di Roma gibi kurumların ve Türkiye'nin en
büyük banka ve şirketlerinin pek çok şubesi İstanbul’da faaliyet göstermektedir. Bu kurumlara
ek olarak yerli ve yabancı bankaların birçoğunun genel merkezi İstanbul’da bulunmaktadır.
Yalnızca devlet eliyle kurulmuş mevduat bankalarının (Halk Bankası, Ziraat Bankası ve Vakıflar
Bankası) ve kamusal sermayeli kalkınma ve yatırım bankalarının (İller Bankası ve Kalkınma
Bankası gibi) genel merkezi Ankara'da konumlanmaktadır. Hesaplamalara göre genel merkezi
Ankara'da konuşlandırılan bankaların toplam bankalara oranı (6/46) %13 olarak bulunmuştur.
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Bunlara ek olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın genel
merkezi Ankara'da konuşlanmaktadır (Yılmaz, 2011, s.148-149).
İstanbul'un mevcut potansiyelini kullanmak ve küresel bir finans merkezine
dönüştürmek amacıyla 2007 yılında proje başlatılmıştır. Projenin hayata geçmesinin en önemli
sebeplerinden biri, dönemin hükümetinin Türkiye Bankalar Birliği’nden konu ile alakalı çalışma
talep etmesidir. Daha sonra Türkiye Bankalar Birliği'nin isteğiyle Deloitte Danışmanlık Şirketi
"İstanbul'un uluslararası finans merkezi olma potansiyelinin değerlendirilmesi" adlı çalışmayı
2007 yılında hazırlamıştır. Devamında 2007-2013 yıllarını içinde bulunduran 9. Kalkınma
Planında, 2009-2011 ve 2010-2012 aralığını barındıran Orta vadeli programlarda ve 2009 yılı
programında bu konuyla alakalı çalışmalara yer verilmiştir. 2009 yılında Yüksek Planlama
Kurulu Kararıyla devlet Planlama Teşkilatı koordinasyonunda hazırlanan, "İstanbul Uluslararası
Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı" kabul edilmiştir. Ardından yayınlanan başbakanlık
genelgesi ile bahsi geçen eylemlere yönelik atılacak adımlar kararlaştırılmıştır (Devlet Planlama
Teşkilatı, 2009).
Bahsi geçen strateji ve eylem planında, 71 adet eylem başlığı belirlenerek aşağıda verilen
öncelikleri gerçekleştirmek hedeflenmiştir (Gündoğdu, 2013, s.7-8):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Basit ve etkin bir vergilendirme sisteminin kurulması
Hukuk temelinin sağlamlaştırılması
Düzenleyici ve denetleyici çerçevenin iyileştirilmesi
Fiziksel altyapının iyileştirilmesi
Finansal ürün ve hizmet çeşitlilik paritesinin arttırılması
Teknolojik altyapının güçlendirilmesi
İnsan kaynaklarının iyileştirilmesi
İFM tanıtım faaliyetleri yürütülmesi ve imajının oluşturulması
İFM organizasyon yapısının hayata geçirilmesi
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İstanbul’un küresel finans merkezi olma potansiyelinin incelenmesinde İngiltere merkezli Z/Yen
firması tarafından Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki kere yayınlanan Küresel Finans
Merkezleri İndeksi (Global Financial Centers Index – GFCI) önemli bir gösterge olarak
görülmektedir (longfinance.net). Finans merkezlerinin derecelendirilmesini sağlayan GFCI,
2007 yılından beri iki farklı girdi seti kullanılarak oluşturulan bir "faktör değerlendirme modeli"
ile hesaplanmaktadır. Bu girdilerden biri araçsal faktörlerden oluşmakta olup dış kaynaklardan
elde edilmektedir. İkincisi ise finansal merkezlerin değerlendirilmesine ilişkin online anketten
elde edilmektedir. Finans merkezleri insanlar, iş ortamı, pazara erişim, altyapı ve genel rekabet
gücü olmak üzere beş temel rekabet alanı açısından değerlendirilmektedir (GFCI Report 1, 2007,
s.12). GFCI raporları kullanılarak yıllar itibariyle İstanbul’un küresel finans merkezleri
içerisindeki sıralaması elde edilmiş ve Tablo 1’de sunulmuştur.
Tablo 1: Yıllar itibariyle İstanbul’un GFCI kapsamında sıralaması
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Mart

74.

71.

61.

57.

47.

44.

45.

66.

76.

59.

79.

74.

64.

Eylül

70.

62.

56.

44.

42.

47.

57.

78.

68.

53.

64.

61.

-

(Kaynak: GFCI Reports 1-31, 2021)

Tablo 1 incelendiğinde İstanbul’un 2010 yılında küresel finans merkezleri arasında 70’li sıralarda
yer aldığı, ilerleyen dönemlerde sıralamada yükseliş gösterdiği ve 2014 yılında 42. sıraya
yükselerek on iki yıllık zaman diliminde sıralamada en yüksek değere ulaştığı görülmektedir.
2010 – 2014 yılları arasında Türkiye’nin yaşadığı siyasi istikrar, işsizlik ve enflasyon oranlarının
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düşmesi, bütçe açığının azalması gibi faktörlerin etkili olabileceği söylenebilir. 2016 – 2022
döneminde ise İstanbul sıralamada genel olarak düşüş eğilimi içerisinde girmiş ve Mart 2022
itibariyle küresel finans merkezleri arasında 64. Sıraya konumlanmıştır. Bu dönemde döviz
kurlarında, enflasyon ve işsizlik oranlarında meydana gelen yükselişin, dış ticarette yaşanan
açıkların İstanbul’un küresel finans merkezleri içerisindeki sıralamasına olumsuz bir şekilde
yansıdığı ifade edilebilir. Bununla birlikte 2016 yılında Türkiye’de yaşanan terör saldırıları, ABD
ve Avrupa merkez bankalarının aldığı kararların gelişmekte olan ülkelere etkisi, 2020 yılında
ortaya çıkan Covid-19 salgınının yarattığı ekonomik ve finansal olumsuzluklar da İstanbul’un
küresel finans merkezleri arasındaki konumunu olumsuz yönde etkilemiş olabilmektedir.
3. İSTANBULUN KÜRESEL FİNANS MERKEZİ OLABİLME POTANSİYELİNİN
SWOT ANALİZİ YARDIMIYLA İNCELENMESİ
SWOT Analizi, bir organizasyonda ya da bir ticari faaliyette sürecin, kurumun, durumun veya
bireyin güçlü (strengths) ve zayıf (weaknesses) taraflarını, dahili ve harici ortamdan kaynaklanan
fırsat (opportunities) ve tehditleri (threats) belirlemek için kullanılan bir yöntemdir. SWOT
analizi işletme için tehdit oluşturacak faktörleri önceden tespit edip önlem alınmasını, işletmenin
yapısını güçlendirecek fırsatların belirlenmesini, işletmenin bulunduğu ortamın koşullarının
irdelenmesini, işletmenin güçsüz olduğu alanların saptanmasını ve bu alanların ilerleyen yıllarda
ortaya çıkarabileceği problemlerin analiz edilmesi vb. planlayıcı ve rasyonel yaklaşımları
barındırmaktadır. İstanbul’un güçlü v zayıf yönlerinin görülmesi ve ortaya çıkabilecek fırsat ve
tehditlerin analiz edilmesi bakımından gerçekleştirilen SWOT analizi Tablo 2’de sunulmaktadır
(Çetin, 2014, s.43).
Tablo 2. İstanbul’un küresel finans merkezi olma potansiyeline ilişkin SWOT analizi
GÜÇLÜ
-İstanbul’un coğrafi konumunun yarattığı
ekonomik ve stratejik avantajlar
-Demografik yapısı ve potansiyel iş gücü
-Finansal ve denetleyici kurumların merkezinin
İstanbul’a taşınmasının planlanmış olması
-Finansal sistemdeki önemli düzenlemeler ve
liberal ekonomik duruşun devam ettiriliyor olması
-Dışa açıklık ve büyüme politikası
-İstanbul’da kalifiye insan gücünün mevcudiyeti
-İstanbul’un tarihi ve kültürel önemi
-İstanbul’un çok yönlü bir ekonomik yapıya sahip
olması
-Gelişime açık ve kalkınma potansiyeli yüksek
merkezlere yakınlık
FIRSAT
-Türkiye’nin genel görünümüne ve finansal
gelişimine katkıda bulunması
-Finansal piyasaların nitelik kazanmasına neden
olacak ürün çeşitliliğini sağlaması
-150.000 kişilik istihdam potansiyelinin sağladığı
etkin iş gücü avantajı
-Türkiye’de uluslararası finansal kurum ve
kuruluşlara yönelik mevzuatın uluslararası
standartlarla entegrasyonuna yönelik çalışmaları
desteklemesi
-Finansal alanda gelişmenin sağlanması amacıyla
İstanbul’daki
öncü
üniversitelerin
finans

ZAYIF
-Türk bankacılık sektörü ölçeğinin diğer finans
merkezleriyle rekabet edebilecek düzeyde olmayışı
-Finans alanında uzmanlaşmış mahkemelerin yeterli
düzeyde olmaması
-İstanbul’a
taşınan/taşınacak
finans
kurumlarının
taşınmalarının daha önce barındıkları bölgenin ekonomik
durumlarını olumsuz yönde etkilemesi ve bu yönde
tartışmalara yol açması
-İstanbul’da kaliteli konut ve işyeri miktarının yeterli
düzeyde olmaması
-Vergi mevzuatının sade ve anlaşılır bir yapıda olmaması
-Altyapının yetersiz kalması ve finansal piyasaların sığ bir
yapıda olması
-Tasarruf düzeylerinin düşük seviyelerde olması ve
ödemeler bilançosundaki dengesizlikler
TEHDİT
-Bölgedeki siyasi belirsizlikler
-Cari işlemlerde yaşanan dengesizliklerin ekonominin
geneli üzerinde kırılgan bir yapı meydana getirmesi
-İstanbul’un deprem kuşağında yer alması ve son yıllarda
İstanbul’da meydana gelebilecek büyük bir deprem
beklentisi
-Uluslararası alanda artan rekabet ve diğer sebeplerle elde
edilen konum avantajının muhafaza edilmesindeki güçlük
ve kaybedilme riski
-İstanbul’da ulaşım altyapısının yetersiz olması ve çarpık
kentleşme
-Vasıfsız göçün önlenememesinden kaynaklı kayıt dışı
ekonomi
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bölümlerinin desteklenmesi ve bu alanda
uzmanlaşmanın artması
-Yaşam koşulları bakımından cazip bir merkez
olması ve finansal piyasaların gelişme potansiyeli

(Kaynak: Öncel, 2019, s.100)

Finansal merkezleri bazı temel alanlarda mücadele etmektedir. Bu mücadele alanları
değerlendirildiğinde İstanbul’un rakiplerine nazaran oldukça önemli avantajları elinde
bulundurduğu söylenebilir. Elinde bulundurduğu avantajlar arasında gelişen bölgesel ekonomik
büyüme ve nitelikli işgücü kapasitesi başı çekmektedir (Özince, 2007, s.4-5).
İstanbul'un tarihi geçmişi, bulunduğu lokasyon sebebiyle gelişme ihtimali yüksek olan
merkezlere yakın oluşu ve finansal çeşitliliği ile beraber ekonomik kurum ve kuruluşların
İstanbul'a irtica edecek olması bu projeye dair olumlu taraflar olarak ifade edilebilir. Türkiye'de
son yıllarda gelişen ve büyük önem kazanan finansal hizmetler piyasasının yetişmiş işgücünün
önemli bir bölümünün İstanbul’da olması analiz sonucu elde edilen olumlu yönler arasında yer
almaktadır. Aynı zamanda Türkiye'de bulunan yerli ve yabancı kurumların merkezlerinin
İstanbul'da bulunması da olumlu yönler kapsamında değerlendirilebilir. Fakat bahsedilen bu
olumlu ve güçlü özelliklerin yansıra aktif ve basit bir vergi politikasının olmayışı, düşük tasarruf
seviyesi ile finans çalışanlarına kaliteli ofis ve konut eksikliği ve uluslararası mevzuata yönelik
hukuki problemler İstanbul'un en önemli zayıf noktaları arasındadır. Hayata geçirilmesi
planlanan İstanbul finans merkezi projesi ile Türkiye'nin imajına ve ekonomik refahına katkı
sağlanması, finansal ürünlerin çeşitlenmesi, yeni iş alanlarının ortaya çıkması, finansal ürünlerde
çeşitliliğin artması ve piyasaların gelişmesi için gerekli koşulları sağlayacaktır. Küresel anlamda
etkinliğini kanıtlamış mevzuatlara uyum sağlanması, çalışmaların desteklenmesi ve
yükseköğretim kurumlarında finans bölümlerinin teşvik edilmesi ile meslekte profesyonelliğin
artması bu projenin kazanımları olarak kayda geçmektedir. Son yıllarda İstanbul'un ulaşım
altyapısının yetersiz kalması ve yaşanan göç dalgasının İstanbul'a niteliksiz işgücü getirmesi
projenin ve İstanbul'un geleceği açısından görülen tehditlerdendir. Aynı zamanda İstanbul'un
doğal afetler bakımından tehdit altında bulunması, son yıllarda bölgede gözlenen siyasi
istikrarsızlıklar ve cari işlemler dengesinin genel refaha dair kırılgan bir durum ortaya çıkarması,
projenin başarıyla sonuçlanmamasının nedenleri arasındadır (Öncel, 2019, s.100-101).
İstanbul açısından fark yaratıcı ve önemli avantajlar söz konusu olsa da küresel finans merkezi
olmak için yeterli değildir. Küresel finans merkezi yaratmak için politik kararlılığın yanı sıra
güçlü bir liderlik sergilenmeli ve önemli ölçüde kaynak bu alanda sarf edilmelidir. Ancak bu
maliyetler ve gerekli koşullar sağlanırsa İstanbul’un mevcut potansiyelini kullanarak küresel
finans merkezi olarak tanınması sağlanabilir (Özince, 2007, s.5).
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Finans merkezleri ekonomik, finansal ve ticari açıdan ülkelerine önemli katkılar sağladığından,
pek çok şehir finans merkezi olma yolunda çaba göstermektedir. Türkiye’de de İstanbul’un
finans merkezi olması amacıyla 2009 yılında, Devlet Planlama Teşkilatı tarafından İstanbul
Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanmıştır. İstanbul öncelikle bölgesel,
nihai olarak da küresel finans merkezi olma vizyonu ile yola çıkmıştır.
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GFCI kapsamında İstanbul finans merkezi projesinin 2010 – 2022 sıralaması incelendiğinde
İstanbul’un uluslararası seviyede finans merkezleriyle rekabet edemediği görülmektedir. Bunun
sebebi ise İFM projesinin dolaylı yoldan da olsa ülkenin genel durumuyla ilgili olmasıdır.
Örneğin insan hakları, kişisel özgürlükler ve hukuksal altyapı gibi pek çok faktör yatırımcıların
seçim yapmasında etkili olabilmektedir. Ayrıca ülkedeki refah seviyesi ve makroekonomik
göstergelerdeki oynaklıklar da yatırımcıların İstanbul’a karşı bakış açısını olumsuz
etkileyebilmektedir.
İstanbul’un küresel finans merkezi olma yolunda; jeoekonomik ve jeostratejik konumu, finansal
sistemdeki sıkı regülasyonlar ve liberal ekonomik politikaların sürdürülüyor olması, İstanbul’un
ekonomik yapısının çeşitliliği ve demografik yapısı gibi pek çok potansiyele sahip olduğu
görülmektedir. Ancak bu potansiyellerin hukuksal, mali ve siyasi faktörlerin sağlam temellerle
kurulmadığı ortamlarda etkisiz kaldığı söylenebilir. Özellikle; Türk bankacılık sektörü ölçeğinin
küçüklüğü, finans alanında ihtisaslaşmış mahkemelerin eksikliği, İstanbul’da kaliteli konut ve
işyeri sayısının azlığı, vergi mevzuatının karmaşıklığı, altyapının yetersizliği ve derin olmayan
finansal piyasalar, tasarruf düzeylerinin düşüklüğü ve cari açık gibi pek çok faktör İstanbul’un
küresel finans merkezi olmasının önünde engel teşkil etmektedir.
İstanbul’un küresel finans merkezi olması amacıyla yapılan çalışmaların ve atılımların yeterli
düzeyde olmadığı ve İstanbul’un uluslararası alanda mücadele edebilmesi ve küresel finans
merkezleri arasında yer alabilmesi için çok daha fazla maliyete ve çabaya ihtiyaç bulunduğu
söylenebilir. Hukuksal ve mali alanda yapısal reformlar hayata geçirilmeli, çağın gerektirdiği
teknolojik ve altyapısal düzenlemeler gecikmeden yapılmalıdır. İstanbul’un küresel finans
merkezi olabilmesi hem İstanbul özelinde hem de Türkiye genelinde yapılacak reformlara
bağlıdır.
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Abstract
Central to the scientific debate about the ‘informal and formal sector’ the validity of the concept
used to be a twofold challenge. The crux laid not only in the objective to explain the widely
visible persistence of the informal economy in developing countries, but also in the identification
of its roots and the proliferation conditions. The present paper aims at establishing a link between
the effects of concept of dualism, Nigeria in focus. Both concepts (informal & formal) are
interlinked and self-enforcing. The main view of the theory of dualism is that the economic laws
that are found valid in advanced capitalist countries do exist in third world countries. In a simple
form, the process of modernization has led to the polarization of the world. At the international
level, the process has led to the development of two worlds-viz-a-viz; developed countries with
their peculiar characteristics and developing countries. Also within each country of developing
world there is a domestic dualism- the country is internally polarized with a modern and primitive
sectors existing side by side. On the macroeconomic level, any economy – be it formal or
informal – consists of a set of different economic sectors and any of these sectors basically
consists of an accumulation of people on the microeconomic level. Every time one looks at the
macro level where political and economic conditions frame the dynamics of the formal and the
informal economy, the social and economic conditions determine the incentives for every actor
to participate either in the formal, the informal or in both economies. Documentary methods is
apply in this study, with secondary sources of data been used. Todaro theory of dualism is apply
in this study. Similarly in same paper, the connection between informality and involuntary
exclusion shall be examined in a retrospective of economic thought since 1940s. The roots of the
intertwined concepts of informality and economic exclusion have been laid in the dual economy
theories of the 1940s, 1950s and to date. And other socio-economists of that time, it will be
argued that one of the necessary reasons for the persistence of the informal economy in
developing countries is the dualism in institutional frameworks that led to the marginalization of
social groups and their subsequent exclusion from formal economic activities. The paper closes
with a brief overview of recommendations on current schools of thought that deal very differently
with the issue of informality and economic exclusion, which robust economy require robust
political environment.
Keywords: Economic dualism, informal sector, informal economy, informality, marginalization,
economic exclusion, involuntary exclusion, institutions, inequality, traditional sector, urban rural
sector, stages of development.
Introduction
Like every concept in social sciences, Dualism has a long history. During the 18 century colonial
period in East Indies, colonial masters introduced the western style of plantation in Indonesia. It
was discovered after a few years that the western system of plantation failed woefully (Sills,
1972). Consequently, instead of developing the people, the modern western farming technique
th
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led to the under-development. This development attracted Dutch social scientist who decided to
find out the reason for this development. These social scientists were led by Boeke. It was in an
attempt to find out the reason for this problem that Boeke developed the concept of
Dualism. Nigeria’s economic aspirations have remained that of altering the structure of
production and consumption patterns, diversifying the economic base and reducing dependence
on oil, with the aim of putting the economy on a part of sustainable, all-inclusive and noninflationary growth. The implication of this is that while rapid growth in output, as measured by
the real gross domestic product (GDP), is important, the transformation of the various sectors of
the economy is even more critical. This is consistent with the growth aspirations of most
developing countries, as the structure of the economy is expected to change as growth progresses.
Successive governments in Nigeria have since independence in 1960, pursued the goal of
structural changes without much success. The growth dynamics have been propelled by the
existence and exploitation of natural resources and primary products. Initially, the agricultural
sector, driven by the demand for food and cash crops production was at the centre of the growth
process, contributing 54.7 per cent to the GDP during the 1960s. The second decade of
independence saw the emergence of the oil industry as the main driver of growth. Since then, the
economy has mainly gyrated with the boom-burst cycles of the oil industry. Government
expenditure outlays that are dependent on oil revenues have more or less dictated the pace of
growth of the economy. Looking back, it is clear that the economy has not actually performed to
its full potential particularly in the face of its rising population. In general, economic growth and
population growth rates are very close that the margin cannot induce the required structural
transformation and economic diversification. The Nigerian economy has grossly underperformed
relative to her enormous resource endowment and her peer nations. It has the 6th largest gas
reserves and the 8th largest crude oil reserves in the world. It is endowed in commercial quantities
with about 37 solid mineral types and has a population of over 250 million persons. Yet economic
performance has been rather weak and does not reflect these endowments. Compared with the
emerging Asian countries, notably, Thailand, Malaysia, China, India and Indonesia that were far
behind Nigeria in terms of GDP per capita in 1970, these countries have transformed their
economies and are not only miles ahead of Nigeria, but are also major players on the global
economic arena. Indeed, Nigeria’s poor economic performance, particularly in the last forty
years, is better illustrated when compared with China which now occupies an enviable position
as the second largest economy in the world. In 1970, while Nigeria had a GDP per capita of
US$233.35 and was ranked 88th in the world, China was ranked 114 with a GDP per capita of
US$111.82. The major factors accounting for the relative decline of the country’s economic
fortunes are easily identifiable as political instability, lack of focused and visionary leadership,
economic mismanagement and corruption. Prolonged period of military rule stifled economic
and social progress, particularly in the three decades of 1970s to 1990s. During these years,
resources were plundered, social values were debased, and unemployment rose astronomically
with concomitant increase in crime rate. Living standards fell so low, to the extent that some of
the best brains with the requisite skills to drive the developmental process left in droves to other
nations, and are now making substantial contributions to the economic success of their host
countries. However, since 1999, the country returned to the path of civil democratic governance
and has sustained uninterrupted democratic rule for a period of 21 years. This in itself is a great
achievement and gives reason for hope in a country that has been burdened with almost three
decades of military rule. It has provided an opportunity to arrest the decline of the past and
provide the launch pad for the take-off into an era of sustainable and all-round economic
development. The successive civilian administrations since 1999 have committed to tackling the
daunting challenges. Economic growth has risen substantially, with annual average of 7.4 per
cent in the last decade. But the growth has not been inclusive, broad-based and transformational.
Agriculture and services have been the main drivers of growth. The implication of this trend is
th
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that economic growth in Nigeria has not resulted in the desired structural changes that would
make manufacturing the engine of growth, create employment, promote technological
development and induce poverty alleviation. Available data has put the national poverty level at
54.4 per cent. Similarly, there has been rising unemployment with the current level put at 19.7
per cent by the National Bureau of Statistics (NBS). Furthermore, the country lags behind her
peers in most human development indicators. For example, while China and Thailand are on the
5th and 22nd positions, respectively, on the 2009 Global Hunger Index, Nigeria was ranked 46th.
This can be traced largely to the huge infrastructure deficit, rising insecurity, mass corruption
and widespread poverty.
Meaning of Dualism
The word Dualism is the idea or theory that something (an object, an idea, or the world) is split
into two parts. These parts are separate from each other, and the thing cannot be divided up in
any other way. While it’s opposite is monism. Dualism in economy is the existence of two
something separate but symbiotic set of economic processes market within same political arena.
A dual economy is seen as the existence of two separate economic sectors within one country,
divided by different levels of development, technology, and different patterns of Demand (Boeke,
1940). Boeke describe the coexistence of modern and traditional economic sectors in a colonial
economy. It is common in less developed countries, where one sectors is geared to local needs
and another to the global export market. Dual economy may exist within same sectors, for
example a modern plantation or other commercial agriculture entity operating in the midst of
traditional cropping system. In the words of Sir Arthur Lewis (1958), sees the concept of dualistic
economy as the basis of his labour supply theory of rural and urban migration. Lewis distinguish
between a rural of low-income substance sectors with surplus population, and an expanding
urban capitalist sectors (Dual-sectors model). The urban economy absorbed labour from rural
areas (holding down urban wages) until the rural surplus was exhausted. To World Bank
comparison of sectorial growth in Cote d’evoire, Ghana and Zimbabwe since 1965 provided
evidence against the existence of a basic dual economy model. The research implied that a
positive link existed between growth in industry and growth in agriculture. The authors argued
that for maximum economic growth, policy makers should have focused on agriculture and
service as well as industrial development.

Features of Dualism
The attributes of Dualism are as follows:
-The existence of two sets of conditions; this involves both modern and traditional institutions
co-exist (Singer, 1978). For example, we have a highly developed modern economics sectors coexisting with a traditional economy system.
-The co-existence is permanent and not transitional; the difference in development between the
two sectors is not a temporary thing which can be removed overnight. It is chronic and exist
overtime.
-The gap between the two sectors is widening; the degree of superiority or inferiority is on the
increase. For example, the between advanced industrial countries are developing. It does not
show any sign of diminishing.
-The Backwash Effect; the interrelations between superior and inferior elements are such that the
existence of the superior elements does nothing to help the inferior sector. Rather the superior
element retard the development of the inferior elements. This is known as backwash effect.
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Literature Review
Every nation strives for development. Economic progress is merely a component of development
but development goes beyond pure economics. In an ultimate sense, development must
encompass more than the material and financial side of people’s lives. Development is, therefore,
a multidimensional process involving the reorganization and reorientation of the entire economic
and social systems. In addition to improvements in incomes and output, it typically involves
radical changes in institutional, social and administrative structures, as well as in popular
attitudes and in many cases even customs and beliefs. The post-World War II literature on
economic development has been dominated by four major and, sometimes, competing strands of
thought: (a) the linear stages- of-growth model, (b) theories and patterns of structural change (c)
international dependence revolution, and (d) the neoclassical, free-market counterrevolution. I
will review each of these in what follows. The stages of growth model of development, was
advocated by an American economic historian W.W. Rostow (1960). He propounded that it was
possible to identify all societies, in their economic dimensions, as lying within one of five
categories: the traditional society, the preconditions for take-off into self-sustaining growth, the
take-off, the drive to maturity and the age of high mass consumption. He further stated that one
of the principal strategies of development necessary for take-off was the mobilization of domestic
and foreign savings to generate sufficient investment to accelerate economic growth. This view
assumes that domestic and foreign savings only are sufficient for growth. The theory was
supported by the Harrod-Domar model (1939; 1946) which demonstrated that countries with
higher savings ratio are expected to grow faster than those with lower rates and that the main
obstacle to or constraint on development is the relatively low level of new capital formation in
most developing countries. In practice, however, it has been observed that the mechanisms of
development embodied in the theory of stages of growth do not always work. This is not because
savings and investment are not a necessary condition for growth but because they are not a
sufficient condition. Savings and investment will propel growth if and only if such other
conditions as integrated commodity and developed financial (money and capital) markets, highly
developed infrastructure, well-trained and educated workforce, the motivation to succeed, and an
efficient government bureaucracy/institutions, etc. are prevalent. The proponents of the structural
change model instead, focus on the mechanism by which underdeveloped countries transform
their economies from a heavy emphasis on the traditional subsistence agriculture to a more
modern, more urbanized and more industrially-diverse manufacturing and service economy. One
of the earliest best known theoretical models of development that focused on this was W. Arthur
Lewis (1950). According to the Lewis model, the underdeveloped country consists of two
sectors: a traditional, over populated rural subsistence sector characterized by zero marginal
labour productivity, implying that some labour could be withdrawn from the sector without loss
of output, and a highly-productive modern urban industrial sector into which labour from the
subsistence sector is gradually transferred. Critics of this model however, observe that in the
absence of a set of interrelated changes in the economic structure of a country, transition from
the traditional economic system to a modern one would be impossible, notwithstanding the huge
accumulation of capital, physical and human resources. Structural change involves virtually all
economic functions, including the transformation of production and changes in the composition
of consumer demand, international trade and resource use. The Lewis model has also been
criticized on grounds of the unrealistic nature of some of its assumptions. In the first place, it is
unrealistic to assume that the rate of labour transfer and employment creation in the industrialsector is proportional to the rate of the industrial sector capital accumulation. Much as it is
plausible to assume that the faster the rate of capital accumulation, the higher the growth rate of
the modern sector and the faster the rate of new job creation. It is, however, possible that the
profits in the modern-sector are
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Invested in more sophisticated labour-saving capital equipment rather than just duplicating the
existing capital as is implicitly assumed in the Lewis model. Again the assumption that surplus
labour exists in the rural areas while there is full employment in the modern sector is unrealistic
as contemporary research indicates that there is little general surplus labour in rural areas. In the
same vein, the assumption of a competitive modern-sector labour market that guarantees the
continued existence of constant real urban wages up to the point where the supply of rural surplus
labour is exhausted is unrealistic. One striking feature of the urban labour market and wage
determination in almost all developing countries is the tendency for the wages to rise substantially
over time both in absolute terms and relative to the rural areas even in the presence of open
modern-sector unemployment and low or zero marginal productivity in agriculture. Institutional
factors such as labour unions’ bargaining power, civil service wage scales, and multinational
corporations’ employment practices constitute distortions in the labour markets. In all, when one
considers the labour saving bias of the modern technological transfer, the existence of substantial
capital flight, the widespread dearth of trained rural surplus labour, the prevalence of urban
surplus labour, the Lewis two sector model, though very valuable as an early conceptual
framework for development process, requires considerable modification to fit the reality of
contemporary developing nations.
Given the failure of the Lewis model to meet the challenges of the realities of contemporary
developing countries, the International–Dependence Revolution model which relies on the belief
that developing countries are beset by institutional, political and economic rigidities, both
domestic and international, and are caught in a dependent and dominance relationship with rich
countries.
There are three streams of thought within this general approach: the neoclassical dependence
model, the false paradigm model and the dualistic development thesis.
-The neoclassical dependence model attributes the existence and continuance of
underdevelopment primarily to the historical evolution of a highly marginal international
capitalist system of rich country–poor country relationships. It states that the co-existence of rich
and poor nations in an international system dominated by such marginal power relationships
between the centre (the developed countries) and the periphery (the LDCs) renders efforts by
poor nations to be self–reliant and independent difficult and, sometimes, even impossible. It went
further to state that certain groups in the developing countries, including landlords, entrepreneurs,
military rulers,
politicians, merchants, salaried public officials and trade union leaders, who enjoy high incomes,
social status and political power, constitute a small elite ruling class and work to perpetuate the
international capitalist system of inequality.
-The false-paradigm model which attributes under-development to the faulty and inappropriate
advice provided by well-meaning but often uninformed international “experts” from developed
country assistance agencies and multinational donor agencies.
-The Dualistic-Development Thesis postulates that the world is made up of dual societies, of rich
nations and poor nations and, in developing countries, pockets of wealth within broad areas of
poverty. This concept of dualism embraces four key arguments:
i. Different sets of conditions of which some are “superior” and others “inferior” can co-exist in
a given space;
ii. This coexistence is chronic and not merely transitional;
iii. The degrees of superiority or inferiority do not show any signs of diminishing, but have an
inherent tendency to increase; and
iv. The interrelations between the superior and inferior elements are such that the existence of
the superior elements does not pull up the inferior ones.
These theories and many others like them are not without their shortcomings but, as is usual of
theories, they are merely representations of reality and not reality itself. The critical message
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from them is that development is multidisciplinary and that notwithstanding their shortcomings,
each of them still captures some aspects, at least, of the challenges of contemporary developing
countries.
Developing countries can be categorized into the stages of development proposed by Rostow but
that fact does not guarantee the highest growth rate to any country that mobilizes the most savings
and investment. The Lewis model emphasizes structural transformation which admittedly is a
challenge to many developing countries. However, the assumption on the surplus labour in the
rural area and that of automatic employment for such labour from the agricultural sector, the
quality of labour, notwithstanding, is unrealistic. The International-Dependence Revolution
emphasizes the dependence of poor countries on their rich counterparts both with respect to
financial aid and technical support. At least the recent global meltdown has shown that there is
Some benefit in not always following the advice of the “experts”. In all, therefore, for a
developing country most of the models are important but the selection of which to apply in a
particular economy should be done with great caution. To this, Todaro theory is adopted, he
viewed Dualism in two forms namely; domestic and international dualism. The former features
are:
a.
The standard of living in each developing country vary between the top 20 percent and
bottom 40 percent.
b.
The majority of those few rich ones live in urban areas, while the majority of the poor
masses live in the rural areas.
c.
In urban areas, pockets of great wealth exist side by side with slums.
d.
There are differences in the level of technological development. Small enclaves of
modern industries using modern imported capital-intensive productions methods to produce
sophisticated product in large quantities co-exist with traditional labour-intensive, small-scale
activities catering limited local needs.
e.
The co-existence of small modern enclaves in the midst of masses of poor enclaves of
poverty show no sign of disappearing. The vast majority of the Third world people seem today
as untouched by development as they were, say ten to fifteen years ago.
f.
The gap between the rich and the poor and between modern and traditional methods of
production shows signs of growing even wider (Todaro, 1982).
International Dualism
This involves;
1. Great differences in per-capita income and levels of living between advanced developed
countries and developing countries.
2. These difference are chronic.
3. These differences show sign of increasing.
4. The interrelations between the rich and poor countries do not provide the necessary
development. It leads to underdevelopment through the process backwash effect. Which
Todaro argues that international backwash effect inhibiting the development of third
World nations including the following;
5. – The power of strong countries to control and manipulate world resources and
commodity markets to their advantage.
6. The demoralizing demonstration effect of luxury consumption on the part of the wealth
both at home and abroad.
7. The export of unsuitable and inappropriate science and technology.
8. The spread of international capitalist domination of domestic developing countries’
economies through the foreign investment activities of private multi-national
corporations.
9. -The freedom of industrialised countries to imposed their products on fragile Third World
Markets.
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10. The creation of elites in poor countries whose economic and ideological allegiance is to
the external economic structures.
11. -Harmful aid policies which often merely serves to perpetuate and exacerbate
international economic structures.
12. -The ability of rich countries to destroy efforts at industrialization by poor countries by
dumping cheap products in these countries.
13. Harmful trade policies theories and policies which lock developing countries into primary
products export with declining international revenue.
14. Transfer of unsuitable methods of university training for unrealistic and irreleveant
international professional standard.
15. -The correspondence capacity of rich countries to lure trained personnel away from
developing countries with attractive, financial reward. Among others.
Application of theory of Dualism in Nigeria
-Education; we have highly educated Nigerians in various field of human knowledge. These
Nigerians exist side by side with millions of illiterates.
-commercial Sectors; A few Nigerians are successful businessmen such as Arthur Nzeribe in
the South East, Aliko Dangote and Dantata, Alakija in the North, Alakija in the West and host of
others. These Nigerians live side by side with poor farmers.
-Industrial sector: modern industries exist side by side with local traditional industries. Giant
textile industries existing side by side with local cottage textile industries.
-Industrial Locations: most industries are located in the major urban centres like Lagos, Ibadan,
Kaduna and Enugu. The rural areas do not have industrial establishments.
-Urban/Rural Divide: urban areas are well developed with good roads, good houses and good
infrastructural services. But as soon as you move to the rural areas these things do not exist.
-Rich/poor: A few people are very rich in Nigeria. These people exist side by side with the poor
masses.
Nigerian Economy Perspective
Policy Regimes
The Nigerian economy has undergone series of changes over time with different policy regimes.
Prior to 1986, a medium-term “development plan” was adopted as a major framework for
developing and restructuring the economy. The First National Development Plan, 1962-1968,
was developed to put the economy on a fast growth path. The plan gave adequate priority to
agriculture and industrial development as well as training of high-level and intermediate
manpower. However, the disruptions to economic activities during the period later paved way
for broader economic policies for reconciliation and reconstruction. Thus, the Second National
Development Plan, 1970-1974, was launched primarily to reconstruct and rehabilitate
infrastructure that had been damaged during the civil war. Thus, the government invested a lot
of resources into the construction and rehabilitation of infrastructure as well as improving the
incomes of the people. The Indigenization Decrees of 1972 and 1974 put the commanding heights
of the Nigerian economy in the hands of Nigerians within the context of nationalism. The 10
Third National Development Plan, 1975-1980, was designed under a more favorable financial
condition of huge oil revenues that accrued to the nation from the mid-1970s. However, the
execution/Implementation of the Fourth National Development Plan, 1981-1985, was affected
by the collapse of the international oil prices. In 1982 the government introduced the Economic
Stabilization Act as an immediate reaction to dwindling oil earnings and major external sector
imbalances. This was aimed at reducing government expenditure and conserving foreign reserves
in order to improve the country’s balance sheet. It was however found that there was need for a
more fundamental reform to compliment the austerity measures. In 1986, the government
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accepted the International Monetary Fund-sponsored Structural Adjustment Programme (SAP).
The SAP aimed at removing cumbersome administrative controls and creating a more marketfriendly environment underpinned by measures and incentives that would encourage private
enterprise and more efficient allocation of resources. One might argue the SAP recorded some
measure of success. However, some of the gains of the SAP were eroded following the increased
spate of policy reversals between 1988 and 1989. Up to 1990, the economy witnessed some gains
which were associated with increased deregulation and liberalization in economic management.
However, owing to policy slippages, there was a reversal of trends in major macroeconomic
aggregates thereafter, resulting from policy reversals and inconsistencies. Generally, frequent
policy inconsistencies and reversals that characterized the period under review created distortions
in the economy and were further compounded by external shocks, including the external debt
overhang. Overall, SAP failed to realize the goals of creating wealth and promoting sound
economic development as most of the policies were terminated prematurely or reversed out
rightly. The experimentation with deregulation and liberalization was truncated in 1994 with the
advent of a military government. Thus, the Federal Government reregulated the economy, by
capping exchange and interest rates due to high nominal interest rates that reached an all-time
high of 48.0 per cent in commercial banks and 60.0 per cent in non-bank financial institutions.
These rates were in turn driven by the high rates of inflation at 48.8 per cent in 1992 and 61.3
per cent in 1993. As there was no clear economic strategy for the rest of the decade, the monetary
policy implementation became ineffective to check expansionary fiscal operations. In addition,
weak institutions and an unfriendly legal environment reduced the benefits that would have
accrued to the economy. However, the scenario changed in 1999, with the return of democratic
governance in the country. Democratic governments have introduced series of reforms that were
aimed at redressing the distortions in the economy and to restore economic growth following the
period of economic decline. In 2004 the government’s economic agenda was formally launched
and tagged the National Economic Empowerment and Development Strategy (NEEDS). Within
the context of the Central Bank of Nigeria (CBN), a medium-term policy framework adopted
since 2002 was to free monetary policy implementation from the problem of time inconsistency
and minimize over-reaction to temporary shocks. However, periodic amendments are constantly
made to the policy
Guidelines in the light of developments in the financial markets and performance of the economy.
Thus, in 2005, some new reforms were introduced as “amendments and addendum” to the
2004/2005 monetary policy circular. Even though, emphasis on techniques and instruments to
achieve these objectives continually changed over the years, the authority has continued to
sanitize and restructure the financial sector. Thus, in 2004 the banking sector consolidation was
initiated aimed at recapitalizing the banks and ensuring a sustainable and stable financial system
that would support the real sector of the economy.
Sector Reforms in Nigeria major sector
Perhaps, a pertinent question to ask at this juncture is: why we have embarked on another banking
sector reform four years after the previous one was begun. The recent global financial crisis
strained the gains that were made in the Nigerian financial services sector from the 2004/2005
banking sector consolidation. The experience in the industry, however, followed the global
trends. The global financial crisis adversely affected the Nigerian financial services sector,
particularly the banking sector. Indeed, a section of banking industry was badly affected as some
banks were in grave condition and faced liquidity problems, owing to their significant exposure
to the capital market in the form of margin loans and share-backed lending, which stood at about
N900.0 billion as at end-December, 2008. The amount represented about 12.0 per cent of
aggregate credit of the industry or 31.9 per cent of shareholders’ funds. Furthermore, in the wake
of the high oil prices, a section of the industry that was extensively exposed to the oil and gas
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sector was also badly affected. As at end-December, 2008, banks’ total exposure to the oil
industry stood at over
N754.0 billion, representing over 10.0 per cent of the industry total and over 27.per cent of the
shareholders’ funds. The excessive exposure resulted in some weaknesses, notably liquidity
problems, exhibited by some of the banks towards the end of 2008. As part of its liquidity support,
the CBN Discount Window was expanded in October 2008 to accommodate money market
instruments such as Bankers’ Acceptances and Commercial Papers. As at June 2009, the banks’
total commitment under the Expanded Discount Window (EDW) was over N2,688.84 billion,
while the outstanding commitments was over N256.0 billion, most of which were owed by less
than half of the banks in operation. When the CBN closed down the EDW and, in its place,
guaranteed inter-bank placements, it was observed that the same banks were the main net-takers
under the guarantee arrangement, indicating that they had more deep-rooted liquidity problems.
Further investigation by the CBN identified eight interdependent factors as the main origin of the
crisis in the banking and other economy sectors. These include:
Sudden capital inflows and macroeconomic instability, Poor corporate governance and character
failure, Lack of investor and consumer sophistication ,Inadequate disclosure and lack of
transparency, Critical gaps in regulatory framework and regulations, Uneven supervision and
enforcement, Weaknesses within the CBN, Weaknesses in the business environment It was
against this background that the CBN moved decisively to strengthen the industry, protect
depositors and creditors’ funds, safeguard the integrity of the industry and restore public
confidence. In that regard, the CBN replaced the chief executives/executive directors of the banks
identified as the source of instability in the industry and injected the sum of N620.0 billion into
the banks in an effort to prevent a systemic crisis. Arrangements were also made to recover nonperforming loans from banks’ debtors, while guaranteeing all foreign credits and correspondent
banking commitments of the affected banks. Furthermore, the Bank proposed the establishment
of the Asset Management Corporation of Nigeria (AMCON). The AMCON Act was passed by
the National Assembly and signed into law by the President. The AMCON as a resolution vehicle
is expected
to soak the “toxic assets” of the banks. Members of the Board of Directors of AMCON have also
been cleared by the Senate while the Board itself has been inaugurated and held its first meeting
to chart the way forward towards the attainment of its mandate. The CBN is also collaborating
with the Securities and Exchange Commission (SEC) and the Nigerian Stock Exchange (NSE)
to reduce the cost of transactions, particularly bond issuance so as to diversify funding sources
away from banks, as well as attract more foreign portfolio investors into the sector. Efforts are
also being intensified towards strengthening regulatory and supervisory framework and
enhancing monitoring of the operations of the deposit money banks (DMBs) to ensure that they
remain safe, sound and healthy. To further engender public confidence in the banking system and
enhance customer protection, the CBN established the Consumer and Financial Protection
Division to provide a platform through which consumers can seek redress. In the first three
months of its operation, about 600 consumer complaints were received by the Division which
was a manifestation of the absence of an effective consumer complaints resolution mechanism
in banks. The CBN has also issued a directive to banks to establish Customer Help Desks at their
head offices and branches. In addition, the CBN has commenced a comprehensive review of the
Guide to Bank Charges with a view to making the charges realistic and consumer friendly.
Furthermore, the Consumer and Financial Protection Division is expected to commence a
programme of consumer education and enlightenment and is also collaborating with the
Consumer Protection Council on the review of the Consumer Protection Council Act No. 66 of
1992, to regulate and enforce discipline in the market. The CBN has taken steps to integrate the
banking system into the global best practices in financial reporting and disclosure through the
adoption of the International Financial Reporting Standards (IFRS) in the Nigerian Banking

524

VII. INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
April 22-24, 2022, Antalya, Türkiye

Sector by end 2010. This is expected to enhance market discipline, and reduce uncertainties
which limit the risk of unwarranted contagion. The CBN is also, closely collaborating with other
stakeholders like the Nigerian Accounting Standard Board (NASB), Federal Ministry of Finance
(FMF), NDIC, SEC, and NAICOM; PENCOM, Federal Inland Revenue Service (FIRS), and the
Institute of Chartered Accountant of Nigeria (ICAN), among others, towards ensuring a seamless
full adoption of IFRS in the Nigerian banking sector by 2012. These efforts are being pursued
under the aegis of the Roadmap Committee of Stakeholders on the Adoption of IFRS in Nigeria
inaugurated by the NASB and facilitated by the World Bank. The universal banking (UB) model
adopted in 2001, allowed banks to diversify into non-banking financial businesses. Following
the consolidation programme, banks became awash with capital, which was deployed to
multiples of financial services. In effect, the laudable objectives of the UB model were abused
by operators, with banks operating as financial supermarkets to the detriment of core banking
practices. To address the observed challenges, the CBN has reviewed the UB model with a view
to refocusing banks to their core activity of intermediation. Under the new model, banks would
not be allowed to invest their capital or depositors funds in non-bank subsidiaries, while banks
with such investments would be required to either divest or spin-off the businesses to holding
companies that will be licensed by the CBN as other financial institutions. The three classes of
deposit money banks being proposed are: International banks, National banks and Regional
banks. In addition to the reforms in the banking sector, the CBN has also focused attention in
facilitating economic development in Nigeria through its developmental role and in recognition
of the fact that the financial sector needs to support real sector activities to enhance the future
prospects of the Nigerian economy. In this regard, the CBN has taken the lead in the financing
of the real sector and infrastructure projects, and enhancing credit to the real sector. A N500.0
billion fund was established out of which N300 billion is for power/infrastructure and aviation
sectors and N200.0 billion for the refinancing/restructuring of banks’ existing loan portfolios to
manufacturers/SMEs. Also, a N200 billion Small and Medium Enterprises (SMEs) Credit
Guarantee Scheme was created to complement the earlier N200 billion Commercial Agricultural
Fund for loans to farmers. Thus far, the CBN has released over N190.0 billion out of which
N130.0 billion has been disbursed, out
to the manufacturers/SMEs at a fixed rate of 7% through the Bank of Industry (BOI) and deposit
money banks.
Nature and Structure of the Nigerian Economy
Nigeria is the single largest geographical unit in West Africa. It occupies a land area of 923,768
square kilometers and lies entirely within the tropics with two main vegetation zones; the rain
forest and Savannah zones, reflecting the amount of rainfall and its spatial distribution.
Structurally, the Nigerian economy can be classified into three major sectors namely
primary/agriculture and natural resources; secondary—processing and manufacturing; and
tertiary/services sectors. The economy is characterized by structural dualism. The agricultural
sector is an admixture of subsistence and modern farming, while the industrial sector comprises
modern business enterprises which co-exist with a large number of micro-enterprises employing
less than 10 persons mainly located in the informal sector. The agricultural sector has not been
able to fulfill its traditional role of feeding the population, meeting the raw material needs of
industries, and providing substantial surplus for export. Indeed, the contribution of the sector to
total GDP has fallen over the decades, from a very dominant position of 55.8 per cent of the GDP
in 1960-70 to 28.4 per cent in 1971-80, before rising to 32.3, 34.2 and 40.3 per cent during the
decades 1981-90, 1991-2000 and 2001 – 2019, respectively. The fall is not because a strong
industrial sector is displacing agriculture but largely as a result of low productivity, owing to the
dominance of peasant farmers and their reliance on rudimentary farm equipment and low
technology. Another feature of the sector is under-capitalization which results in low yield and
declining output, among others. A medium-term “development plan” was adopted as a major
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framework for developing and restructuring the economy. The First National Development Plan,
1962-1968, was developed to put the economy on a fast growth path. The plan gave adequate
priority to agriculture and industrial development as well as training of high-level and
intermediate manpower. However, the disruptions to economic activities the industrial sector
comprises the manufacturing, mining (including crude petroleum and gas) and electricity
generation. Prior to independence in 1960, the Nigerian economy was mainly agrarian. On
attainment of independence, the Nigerian government embarked on the programme of
transforming the country into an industrial economy. The Nigerian manufacturing sub-sector is
made up of large, medium and small enterprises, as well as cottage and hand18 craft units. In
spite of spirited efforts made to boost manufacturing output and various policy regimes,
manufacturing has not made any significant contribution to the growth of the economy. Industry
as a whole contributed only 11.3 per cent of the GDP in 1960-70, growing significantly in the
next two decades to a high of 41.0 per cent in 1981-1990, owing largely to the crude petroleum
and gas production during the decades. The contribution contracted to 38.6 per cent in the 1990s
and further to 29.4 per cent during 2001-2019. These numbers, in fact, belie the poor contribution
of the manufacturing sub-sector to aggregate output in Nigeria compared with its peers in Asia
and Latin America. Indeed, the contribution of the manufacturing component has on average
been below 5.0 per cent in the last two decades. Even the relatively high contribution of oil sector
to the industrial sector contribution is being driven largely by crude production and not by the
associated ‘core industrial’
Components like refining and petrochemicals. The contribution of wholesale and retail trade and
services has more or less remained stable while that of building and contribution rose sharply
from 5.3 per cent in the 1960s to 8.3 per cent in the 1970s, but fell consistently, thereafter, to 1.8
per cent during 2001-2009. During and some few years after SAP, the main manufactured exports
were textiles, beer and stout, cocoa butter, plastic products, processed timber, tyres, bottled water,
soap and detergents as well as iron rods. However, some of these products have disappeared from
the export list owing to poor enabling environment. The components of the mining sub sector in
Nigeria are crude petroleum, gas and solid minerals. Prior to the advent of petroleum minerals
such as coal and tin were the main mineral exports. However, with the emergence of crude oil,
the
Relative importance of solid minerals diminished. Indeed, since the 1970s, the largest mining
activity has been crude oil production, which became dominant in terms of government revenue
and export earnings. Lately the production of19 gas has gained increased attention, as the export
potential of gas has reduced the dominance of crude oil.
Performance Trends
The average growth rate of real GDP, which was 5.9 per cent in the period 1960- 70, rose to 8.0
per cent in 1971-73 (Table 2). The Nigerian economy expanded rapidly, as oil production and
export rose phenomenally. However, activities in the service sub-sector were relatively modest
even though marketing and advertising, which covers distributive trade, lagged behind. The
average GDP growth rate later dropped to 3.2 per cent during 1976-80. This level was sustained
In the period 1982-90 following improved performance in agricultural and industrial sub-sectors.
Average Growth Rate of Real GDP (Percentages)
Period Real GDP
1960 - 1970 5.9, 1971 - 1973 8.0, 1976 - 1980 3.2, 1982 - 1990 3.2, 1991 - 1998 1.1999 - 2007
8.3, 2008 - 2019 6.3 all in %), (National Bureau of Statistics, 2019). Suffice it to state that GDP
responded favorably to the economic adjustment policies of the eighties during which the SAP
and economic liberalization were adopted. Thus, annual GDP grew from a negative 0.6 per cent
in 1987 to 13.0 per cent in 1990. However, the average growth rate of real GDP dropped to 1.9
per cent during 1991-1998. This was in spite of the favorable developments in the agricultural
and services sub-sectors of the economy. Real GDP growth rate rebounded to 8.3 per cent during
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the period 1999-2007, reflecting improved economic policy of NEEDS era. Despite the decline
in real GDP growth rate to 6.320per cent in the period 2008-2019, the major drivers remained
agriculture, wholesale and retail trade, and services sectors. Indeed, the last decade has been a
period of rebirth as affirmed by almost all macroeconomic indicators. But the growth rate has
not been high enough to push down the poverty profile. 3.3 3.5 2.0 3.5 3.6 3.7 3.9 3.21 Source:
CBN Annual Report and Statement of Accounts Various Issues In deed, the Nigerian economy
has not experienced remarkable transformation and restructuring. Equally important is the
indication that since 1999, Nigeria has become a trading outpost for goods produced elsewhere
with little domestic transformation of the output of primary sectors by the secondary sector. This
is particularly so since the Nigerian agriculture is really peasantry and the high contributions of
tertiary sector to output suggest that the sector is not really servicing the Nigerian economy but,
indeed, the economies of her trading partners. Thus, the Nigerian economy is still dominated by
the primary sector, followed rather closely by the tertiary sector with the contribution of the
secondary sector remaining insignificant. Little wonder the diversification index remained below
0.4 per cent through the review period, the barrage of reforms notwithstanding. The Nigerian
economy is import dependent with very little non-oil exports. It relies heavily on crude oil and
gas exports with other sectors trailing far behind. For example, crude oil accounts for about 90
per cent of foreign exchange earned by the country while non-oil exports account for the balance.
The economy is, therefore, susceptible to shocks in the oil industry. In recent times, these shocks
have been caused by either development in the International crude oil market or the restiveness
in the Niger Delta region of the country. Agriculture and other mining (besides oil and gas) have
been abandoned to the rural poor. Economic and social infrastructure, especially power is grossly
dilapidated. The power sector is generally recognized as a binding constraint on Nigerian
economy. Poor corporate governance, both in the public and private sectors have led to high
incidence of corruption and inequity in income distribution. Source: CBN Annual Report and
Statement of Accounts Various Issues A review of the statistics from comparable countries shows
that the share of primary commodities in total exports is 20.0 percent for Malaysia, 24.0 per cent
for India, 12.0 per cent for China. For developed countries it is 17 per cent for Britain and
America and 9 per cent for Japan. In Nigeria, the primary sector contributes 99 percent of exports
with only 1.0 per cent coming from the secondary sector.
Growth Drivers
In Nigeria, Agriculture dominates the primary sector, which dominates the entire economy. The
population of the country has grown by about 150.0 per cent between 1963 and 2006,
approximately 3.75 per cent per annum. A simple calculation shows that for the per capita income
to remain the same as in the 1960s, every sector of the economy should at least have grown by
the same percentage. But the agricultural sector - the mainstay of the economy – has declined in
its contribution to the GDP, manufacturing has declined, building and construction has also
declined, while the wholesale and retail trade as well as the services sectors have remained almost
the same as in the 1960s. Applying the Harrod-Domar model, this implies that assuming a capitaloutput ratio of 5.0 per cent and a savings ratio of 15.0 per cent, the economy would grow at 3.0
per cent. Of course, the savings ratio depends on the difference between the population growth
rate and the growth rate of the GDP (the economy). Shows an average growth rate of real GDP
of 5.3 per cent in the period 1960-2019. If the average population growth rate of 3.8 is deducted
from 5.3, we are left with a GDP growth rate of 1.5 per cent out of which no meaningful savings
can be made. In effect, the economy has not been growing in real terms over the years. For
Nigeria to make a quantum leap, the economy has to grow by at least double digit rates for a
sustained period of time.
Challenges facing The Nigeria Economy
The picture painted above is a consequence of many challenges facing the Nigerian economy. In
what follows, I will discuss these challenges in greater detail. Nigeria is a mono-product economy
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with the bulk of government revenue coming from oil exports which is susceptible to shocks in
the international oil market. Moreover, many other solid minerals with which the country is richly
Endowed with remain generally untapped. More fundamentally, the economy has
disproportionately relied on the primary sector (subsistence agriculture and the extractive
industry) without any meaningful value addition. In light of this, the little growth recorded in the
economy, thus far, has been without commensurate employment, positive attitudinal change,
value reorientation, and equitable income distribution, among others. These could be attributed
to poor leadership, poor implementation of economic policies, weak institutions, poor corporate
governance, endemic corruption, etc. The challenge, therefore, is how to deploy/manage the
receipts from the oil and gas exports to achieve the highest value for money in the economy;
develop on a sustainable basis, the many untapped solid minerals; improve agricultural
productivity by cultivating more of the available arable land with improved technology; process
and preserve primary produce with the aim of increasing value addition; manufacture the basic
durable and non-durable goods needed by Nigerians and the West African sub-region, market
and ultimately looking at export such goods and sustain manufacturing by providing the core
industries; and remain competitive by developing and improving on the investment climate of
the country. These challenges have remained largely unresolved owing to the myriad of
problems:
i. Macroeconomic Challenges: The Nigerian macro economy is still characterized by structural
rigidities, dualism and the false paradigm model. Generally, the sectors of the economy are in
silos to the extent that the primary sector does not relate meaningfully with the secondary sector
and the same for the secondary and the tertiary sectors. Agricultural produce ends up as final
consumer goods as only a small quantity is processed or used as raw materials for local
manufacturing industries. Also, the produce of the extractive industries is exported in their raw
forms without local value addition. Given the higher incomes in the oil and gas sub-sector of the
extractive industry, attention is concentrated there to the almost total neglect of the mainstream
economy. Consequently, the economy is broken into the very rich (relying on the oil and gas
industry) and the very poor (relying on the mainstream economy) with almost a complete vacuum
in-between these two. The false paradigm model also plays out in the economy in the sense that
while the few very wealthy group clamour for relevance in the context of ‘expert’ advise, the
very poor suffer from ignorance, disease and malnutrition. Thus, there is no structural change
and, hence, the attitudinal changes expected of economic transformation are absent.
ii. Infrastructural Challenges: one The main challenges’ facing the economy is poor economic
and social infrastructure: bad roads, erratic power supply, limited access to portable water and
basic healthcare, and much more. Building a vibrant economy or restoring growth to a sluggish
economy takes resources. To ensure long-term growth and prosperity, Nigeria must use its
resources wisely, invest in advanced technology and rebuild the infrastructure without which the
economy will not gain from the ‘power of productivity’. A nation enjoys higher standards of
living if the workers can produce large quantities of goods and services for local consumption
and extra for export. The deficiencies in the economy lead to low productivity, poor quality
products and no competitiveness in the global market place.
iii. Poor Institutions and Corporate Governance: Another important challenge to sustainable
economic growth in Nigeria is lack of effective institutions and good governance. These factors
have been hindering various efforts and reforms of the government to stimulate economic growth
for sustainable development in Nigeria. The prevalence of weak institutions and poor corporate
governance as well as poor ethical standards in most public and private organizations, hinder the
attainment of the goals of economic policies in the country. Poor corporate governance has
adversely affected the quality of institutions to the extent that public and private institutions are
used for selfish interests, thereby, making regulation and law enforcement ineffective.
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iv. Corruption Challenges: Although corruption is a global scourge, Nigeria appears to suffer
particularly from it. Everyone appears to believe that the nation has a ‘culture of corruption’.
Over the years, Nigeria has earned huge sums of money from crude oil, which appears to have
largely gone down the sinkhole created by corruption. In an article, “Oil giant that runson grease
of politics,” Nigeria was described as a rich nation floating on oil wealth “but almost none of it
flows to the people” (San Francisco Chronicle, March 11, 2007). Corruption has denied
Nigerians the value of the petro-dollar that has accrued to the country over the years. The failure
of infrastructure, political and ethical standards as well as moral and educational standards can
easily be traced to corruption.
v. Low quality of education: Education is an important factor in economic growth and
development. But the nation's educational system has been facing myriad of challenges, which
prevent the country from achieving its economic objectives. The problems include inadequate
funding and planning and management, inadequate infrastructure, irrelevance of curricula to
industrial needs, and inadequate commitment on the part of students and teachers, among others.
All these have combined to hinder the production of a high quality work force to propel the
economy (UNESS for Nigeria: 2006-2015). As Dike (2006) noted, the state of a nation's
educational sector, among other things, determines the economic health of the nation.
vi. The Dutch Disease: Since the oil price boom of the early 1970s, the country abandoned the
agricultural and industrial sectors of the economy to the old and weak. Both the public and private
sectors of the economy concentrate their efforts in the oil and gas industry to the extent that the
mainstream economy is denied funding, requisite investment and even managerial capabilities.
Thus, the mainstream economy has become uncompetitive globally while the country has turned
into a trading outpost for foreign companies. This has hindered the much-needed transformation
of the economy in the last four decades.
vii. Poor Investment climate: The consequence of all that have been said above is the poor
investment climate in the economy that has rendered the economy uncompetitive. In the absence
of adequate infrastructure (power, roads, water, etc.) the cost of doing business in the country
Remain high, forcing to neighboring countries even companies that had existed in Nigeria for
upwards of four decades.
Prospective for the Economy
Having reviewed the growth performance of the Nigerian economy and the challenges facing it,
the next appropriate question to address is whether the prospects are bright for the economy. The
answer to this question depends on the policies articulated for the medium-to-long term and the
seriousness with which they are implemented. Indeed, it has been projected that by the year 2050,
Brazil, Russia, India and China, usually referred to as the BRIC countries, would have a
combined economy that is bigger than the group of six (G6) industrialized countries – USA,
Japan, Germany, UK, France and Italy. In addition, in 2005 “Global Economics” Paper No. 134
published a list of eleven countries that could have the BRIC effect and achieve global economygiant-status by 2025. The countries include: Bangladesh, Egypt, Indonesia, Iran, Mexico,
Nigeria, Pakistan, Philippines, South Korea, Turkey and Vietnam. In the projection of Goldman
Sachs, only about 11 countries may have bigger economies than Nigeria by 2050. It is clear that
the Nigerian economy has great potential; all that is required is a policy framework that can jumpstart it. Nigeria can leverage on its sizeable population, with a relatively highly-educated and
enterprising
Workforce and its richly endowed economic potentials: physical, human and natural resources.
Nigeria is the 8th largest producer of crude petroleum in the World and has the 6th largest deposit
of natural gas in the World. Therefore, the potentials in the oil and gas sectors, agriculture and
manufacturing, telecommunications and tourism, among others brighten the growth prospects of
the country. Nigeria is also a major growth pole in the West African sub-region and the African
continent, and so has enormous geo-political and strategic advantage that if leveraged upon
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would foster growth. Having said this, economic growth, especially in a developing country like
Nigeria, must be people-oriented. Therefore, pro-poor policies and those that improve on the
welfare of a majority of the people should be emphasized. In this connection, in the light of the
contribution of the agricultural sector to the growth of the real GDP, developments in the sector
are likely to impact the people the most. Therefore, to realize the full potentials of the agricultural
sector, the value-chain of the sector has to be explicitly targeted for growth. Thus, while food
production is improved through improved utilization of fertilizers and improved seedlings,
implying greater research efforts, further mechanization of the sector should be pursued. This is
likely to enable the release of surplus labour from the sector without sacrificing food security.
Processing is another level of the value-chain that has been abandoned over the years. It will not
only encourage the farmers to produce without fear of organic wastes or price decline, it would
also excite research and development in the sector as well as foster entry into international
markets. These efforts have to be complemented by appropriate trade and tariff policies that
would protect the local operators
From unhealthy competition from abroad. Already a lot of efforts have been made, including
those by the Central Bank of Nigeria, aimed at improving the funding of the sector at affordable
costs. Among the newest financing incentive to agriculture is the Nigeria Incentive - based Risk
Sharing framework for Agricultural lending. This model of financing agriculture is different in
many ways from the current financing models which have not yielded the desired impact of
making adequate credit available to the sector. NIRSAL is a demand driven credit facility rather
than the current supply driven funding. It would adopt a value chain approach to lending as banks
would be free to choose which part of the value chain they would be interested in lending to. It
would build the capacity of the banks to engage and deliver loan, reduce counterpart risks facing
banks through innovative crop insurance products, reward performance in agricultural lending,
and would be managed with performance based incentives. NIRSAL would be tailored along the
already developed model of the Impact Investing Fund for African Agriculture (IIFAA) based
on Nigeria’s financial and agricultural development requirements. It would pool together the
current resources in CBN’s agricultural financing shemes and other investor’s funds and transfer
these into the five components of the programme but managed outside of the CBN. In other
words, existing agricultural support frameworks like CACS, ACGS, ACSS and NAIC, etc would
be assessed, modified and integrated into five components.
Specifically, the objectives of the programme includes:
Stimulate innovations in agricultural lending, encourage banks that are lending to the sector,
eliminate state dependency by banks for deploying loanable funds to Agriculture, Leverage
DMBs balance sheet for lending into agriculture; and Ensure risk sharing approach that will build
a business approach where banks share in the risk of lending to the sector. In achieving these
objectives, there would be five integrating components to ensure increased bank credit to the
agricultural sector, ensure systemic change and reward performance based on evidence using
market driven incentives. These five pillars would work together in an integrative way to change
the way banks lend to agricultural sector. The five major components of this programme are:
Risk Sharing Facility (RSF), Insurance Component (IC), Technical Assistance Facility (TAF),
Bank Incentive Mechanism (BIM) and Agricultural Bank Rating System (ABRS). Thus,
agriculture can grow by as high as 12.0 per cent or more in the near-term and beyond, if
appropriate environment and incentives are put in place, along with the funding needs of the
sector. The industrial sector also has great potential for growth. The major challenge is adequate
infrastructure, especially power. The Central Bank of Nigeria has also taken a bold step in this
regard in addition to the efforts of the Federal Government. While efforts are made to revive the
ailing core industries (iron and steel, petrochemicals, aluminum, etc.), the small and medium
industries should be encouraged to venture into the production of the basic non-durable goods
needed by the teaming population in Nigeria and in the sub-region. The industrial research
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institutes have many findings that need to be commercialized. The solid minerals sub-sector also
should be opened up for more aggressive exploitation. The link between the oil and gas industry
and the rest of the economy should be strengthened through a more effective implementation of
the local content policy. Industry, especially manufacturing, would, thus, be able to contribute as
much as 16.0 per cent to GDP and the solid mineral sub-sector 20.0 per cent in the near-tomedium term from 7.9 per cent and 12.8 per cent in 2009, respectively. The oil and gas industry
can be grown through its greater integration with the rest of the economy. Gas utilization at both
the industrial and domestic fronts can be expanded while utilization for power generation is
further encouraged by the establishment of more thermal power plants. Far reaching reforms in
the Petroleum Industry will help to enhance the gains from the oil and gas industry. Sustained
peace in the Niger Delta area would guarantee that Nigeria’s OPEC quota is met at the current
price. Thus, the contribution of the oil and gas industry to the economy may recover from
negative 1.33 per cent in 2009 to positive 4.0-5.0 per cent in the near-to-medium term. With
improvements in the agricultural and industrial sectors and the resultant improvement in
household incomes, the building and construction sector and the wholesale and retail trade
sectors would blossom and contribute as high as 24.0 and 22.0 per cent to the GDP in the nearto-medium term from 12.3 and 11.3 per cent in 2009. The services sector is another source of life
for the Nigerian economy. The telecommunications sub-sector continues to drive that sector.
Improvements in power supply would increase the output of the sector. The local content of the
sector can also be improved upon. Nigerians are already gaining knowledge in the area and
inclusion of more of the aspects of technology in school curricula would help to deepen
knowledge and value addition to the industry. Thus, this sector can grow by up to 45.0 per cent
in the near-to-medium term from 34.2 per cent in 2019. The transport sub-sector is another subsector that appears to have been abandoned. However, in the recent past, the government has
stepped up efforts towards its revival. It can, therefore, increase its contribution to the GDP from
2012 and beyond. The positive outlook that has been painted above, however, is predicated on
the sustained implementation of the various reform initiatives that have been articulated for the
various sectors of the economy and the programmes/policies enunciated in the Vision 20:2020
document. Rehabilitation of the dilapidated infrastructure and development of new ones are an
integral part of the reforms that should drive future prosperous Nigerian economy. In the event
that the sectoral targets are achieved in the near-to-medium term and beyond, the GDP is capable
of growing by up to 13.0 per cent per annum during this period, from the 2019 level of 6.7 per
cent. Once the economy is able to jump-start, it is likely to boom, given massive resources that
are currently lying idle and untapped. Furthermore, we should not discount the influence of the
political environment in the whole process of launching Nigeria into league of industrialized
nations by 2050.
In summary, this growth prospect can be achieved and sustained if:
- The balance of trade is persistently positive, as it has been in the last Years, External reserves
can be substantially built up to boost the credit worthiness of the economy and attract foreign
investment, Efforts are sustained to maintain peace in Niger Delta to boost crude oil and gas
output, Electricity supply is increased to 15,000-50,000 Mwh between now and 2050, to boost
manufacturing capacity utilization and activities in other critical sectors, The banking sector
reforms and efforts to resolve liquidity challenges are sustained to channel credit massively to
the real sector of the economy, Government sustains the current reforms in the various sectors of
the economy to achieve rapid growth and development, We increase agricultural output barring
adverse weather conditions, with continued implementation of various government programmes,
especially preserving, processing and marketing activities, We sustain the growth in the services
sector, by increasing the local, content of the industry and by expanding the tele-density of the
country, We deregulate the downstream petroleum sub-sector and encourage the setting up of
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private refineries, Diversify the economy away from primary products and away from crude, oil
and natural gas, Improve other key economic and social infrastructure; and, Sustain the subsisting
democratic governance. The global environment for development has changed quite significantly
in recent years, with the rapid growth in world trade, capital flows and information and
communications technology. Nigeria can benefit from these changes by providing a more
conducive investment climate in the country.
Conclusion and Recommendations
The prospects for growth in Nigeria are very bright going by the achievements recorded during
the last numbers of years and the current reforms in the various sectors. However, for Nigeria to
consolidate these economic gains and move higher in the frontlines of growth and development,
it must deepen reforms that improve human capital, promote high-quality public infrastructure,
and encourage competition. The pillars to sustain this consolidation must include a firm fiscal
policy, transparent fiscal operations, development-oriented monetary and exchange rate policies,
strengthening of the financial sector and strict adherence to the rule-of-law and respect for the
sanctity of contract as well as commitment to fighting corruption and corrupt practices. In all of
these, Nigeria has opportunity for progress. The country must break away from the past to deliver
a new Nigeria that the future generations of Nigerians would be proud of. Our electoral process
must not only be credible, but must be seen to be credible, since robust economic performance
necessarily requires a robust political environment to happen.
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SOSYOLOJİK PERSPEKTİFTEN YENİLENEBİLİR ENERJİ
Ahmet Faruk YILDIRIM
Dr. Öğr. Üyesi, Nevşehir HBV Üniversitesi, FEF Sosyoloji Bölümü, Nevşehir, Türkiye
ORCID Code: 0000-0002-8743-2740
ÖZET
Son yıllarda küresel boyutta büyük bir sorunsala dönüşen çevre ve enerji kriziyle birlikte,
dünyada insan için mevcut olan bir dizi enerji kaynağının ortak adı olan yenilenebilir enerjiyi,
temelde fiziksel bir değişken olmasına rağmen, sosyal dünyanın neredeyse tüm yönlerine
önemli ölçüde nüfuz ettiğinden, önemli bir sosyal değişken olarak kabul edebiliriz. Toplumlar
evrim geçirirken insan ve doğanın karşı karşıya gelmesi kaçınılmazdı. Tarım toplumundan
sanayi toplumuna geçişte insan ve doğayı karşı karşıya getiren en önemli etken üretim için daha
fazla enerji gerektiği düşüncesiydi. Ne kadar çok enerji tüketilirse ilerleme de o kadar büyük
olacaktı. Yani; toplumsal refah için enerji büyümesi gerekliliği hakim düşünceydi. Sanayi
toplumuna geçişle birlikte süregelen zamanda birincil enerji kaynağı olan fosil yakıtlar sera gazı
salınımını artırarak iklim değişikliğine neden olmuş ve buna bağlı olarak ekolojik yaşamı tehdit
etmeye devam etmiş ve etmektedir. Ekoloji; organizma, popülasyon, topluluk, ekosistem ve
biyosfer düzeylerinde ele alındığında, süreklilik arz eden böylesi bir heterojen sistemin
oluşumuna ve devamlılığına interdisipliner olarak yaklaşılması gerekmektedir. Ekosistem
bilimi, içerisine toplumu da almakta ve içinde bulunduğumuz bu süreçte ekosistemin
bozulmasında insan faktörünün tartışılmaz bir rolü olduğu da ortadadır. İnsanı üreten ve tüketen
kimliği ile ele aldığımızda, enerji tüketimini yalnızca ekonomik göstergelerle değil, aynı
zamanda çok çeşitli refah, eğitim, sağlık ve kültür göstergeleri açısından da incelenmesi
gerektiği düşünülmektedir.
Toplumlar hayatta kalabilmek için enerji dönüşüm teknolojilerine ihtiyaç duymaktadırlar ve
günümüzde enerji-dönüşüm farklılıkları göreli kültürü (kültürel kurumları) etkilemekte ve
toplumlara göre farklılık göstermektedir. Toplumsal grupların çevre ile olan ilişkisi farklı sosyoekonomik konumlarına da bağlıdır. Ekolojiyi toplumsal bir perspektif ile ele aldığımızda ortak
görüş günümüzdeki ekolojist hareketlerin krize çözüm getiremeyeceği ve toplumsal değişimin
gerçekleştirilmesini sağlayamayacakları yönündedir. Bu da ayrıca üzerinde durulması gereken
bir konudur. Bu çalışmada çevresel olguların toplumsal boyutlarının da dikkate alınması
gerektiğinden hareketle, toplumsal ekoloji perspektifinden yenilenebilir enerji tartışılmıştır.
Sonuç olarak toplumlar değişmiştir, ekolojik anlamda çevresel problemlerin yaşandığı
ortadadır. Toplumların benzer evrimsel süreçlerden geçmediği ve geçmeyeceği de
unutulmamalıdır. Bu süreçte yenilenebilir enerji sürecinin insani yanı unutulmadan,
tartışmaların toplumsal eksende de ilerlemesi gerektiği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Değişim, Yenilenebilir Enerji, Sosyoloji
RENEWABLE ENERGY FROM SOCIOLOGICAL PERSPECTIVE
ABSTRACT
With the environmental and energy crisis, which has become a major problem on a global scale
in recent years, renewable energy, which is the common name of a number of energy resources
available to people in the world, has been considered an important social variable since it
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penetrates almost all aspects of the social world, although it is basically a physical variable, we
can accept. As societies evolved, it was inevitable that man and nature would come face-to-face.
The most important factor that brought people and nature against each other in the transition
from agricultural society to industrial society was the thought that more energy was needed for
production. The more energy consumed, the greater the progress would be. Well; the need for
energy growth for social welfare was the prevailing thought. With the transition to the industrial
society, fossil fuels, which are the primary energy source, have increased greenhouse gas
emissions, causing climate change, and have continued to threaten ecological life accordingly.
Ecology; When considered at organism, population, community, ecosystem and biosphere
levels, the formation and continuity of such a continuous heterogeneous system should be
approached interdisciplinary. Ecosystem science includes the society and it is obvious that the
human factor has an indisputable role in the deterioration of the ecosystem in this process. When
we consider the human being as a producer and a consumer, it is thought that energy
consumption should be examined not only in terms of economic indicators, but also in terms of
various indicators of welfare, education, health and culture.
Societies need energy conversion technologies to survive, and today, energy-conversion
differences affect the relative culture (cultural institutions) and differ according to societies. The
relationship of social groups with the environment also depends on their different socioeconomic positions. When we consider ecology from a social perspective, the common view is
that today's ecological movements cannot provide a solution to the crisis and cannot ensure the
realization of social change. This is also an issue that needs to be addressed. In this study,
considering the social dimensions of environmental phenomena, renewable energy is discussed
from the perspective of social ecology. As a result, societies have changed, it is obvious that
there are environmental problems in ecological terms. It should not be forgotten that societies
did not and will not go through similar evolutionary processes. In this process, it is thought that
the discussions should progress on the social axis without forgetting the human side of the
renewable energy process.
Keywords: Social Change, Renewable Energy, Sociology

535

VII. INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
April 22-24, 2022, Antalya, Türkiye

THE ROLE OF WITCHCRAFT IN SOCIO – POLITICAL HISTORY OF NUPELAND
ILYASU YAKUBU AHMED
Department of History and International Studies
Faculty of Education and Arts
Ibrahim Badamasi Babangida University, Lapai
Abstract
Witchcraft is as old as when man took a sedentary life to settle in a society and attached himself
in to a belief system, to get control of his environment witchcraft being part of belief system.
However, in Nupeland it plays a vital role in socio – political life of the people, due the nature,
belief of their activities and perceptions of people toward them. Thus, it is on the basis of the
above that the paper examine the role of witch craft in Socio – political history of Nupeland. The
Historical research methodology and content analysis was used for the study.
Introduction
Nupe people are found mainly in present-day Niger, Kwara, Kogi, Nassarawa States and
part of Federal Capital Territory- Abuja. However of all these areas, the present Emirates of Bida,
Agaie , Lapai, Tsaragi and Tsonga. Collectively form what used to be referred to as the Nupeland,
or the heart of Nupeland, which has the largest concentration of the Nupes.1 The dominant
religious practice by the Nupes is Islamic religion but with quite a significant number of
Christians and African Traditional religion worshipers. African Traditional Religion (ATR)
predated Islam and Christianity in Nupeland. However, in most Nupe villages, has become a
religion that is practiced in secrecy due to a number of interrelated factors. 2 One of the reasons
is because it is viewed as a taboo or as an anti- societal and religious practice.
Asserted that the problem of Africans stemmed from the fact that African culture is inferior
to the European culture. A notable solution for such African problem‟ is the Europeanization of
Africans, and this involves the learning of European culture and the abandonment of African
culture. With the abandonment of African traditional religion, this have led it to be dreaded and
feared in this modern generation and classified as evil. It is true to note that most Africans,
especially Nigerians living in urban centres or outside their immediate villages, dreaded going to
their home towns for fear of being bewitched.3
Witchcraft is the practice of what the practioner believes to be magical skills and ability such as
using spells, incantations, and magical rituals. Witchcraft is a broad term that varies culturally
and societally and this can be difficult to define with precessions. A tentative long term study on
the growth of the Nupeland since pre-colonial period point towards a close relationship between
the content and form of Witchcraft practice or production under which the stakeholders used to
live and work overtime Witchcraft in Nupe apparently served different, even antagonistic ends
depending on the apparent contradiction between emancipating and oppressive functions of
Witchcraft. It is on this note we examine the place of witch craft in the Socio – Political history
of people.4
Concept of Witchcraft
Witchcraft is one of the mysteries of life. It can be considered as a spiritual heritage of human
beings and it is a reality in every human society including Nupeland.5
In Nupeland anyone who possess witchcraft spiritual power is called gachi.
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Witchcraft in Nupe Society (EGA)
The phenomenon of witchcraft has been widely written by African writers, as well as Eurocentric
writers who regard Africa as grossly infested with witchcraft practices even though there is no
race in the word that does not have history of witchcraft in their own belief system. The practice
of witchcraft is an important aspect of their cultural and belief system. No one can write a holistic
history about the traditions and culture of people without making any reference to the impact of
witchcraft in their creed frame of reference.6
The assurance in the efficacy of witchcraft is so entrenched in the mind of the people such that
in sickness, disease, crop failures, poverty etc, witchcraft is often blamed for this and thus taken
to be responsible for such natural occurrence in human life. Consequently, both the highly and
lowly place would refer to live in the relative “safety” of the urbanized areas rather than in their
villages in the suburbs, where reported cases of the black art are more rampant.7
Similarly, the fear of witchcraft regulates people’s behavior in many African societies including
those of the Nupes. The ‘witches light’ or ‘flickering light’. And the concept of reincarnation of
the dead are the most important symbols of the phenomena. This light is dreaded by the people,
if and when spotted in the night, it invokes fear unconsciously and terrifies the mind because if
any conversation is going on it seize (immediately) because of the dread of the presence of witch.8
The Ancestral Charters
The ancestral charters here are referred to as those practices that people believed have linked
with the worship of the spirit of the ancestors. These include Masquerades (gods) such as:
1. Ndakogboya
2. Kuti Elo
3. Kuti soaba
4. Kuti woshi
5. Kuti abwadua or kuti Eyagi
6. Kuti Eso
7. Kuti Gunnu
8. Gbaraba
All these are regarded as deities whose activities are opposed to witchcraft ways. They serve as
checks on the excesses of witches, they could be thought of as anti- witchcraft. Witchcraft in
Nupe society today apparently remains as anchored in its annals. It is quite uncommon to come
across people wishing to go back to their village or to build elegant houses or establish business
of economic benefits because of the fear that has become a share in the mind of the people. And
this has accounted for the poverty level in the entire society thus, significantly lowering the rate
of progress. Indigenous entrepreneurs shy away from establishing businesses back home,
learning from the often failed attempt especially in Bida and Patigi areas, the cosmopolitan cities
in Nupe land. 9
Social Political History of Witchcraft in Nupeland
The Nupe people believe in the all-mighty and all- powerful Soko. (God) and commune with
Him through the intermediary of divinities. As Some of the cultural heritages in traditional
Nupeland include Gunnun, Ndakogboya, Kuti Vuguvugu, Kutilaci, Duwa and Ladi, etc. Others
include Kuti- Eyagi (known as Egúngún in Yoruba) and Ndabozuma (known as Orò in
Yoruba). Na‟Allah (is convinced that many Nupecizi still pay allegiance to their “gods‟ and are
still actively involved in Egúngún, ìgunnu, and “witchcraft” performances. After claiming that
Egúngún originated from Nupe people he further claimed that they actually seem to have used
Egungun to bamboozle and harass other ethnic groups around them.10
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The enagacizi of Bida or other large places in Nupe, i.e. the largest and best organized ' orders '
of witches, had an official head, titled Lelu or Nna Sagi. And whereas the witches in general were
unknown, mysterious, and invisible, the Lelu was an official person, known to everybody, and
recognized by the town authorities and the king of Nupe. Using the past tense because the office
of Lelu does not exist anymore in the Mohammedan capital or in the large villages of Nupe. Yet
the evidence he obtained of this institution is positive enough to include it in this account.
According to this evidence the Lelu was not only the head of the witches but also the official
head of all the women in the town who supervised the market, organized the common work of
the women, and arbitrated in quarrels among the female population of the place.11 Although
possessing the strongest power of witchcraft the Lelu was supposed to make use of it for good
purposes only; in the case of war, for instance, she was to brew a certain medicine which would
make the men of the town invincible. Now these qualities of the Lelu define the role which she
played in society: possessing the power of witchcraft, but using it only for good, being head of
the women in the imaginary night-world of witchcraft, but at the same time also head of the
women in the real workaday world, the lelii is the type of person the community needs for
discovering witches, and for fighting their secret anti-social activities. 12
Against the system of witchcraft which threatens to gain the upper hand a definite system of antiwitchcraft is mobilized. It is entrusted to a special organization: to the ' secret society' of the
Ndakogbdya. Nddko Gboya means ' spirit Gboya', literally ' ancestor gboya' yet there are (at any
rate to-day) no ancestral ideas involved in this belief. The initiates of the Ndako gboya as said to
possess power over these spirits; they can make them appear in a certain magical ceremony,
materialized in dancing masks of uncanny appearance. And it is through the supernatural
knowledge and power of these spirits that the members of the society are able to exercise their
control over witches and witchcraft. The practitioners of the Ndako gboya are scattered all over
Nupe country. 13
Conclusion
Witch craft have play a role in Socio- political history of Nupeland because of peoples attitude
toward their activities and mode of operation ‘witches light’ or ‘flickering light’. And the concept
of reincarnation of the dead. They are the most important symbols of the phenomena. This light
is dreaded by the people, if and when spotted in the night, it invokes fear unconsciously and
terrifies the mind because if any conversation is going on it seize (immediately) because of the
dread of a witches presence.
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KARABÜK ÜNİVERSİTESİ HAZIRLIK ÖĞRETİM PROGRAMININ
DEĞERLENDİRİLMESİ

Öğr. Gör. Okan DEDE
Karabük Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu

ÖZET:
Bu çalışma ile birlikte üniversitelerin zorunlu İngilizce hazırlık programında eğitim alan
öğrencilerin ve bu programlarda ders veren öğretim görevlilerinin görüşleri yardımıyla İngilizce
hazırlık öğretim programlarını değerlendirerek gerekli iyileştirmelerin yapılabilmesi
hedeflenmiştir. Çalışma, nitel ve nicel araştırma yöntemlerinin birlikte kullanıldığı karma
araştırma deseni ile yürütülmüştür. Çalışmanın nicel boyutunda araştırmacı tarafından İngilizce
Hazırlık Öğretimi Erişi Testi geliştirilmiş ve hazırlık eğitimi alan öğrencilerden bu veri toplama
aracı yardımıyla veriler elde edilmiştir. Araştırmanın nicel boyutuna Karabük Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksekokulu’nda eğitim alan 155 erkek (% 60) ve 103 kadın (% 40) üniversite
öğrencisi katılmıştır. Araştırmanın nitel boyutunda ise araştırmacı tarafından hem öğrenciler hem
de öğretim görevlileri için ayrı ayrı hazırlanan yarı-yapılandırılmış görüşme formlarından
yararlanılmıştır. Nitel verilerin toplanması aşamasında 20 öğrenci ve 17 öğretim görevlisi ile
görüşmeler yüz yüze yapılmıştır. Programın kazanımlarına ulaşma düzeylerini belirlemek
amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen erişi testinden öğrencilerin programın öncesinde ve
sonrasında aldıkları puanlar arasında son test ortalama puanları lehine istatistiksel açıdan anlamlı
bir fark olduğu ortaya çıkmıştır. Öğretim elemanları ile yapılan görüşmeler sonucunda öğretim
elemanlarının programda dört dil becerisini geliştirmeyi hedefleyen kazanımların bulunmasına
ilişkin olumlu görüşe sahip olduğu, ancak programda yazma ve konuşma becerilerini geliştiren
kazanımlara daha fazla ağırlık verilmesi yönünde görüş belirttiği sonucuna varılmıştır.
Dolayısıyla programın dört dil becerisine eşit düzeyde önem verilerek hazırlanması ihtiyacının
yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. Öğrenciler ise programın öğrenci merkezli olduğunu,
program sayesinde öğrencilerin kendilerini daha rahat ifade edebildiğini ve kolay öğrendiğini,
araştırma becerisi kazandığını ve programda demokratik bir öğrenme ortamının oluşturulduğunu
belirtmişlerdir.

Anahtar Sözcükler: İngilizce hazırlık programı, Program değerlendirme, Yabancı dil öğretimi

THE EVALUATION OF KARABUK UNIVERSITY PREPARATORY SCHOOL
CURRICULUM
ABSTRACT
With this study, it is aimed to make the necessary improvements by evaluating the English
preparatory curriculum with the help of the opinions of the students studying in the compulsory
English preparatory curriculum of the universities and the instructors who teach in these
curriculums. The study was carried out with a mixed research design in which qualitative and
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quantitative research methods were used together. In the quantitative aspect of the study, the
English Preparatory Education Achievement Test was developed by the researcher and data were
obtained from the students who received preparatory education with the help of this data
collection tool. 155 male (60%) and 103 female (40%) university students studying at Karabuk
University School of Foreign Languages participated in the quantitative dimension of the study.
In the qualitative aspect of the research, semi-structured interview forms prepared separately for
both students and lecturers by the researcher were used. During the collection of qualitative data,
face-to-face interviews were conducted with 20 students and 17 lecturers. In the achievement test
developed by the researcher to determine the level of achievement of the curriculum, it was
revealed that there was a statistically significant difference in favour of the post-test average
scores between the scores they got before and after the curriculum in reading and listening skills.
On the contrary, in the achievement test developed by the researcher to determine the level of
students' achievement of the curriculum, it was revealed that there was no significant difference
between the scores they got before and after the curriculum in writing and speaking skills. As a
result of the interviews with the lecturers, it was concluded that the lecturers had a positive
opinion about the acquisitions aiming to develop four language skills in the curriculum, but they
expressed the opinion that more emphasis should be given to the acquisitions that develop the
writing and speaking skills in the curriculum. Therefore, it has been concluded that there is a high
need for the curriculum to be prepared by giving equal importance to four language skills.
Students, on the other hand, stated that the curriculum is student-centered, thanks to the program,
students can express themselves more easily and learn easily, gain research skills, and a
democratic learning environment is created in the curriculum.
541
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GİRİŞ

Eğitimi insanlara yapılan en kritik yatırımlardan biri olduğunu söylemek mümkündür. Ertürk
(2013) eğitim sürecinde bireylerin deneyimleri vasıtasıyla istendik davranış değişimlerinin
önemine vurgu yaparak eğitimi bu çerçevede tanımlamaktadır. Yeni davranışların edinilmesi
veya istenmedik davranışların değiştirilmesi amacı eğitim süreçlerinde büyük önem taşımaktadır.
Bu değişikliklerin sağlanabilmesi için de planlı ve düzenli yapılacak etkinliklerin yapılması
gerekliliği bulunmaktadır. Eğitimde program geliştirme kavramı bağlamında hedefler, içerik,
eğitim durumları ve değerlendirme ögeleri eğitim sürecinin temel taşlarını oluşturmaktadır.
Eğitim süreçlerinde program ögelerinin işlevini tam olarak yerine getirebilmesi program
geliştirme aşamalarında son derece önemlidir. Başka bir ifadeyle Senemoğlu (2012) program
geliştirmeyi ulaşılmak istenen hedeflerin belirlenmesi, bu hedeflere uygun şekilde davranışların
tespit edilmesi, öğrenme yaşantılarının planlı bir şekilde değerlendirilip düzenlenmesi ve
hedeflenen davranışlara ne derecede ulaşılabildiğinin saptanması şeklinde dinamik bir süreç
olarak tanımlamaktadır.
Eğitim programları bağlamında hedefler uzak, genel ve özel hedefler olarak üçe ayrılmaktadır.
Uzak hedefler toplumların politik düşüncelerini yansıtırken, genel hedefler ise söz konusu uzak
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hedeflerin eğitim süreçlerine ve okul yaşantılarına yansıması olarak kabul edilmektedir. Özel
hedefler ise daha dar bir çerçevede bir ders sürecinde genel hedefler bağlamında öğrencilere
kazandırılmak istenen davranışlar bütündür. Hedefler, eğitim süreçleri sonunda bireylerin ve
toplumların geliştirilmesine katkıda bulunarak ulaşılabilir çıktıları yansıtmalıdır (Demirel, 2017).
Dolayısıyla hedeflere ulaşılabilme düzeyinin davranışların gözlemlenmesi, ölçülmesi ve
değerlendirilmesiyle belirlenmesi gerekmektedir.
Öğretim programlarında içerik boyutunda belirlenen amaçlar doğrultusunda “ne öğretilmelidir”
sorusu önem kazanmaktadır. İçerik öğretim programlarının temel aldığı felsefe doğrultusunda
belirlenen kavramlar, yaklaşımlar, olgular ve ilkeler bütünü olarak tanımlanabilir (Bilen, 2002).
Belirlenen hedeflere ulaşılabilmesi için oluşturulan içerik için etkili bir öğretim sürecinin varlığı
büyük önem taşımaktadır.
Sönmez (2015) programın üçüncü ögesi olan eğitim durumlarını bireylere istendik davranışların
kazandırılması için izlenen süreç olarak tanımlamaktadır. Eğitim durumlarından bahsedildiğinde
konu analizinin yapılması, bu konu analizi sonrasında uygun araç-gereçlerin seçilmesi ve bu
araç-gereçleri yardımıyla öğretim yöntemlerinin işe koşulması son derece önemlidir. Çünkü
öğretim süreçlerinden önce belirlenen hedef davranışlar öğrencilere uygun bir şekilde seçilen
öğretim yöntemleri ile kazandırılabilmektedir. Başka bir deyişler hedefler ve içerik değiştikçe
öğretimin yöntemi ve kapsamı da değişebilmektedir (Bilen, 2002). Bu nedenlerle eğitim
durumları belirlenirken kazandırılması hedeflenen davranışların özelliklerini, öğrencilerin ilgi ve
ihtiyaçlarını tüm eğitim kurumlarının detaylı bir şekilde inceleyerek göz önünde bulundurması
gerekmektedir (Senemoğlu, 2012).
Öğretim programlarının son öğesi olan değerlendirme aşamasında hedeflerin gerçekleşmesinin
ölçülmesi amaçlanmaktadır (Ertürk, 2013). Her sistemde olduğu gibi eğitim sistemlerinde de
çıktıların ölçülmesi ve kalite kontrolünün yapılması son derece önemlidir. Taşıdığı bu özellikler
doğrultusunda değerlendirme tüm eğitim paydaşlarına yol gösterirken eğitim sistemlerinin
gözden geçirilip aksaklıkların ortadan kaldırılmasına katkı sağlamaktadır. Bir öğretim
programında bulunması gereken hedefler, içerik, eğitim durumları ve değerlendirme ögelerinin
karşılıklı etkileşimi göz önünde bulundurulduğunda bir ögede meydana gelecek aksaklığın diğer
ögeleri de etkileyeceği bilinmelidir. Dolayısıyla program kararlarını alırken tüm ögeler
arasındaki bu etkileşimin unutulmaması gerekmektedir (Erden, 1995).
Program değerlendirme öğretim süreçlerinin değerlendirilmesini temel almakta ve hedeflerin
gerçekleşme düzeyinin kanıtlar sayesinde belirlenmesi süreci alarak kabul edilmektedir (Bloom,
1971). Posner (1995) program değerlendirmeyi program içeriğinde yer alan ögeler hakkında
karar verme süreci olarak tanımlarken, Fink (1995) program değerlendirmeyi programda yer alan
özelliklerin ayrıntılı olarak araştırılması olarak ifade etmektedir. Program değerlendirme
sayesinde programa ilişkin eğitim kaynaklarının kabul edilmesi veya program kararlarının
değiştirilmesi/iyileştirilmesi mümkündür (Demirel, 2017).
İnsanların ilgi ve ihtiyaçlarını büyük ölçüde çevresel koşullar belirlemekte ve bu çevresel
koşullar da değişim göstermektedir. Çevresel koşullarda meydana gelen bu değişimler bireylerin
ilgi ve ihtiyaçlarında farklılaşmaya sebep olmaktadır. Bilgi çağında meydana gelen bu değişimler
dünyadaki toplulukların etkileşimde bulunmasına katkıda bulunmaktadır. Söz konusu bu
etkileşim ve kitle iletişim araçlarının geliştirilmesi yabancı dil öğrenme ihtiyacını daha da önemli
hale getirmiştir. Toplumların dışa açılmalarında ve toplumlar arası ilişkilerin geliştirilmesinde
insanların yalnızca anadillerini kullanarak iletişim kurmaları onlar için dezavantaj oluşturmakta

542

VII. INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
April 22-24, 2022, Antalya, Türkiye

ve bu durum bir yabancı dil öğrenme ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. İkinci Dünya Savaşı
sonrasında yaşanan değişimlerle birlikte toplumlar arası ilişkiler ve işbirliği artış göstermiş,
böylece iki ya da daha fazla yabancı dil bilme gereksinimi gerek akademik gerekse mesleki
anlamda bir ön koşul olarak ortaya çıkmıştır (Yaşar, 1990). Değişen yaşam şartları ülkeler arası
mesafeyi azaltmış ve siyasi, bilimsel, ekonomik, kültürel ilişkiler de teknolojinin etkisi ile hızla
artış göstermiştir. Bu gelişmelerin Milli Eğitim Bakanlığı Yabancı Dil Öğretim Komisyonu
Raporu’nda (MEB, 1991) bireylerin yabancı dil öğrenmeye olan ilgisinin arttığı ifade edilerek,
ulusal sınırların aşılarak diğer uluslarla iletişim kurulması gerekliliği ifade edilmektedir.
Son zamanlarda bireylerin yabancı dil öğrenme süreçlerine yatkınlığına ilişkin unsurların neler
olduğunun saptanabilmesi amacıyla çok sayıda araştırma yapılmıştır ve halen bu çalışmalar
yapılmaktadır. Söz konusu çalışmalar incelendiğinde bireyleri yabancı dil öğrenmeye iten
nedenleri içsel, araçsal ve bütünleştirici nedenler olarak açıklamak mümkündür. Bu nedenlerden
içsel nedenler bireylerin bir yabancı dile ilgi duyması ve bu süreçlerden keyif alması ile
ilgiliyken, araçsal nedenler ise bir yabancı dil bilmenin potansiyel yararlarıyla ilgilidir. Son
olarak bütünleştirici nedenlerde ise yabancı dil öğrenmek isteyen bireylerin söz konusu dil
yardımıyla başka kültür ve insanlarla iletişim kurabileceği düşünülmektedir (Chambers, 1994).
Yabancı dil öğrenmeye bireyleri motive edebilmek amacıyla birçok çalışma yapılmıştır. Bu
çalışmaların en önemlilerinden birinin de Avrupa Konseyi’nin 19 Ocak 1999’ da almış olduğu
2001 yılının “Avrupa Diller Yılı” olarak belirlendiği kararı olduğu söylenebilir. Bu kararın temel
amacı Avrupa’da oluşturulan dil ve kültür mirasına sahip çıkmak ve diğer ülke vatandaşlarının
kendi anadilleri dışında bir Avrupa dilini öğrenmeleri için farkındalık oluşturup çok dilliliğin
birey ve toplum için ne kadar önemli olduğunu ortaya koyarak kişileri bilgilendirmek ve teşvik
etmektir (Er, 2006). Bu nedenlerle yeni bir yabancı dil edinimi son zamanlarda daha da önem
kazanmıştır. Ancak bir dilin diğer ülke vatandaşları tarafından kullanılması veya öğrenilmesini
gerekli kılan birçok ölçüt bulunmaktadır. Bu ölçütlerin başında o dilin konuşulduğu ülkenin
ekonomik ve politik durumu ile söz konusu dilin dünya çapında kaç kişi tarafından konuşulduğu
gelmektedir. Bu ölçütler dışında askeri anlaşmalar, kültürel, tarihsel ve ticari ilişkiler de rol
oynamaktadır (Demirel, 1983). Bazı diller birçok ülkede kullanıldığı için büyük önem arz
etmektedir. Bir dünya dili olan İngilizce’nin yanı sıra Çince ve özellikle de İspanyolca son
yıllarda önem kazanmıştır. Bu nedenlerle söz konusu dil öğretim programlarının hazırlanması
ve eğitim programlarının kalite kontrolünün yapılması alana önemli katkılar sunabilir.
Program değerlendirme sayesinde eğitim sistemlerindeki tüm paydaşlar programlara ilişkin karar
alma süreçlerinde veriler elde edilebilmektedir. Başka bir deyişle program değerlendirme
süreçleri program geliştirme uzmanlarına programları geliştirirken karar alma süreçlerinde ve bu
kararları temellendirebilme aşamalarında bilimsel bir bilgi sunabilmektedir. Program
değerlendirmenin amacı öğretim programlarının yenileşmesini, geliştirilmesini veya düzgün bir
şekilde yürütülmesini desteklemektir. Bir programın değerlendirilmesi sürecinde programın
hangi yöntemle değerlendirileceği söz konusu programın hangi yaklaşımı temele alarak
geliştirildiğine ve hedeflerinin yapısına göre değişebilmektedir. Dolayısıyla program
değerlendirme süreçlerinde kullanılabilecek birçok model bulunmaktadır. Bu program
değerlendirme modelleri arasında bu çalışmada da kullanılacak olan Eisner’ın Eğitsel Eleştiri
Modeli ve Tyler’ın Hedefe Dayalı Değerlendirme Modeli de bulunmaktadır.
Eğitsel Eleştiri Modeli Eisner’ın 1998’de yayımlanan The Enlightened Eye kitabında yayınlanan
bir program değerlendirme modelidir. Eisner (1985) program değerlendirme süreçlerinde sadece
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hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığının veri araçlarıyla belirlenmesi süreçlerinden ziyade nitel
araştırma yöntemleri sayesinde programların bireyler üzerindeki etkilerinin araştırılması
gerektiğini savunmaktadır. Söz konusu değerlendirme süreçlerinde “betimleme”, “yorumlama”
ve “değerlendirme” aşamaları bulunmaktadır. Ancak Eisner ilerleyen yıllarda bu aşamalara
“temalaştırma” kavramını da ekleyerek söz konusu aşamaların sayısını dört olarak belirlemiştir
(Kumral ve Saracaloğlu, 2011).
Bu araştırma ile 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı güz yarı döneminde Karabük Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından verilen zorunlu İngilizce hazırlık öğretim programı
değerlendirilmiştir. Gelecekteki yaşamlarında kullanabilecekleri bir beceriye sahip olmak
isteyen üniversite öğrencilerine gerekli yeterlikleri kazandırmak için verilen yabancı dil
eğitiminin amaca hizmet etme düzeyinin belirlenmesi gerekmektedir. Zorunlu İngilizce hazırlık
programının ilerleyen yıllarda kullanılmaya devam edilme ihtimali nedeniyle varsa aksayan
yönlerinin iyileştirilmesi beklenmektedir.
Bu araştırmanın amacı 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı güz yarı döneminde Karabük Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından verilen zorunlu İngilizce hazırlık öğretim programının
öğrenciler ve öğretim elemanlarının programın ögelerine ilişkin görüşlerine göre
değerlendirmek, belirlenen hedefler doğrultusunda zorunlu hazırlık öğretim programının
etkililiğine ölçmek ve öğretim sürecinin neye benzediğine yönelik bir resim oluşturmaktır. Bu
değerlendirme sonuçları doğrultusunda programın işleyen ve işlemeyen yönleri ortaya konulacak
ve programın iyileştirilmesi için öneriler sunulacaktır. Bu genel amaca ulaşmak için aşağıdaki
sorulara cevap aranacaktır:
•

Öğretim elemanlarının İngilizce hazırlık öğretim programının etkililiğine ilişkin görüşleri
nelerdir?

•

Öğrencilerin İngilizce hazırlık öğretim programının etkililiğine ilişkin görüşleri nelerdir?

•

Öğrencilerin program öncesindeki ve sonrası dil becerilerindeki yeterlilikleri arasındaki
farklar nelerdir?

Üniversite öğrencilerinin ve öğretim elemanlarının katıldığı zorunlu hazırlık öğretim
programının değerlendirildiği bu araştırmanın çeşitli açılardan önem taşıdığı düşünülmektedir.
Bu çalışma ile program için gerçekçi değerlendirme sonuçlarına ulaşılması ve öğretim
programının etkililiği hakkında önemli bulgular sunulması planlanmıştır. Bu değerlendirme
sonuçlarının ilgili kurum tarafından ilerleyen yıllarda verilecek yabancı dil öğretim süreçlerinde
fayda sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca araştırma ile Türkiye’de faaliyet gösteren
yükseköğretim kurumlarının hazırlık öğretim programlarının geliştirilmesine fayda sağlaması ve
program değerlendirme süreçlerine önerilerin getirilmesi beklenmektedir.

YÖNTEM
Bu bölümde araştırmanın modeli, çalışma grubu, veri toplama araçları, verilerin toplanması
verilerin analizi ve araştırmanın geçerliği-güvenirliği açıklanmıştır.
Araştırma Modeli
Üniversite öğrencilerinin ve öğretim elemanlarının katıldığı zorunlu hazırlık öğretim
programının değerlendirildiği bu araştırma nitel ve nicel veri toplama basamaklarının bir arada
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kullanılmasını gerektirdiğinden araştırma kapsamında Karma Araştırma Yöntemi kullanılmıştır.
Karma araştırma yöntemleri nitel ve nicel verilerin bir arada kullanıldığı ve söz konusu verilerin
bütünleştirilmeye çalışıldığı araştıra yöntemi olarak açıklanabilir (Creswell, 2013; Yıldırım ve
Şimşek, 2008). Bunun yanı sıra araştırma bir programın etkisinin belirlendiği ve başarı veya
başarısızlığın nedenleri hakkında çıkarımda bulunulduğu Programın Etkilerine Dayalı Durum
Çalışması (Program Effects Case Study) ile desenlenmiştir. Programın Etkilerine Dayalı Durum
Çalışması türü çalışmalarda bir programın etkisine odaklanılmakta ve program sonunda elde
edilen başarı veya başarısızlığa ilişkin çıkarımda bulunulmaktadır (Davey, 2009). Araştırmada
eklektik bir anlayış benimsenmiş ve İngilizce hazırlık öğretim programının değerlendirilmesi için
Tyler’ın Hedefe Dayalı Değerlendirme Modeli ve Eisner’ın Eğitsel Eleştiri Modeli bir arada
kullanılmıştır. Bu doğrultuda araştırmacı tarafından hazırlanan erişi testi öğrencilere öğretim
sürecinin öncesinde ve sonrasında birer kez uygulanmış ve test sonuçları arasındaki farkın
manidar olup olmadığı belirlenmiş, öğrencilerin programın hedeflerine ulaşma düzeyleri ortaya
çıkarılmıştır. Ayrıca çalışmada ortamın veya eğitim sürecinin neye benzediğine yönelik
okuyucunun zihninde bir resim oluşturmak ve öğretim süreçlerinde karşılaşılan olumlu ya da
olumsuz özelliklerin içselleştirilmesini kolaylaştırmak amacıyla Eğitsel Eleştiri Modeli’nin
betimleme ve yorumlama aşamaları kullanılmıştır. Durumun nasıl hissedildiği, nasıl görüldüğü
kadar önemlidir. Öğrenci ve öğretmen görüşme formlarında yer alan sorular ile öğrencilerin ve
öğretmenin ortamı nasıl gördüklerinin yanı sıra ne hissettikleri konusunda da veriler üretilmiş ve
sınıftaki olumlu ya da olumsuz durumların anlaşılmasını kolaylaştırılmaya çalışılmıştır.
Çalışma Grubu
Araştırmada nicel boyutunda Karabük Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda 2021-2022
Eğitim-Öğretim yılı güz yarı döneminde İngilizce eğitimi alan 258 (155 erkek, 103 kadın)
öğrenciden veriler elde edilmiştir. Bu öğrencilerin 47’si bilgisayar mühendisliği, 44’ü makine
mühendisliği, 50’si elektrik-elektronik mühendisliği, 43’ü endüstri mühendisliği, 30’u inşaat
mühendisliği, 20’si İngiliz Dili ve Edebiyatı ve 24’ü Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik
bölümlerine kayıtlı ve çalışmaya katılmaya gönüllü öğrencilerdir. Araştırmanın nitel boyutunda
ise araştırmacı tarafından hem öğrenciler hem de öğretim elemanları için ayrı ayrı hazırlanan
yarı-yapılandırılmış görüşme formlarından yararlanılmıştır. Nitel verilerin toplanması
aşamasında 20 öğrenci ve 17 öğretim elemanı ile görüşmeler yüz yüze yapılmıştır.
Veri Toplama Araçları
Araştırmada öğrencilerin İngilizce hazırlık öğretim programlarına ilişkin öğrenme düzeylerinin
saptanabilmesi amacıyla araştırmacı tarafından erişi testi hazırlanmıştır. İngilizce hazırlık
öğretim programı kapsamında Bloom’un Bilişsel Alan Taksonomi’si temele alınarak hedefler ve
bu hedeflere ilişkin hedef davranışlar tespit edilerek hedef davranışlar göz önünde
bulundurularak belirtke tablosu hazırlanmıştır. Hedef davranışlar; gözlenebilir ve ölçülebilir
olmalarına dikkat edilerek, hangi koşullar altına gösterilecekleri belirtilerek ve öğrencinin
göstereceği davranışın düzeyi ifade edilerek (Gözütok, 2017) yazılmıştır. Sonraki aşamada, hedef
davranışlar doğrultusunda bir taslak test hazırlanmış ve uzman görüşüne başvurularak, kapsam
geçerliğine bakılmıştır. Bir ölçme aracında yer alan test maddelerinin ölçülmesi amaçlanan
davranışları doğru bir şekilde yansıtıp yansıtmadığı kapsam geçerliliği ile doğrudan ilişkilidir
(Büyüköztürk vd., 2016). Geliştirilen erişi testinde test maddelerinin anlaşılabilirliğini ölçmek
ve bilimsel veriler doğrultusunda tutarlılığını tespit edebilmek amacıyla İngilizce eğitimi
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alanından 2, ölçme-değerlendirme alanından 2 ve program geliştirme alanından 2 uzman
görüşünden faydalanılmıştır.
Araştırmanın nitel boyutunda ise yabancı dil hazırlık eğitimi alan öğrencilerin programın
içeriğine ve programın etkililiğine ilişkin algılarının ortaya çıkarılabilmesi ve erişi testinden elde
edilen verilerin derinlemesine incelenebilmesi amacıyla araştırmanın soruları da göz önünde
bulundurularak yarı yapılandırılmış görüşme formu araştırmacı tarafından hazırlanmıştır.
Hazırlanan görüşme formunda İngilizce hazırlık öğretim programının hedeflerine, içeriğine,
öğretim durumlarına ve değerlendirme süreçlerine ilişkin toplam 15 soru yer almaktadır.
Öğrenciler için hazırlanan görüşme formlarının yanı sıra ilgili hazırlık öğretim programlarını
yürütmekte olan öğretim elemanları için hazırlık programına ilişkin eleştirilerinin ve önerilerinin
tespit edilebileceği 10 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu araştırmacı tarafından
hazırlanmıştır. Görüşme formlarının hazırlanması süreçlerinde Yıldırım ve Şimşek (2008)
tarafından önerilen hususlar dikkate alınmış ve hazırlanan taslak görüşme formları uzman
görüşüne başvurulması amacıyla ölçme-değerlendirme alanından 2 ve program geliştirme
alanından 2 uzmana gönderilmiştir. Taslak görüşme formlarında uzman görüşleri dikkate
alınarak soru sayısında ve soruların ifade ediliş şekillerinde değişiklikler yapılarak potansiyel
problemlerin tespit edilebilmesi amacıyla 4 öğrenci ve 3 öğretim elemanı ile pilot görüşmeler
yapılmıştır. Pilot görüşmeler esnasında herhangi bir sorunun olmadığı görülmüş ve görüşme
formlarının araştırma sürecinde kullanılmasının uygun olduğu tespit edilmiştir.
Verilerin Analizi
Araştırmada kapsamında nicel ve nitel ölçme araçların kullanılarak toplanmış olup bu veriler iki
ayrı şekilde analiz edilmiştir. Kolmogorov-Smirnov testi yardımıyla nicel toplama aracından
elde edilen verilerin normal dağılıma uygun olup olmadığı, Levene testi yardımıyla ise
varyansların homojenliği tespit edilmeye çalışılmıştır. İngilizce erişi testi sonucunda araştırmaya
katılan öğrenci grubunun ön-test ve son-test puan ortalamaları arasındaki fark SPSS 28.0.1
programı vasıtasıyla bağımlı gruplarda t testi ile ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Bu veri analizi
aşamasında istatistiksel anlamlılık düzeyi olarak p<0.05 temele alınmıştır.
Araştırma bağlamında nitel verilerin çözümlenebilmesi aşamasında içerik analizinin kodlama,
temaların oluşturulması, kod ve temaların düzenlenmesi ve ulaşılan bulguların yorumlanması
(Yıldırım ve Şimşek, 2008) aşamalarından faydalanılmıştır. İçerik analizinin insanların davranış
kalıplarını dolaylı yollardan kurmuş oldukları iletişim yöntemlerinin analizinin yapıldığı bir
teknik olarak tanımlamak mümkündür (Fraenkel vd., 2012). Bu bilgiler ışığında araştırma
sürecinde nitel veri toplama araçlarından elde edilen veriler bilgisayar ortamına aktarılmıştır.
Görüşme metinleri detaylı bir şekilde okunarak verilerden elde edilen anlamlar neticesinde
kodlar oluşturulmuş ve bu kodlar yardımıyla araştırmanın sorularının yanıtlanabilmesi
aşamasında kullanılacak olan temalar belirlenmiştir. Görüşme formlarından elde edilen veriler
kod ve temalar temele alınarak düzenlenerek frekans ve yüzdelerinden faydalanılarak tablolar
yardımıyla sunulmuştur. Son aşamada ise elde edilmiş olan bulgular yardımıyla araştırmacı
tarafından yorumlar yapılarak raporlaştırma aşaması ile araştırmanın nitel verilerinin analizine
ilişkin süreçler bitirilmiştir.
Araştırmanın Geçerliği ve Güvenirliği
Araştırmanın nicel boyutunda kullanılan erişi testi araştırmacı tarafından hazırlanmıştır. Erişi
testi geliştirme süreçlerinde Bloom’un Bilişsel Alan Taksonomisi dikkate alınarak hedefler ve
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bu hedeflere ilişkin hedef davranışlar belirlenmiştir. Daha sonra dersin kapsamı ve hedef
davranışları doğrultusunda bir belirtke tablosu oluşturulmuştur. Hedef davranışlar; gözlenebilir
ve ölçülebilir olmalarına dikkat edilerek, hangi koşullar altına gösterilecekleri belirtilerek ve
öğrencinin göstereceği davranışın düzeyi ifade edilerek (Gözütok, 2017) yazılmıştır. Sonraki
aşamada, hedef davranışlar doğrultusunda bir taslak test hazırlanmış ve uzman görüşüne
başvurularak, kapsam geçerliğine bakılmıştır. Kapsam geçerliği, test maddelerinin ölçülmek
istenen davranışı yeterince yansıtıp yansıtmadığının belirlenmeye çalışıldığı bir geçerlik türüdür
(Büyüköztürk vd., 2016). Hazırlanan test maddelerinin anlaşılırlığını, bilimsel bilgilerle
tutarlılığını kesinleştirme amacıyla İngilizce eğitimi alanında 1 uzman öğretim elemanının ve
ölçme değerlendirme alanından 1 dil uzmanın görüşlerinden faydalanılarak test maddelerinde
çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Taslak erişi testinin pilot uygulaması 138 öğrenci ile yapılarak
teste son hali verilmiştir. Tüm bu süreçler sonunda elde edilen erişi testinde yer alan maddelerin
birbiri ile tutarlığının belirlenebilmesi aacıyla testin güvenirliği tespit edilmeye çalışılmış ve
testin güvenirlik katsayısı (KR20) 0.86 olarak bulunuştur.
Araştırmanın nitel boyutunda geçerlik ve güvenirliğin sağlanabilmesi için Yıldırım ve Şimşek
(2008) tarafından önerilen stratejilerden faydalanılmıştır. İç geçerliliğin bir başka deyiler
inandırıcılığın sağlanabilmesi için araştırma boyunca sürekli olarak uzman görüşlerinden
faydalanılmış ve görüşmeler derinlemesine veri elde edilebilmesi amacıyla süre bağlamında uzun
tutulmaya çalışılmıştır. Bunu yanı sıra görüşmelerden elde edilen veriler araştırmacı tarafından
özetlenerek görüşmeciden verilerin doğruluğunu tespit etmesi sağlanmıştır. Dış geçerlilik yani
aktarılabilirliğin araştırma bağlamında sağlanabilmesi için verilerin doğrudan alıntılarla
yorumlanmasına dikkat edilerek ilgili doğrudan alıntılara araştırmanın bulgular bölümünde
sıklıkla yer verilmiştir. İç güvenirlik yani tutarlılığın sağlanabilmesi için araştırma sürecinin her
aşamasında uzman görüşüne başvurularak aşamaların bilimsel bir temelde yapılmasına özen
gösterilmiştir. Nitel araştırma sürecinde elde edilen verilere ilişkin kod ve temaların
güvenirliğinin sağlanabilmesi amacıyla ölçme değerlendirme alanından bir uzmanın görüşüne
başvurulmuştur. Bunun yanı sıra verilerin analizi sürecinde kolama aşamasındaki güvenirliğin
test edilebilmesi için kodlayıcılar arası tutarlılık “Güvenirlik = Görüş birliği / (Görüş Birliği +
Görüş Ayrılığı) x 100” (Miles & Huberman, 1994) formülünden faydalanılmıştır. Bu formül
kullanılarak elde edilen kodlayıcılar arası güvenirlik ise %89,7 olarak tespit edilmiştir. Yıldırım
ve Şimşek’in (2008) birden fazla araştırmacı tarafından yapılan veri analizlerinde en az %70
güvenirliğe ulaşılması gerektiğinden bahsettiği göz önünde bulundurulduğunda elde edilen
verinin kabul edilebilir olduğu görülmektedir. Son olarak dış güvenirlik yani teyit edilebilirliğin
sağlanabilmesi için elde edilen sonuçlar ve ham veriler karşılaştırılmış ve bunun teyit
edilebilmesi için bir ölçme değerlendirme uzmanından yardım alınmıştır.

BULGULAR VE YORUM
Araştırmanın bulgular kısmı Eisner’ın Eğitsel Eleştiri Modeli ve Tyler’ın Hedefe Dayalı
Değerlendirme Modeli göz önünde bulundurularak düzenlenmiştir. Bu bölümde önce araştırma
kapsamına alınan Karabük Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nun ve İngilizce öğretim
programının genel bilgisi verilmiştir. Araştırmanın birinci alt probleminde öğretim elemanlarının
İngilizce öğretim programına ilişkin düşünceleri verilere dayalı olarak nedenleriyle birlikte
sunulmuş ve açıklanmıştır. Daha sonra araştırmanın ikinci alt problemi olan öğrencilerin
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İngilizce öğretim programına ilişkin düşüncelerine ait bulgular ortaya konmuştur. Son kısımda
öğrencilere erişi testi uygulanmış ve sonuçlar bağımlı gruplarda t testi yardımıyla sunulmuştur.
Betimleme
Araştırma kapsamına alınan yüksekokul öğrenci sayılarının bugünle karşılaştırıldığında daha
düşük olduğu ve yabancı dil hazırlık öğretim programlarının henüz başlatılmadığı süreçlerde ön
lisan, lisans ve yüksek lisans programlarının İngilizce öğretimlerinin yapılabilmesi amacıyla
rektörlüğe bağlı bir koordinatörlük olarak hizmete başlamıştır. Zorunlu İngilizce hazırlık
programlarının hizmete girmesinden sonra ilgili koordinatörlüğün 2009 yılında Yabancı Diller
Yüksekokulu'na dönüştürülmesi kararlaştırılarak 2010 yılında yüksekokul olarak hizmete
başlaması sağlanmıştır. Karabük Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan
muafiyet sınavlarında belli bir puan barajı altında kalan öğrenciler Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve
Programı (CEFR) tarafından belirlenmiş olan seviye grupları baz alınarak oluşturulan 20-22
kişilik sınıflarda etkileşimle bir şekilde yabancı dil öğrenme süreçlerini tamamlamak
durumundadırlar.
Bir öğretim yılı boyunca öğrenciler için dört farklı periyot bulunan yüksekokul bünyesinde
A1/A2/B1 ve B2 düzeyinde seviye grupları açılmaktadır. İngilizce muafiyet sınavına girmeyen
veya girip belli bir puan barajı altında kalan öğrencilerin bir öğretim yılı boyunca B2
seviyesinden başarılı olmaları gerekmektedir. Bunun yanı sıra tüm eğitim paydaşlarının
uluslararasılaşma bağlamında önem verdiği kalite ve akreditasyon kavramları bağlamında
Karabük Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde akreditasyon çalışmaları
sürdürülmekte ve ilgili yüksekokul uluslararası bir kuruluş olan EQUALS tarafından akredite
edilmiştir.
Araştırmanın Birinci Alt Problemine İlişkin Bulgu ve Yorumlar (Yorumlama)
Bubaşamada uygulamadaki İngilizce öğretim programının öğretim süreçlerine katmış olduğu
yenilikler, söz konusu yeniliklerin eğitsel bağlam göz önünde bulundurulduğuna öğretim
elemanlarının algısına dönük değeri, programın yapısına ilişkin değerlendirmeler ve programın
uygulanması süreçlerine ilişkin bakış açıları sunulmuştur.
Öğretim elemanlarına İngilizce hazırlık öğretim programının öğrencilerin ihtiyaç duydukları
bilgi ve yeterlikleri kapsayıp kapsamadığı hakkındaki görüşleri sorulmuştur. Görüşmeden elde
edilen bulgular sonucunda öğretim elemanlarının ilgili öğretim programında yer alan ve dört dil
becerisinin geliştirilmesine ilişkin kazanımların varlığı nedeniyle olumlu görüşe sahip olduğu
ortaya çıkmıştır. Ancak öğretim elemanlarından bazıları (%53) programda yer alan kazanımlarda
konuşma ve yazma becerilerine ilişkin kazanımların hem nicelik hem de nitelik açısından eksik
kaldığını belirtmişlerdir. Bunun yanı sıra öğretim elemanlarının büyük çoğunluğu (%94) öğretim
programında yer alan kazanımların gündelik yaşamda daha kullanılabilir nitelikte yer alması
gerektiği görüşünü savunmuşlardır. Araştırmadan elde edilen bu bulguların Büyükduman’ın
(2005) yapmış olduğu çalışma ile benzerlikler gösterdiği söylenebilir. Büyükduman (2005) 1997
yılında kullanılmaya başlanan ilköğretim İngilizce öğretim programlarını değerlendirdiği
çalışmasında konuşma ve yazma becerilerine ilişkin kazanımlara ulaşılmasında problemler
yaşandığından bahsetmekte ve öğretmenlerin öğretim programlarında dört dil becerisine ilişkin
kazanımların yer verilmesine olumlu görüş bildirmesine karşın uygulama boyutunda sorunlar
yaşadığını ortaya çıkarmıştır. Örnek öğretim elemanları görüşleri aşağıdaki gibidir;
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ÖE4. “Kazanımlar dört dil becerisinin geliştirilmesi için iyi ve bunlara yönelik olarak
hazırlanmış. Yani İngilizceyi kullandırarak öğretmek hedeflenmiş. Yani tam da bireyin ihtiyacına
cevap verebilecek nitelikte, birey merkezli program. Bunun olumlu olduğunu düşünüyorum
ancak yazma ve konuşma becerisine yönelik kazanımların artırılması gerekir. Bir de tabi günlük
yaşamda karşılaşacakları durumlardan örnekler verilmeli. Öğrencilere örnek diyaloglar
yardımıyla konuşma etkinliklerinin yapılabileceği kazanımlara yer verilebilir.”
ÖE10. “Yani konuşma ve yazmaya ilişkin kazanımlar çok yetersiz desem yalan olmaz. Bunların
sayısı artabilir bence.”
Öğretim elemanları ile yapılan görüşmeler sonucunda bazı öğretim elemanlarının yarısına
yakınının (%47) İngilizce öğretim programında yer alan içeriğin öğrencilerin seviyelerine uygun
olmadığı görüşüne sahip olduğu görülmektedir. Söz konusu öğretim elemanları öğretim
programında tekrar ögelerine ve örneklere yeterince yer verilmediğini ve içerikte yer alan bazı
ögelerin öğrencilerin seviyelerine uygun olmadığını belirtmişlerdir. Öğretim elemanlarının
İngilizce öğretim programının içerik ögesine ilişkin değerlendirmeleri aşağıda verilmektedir;
ÖE17. “Kazanımlar var tamam ama bu kazanımlarla içerik pek örtüşmüyor. Tekrar yapamıyoruz
o yüzden öğrenciler öğrenemiyorlar.”
ÖE13 “İçerikte örnek çok az ve bence daha da arttırılmalı. Öğrencilerin alıştırmaya ihtiyacı var
ama bu öğretim programında öyle bir şansları yok. Mesela içerik daha da basitleştirilebilir ve
öğrencileri yönlendiren daha fazla örnek verilebilir.”
Öğretim elemanlarından bazıları (%41) programda bulunan en güçlü özelliğin tüm öğrenme
süreçlerinde öğrencilerin aktif olmasına katkıda bulunması olduğunu belirtmiştir. Öğretim
elemanlarının programın bir diğer güçlü yönüne vermiş olduğu görüş ise öğretim programı
sayesinde öğrencilerin okuma ve dinleme becerilerinin olumlu bir atmosferde arttırılmasıdır.
Orhan (2001), yapmış olduğu yüksek lisans tezinde özel ilköğretim okullarında İngilizce
derslerinin devlet ilköğretim okullarına kıyasla daha ilgi çekici, öğrencilerin isteğini artıracak
şekilde, görsel ve işitsel malzemeler daha çok kullanılarak, tamamen branş öğretmenleri
tarafından, İngilizce ile ilgili etkinliklere (duvar gazetesi, afiş, v.b.) daha fazla yer vererek ve ders
kitapları dışında daha fazla kaynak kullanılarak yapıldığı sonucuna varmıştır. Bahsedilen bu
sonuçların bu araştırmadan elde edilen bulgularla benzeştiği söylenebilir. Öğretime
elemanlarının bu konuya ilişkin görüşleri aşağıda sunulmuştur;
ÖE1. “Programda okuma ve dinleme becerilerine baktığımızda daha başarılıyız bence. Okuma
ve dinleme berilerinden bahsetmek gerekirse programınızı yeterli buluyorum. Öğrencilere
severek ve eğlendirerek İngilizceyi öğretmeye çalışıyoruz.”
ÖE9. “Bizim öğrencilerimizin aktif alması bence çok iyi. Yani şöyle diyebiliriz bu program
öğrenci dostu.. Öğrenciler etkinliklere büyük bir hevesle katılıyorlar.”
ÖE12. “Öğrencilere okuma-dinleme becerilerinin geliştirilmesi süreçlerinde destek
olabildiğimizi düşünüyorum. Öğrenciler derslerde hem aktif hem eğleniyorlar. Ben de konuları
anlatırken zevk alıyorum”
Öğretim elemanlarına program esnasında kullanılan araç-gereçler hakkında ne düşündüğü
sorulmuştur. Görüşmeden elde edilen bulgular, öğretime elemanlarının yarısından çoğunun
(%53) İngilizce öğretim programı kapsamında önerilen araç gereçlerin kullanışlı ve ulaşılabilir
olmasına ilişkin olumlu görüşe sahip olduğunu ortaya çıkarmaktadır. Öğretim elemanlarından
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bazıları önerilen araç ve gereçlerin niteliğinin ve sınıf içinde sağlanan teknolojik donanımın
yabancı dil öğretme süreçlerinde destekleyici bir rol olduğundan bahsetmiştir. Öğretim
elemanlarının konuya ilişkin değerlendirmeleri aşağıdaki gibidir;
Ö3. “Ders araç gereçlerimiz her zaman tamdı. Kitap zamanında geldi. Kitaba ilişkin cd kitapla
birlikte verildi. Diğer çalıştığım yerlerdeki tecrübelerim sonunda normalde kitap gelir cd gelmez
diyebilirim. Beklemek zorunda kalmadık.”
Ö15. “Bu sistemle yabancı dil öğrenileceğinin daha eğlenceli olduğuna inanıyorum. Çünkü
araçsız gereç olmadan sadece kitap kullanarak yabancı dil öğrenilmez. Akıllı tahta ve teknolojik
donanımlarla birlikte öğrencilerin ilgisi çekilebilir ki bu özellikler bizim sınıflarımızda ve
programımızda var.”
Öğretim elemanlarına İngilizce öğretim programının değerlendirme öğesine ilişkin sorular
yöneltilmiştir. Öğretim elemanlarından bazıları değerlendirme öğesi olarak konuşma ve yazma
çalışmalarından faydalanıldığını ve bu uygulamayı da öğrencilerin öğrenme süreçlerinin daha
detaylı bir şekilde anlaşılması gerektiği için yaptıklarını belirtmişlerdir. Araştırmanın bu kısımla
ilgili bulguları Güneş’in (2009) yapmış olduğu çalışmanın aksine öğretim elemanlarının
değerlendirme öğesine ilişkin olumlu görüşleri olduğunu ortaya çıkarmıştır. Güneş (2009)
ilköğretim 5. sınıf İngilizce dersi öğretim programına ilişkin öğretmen görüşlerinin ortaya
çıkarılmasını amaçladığı çalışmasında öğretmenlerin programda yer alan ölçme ve
değerlendirmeye ilişkin bilgilerin uygulanması noktasında güçlükler yaşadıklarını ortaya
çıkarmıştır. Öğretmenler programda yer verilen ölçme ve değerlendirmeye ilişkin yöntem ve
tekniklerin örneklerle desteklenmediğini, bu nedenlerle hangi değerlendirme yöntem ve tekniğini
nasıl kullanacağına ilişkin bilgilendirmenin eksik kaldığını ve uygulama boyutunca büyük
sorunlar yaşandığını belirtmişlerdir. Bu sonuçlar, bu araştırmadan elde edilen bulgularla
örtüşmemektedir. Öğretim elemanlarından bazılarının programın değerlendirme öğesine ilişkin
değerlendirmeleri aşağıda sunulmuştur;
Ö6. “Bireysel olarak öğrencilerin öğrenme süreçlerini daha iyi anlayabilmek için konuşma ve
yazma ödevlerini değerlendirme süreçlerinde kullandık. Bu farklı yöntemlerin kullanılması
açısından önemli bana göre.”
Ö4. “Bir vize bir final yapıyoruz ama sadece yazılı sınavları baz almıyoruz. Konuşma yazma
ödevleri var, sınıf içi katılım notları var. O yüzden öğrencileri farklı tekniklerle
değerlendiriyoruz.”
Araştırma kapsamında öğretim elemanlarına sorulan diğer bir soru da programın iyileştirilmesi
ve daha etkili bir şekilde yürütülmesi için programla ilgili verebileceği önerilerin olup olmadığı
sorusudur. Öğretim elemanlarının büyük çoğunluğu (%94) programın etkili bir şekilde
uygulanabilmesi için ders sayısının artırılması ve sınıf mevcutlarının mümkünse azaltılmasına
yönelik beklentilerini ifade etmiştir. Araştırmanın bu bulgusu Küçüktepe ve Baykın (2014)
tarafından İngilizce öğretmenleri ile yapılmış olan araştırmanın bulguları ile benzerlik gösterdiği
söylenebilir. Küçüktepe ve Baykın’ın (2014) yapmış olduğu çalışma sonunda programın
uygulanmasının mevcut ders saati ile mümkün olmayacağı anlaşılmıştır. Öğretim elemanlarının
programın geliştirilmesine ilişkin diğer önerileri ise ünite sayısının azaltılması öğrencilerin daha
aktif bir şekilde katılabilecekleri konuşma bölümlerinin eklenmesi şeklinde sıralanabilir.
programın iyileştirilmesine yönelik örnek öğretim elemanları önerilerini aşağıda sunulmuştur;

550

VII. INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
April 22-24, 2022, Antalya, Türkiye

Ö8. “Yeni başlayanlar için programın yoğun olduğunu düşünüyorum. Programı bütün olarak
başarılı buluyorum ama sanki ünite sayısı biraz fazla. Ders saatleri bu şekilde olacaksa yani
değişmeyecekse bu kadar yoğun bir program olmamalı.”
Ö11. “Haftada 20 saat olması bizleri çok zor durumda bırakıyor. Ders saati arttırılmalı bence.”
Ö12. “Haftalık ders saati az ve sınıf mevcutları bence yabancı dil öğretilmesi için çok fazla. Sınıf
sayısı en fazla 15 olmalı.”

Araştırmanın İkinci Alt Problemine İlişkin Bulgu ve Yorumlar (Yorumlama)

Bu aşamada uygulamadaki İngilizce programının yapısının öğrencilerin dil öğrenme süreçlerine
kattığı eğitsel değer öğrencilerin görüşleri çerçevesinde sunulmaktadır. Öğrencilerin İngilizce
hazırlık programının hazırlık ve uygulama sürecine ilişkin bulgulara frekans dağılımı ve yüzdelik
değerleri Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Öğrencilerin Program İle İlgili Görüşleri
Temalar Analiz Birimi
Hedeflerin Bireylere Uygunluğu,
Öğrencilerle Paylaşılması
Hazırlık Farkındalık kazanma

Süreç

Programa

İlişkin

f

%

Bilgilerin 7

35

10 50

Dil Kaygısı

3

TOPLAM

20 100

Eksik konular

2

İçerikten memnuniyet

18 90

15

10

20 100
TOPLAM
Öğrencilerin yarısı (n=10) İngilizce hazırlık öğretim programının kendilerine yabancı dil
öğrenmenin önemine ilişkin farkındalığın arttırılması hususunda katkı sağladığını dile
getirmektedir. Bazı öğrencilerin (n=3) kur sisteminden kaynaklı kaygılarının olduğu ve B2
düzeyinde İngilizce seviyesinin bitirilememesi neticesinde yıl tekrarı yapma kaygısının
bulunduğu ortaya çıkarılmıştır. Bir kur dönemi boyunca programa ilişkin bilgilerin öğrencilerle
paylaşılması ve hedeflerin bireylerin özelliklerine uygun oluşu öğrenciler (n=7) tarafından
olumlu karşılanmaktadır. Çünkü ilk defa karşılaştıkları kur sisteminde yaşamlarında işlerine
yarayacaklarını düşündükleri konuların yer aldığı ve öğretim sürecinde bireysel farklılıkların göz
önünde bulundurulduğu söylenebilir. Ancak bazı öğrencilerin (n=2) programın içeriğine ilişkin
eleştirileri olduğu ortaya çıkarılmış ve öğrencilerin gündelik hayatlarında kullanabilecekleri
yapıların öğrenilmesinin programı daha etkili yapabileceği tespit edilmiştir. Bu bulgudan da
anlaşılacağı üzere eğitim söz konusu olduğunda verilecek olan bilgilerin uygulamaya dönük
olması gerektiği başka bir ifadeyle bilginin yaşantı ve pratik ile ilgili olan yönü son derece
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önemlidir taşır (Bakır, 2007). Ayrıca Gözütok (2017) ders içeriklerinin hazırlanması sürecinde
dengeli bir dağılımın öneminden bahsetmektedir. Araştırmanın bulguları da bu görüşleri
destekler niteliktedir. Öğrencilerin İngilizce hazırlık programının hazırlık ve uygulama sürecine
ilişkin görüşlerinden ulaşılan bulgulara aşağıda yer verilmiştir:

Ö3. “Programın hedefleri var ne yapılması gerekenler belli ne öğreneceğimiz bizden nelerin
beklendiği hepsi çok açık. Odak noktası biziz programda.”

Ö7. “Tabii herkesin dersi anlama kabiliyeti farklılık gösterir kişiden kişiye. Bence program bunu
göz önünde bulundurarak düzenlenmiş. Kişiden kişiye göre değişmesi bence çok iyi.”

Ö4. “Biz arkadaşlarla da konuştuk bunu. Ben dil bölümünde de okudum ilk başlarda zorluk
çekeceğimizi biliyordum ama B2 seviyesini bitiremezsek sene tekrarı yapmamız gerekmesi çok
saçma.”
Tablo 2. Öğrencilerin Öğretme-Öğrenme Sürecine İlişkin Görüşleri
Temalar

Beceriler

Yönlendirme

Demokratik
ortamı

Analiz Birimi

f

%

Becerilere eşit önem vermeme

9

45

Konuşma becerisine önem verilmemesi

11 55

TOPLAM

20 100

Etkili İletişim

9

45

Fikir alış verişi

8

40

Aktif bir şekilde dinleme uygun kaynaklara yönlendirme

3

15

TOPLAM

20 100

Söz hakkına sahip olma; söz hakkı olduğunu bilme

4

20

2

10

6

30

Öğrencilerin rahat hissetmelerini sağlama; duygu 8
düşüncelerine önem verme; saygı duyma; saygılı bir ortam
oluşturma

40

sınıf Demokratik ortam yaratma; demokratik olma
Farklı bakış açılarına saygı duyma

TOPLAM

20 100

Yabancı dil öğrenme ve öğretme süreçlerinde derslerde sadece konuların aktarılmasına
odaklanılmamakta bu konuların otantik ortamlarda ve değişik zamanlarda ne şekilde
kullanılacağı, potansiyel problemlerin ne olabileceği ve bu problemlere ilişkin hangi çözüm
önerilerinin önerilebileceğine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca öğrencilere eleştirel
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düşünme becerisinin kazandırılması ve öğrenilen konuların gündelik yaşamda nasıl
kullanılabileceğinin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Öğrencilerin öğrenme-öğretme sürecine
ilişkin bulgulardan yola çıkarak bunun gerçekleştirildiği söylenebilir. Ancak dil öğrenme
süreçlerinde dört dil becerisinin geliştirilmesi önemli bir süreç ve amaçtır. Gass ve Selinker
(2008) eğitimin her alanında olabileceği gibi dil öğrenme süreçlerinde öğrenilmesi hedeflenen
dilde ortamların etkili bir şekilde düzenlenmesinin ve uygun materyallerin seçilmesinin üzerinde
durmaktadır. Araştırmanın öğrenci görüşlerinden elde edilen bulgular da program içeriğinin yanı
sıra öğretim elemanının bu içeriği sunuş biçiminin önemli olduğunu ortaya çıkarmaktadır.
Araştırmaya katılan öğrencilerden bazılarının özellikle konuşma becerisinin öğrenilmesi
sürecinde sorunlar yaşadıkları söylenebilir. Programın uygulama aşamasında yaşanan zorluklara
ilişkin yapılan görüşmelerde öğretim elemanlarının konuşma becerilerine yönelik etkinliklerin
planlanması sürecinde ve öğrencilerle yabancı dilde iletişim kurulmasında zorluklar yaşadıkları
ortaya çıkarılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bu bulguların Saatçi’nin (2008) yapmış
olduğu çalışma ile benzerlik gösterdiği söylenebilir. Saatçi (2008) yapmış olduğu araştırmada
İngilizce öğretmenlerinin konuşma becerilerine ilişkin etkinliklerin yapılması noktasında
eksiklikleri olduğu tespitini yapmıştır. Dolayısıyla öğretim elemanları tarafından dört dil
becerisine eşit düzeyde önem verilmesi halinde programın değerinin artacağı görülmektedir. Bu
bulgulara ilişkin öğrenci ifadeleri aşağıda örneklendirilmiştir:
Ö11. “Daha öncesinde Almanca öğrendim fakat ilk başlarda öğrenirken hiç dışarıda
konuşamazdım. Çünkü hep yapay olarak anlatılırdı. Ama burada öyle olmadı. Gerçek hayatla
çok bağlantı kurduk.”

Ö20.“Dinleme becerisine biraz fazla önem verdik gibi. Bunun yerine konuşma becerisine önem
verseydik daha iyi olurdu. Dinlediğimizde belki bir şeyler anlayabiliyoruz ama yine de
konuşmaya gelince iş çuvallıyoruz. Belki anladığımda heyecanlanıyordum ama hoca soru
sorunca cevap vermeye gelince iş maalesef kendimi kötü hissediyordum. Çünkü cevap
verebilecek kadar kendimi yeterli görmüyordum. Hala da görmüyorum diyebilirim utanarak.”

Ö4.“Bence çıkarılmasın ama eşit derecede önem verilsin. Sanki dinleme ve okumaya çok önem
verdik ama yazma konuşmaya o kadar önem vermedik. Yani nasıl diyeyim. Bence okuma ve
dinleme çıkarılmamalı ama onlara daha az önem verilip yazma konuşmaya önem verilmeli.
Sonuçta bu dili diğer insanlarla anlaşmak için öğreniyoruz ama konuşamadıktan sonra ne
anlamı kaldı.”

Ö6. “Aslında tüm beceriler önemli. Ben yabancı dil çıkışlıyım ve dolayısıyla lisede de İngilizce
öğrendim. Nasıl desem. Hep belli becerilere odaklanılıyor ama az önce de söyledim. Bence
konuşmaya daha çok önem verilmesi lazım. Çünkü öğrendiklerimizi aktarabilmemizin en önemli
yolu konuşabilmek.”

Kuşkusuz ki yabancı dil öğrenme ve öğretme süreçlerinde karşılıklı iletişimin ve öğretim
elemanları tarafından öğrencilere yapılacak olan yönlendirmenin önemi büyüktür. Çünkü
özellikle yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanları yabancı dil öğretme süreçlerinde
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öğrencileri yönlendirme hizmetini verebilecek en önemli paydaştır. Tüm eğitim kurumlarında
yer alan yöneticileri, uzmanlar ve, öğretmenler ve öğretim elemanları gibi paydaşların ana
amaçlarından biri öğrencilerin kendilerini gerçekleştirebilmelerinde uygun bir yönlendirme
hizmetinin verilmesidir. Öğretmenler eğitim kurumlarında öğrencilerle en fazla zaman geçiren
paydaş olarak öğrencilerin gelişimlerini en yakından izleyebilmekte ve öğrencilerin kişisel,
mesleki ve sosyal problemlerinin tespit edilebilmesi ve onların yönlendirilebilmesinde önemli
rol oynamaktadırlar (Yeşilyaprak, 1999).

Ö10. “Öğretmenimiz gerçekten çok iyiydi. Ne sorarsam sorayım ya da nerede olursam olayım
bana direkt cevap verecek kadar iyi. Ve ben bunu gerçekten yaşadım çok da mutlu oldum ve
kendimi rahat hissettim. Onun dışında bize farklı kaynaklar önerdi ve bunlar çok yararlı oldu.”

Ö17. “Öğretmenimiz harika bir insan. Motivasyonumuzu yüksek tutmak için elinden gelenin
fazlasını yaptığını diyebilirim. Öğrenmemiz için çok çabaladı hatta. Anlatıp geçiyorum
havasından ziyade gerçekten bir şeyler öğretmek isteyen bir kadın. Ve bu yüzden de her birimizle
tek tek ilgilendi.”
Tablo 3. Öğrencilerin Değerlendirme Süreci İle İlgili Görüşleri
Tema

Analiz Birimi

f

%

Değerlendirme Olumsuz Yük gibi görme; yapmış olmak için yapma; olumlu 12
olmaması, gereksiz olması, sertifika kaygısı
Değişik
değerlendirme
koşulmaması,

yöntemlerinin

işe

60
554

4 20

TOPLAM

16

80

Farklı yöntemlerin işe koşulması

4

20

TOPLAM

20

20

Olumlu

Eğitimde değerlendirme sürecinin soyutlanmış bir öge olarak düşünülmeyip öğretim
programlarının ayrılmaz bir parçası olarak görülmesi hem öğrenciler hem öğretmenler açısından
büyük önem taşımaktadır. Hazırlanan programların başarıya ulaşabilmesinde programlarda yer
alan hedeflerin kazandırılması ve bunların değerlendirilmesi önemli rol oynamaktadır.
Geleneksel eğitim-öğretim ortamlarında değerlendirme çoğunlukla öğretim sürecinden
soyutlanmakta ve sıklıkla çoktan seçmeli testlere yer verilmektedir. Ancak ölçme ve
değerlendirme işleminin tüm sürece yayılması gerekmekte, başka bir deyişle sadece öğrenme
sürecinin başında veya sonunda yapılmaması gerekmektedir. Bunun yanı sıra Leong (2012) tüm
değerlendirme süreçlerinde öğrencilerin de değerlendirme sürecine katılmaları ve eksik ve güçlü
yanlarını tespit etmeleri gerektiğini vurgulamaktadır. Ancak öğrenci görüşlerinden
değerlendirme boyutuna ilişkin bulgulara bakıldığında öğrencilerin değerlendirme yöntemlerini
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sıklıkla eleştirdikleri ve farklı değerlendirme yöntemlerinin işe koşulmasının öneminin üzerinde
durdukları anlaşılmaktadır. Bu bulgulara ilişkin öğrenci ifadeleri aşağıda örneklendirilmiştir:

Ö13. “Artık sınav yapmasınlar. 2022 yılına geldik hala önümüze bir sınav kağıdı veriyorlar ve o
sınavda ne yaparsak ona göre başarılı oluyoruz. Gerçi öğretmenimiz süreç boyunca her derste
bizi değerlendirdi ama sonuçta yine bir sınav olduk. Sınav olduktan sonra da sen başarılısın sen
başarısızsın diye bizleri etiketliyorlar. Artık bundan vazgeçsinler.”

Ö1.“Bence sınavsız yaşam çok güzel. Sınav olmasın. Yapmasınlar artık sınav. Bence artık
sınavın modası geçti. Artık teknoloji çağındayız ve önümüze kağıt verip böyle sınavlar yapmaları
saçma bence. Ama öğretmenimiz kurs sokur boyunca bize konuşma ve yazma uygulamaları
yaparak değerlendirdi. Bu güzel bir şeydi. Hep böyle olsa keşke.”

Araştırmanın Üçüncü Alt Problemine İlişkin Bulgu ve Yorumlar (Yorumlama)

Araştırmanın üçüncü alt amacının test edilmesi amacıyla dönem başında uygulanmış olan erişi
testi son test olarak tekrar uygulanmış ve sonuçlar bağımlı gruplarda t testi ile analiz edilmiştir.
T testi sonuçları aşağıda Tablo 3’te verilmiştir:
Tablo 3. Ön Test ve Son Test Sonuçları
n
Ön Test

Min Maks x

258 5

Son Test 258 22

ss

555

t

53

32.3 10.04 -14.75

69

47.8 11.28

*p<0.05; Ön-test ve son-test puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık. x :
Aritmetik ortalama, ss: Standart sapma

Tablo 3’te görüldüğü gibi erişi testi ön test ve son test puan ortalamaları arasında anlamlı fark
olduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda zorunlu İngilizce hazırlık öğretim programının
öğrencilerin İngilizce dil becerilerindeki yeterlik seviyelerini anlamlı düzeyde geliştirdiği
söylenebilir.

SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER
Öğrencilerin programın kazanımlarına ulaşma düzeylerini belirlemek amacıyla araştırmacı
tarafından geliştirilen erişi testinden, okuma ve dinleme becerilerinde programın öncesinde ve
sonrasında aldıkları puanlar arasında son test ortalama puanları lehine istatistiksel açıdan anlamlı
bir fark olduğu ortaya çıkmıştır. Bu bulgu İngilizce hazırlık öğretim programının öğrencilerin
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yabancı dil becerilerindeki hedef davranışlarına ulaşma düzeyinde etkili olduğunu
göstermektedir. Öğrencilerin aktif rol üstlenmesi ve derslere yüksek katılımın gerekmesi,
öğrencilerin ilk etapta yaşadıkları zorluk olarak göze çarpmaktadır. Ancak uygulama akışında
önyargılardan sıyrılan öğrencilerin özellikle okuma ve dinleme becerilerinde kişisel stratejiler
geliştirerek ve öğretim elemanlarının da yardımıyla sorunların üstesinden gelmeyi başardıkları
söylenebilir.
Öğretim elemanlarının ve öğrencilerin İngilizce hazırlık öğretim programında dört dil becerisini
geliştirmeyi yönelik kazanımların bulunmasına hakkında olumlu görüşe sahip olduğu, ancak
programda yazma ve konuşma becerilerinin daha yoğun bulunması konusunda görüş birliğine
vardıkları söylenebilir. Dolayısıyla programın dört dil becerisine eşit düzeyde önem verilerek
hazırlanması ihtiyacının yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. Bunun yanı sıra ölçme
değerlendirme süreçlerinde konuşma ve yazma ödevlerinin işe koşulmasının öğrenciler
tarafından olumlu değerlendirildiği sonucuna varılmıştır.
Öğretim elemanları programın kazanımlarını etkili bir yabancı dil eğitim hizmeti verilebilmesi
için gerekli hedef davranışlar olarak görmektedir. Ancak, öğrencilerde bir farkındalık
oluşturması bakımından yararlı görünse de, program içeriğinin etkili bir yabancı dil eğitim süreci
için gerekli bilgi ve becerilerin tamamını kapsayacak şekilde organize edilmediği belirlenmiştir.
Öğretim elemanları ile yapılan görüşmeler sonucunda, içeriğin detaylandırılması ve öğrenme
sürecinin farklı yöntem ve uygulamalarla zenginleştirilmesi gerektiği anlaşılmıştır. Dolayısıyla
öğretim programının öğretme ihtiyaçlarını karşılamak için yeterince başarılı olamadığı ve
iyileştirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.
Öğretmen ve öğrenciler programın öğrenci merkezli olduğunu, öğrencilerin tüm öğrenme
süreçlerinde kendilerini rahat ifade edebildiklerini ve dolayısıyla öğrencilerde kalıcı bilgi
birikiminin olduğunu belirttikleri için programın bu yönlerden güçlü olduğu sonucuna varılabilir.
Çünkü herhangi bir öğretim programının öğrenci merkezli olması öğrenme ve öğretme
süreçlerinin başarıyla ulaşabilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu bilgiler ışığında ileride
yapılacak olan çalışmalara ve İngilizce hazırlık öğretim programlarının geliştirilmesi süreçlerine
ilişkin şu öneriler sunulabilir;
•

Üniversite öğrencilerine gerekli yeterliklerin kazandırılması için önce hangi yeterliklerin
gerekli olduğunun belirlenmesi şarttır. Bir ihtiyaç analizi çalışması yapılarak İngilizce
öğretim programlarında kazandırılması gereken temel beceriler belirlenebilir ve hedef
davranış olarak programa eklenebilir.

•

Yapılan öğretim sonucunda, yazma ve konuşma becerilerine ilişkin kazanımların hem
öğrenciler hem de öğretim elemanları tarafından yeterli bulunmadığı tespit edilmiştir.
Dolayısıyla hazırlanacak olan İngilizce hazırlık öğretim programlarının bu kazanımlara
daha fazla ağırlık verilebilir.

•

Ölçme değerlendirme süreçlerinde özellikle tüm sürecin değerlendirilmesi ve bu
değerlendirilme sürecinin öğrenciler tarafından bilinmesi öğrencilerin motivasyonlarının
arttırılabilmesinde önemli bir rol oynayabilir.
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ÖZET
Kentler kırsal alanlara nazaran heterojen yapıya sahip; nüfus ve sektörel bazda yoğun, ekonomi
ve istihdam olanakları daha gelişmiş yerleşmiş alanlarıdır. İnsanların kırsaldan kente göç
etmelerinin temel nedenleri ekonomi, kültür, eğitim, sağlık ve idari fonksiyonlara bağlı
olabilmektedir. Bireylerin aile yaşamlarında çocuklar önemlidir. Kentsel yaşamın tercih
nedenlerinden biri çocukların sahip olabileceği fırsatlar olabilmektedir. Kentsel yaşamın içinde
çocuklara verilen öneminde bu yönde olması gerekmektedir. Kentler her türlü yaş, cinsiyet,
köken, gelir ve eğitim durumundan bireyleri barındırır. Kent yönetimlerinin bu bireylerin hepsine
kentsel hizmet sunması gerekmektedir. Öyleyse kentli memnuniyeti bakımından çocuklar da
paydaş rolündedir. Kent planlama açısından çocukları ön planda tutan yaklaşımlardan biri
“Çocuk Dostu Kentler”dir. Kent yönetimi süreç, politika ve bütçelemelerinde çocuklara önem
verilmesi mantığı hakimdir. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleriyle bağlantılı
bakış açısındadır. Çocuklar açısından yaşam kalitesinin artıracak; kentsel hizmet planlamasında
çocuk katılımcılığına yer verebilecek bir tutum içermektedir.
Bu çalışma; çocuk dostu kent tanımından hareketle, kentlerdeki yaşanabilirliğin çocuklar
açısından nasıl olması gerektiğini irdelemektedir. Bu planlama yaklaşımı başarıyla uygulayan
belediyelerden biri Kadıköy’dür. Çalışmada Kadıköy Belediyesi’nin çocuk kentliler için yaptığı
çalışmaları ele alarak çocuk dostu kent yaklaşımının yorumlaması yapılmaktadır. Çocuk Dostu
Kent yaklaşımı Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin maddelerinin hayata
geçebildiği yaşam alanlarını ifade etmektedir. Sağlık, eğitim, barınma, temiz su, kentsel altyapı,
yeşil alan, kültürel faaliyet ve ulaşım hizmetlerinin kentteki çocuklara eşit erişebilir biçimde
sunulmasını hedeflemektedir. Esasen bu hizmetler kentsel yaşam kalitesinin olmazsa
olmazlarıdır. Başka bir deyişle; geleceğimizin garantisi çocukları ön planda tutan bu planlama
düşüncesinin toplumun bütününe fayda sağlayabileceği açıktır. Bu nedenle yaygınlaşmasına
destek olmak gereklidir. Çocuk dostu kentsel planlamanın sadece o kente değil; bölge ve ülke
bazında iyileşmeler yaratabileceği açıktır.
Anahtar Kelimeler: Kent, Kent Planlama Yaklaşımları, Çocuk Dostu Kent, Kadıköy
CHILD FRIENDLY CITIES IN CITY PLANNING AND BEING CHILDREN IN
KADIKOY
ABSTRACT
Cities have a heterogeneous structure compared to rural areas. Population and sectoral basis are
densely settled areas with more developed economy and employment opportunities. The main
reasons for people to migrate from rural to urban areas may be related to economy, culture,
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education, health, and administrative functions. Children are important in family life. One of the
reasons for choosing urban life is the opportunities offered to children. The importance given to
children in urban life should be in this direction. Cities accommodate individuals of all ages,
genders, origins, incomes, and educational backgrounds. Urban administrations are required to
provide urban services to all these individuals. Therefore, children also play a stakeholder role
in terms of urban satisfaction. One of the approaches that prioritize children in terms of urban
planning is “Child Friendly Cities”. The logic of giving importance to children is dominant in
the processes, policies, and budgeting of the urban administration. It is in connection with the
United Nations Sustainable Development Goals. It will increase the quality of life for children;
includes an attitude that can include child participation in urban service planning.
This study; defines a child-friendly city. It examines how livability in cities should be for
children. The child-friendly city approach is interpreted by considering the works of Kadıköy
Municipality for the child urbanites. The Child Friendly City approach refers to the living spaces
where the articles of the United Nations Convention on the Rights of the Child can be
implemented. It aims to provide health, education, shelter, clean water, urban infrastructure,
green space, cultural activities, and transportation services to children in the city in an equally
accessible way. In fact, these services are indispensable for the quality of urban life. In other
words, this planning idea, which prioritizes children, who is the guarantee of our future, can
benefit the whole of society. Therefore, it is necessary to support its dissemination. Child-friendly
urban planning is not only for that city; It can create improvements on a regional and country
basis.
Keywords: City, Urban Planning Approaches, Child Friendly City, Kadıköy
GİRİŞ
Kent tanımı yapılırken kullanılan çeşitlilik vurgusu içerisinde çocukların önemli bir yeri vardır.
Dünya genelinde kentsel yaşamın tercih edildiği bilinen bir gerçektir. 2021 Aralık verilerine göre
84.680.273 kişi olan Türkiye nüfusunun %93,2si il ve ilçe merkezlerinde yaşamaktadır (TÜİK,
2022). Kentsel yaşam kalitesini çağdaş bir seviyede tutabilmek adına sunulması gereken yerel
yönetim hizmetleri yasayla belirlenmiştir. Yerel yönetimlerin görevleri 5393 sayılı Belediye
Kanunu’nun (2005) 14. maddesine yer almaktadır. Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak
şartıyla; “İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri;
çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans;
şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat,
turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma;
ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile
nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.” Burada yer alan
hizmetler çocuk kentlilerin yaşamını konforlu hale getirebilecek niteliktedir.
Çocuk tanımı yaş faktörü üzerinden ele alınmaktadır. Birleşmiş Milletler, bir bireyin çocuk
olarak tanımlanabilmesi için 18 yaş altı olması gerektiğini belirtmektedir (UNICEF, 2022).
Çocukların ne gibi haklara sahip oldukları “Çocuk Haklarına Dair Sözleşme”de yer almaktadır.
Çocukların sağlıklı gelişmesi ve esenliği için değer görmesi; barış, eşitlik, hoşgörü, eşitlik ve
dayanışma ortamında yaşamasının gerekliliği vurgulanmıştır. Ayrımcılığa maruz kalınmaması,
çocuğun temel yararının esas alınması en önemli husustur. Ekonomik, sosyal ve kültürel haklar
açısından kurumlar arası iş birliği önemlidir. Dinlenme, boş zaman değerlendirme, oynama ve
yaşına uygun eğlence (etkinliklerinde) bulunma ve kültürel ve sanatsal yaşama serbestçe katılma
hakkına sahip olması önem taşımaktadır. Çocuk dostu kent; çocuklara verilmesi gereken bu
hizmetlerin yerel yönetim politikaları sayesinde tüm şehrin yaşanabilirliği bakımından
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değerlendirilmesine fırsat tanıyabilmektedir. Kentin gündemine çocuğu alarak tüm şehir
yönetiminde katılımcılık; eşit erişilebilirlik, kültür, spor, sanat ve rekreasyon gibi faaliyetlerin
gelişmesine katkı sunmaktadır.
Çocuk dostu kent olgusu Habitat 2 toplantısında kullanılmaya başlanmıştır (T.C.Dışişleri
Bakanlığı, 2022). Bu yaklaşım çok sayıda bilim insanı tarafından farklı yönleriyle ele alınmıştır.
Riggio(2002) kentlerin çocukların sağlıklı, korunaklı, eğitici, ufuk açan, kapsayıcı, kültürel
bakımdan zengin bir çevreye yönlendirilme haklarının bulunduğu yerler olmasını sağlamak için
geliştirilmesi gerektiğini savunmaktadır. Özkan ve Küçükerbaş(2020) çocukları şiddetten ve
ayrımcılıktan uzak tutabilmek için fiziksel ve toplumsal ortamlar yaratabileceğinden söz
etmektedir. Sokakların, yayaların öncelikli kullanıma sahip olduğu, çocukların güvenli bir
biçimde koşabileceği, bisiklet, kaykay, paten gibi araçlar yardımıyla çeşitli oyunlar
oynayabileceği, trafiğin belli bir hız limitinin altında seyredeceği mekânlar olması gerekliliği
üzerinde durulmaktadır.
Bu çalışma çocuk dostu kent yaklaşımı üzerinden kent planlamadaki çağdaş yaklaşımların
kentsel yaşam kalitesine olan olumlu etkisini irdelemektedir. Kadıköy Belediyesinin çocuk
kentlilere olan hizmetleri ele alınarak çocuk dostu kent planlamasının incelenmesi yapılmaktadır.
Çocuklara yapılan her yatırımın toplumsal uzlaşma ve iyileşmeye olan etkisi yadsınamaz. Bu
nedenle bu yaklaşımlara dair farkındalığın artırılmasının olumlu etkileri olabilecektir.
ÇOCUK DOSTU KENT KAVRAMI VE KENT PLANLAMA
Çocuk dostu kent kavramı çocukların uluslararası anlamda çocuk haklarının ele alındığı
“Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi” ile filizlenmeye başlamıştır (UNICEF, 2022).
İkinci HABITAT konferansında fikir olarak ortaya atılmıştır. Çocuk hakları sözleşmesinde
çocukların zihinsel ve bedensel anlamda sağlıklı gelişimlerini tamamlayabilmeleri adına hak ve
özgürlüklerinin olduğu vurgulanmaktadır. Çocuk dostu kent kavramı, çocuk haklarını daha çok
yerel yönetim hizmetleri açısından yorumlamaktadır. UNESCO ve UNICEF çocukların
yaşamdaki haklarının iyileştirilmesi ve daha yaşanabilir bir dünya yaratabilmek adına olumlu
girişimlerde bulunmuştur. Avrupa Çocuk Dostu Kentler Ağı bu amaçlardan biridir (ENCFC,
2022). Çocuk dostu şehir hareketi iş birliğini teşvik etmeyi, çocukların refahını ve aktif
katılımlarını teşvik eden yaşanabilir, sürdürülebilir tasarımları, hizmetleri ve projeleri teşvik
etmeyi hedeflemektedir. Çocukların kent yaşamını iyileştirmek adına, her biri yüzün üzerinde
katılımcının yer aldığı uluslararası bilimsel konferanslar düzenlemektedir. Tablo-1’de Avrupa
Çocuk Dostu Kentler Ağı tarafından düzenlenen konferanslar yıllar itibariyle, ele aldıkları
temalarla gösterilmektedir. Tablo ENCFC’nin internet sayfası üzerinden edinilen bilgilerle yazar
tarafından hazırlanmıştır.
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1:

Avrupa

Çocuk

Dostu

Kentler

Ağı

Tarafından

Düzenlenen

Konferanslar

Yukarıda sıralanan konferanslar sayesinde çocuk dostu kent uygulamalarının teorik ve pratik
bilgilerinde paylaşım ortamı doğmaktadır. Avrupa Çocuk Dostu Kentler Ağı (ENCFC)na üye
ülkeler arasında Avusturya, Belçika (Flanders), Belarus, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs,
Danimarka, Fransa, Almanya, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Portekiz, İspanya, İsveç, İsviçre,
Hollanda, Türkiye ve İngiltere yer almaktadır (van Gils, 2012).
Çocuk dostu kentler kurmadaki temel amaç aşağıdaki gibidir:
•
•
•
•
•

Çocukların şehirlerdeki konumlarını güçlendirmek ve çocuk dostu ortamlar geliştirmek,
Çocuk haklarını teşvik etmek ve yerel şehir planlamasında çocuk haklarını yansıtabilmek
Kentteki paydaşları bu ortak hedefler etrafında birleştirmek; araştırma ve ilginç
uygulamalar için bir platform sağlamak.
Destekleyici ortamlar yaratmada çocuklara ve gençlere söz hakkı vermek.
Oyun oynama fırsatlarını geliştirmek; zengin bir sosyal ve kültürel hayatın yaratabilmek

Fiziki anlamda kentsel planlama çocuklara uygun konut alanları dışında özel ve kamusal
mekanları sağlamaktadır. Bunun çocuklar için önemi büyüktür. Ancak bunun yanı sıra temel
kentsel altyapı olanaklarına sahip olmak son derece önemlidir. Temiz su, kanalizasyon, ulaşım,
internet, oyun parkı, spor alanı, kültür tesisi gibi kentsel hizmetlere sahip olabilmek gereklidir.
Hava, su ve gürültü kirliliğinden arınmış yaşam alanları çocukların gelişimi için değer
taşımaktadır. Sosyal gelişimlerinin düzgün işleyebilmesi için güvenli bir çevre ve kentsel katılım
olanaklarının bulunması da göz ardı edilmemelidir.
UNICEF’in Çocuk Dostu Şehirler Girişimi, 1989 yılında Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği
tarafından benimsenen Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeyi dayanak almaktadır. Çocuk Dostu
Kent unvanı, belgelendirmeyi değerlendiren sektörler arası bir jüri tarafından dört yıl süre ile
verilmektedir. Program için, web sitesi ve çok sayıda göstergeyi içeren bir anket dahil olmak
üzere, süreçte şehirleri desteklemek için yararlı araçlar geliştirilmiştir.
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Çocuk Dostu Şehirler Girişimi, çocuk dostu şehirler ve topluluklar oluşturmak için bir yönetişim
çerçevesi sağlamaktadır. UNICEF Çocuk Dostu Kent Girişimine göre herhangi bir şehrin çocuk
dostu kent olabilmesi için belirli ilkelere sahip olması gereklidir (UNICEF, 2022a):
•
•
•
•

Ayrımcılık yapmama: Çocukları cinsiyet, köken, din, dil, ırk vb. ayırmama
Çocuğun yüksek yararı: Yönetimlerin çocukların güvenlik ve refahını sağlamaya
çalışması
Yaşama, hayatta kalma ve gelişme hakkı: Sağlıklı yaşama ve gelişme imkanlarına sahip
olabilme
Çocuğun fikirlerine saygı: Öneri, görüş ve düşüncelerini özgürce ifade edebilen
çocukların varlığı

Yönetişim ortamını sağlayabilmek adına ek ilkeler olarak aşağıdakiler sıralanabilmektedir:
•
•
•
•
•

Eşitlik ve kapsayıcılık
Hesap verebilirlik ve şeffaflık
Halkın Katılımı
Etkinlik ve duyarlılık
Uyarlanabilirlik ve sürdürülebilirlik

Dünyada ve Türkiye’de Çocuk Dostu Şehirler Girişimi ile projeler yürütülmüştür. Türkiye’de
2014-2015 yılları arasında IKEA Türkiye ve UNICEF Türkiye Milli Komitesi tarafından finanse
edilen Çocuk Dostu Şehirler Girişimi adı altındaki projeler ile 10 ayrı şehir belediyesi ile
çalışılmıştır. Bu proje kentleri; Lüleburgaz/Kırklareli, Manisa, Bornova/İzmir, Mamak/Ankara,
Yüreği/Adana, Eyyubiye/Şanlı Urfa, Bitlis, İspir/Erzurum, Giresun’dur. Proje yerel yönetimlerin
dezavantajlı çocuk ve ergenlere yönelik politikaları destekleme kapasitesinin arttırılmasına
katkıda bulunmuştur. Rehberler ve eğitim materyalleri hazırlanmıştır. Bu materyaller;
belediyelerin çocuk katılımı, çocuk hakları programları, çocuk yaşta evliliğin önlenmesi, çocuk
işçiliği ile mücadele edilmesi, çocuk odaklı stratejiler geliştirilmesi, bütçeleme ve kaynak tahsisi
konularındaki kapasitesini arttırmak için kullanılmıştır. UNICEF, toplamda 40 ile ve 100’e yakın
belediyeye ulaşmıştır. İllerin ve belediyelerin girişime katılım düzeyi farklılık göstermekle
birlikte, toplamda yaklaşık 2 milyon çocuk dolaylı olarak program kapsamında yer almıştır
(UNICEF Türkiye, 2022).
2016 yılında UNICEF, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge
Teşkilatı (UCLG-MEWA, 2022), Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi'nin (WALD)
iş birliği, IKEA Türkiye'nin mali desteği ve UNICEF Türkiye Milli Komitesi’nin katkılarıyla
geleceğe umut katmak amacıyla yürütülen Çocuk Dostu Kentler girişimi, Türkiye'nin dört bir
yanında şehirlerin “çocuk dostu” olmasına yönelik çalışmaları bir araya getirmiştir. Çocuk
koruma, ebeveynlik becerileri ve çocuğa duyarlı bütçeleme yöntemleri konularında; çocuklara,
ebeveynlere ve hizmet sağlayıcılara yönelik eğitim programları geliştirilmiştir. Engelli ve
engelsiz çocukların faydalanabileceği çocuk dostu alanlar, çocuk sokakları ve oyun alanları
tasarlanmıştır. Başarılı örneklerin farklı platformlarda sunumuyla çocuk dostu kentlerin diğer
kentlerde de yaygınlaşmasına çalışılmıştır. Çocuklar için yapılan kentsel gayretlere dair bilgi
paylaşımı yapılması, bu uygulamaların artması olasılığını artıracaktır. Bu nedenle bu çalışmada
Kadıköy Belediyesinin konuya dair hizmetleri irdelenmektedir.
KADIKÖY’DE ÇOCUK KENTLİLERE SUNULAN KENTSEL HİZMETLER
Türkiye’de uluslararası kuruluşlarca “çocuk dostu kent” olarak tanımlaması yapılmasa bile
sınırları dahilinde yaşayan çocuklara kentsel hizmet planlama ve uygulamasında oldukça başarılı
olan kent yönetimleri mevcuttur. Tıpkı çocuk dostu kentlerin belirlenmesinde olduğu gibi
çocuklara fiziksel, kültürel, spor, oyun olanakları yaratabilecek kentsel hizmetler sunulmaktadır.
Ayrıca katılımcı platformlarda yer alabilme fırsatları yaratılmaktadır. İstanbul ili Kadıköy ilçesi
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de çocuk kentlilere başarılı kentsel hizmetler sunmaktadır. Yazarın daha önceki bilimsel
çalışmalarında incelemesi neticesinde fikir sahibi olması ve yaşadığı şehirlerden biri olması
nedeniyle bu çalışmada Kadıköy kentinin çocuklara yönelik kentsel hizmetleri ele alınmaktadır.
Kadıköy kentinde çocuklara yönelik hizmetlerin neler olduğu yapılan belediye ziyaretlerinden,
belediyenin internet sayfasından, yerel ve ulusal basın organlarından, görsel ve yazılı medyadan,
sosyal medya hesaplarından faydalanılarak tespit edilmiştir. Kadıköy’ün İstanbul içindeki
konumu Şekil 1’de görülmektedir.
Şekil 1: Kadıköy’ün İstanbul İçindeki Konumu

Kaynak: Kadıköy Şehir Sağlık Profili Raporu 2019

İstanbul’un 2021 yılı nüfusu, bir önceki yıla göre 378 bin 448 kişi artarak 15 milyon 840 bin 900
kişi olmuştur. Türkiye nüfusunun %18,71’i İstanbul’da ikamet etmektedir. Kadıköy 2021 nüfusu,
485.233'dür. Nüfusun yüzde %45,06 erkek, %54,94 ise kadındır (Kadıköy Kaymakamlığı, 2022).
İstanbul’un 39 ilçesinin ortalama hane halkı büyüklükleri sıralamasında en küçük hane halkı
ortalaması 2,35 ile Kadıköy’dür. Kadıköy’ün 21 adet mahallesi vardır (Kadıköy Akademi,
2022).
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Planlama Ajansı bünyesinde faaliyet gösteren İstanbul İstatistik
Ofisi, “İstanbul’un Çocukları 2021” raporunu yayımlamıştır (İPA, 2021). Türkiye’de 0-17 yaş
aralığındaki toplam çocuk nüfusunun (22.750.657) yüzde 17’si (3.991. 384) İstanbul’da
yaşamaktadır. İstanbul’da çocuk nüfus oranının (0-17 yaş) en yüksek olduğu ilçeler Sultanbeyli,
Arnavutköy ve Başakşehirdir. Bu oranın en düşük olduğu ilçeler ise Kadıköy, Adalar ve
Beşiktaş’tır. Okullaşma oranı Türkiye geneline nazaran İstanbul’da daha yüksektir. Şekil 2’de
İstanbul İstatistik Ofisi çocuk raporunun spot bilgilerinin bulunduğu afiş görülmektedir.
Şekil 2: İstanbul’da Çocuk Kentlilere Dair Bilgiler
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Kadıköy kentinde yaşa göre nüfus dağılım grafiği Şekil 3’te görülmektedir. Kadıköy’de 65 yaş
ve üzeri nüfusun çocuk nüfusuna oranla çok daha yüksek olduğu görülmektedir (Endeksa, 2022).
Şekil 3: Kadıköy Nüfusu Yaş Dağılımı
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Kaynak: https://www.endeksa.com/tr/analiz/istanbul/kadikoy/demografi, Erişim Tarihi:04.04.2022

Kadıköy Mekânsal Stratejik Plan Raporu’na (2019) göre; ilçede 70’i okul öncesi eğitim tesisi,
59’u ilköğretim tesisi, 26’sı ortaöğretim tesisi ve 9’u yüksek öğretim tesisi olmak üzere toplam
164 eğitim tesisi bulunmaktadır. 0-14 yaş arası çocukların mahalle nüfuslarına oranlarını
görebileceğimiz Şekil 4’e göre; en yoğun mahalleler, Acıbadem, Merdivenköy, Göztepe,
Sahrayıcedit, Erenköy, Kozyatağı ve Bostancı Mahalleleridir. Çocuk nüfusun az olduğu
mahalleler ise Osmanağa ve Zühtüpaşa mahalleleridir. Kıyı kesimlerine nazaran iç bölgelerde
daha fazla çocuk nüfus olduğu görülmektedir.
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Şekil

4:

0-14

yaş

Çocuk

Nüfusunun

Mahalle

Nüfuslarına

Oranı

Kaynak: https://webgis.kadikoy.bel.tr/keos/img/PDF/MSPMDR.PDF, Erişim Tarihi: 05.04.2022

Çocuk dostu kent olgusu, çocuk kentlilerin fiziki, toplumsal ve psikolojik gelişimleri için eşit
erişimli, adil ve ergonomik bir kent tasarımına işaret etmektedir. Başka bir deyişle çocuk dostu
kent olmak sadece çocuk parkı adedinin artmasından ötedir. Çocukluk çağından itibaren
katılımcılık ruhunun gelişebileceği platformların sağlanması, gelecek neslin yaşam pratiklerine
doğrudan etki edebilecektir. Kadıköy’de yaşayan çocukların katılabileceği bir çocuk meclisi
bulunmaktadır. Kadıköy Belediyesi Çocuk Meclisi; Kadıköy ilçesinde ikamet eden çocukları
cinsiyet, dil, din, ırk, kültür, sınıf ve düşünce farkı gözetmeksizin temsil eden, çocukların
demokratik sesini duyurabileceği bir meclistir. Kadıköy Çocuk Meclisinin amaçları arasında
aşağıdaki noktalar sayılmaktadır: (Sosyal Destek Kadıköy, 2022)
•
•
•

•

Kadıköy Belediyesi sınırları içinde yaşayan çocukların toplumsal eşitlik perspektifinden
toplumsal değerlerini ve farkındalıklarını, çevreye karşı duyarlılıklarını geliştirmeyi,
Toplumsal hayatta söz sahibi olmaları için gerekli çalışmalara öncülük etmeyi,
Kente dair sorunlarından yola çıkarak taleplerini belirlemeyi, taleplerinin yetkili
birimlere ulaştırılmasını sağlamayı, çözümlerinde aktif rol almalarını ve demokratik
hayata katılımlarını desteklemeyi,
İnsan haklarına, özgürlüklere ve farklılıklara saygılı, üretken bireyler yetişmesine katkı
sağlamak

Çocuk platformuna üye olan 9-13 yaş arasındaki Kadıköy'de ikamet eden çocukların seçimlerini
gerçekleştirerek çocuk meclisini oluşturmaları, çocuk meclisinin iki aylık periyotlar ile bir araya
gelerek meclis çalışmalarını yürütmesi beklenmektedir. Çocuk platformunun ve çocuk
meclisinin çalışmalarında çocuklara bir danışma kurulu rehberlik etmektedir. Çocuk meclisinin
idari ve bürokratik işlemleri Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.
Üyelik başvuru formu doldurularak talepler alınmaktadır. Çocuk meclisi çalışma süresi de iki
yıldır ve üyelik tekrarlanabilmektedir. Şekil 5’te Şubat 2022 Çocuk Meclisi toplantısı görüntüleri
yer almaktadır. Mecliste yapılan çalışmalarda İstanbul'un sevdikleri ve güzel taraflarını
belirleyen çocuklar, eksik buldukları ve iyileştirilmesini istedikleri sorunları da tespit edip çözüm
önerileri sunmuşlardır (Bianet, 2022).

566

VII. INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
April 22-24, 2022, Antalya, Türkiye
Şekil

5:

Kadıköy

Çocuk

Meclisi

Şubat-2022

Toplantı

Görüntüleri

Kaynak:Bianet Haber Merkezi, https://m.bianet.org/bianet/kent/257402-kadikoy-cocuk-meclisi-toplandi-istanbulu-konustu, Erişim Tarihi: 07.04.2022

Kadıköy Belediyesinin “Anlat Kadıköy Çocuk” adında dijital bir platformu vardır. Bu
platformda Kadıköy’ün planlaması yapılırken çocukların süreç ortağı olabilmesi
planlanmaktadır. Çocukların hakları konusunda bilinçlenebilmeleri adına “Çocuk Hakları
Bildirgesi”nin yer aldığı platformda; Kadıköy’de çocuklar için düzenlenen kültür sanat
faaliyeteri yer almaktadır. Çocukların düşünce, öneri yada eleştirilerini iletebilecekleri mesaj
bölümü sayesinde etkileşimli bir yapıya sahiptir. Çcouk Meclisine dair bilgiler ve yaptığı
çalışmalarda bu platformda yer almaktadır (Anlat Kadıköy, 2022).
Şekil

6:

Çocuk

Sanat

Merkezi

Etkinliklerinden

Görüntüler
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Kaynak:
Kadıköy
Belediyesi
Çocuk
https://cocuksanatmerkezi.kadikoy.bel.tr/galeri,

Sanat

Merkezi

İnternet

Sayfası,

Çocuk Dostu Kent olmanın önemli safhalarından biri çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimine
katkı sağlayabilecek oluşumların varlığıdır. Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi; çok
boyutlu ve çok uluslu düşünce sağlamak; sanata duyarlı, estetik duygusu gelişmiş çocukların
eğitim almasını sağlama amacıyla kurulmuştur.
2007 yılından beri beş ayrı merkezde ücretsiz sanat eğitimi verilmektedir. Piyano, gitar, keman,
bağlama ve vurmalı çalgılar kursları mevcuttur. Ayrıca dans, bale, drama, resim ve halk müziği
korosu dalları vardır. 5 merkezde 30 öğretmenle 4-14 yaşında 3500 öğrencinin eğitimi
sürdürülmektedir. 4-5 yaş grubu için “Erken Yaş Müzik Eğitimi” ve “Ritmik Oyun Grubu”
çalışmalarından 200 çocuk faydalanmaktadır. Çocuk Sanat Merkezi dezavantajlı çocukların
erişimine de açıktır. Vurmalı çalgılarla müzik terapi çalışmaları sayesinde zihinsel engelli
öğrencilere eğitim verilmektedir. Ayrıca Çocuk Esirgeme kurumundan öğrencilere bale

VII. INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
April 22-24, 2022, Antalya, Türkiye

çalışmaları imkânı sağlanmaktadır. Şekil 6’da Çocuk Sanat Merkezi etkinliklerinden görüntüler
yer almaktadır. (ÇSM Kadıköy, 2022).
Çocuk Dostu Kent olabilmek için çocukların sağlıklı olmaları konusunda da çalışmalar yapılması
gerekmektedir. Kadıköy Belediyesi 2007 yılında kurduğu Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
sayesinde çocukların diş tedavileri gerçekleştirilmektedir. Ayrıca bu kurumda engelli kentlilerin
genel anestezi altındaki diş tedavileri de yapılmaktadır. Tedavi yapmanın yanı sıra Kadıköy’deki
çocuklara “Ağız Diş Sağlığı ve Ağız Hijyeni “ ve de ” Etkili ve Doğru Diş Fırçalama”
konularında eğitimler verilmektedir (Kadıköy Ağız Diş Sağlığı Merkezi, 2022).
Çocuk Dostu Kent yaratabilmek için çocukların fiziki sağlık durumlarının ötesinde ruhsal
dünyalarına da temas etmek gereklidir. Kadıköy Belediyesi Çocuk Koruyucu Ruh Sağlığı
Merkezi 2011 yılında kurulmuştur. Türkiye'deki koruyucu ruh sağlığı çalışmaları alanında
belediye bünyesinde kurulan ilk ruh sağlığı merkezidir. Merkez Kadıköy ilçesinde ikamet eden
tüm çocuk ergen ve ailelerine ücretsiz olarak hizmet vermektedir. Çocuklara bireysel tedavilerin
verilmesinin ötesinde; ebeveynler için eğitimler ve bilgilendirme hizmetleri bulunmaktadır.
Böylece Kadıköy’de yaşayan çocukların dünyasına doğrudan ve dolaylı olarak iyileştirmeler
yapılmaktadır (Kadıköy Koruyucu Ruh Sağlığı Merkezi, 2022). Kadıköy halkına veya
Kadıköy’de çalışan ailelerin çocuklarına hizmet vermek için 6 adet çocuk yuvası bulunmaktadır.
Faydalanma talepleri alınarak noter huzurunda kura çekilmektedir (Kadıköy Çocuk Yuvaları,
2022)
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
İnsanların kırsal alan yerine şehirlerde yaşamayı tercih ettikleri kentleşme süreci dünya genelinde
yaygındır. Kentlerdeki çocuk nüfusunun artışı bu dezavantajlı grubun kentsel hizmetlerden ne
denli faydalanabildiği sorusunu açığa çıkarmıştır. Uluslararası platformda UNICEF ve UNESCO
gibi kuruluşlar tarafından çocukların sahip olması gereken hakları üzerinden kentsel alandaki
düzenleme gerekliliği ortaya konulmuştur. Bir başka deyişle çocuk dostu kent yaklaşımı, olması
istenen yönetişim mantığının çocuklar lehine çalıştırılarak kentsel alanlara uygulanabilmesi
çabasıdır. Dünyada ve Türkiye’de çok sayıda kentte başarılı uygulama örneklerine ulaşılmıştır.
İsmi resmi anlamda “çocuk dostu kent” olarak konulmasa dahi içinde barındırdığı çocuk
kentlilerin önemini kavramış kentler mevcuttur. Kentsel hizmetlerin çocuklar lehine planlanması
ve uygulanması oldukça değerlidir. Ayrıca kentsel katılım olanaklarının çocuklara
sağlanabilmesi gelecek nesiller için yapılabilecek olumlu gelişmelerin anahtarı niteliğindedir.
Dünya üzerinde çok sayıda kentte çocuklara gereken önem verilmektedir. Kadıköy de bunlardan
biridir.
Çocuk dostu kent sadece çocukların özelinde düzenlenecek bir kent tasarımı olarak
düşünülmemeli; mevcut kentlerdeki çocukların yaşanabilirlik ve erişebilirlik derecelerinin
yükselmesi çabası olarak da değerlendirilmelidir.
Çocuk dostu şehir olgusu, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni somutlaştırdığı için
güçlü bir kavramdır. Zihinlerde zayıflıkla eşleştirilen çocuk olgusu üzerine organize
olunduğunda, kentsel anlamda güçlü bir taraf yaratılabileceğinin göstergesi olmuştur. Kurumlar
arası iş birliğinin varabileceği başarılara örnektir. Çocukların vatandaş ve kentli olduğu gerçeğini
hatırlatmaktadır. Kentli haklarına sahip olduğunu vurgulamaktadır. Çocukların özgürleşmesine
katkı sunarak, onlara yönelik politikaların ön plana alınabilmesine fırsat yaratmaktadır.
Ekonomik anlamda çocuk dostu bütçeleme sayesinde politika yaratımında önem kazanmaktadır.
Çocuk ve gençlerin kaynaştırılmasını teşvik ederek daha güvenli kentsel ortamlar yaratılmasını
teşvik etmektedir. Dezavantajlı çocuklar ve engelliler içinde kentsel politikaların yaratılmasına
olanaklar tanımaktadır.
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Farklı kültürlere sahip kentlerde farklı biçimlerde uygulanabilecek dinamik bir süreci
içermektedir. Özetle çocuk dostu kent kavramı çocukların özelinden başlayarak toplamda kentsel
yaşam kalitesini yükseltebilme becerisine sahip bir argümandır. Kentlerin birbirinin
başarılarından örnek alabileceği niteliktedir. Bu nedenle çocuk dostu kent yaklaşımına dair
farkındalığın artmasına yönelik girişimlerde bulunulmalıdır. Kent yönetimlerin bu konuda
çalışma yapmaları teşvik edilmelidir.
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ÖZET
Bu çalışmanın amacı tüm dünyada artan çöp miktarları nedeni ile yaşanılan başlıca problemlerin
ve küresel çözümlerin bir değerlendirmesini sunmaktır. Dünya genelinde artan çöp miktarları
iklimsel değişikliğe neden olan sera gazı emisyonlarının temel kaynaklarından biridir. Çöp
miktarlarının bugün geldiği değerlerin sorumlusu sanayi çağının başlaması ile gerçekleşen “tek
kullanımlık kültürü” olarak tanımlanan kültürel değişimdir. Yüksek miktarlarda üretilen
ürünlerin, uygun fiyatlar ile herkese erişilebilir olması toplu tüketim dönemini, ya da bir başka
ifade ile “materyalist ekonomi” dönemini başlatmıştır. Lineer olarak işleyen bu ekonominin
temel mekanizması ‘modası geçme’ stratejisidir. Bu yaşam tarzının sonuçları arasında;
okyanuslarda yüzen plastik adalarının oluşması, yenilebilir halde olan besinlerin çöpe gitmesi,
hala kullanılabilir durumda olan elektronik alet ve bilgisayarların az gelişmiş ülkelere
gönderilmesi sayılabilir.
Bu sorunun temel çözümü lineer olarak işleyen ekonomik sistemin değişmesi yoluyla “döngüsel
ekonomik sisteme” geçebilmektir. Bu doğrultuda Birleşmiş Milletler sürdürülebilir gelişme 12
numaralı hedefi sürdürülebilir gelişme ve üretim modellerinin sağlanması olarak belirlenmiştir.
Küresel ölçekte döngüsellik sürdürülebilir tüketim ve üretim süreçlerini işaret etmektedir. Bu
olgu, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden Paris Anlaşmasına; 2020 sonrası küresel
biyoçeşitlilik çerçevesine kadar her çok taraflı anlaşmanın gerçekleştirilmesi için esas olarak
kabul edilmektedir.
Küresel anlaşmalar ve ülkelerin bu konudaki taahhütleri sonucunda kaynak kullanımı etkinliğini
iyileştirmek için eylemler gerçekleştirilmiştir. Ancak bu çaba belli bir endüstri ile sınırlı kalmış;
sektörler ve endüstrilerde geniş bir kabul gerçekleşememiştir. Döngüsel ekonomiye geçiş ve
küresel ölçekte çöpün sıfırlanması uzun vadeli bir hedeftir. Küresel, ülkesel, bölgesel, kentsel ve
bireysel ölçekte kökten bir kültürel ve sosyal değişimi gerektirmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kent, Kent Planlama, Çöp Sorunu

ASSESSMENT OF SOLUTIONS TO WASTE PROBLEMS AROUND THE GLOBE
ABSTRACT
The aim of this study is to present an assessment of major problems caused by increasing amounts
of waste and global solutions. World-wide increasing waste amounts are one of the main sources
of greenhouse gas emissions causing climate change. The cultural change defined as the
“disposable culture” that took place when industrial age began is responsible for the numbers
that the amount of wastes has reached today. Products which are produced in the fact that the
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products produced in large quantities and were accessible to everyone at affordable prices started
the period of Mass Consumption, or in other words, the “Materialist Economy” period. The
results of the strategy of 'obsolescence', which is the basic mechanism of this linearly functioning
economy, are plastic islands floating in the oceans, edible foods that are wasted. and still usable
electronic devices and computers shipped to underdeveloped countries.
The main solution to this problem is to change lineer economy and shift to circularity. In this
regard United Nations Sustainable Development Goals, Goal 12 is to ensure sustainable
consumption and production patterns. In global scale circularity and sustainable consumption
and production are considered essential to delivering on every multilateral agreement, from the
Sustainable Development Goals to the Paris Agreement to the post-2020 global biodiversity
framework.
As a result of global agreements and countries' commitments on this issue, actions have been
taken to improve resource use efficiency, but it is seen from the data given by the countries that
this has been limited to a certain industry and has not been widely accepted in sectors and
industries. Transition to circular economy and achieving zero waste in global scale is a long-term
goal. Ito achieve this goal requires a fundamental cultural and social change on a global, national,
regional, urban, and individual scale.
Keywords: City, Urban Planning, Waste Problems
GİRİŞ
Dünya genelinde iklimsel değişikliğe neden olan etkenlerin başında çöp atılması ve yönetilmesi
kapsamındaki eylemler gelmektedir. Artan çöp miktarları hem gelişmiş ülkelerde hem de
gelişmekte olan ülkelerde gerek yerel gerek ise merkezi yönetimler için ölçek çeşitliliği ve de
kapsam genişliği nedeni ile büyük bir sorun oluşturmaktadır. Dünyadaki çöp miktarları sera gazı
emisyonlarının temel kaynaklarından biri olmasının yanı sıra çevre ve insan sağlığı açısından da
risk oluşturmaya devam etmektedir. Dünyada üretilen çöp miktarı yılda 2,01 milyar tondur. Bu
miktarın en azından %33’ü çevresel olarak güvenli bir şekilde idare edilmemektedir. Dünya
genelinde kişi başına üretilen çöp miktarı 0.74 kg’dir ancak bu değer en düşük 0,11 kg ile en
yüksek 4,54 kg. arasındaki değerlerin ortalamasıdır.
Bu çalışmanın amacı tüm dünyada artan çöp miktarları nedeni ile yaşanılan başlıca problemlerin
ve küresel çözümlerin bir değerlendirmesini sunmaktır. Bu kapsamda çöp üretme ve tüketim
ilişkisi; dünya genelinde ciddi boyutlarda sorunları oluşturan besin çöpleri, plastik çöpleri ve eçöpler nedeni ile oluşan temel sorunlar ve de çöp ile ilişkisi bağlamında çevresel adalet sorunu
ele alınmış ve bu sorunlara ilişkin küresel çözümlerin bir değerlendirmesi yapılmıştır.
ÇÖP ÜRETME İLE BAĞLANTISI AÇISINDAN TÜKETİM
Çöp miktarlarının artışı ekonomik aktivite, tüketim, nüfus artışı ve kentleşmeden
etkilenmektedir. Ancak tüketim ile direkt bağlantılıdır. Dünya genelinde çöp miktarlarının 2050
yılında 3.4 milyar tona ulaşacağı öngörülmektedir (Kaza v.d., 2016).
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Şekil 1: Dünyada kişi başına üretilen çöp miktarları (kilogram/kişi/gün)

Kaynak: The World Bank. (https://datatopics.worldbank.org/what-a-waste/ )

Lineer olarak işleyen tüketim ekonomisinde tüketimin devamlılığını garanti etmek üzere
geliştirilen mekanizmalar sürekli çöp üretilmesinin de başlıca sebebidir. Bu mekanizmalar ‘tekkullanımlılık’, ‘modası geçme’dir. Tüketimin devamlılığı sağlanırken sonuçları su kaynaklarının
kirlenmesi, okyanuslarda yüzen plastik adaları, havaya karışan metan gazları olarak kendini
göstermektedir.
Tek Kullanımlık Kültürü
Sanayi Çağı’nın başlaması ile Tek Kullanımlık Kültürüne ya da diğer bir ifade ile KullanAt Kültürüne geçiş yapılmıştır. Tüketimi temel alan bu kültürde tüm ürünler kullanım ömürleri
kısa olacak şekilde üretilirler, böylece bir yenisini alma ihtiyacı kısa sürede oluşmuş olur. Modası
geçmiş kıyafetleri ve aletleri atmak, yeniye olan hayranlık olarak sanayi devrimi ile gerçekleşen
bu kültürel değişim çöp kutularının, çöp sahalarının ‘tamamı ile iyi’ ancak artık yeni olmadığı
için sahibinin sıkılıp attığı malzemeler ile dolmasına neden olmuştur. (Susan Strasser) Giles
Slade’in “Made to Break: Technology and Obsolescence” kitabında ifade ettiği üzere: “Bebek
bezlerinden fotoğraf makinalarına, kontak lenslere kadar tek kullanımlık ürünler, bir başka
deyişle tüm tek kullanımlık kültürü Amerika’da geleneğin reddedilmesinin ve ilerleme ve
değişimin gerekli bir belirtisi olarak icat edilmiştir.” (Slade, 2006)
Kapitalizm güncel hali ile ancak servis ve hizmet üreterek ve satarak işler ve ne kadar çok üretim
olursa ve de ne kadar çok satın alınırsa o kadar çok ilerleme ve bolluk vardır. (Anup Shah)
Kapitalizmi işleten aşırı üretim- aşırı tüketim döngüsü toplumun tüm kültürel özelliklerini
etkilemiştir. Ürünlerin çok fazla üretilmesinin yanı sıra endüstri aynı ürünün çok çeşitli
modellerini de üretmektedir. Shoul. (2017)
Modası Geçme
Sanayi Devrimi, Toplu Tüketim ya da bir başka ifade ile Materyalist Ekonomi dönemi yüksek
miktarlarda üretilen ürünlerin, uygun fiyatlar ile herkese erişilebilir olmasıdır. Bu ekonomide
tüketim döngüsü beş aşamadan oluşmaktadır: hammaddelerin çıkarılması, üretim, dağıtım,
tüketim ve atmak.
Bu ekonomik sistemin devamlılığı tüketime dayanmaktadır ve tüketimin devamlılığını sağlamak
talep tekrarını sağlamak ile mümkündür. Bu nedenle Sanayi Devrimi ile üretimi artan malların
tüketim devamlılığını sağlamak üzere ‘Modası Geçme’ geliştirilmiştir.
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‘Modası Geçme’ şirketler için büyüme olanaklarını kullanabilmeleri hedefi ile satın almanın
yenilenmesini içeren bir ürün, hizmet ya da bir iş stratejisidir. Bu yöntem ürünlerin ya da
hizmetlerin kullanım ömürlerine uygulanarak olası kullanım sayısını ya da süresini kısaltmaktır
(Schallmo, 2018)
Lineer Ekonomi ve Çöp
Bu iki kavramı temel alarak lineer işleyen ekonomide, ticari malların üretilmesi, işlenmesi ve
tüketimi hem doğal kaynakların (ahşap, maden, fosil yakıtlar ve su) çıkarılmasını gerektirdiği;
hem de toksik yan ürünler üreten fabrikaların ve tesislerin kurulmasını gerektirdiği için çevreye
zarar vermektedir. Ve de bu malların kullanımları sırasında kirlilik oluşmakta; kullanım
ömürlerinin kısa sürede bitmesi ile atılmaları nedeni ile de hızla büyüyen çöp yığınları
oluşmaktadır.
Çevreyi kirleten nüfus, teknoloji ve tüketim faktörleri arasında tüketim en az dikkat edilen
olmaktadır çünkü değiştirilmesi en zor olandır. Günümüz toplumunun tüketim alışkanlıkları
neredeyse tüm insanların hayatının bir parçasıdır ve bunları değiştirmek büyük bir kültürel
revizyon ve ekonominin yeniden yapılanmasını gerektirmektedir. (Shah, 2005)
ARTAN ÇÖP MİKTARLARI NEDENİYLE DÜNYADA YAŞANILAN BAŞLICA
SORUNLAR
Artan çöp miktarları iklim değişikliğini oluşturan etmenlerin başında gelmektedir. Dünya
genelinde bu miktarların kategorizasyonuna bakıldığında besin, plastik ve e-çöp kategorilerinin
en yüksek oranlara sahip olmalarının yanı sıra en hızla üretilenler olduğu görülmektedir. Bu
doğrultuda besin çöpleri, plastik çöpleri ve e-çöplerin üretimlerinin azaltılması, çevreye zarar
vermeyen yöntemler ile yönetilmeleri konuları küresel ölçekli çözümlerin önemini
arttırmaktadır.
İklim Degisikligi
İnsan aktiviteleri nedeni ile oluşan ve iklim değişikliğine neden olan sera gazı emisyonları
karbondioksit ve metandan oluşmaktadır. Bu gazların üretilmesine neden olan insan aktiviteleri
arabalarda ya da binaların ısıtılmasında fosil yakıtların kullanılması; ormanlık alanların ağaçların
yakılması ya da kesilmesi nedeni ile azalması; çöplerin gömülmesi için düzenli depolama
alanlarının oluşturulmasıdır. Sera gazı emisyonları son 2 milyon yılın en yüksek değerlerine
ulaşmıştır ve yükselmeye devam etmektedir. Sonuç olarak dünya 1800’li yıllara oranla 1.1°C
daha sıcaktır. Eğer bu şekilde devam ederse emisyonların bu yüzyılın sonunda 4.4°C’ye
yükseleceği öngörülmektedir. 2018 yılında global sıcaklığın 1.5°C’nin üstüne çıkmaması
konusunda ülkeler anlaşmışlar ve hedeflerini belirlemişlerdir. (United Nations Climate Action)
Sera gazı emisyonlarının başlıca kaynakları artan çöp miktarlarıdır, 2016 yılında 1.6 milyar tona
eşdeğer karbondioksit, küresel emisyonların %5’i küresel çöp üretiminden kaynaklanmıştır. Bu
rakamın 2050 yılında 2.6 milyar tona yükseleceği beklenmektedir (Ellis, 2018)
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Şekil 2: NASA GISS Yüzey Sıcaklık Analizi

Kaynak: NASA Goddard Institute for Space Studies, 2022. GISS Surface Temperature Analysis.
(https://data.giss.nasa.gov/gistemp/maps/index_v4.html)

Sera gazı emisyonlarının başlıca kaynakları artan çöp miktarlarıdır, 2016 yılında 1.6 milyar tona
eşdeğer karbon diyoksit, küresel emisyonların %5’i küresel çöp üretiminden kaynaklanmıştır. Bu
rakamın 2050 yılında 2.6 milyar tona yükseleceği beklenmektedir (Ellis, 2018).
Besin Kaybı ve Çöpleri
Besin kaybı besinin miktarında veya kalitesindeki düşüsü tanımlar. Besin çöpü kısmen besin
kaybıdır ve tüm besin tedarik zinciri boyunca insan tüketimi için güvenli ve besleyici gıdaların
atılması veya beslenme dışı kullanımı anlamına gelir (Rolle, 2017). Besin kaybı ve besin çöpü
küresel ölçekte çok yaygın bir sorundur, besin güvenliği, besin korunması, ekonomi ve çevresel
sürdürülebilirlik gibi konularda büyük zorluklar yaşanmaktadır. Besin kaybı ve çöpüne ilişkin
net rakamlar olmamakla birlikte FAO 2015 verilerine göre %30 oranındadır. Bu oran yıllık 1.3
milyar tona karşılık gelmektedir. (The World Bank, 2022)
Şekil 3: Besin Çöpleri

Kaynak: Joaquin Corbalan (https://unctad.org/es/node/34973)

Her yıl dünyada zengin ülkelerdeki tüketiciler yaklaşık olarak Sahara Altı Afrika bölgesindeki
net besin üretimi (230 milyar ton) kadar (222 milyar ton) besini çöpe atmaktadır. Besin kaybı ve
çöpü su, arazi, enerji, işgücü ve kapital gibi kaynakların yüksek oranda israf edilmesinin yanı
sıra sera gazı emisyonları üretimi ile küresel ısınmaya ve iklimsel değişikliğe neden olan başlıca
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etkenler arasındadır. (United Nations Climate Action, 2022). Besin çöpü küresel ölçekte çöpten
kaynaklı emisyonların %47’sini oluşturmaktadır. Bu durum bir yandan devasa bir problem
oluştururken diğer yandan da besin çöpünden yayılan gazların enerji üretimi için istifade
edilebilinecek olması nedeni ile de büyük bir kaynak oluşturmaktadır. Bu emisyonların başlıca
nedeni besinlerin açık bir şekilde atılmaları ve de düzenli depolama alanlarında gaz sistemleri
olmamasıdır (Ellis, 2018).
Plastik Çöpleri
İlk plastik 19. Yüzyılın ortalarında üretilmiştir ve 1950’li yıllara gelindiğinde küresel plastik
üretimi öngörülmediği bir şekilde artmıştır. Plastiklerin çevreye verdiği zararlar 1970’li
yıllarından basında endişe oluşturmaya başlamıştır. 2000’li yıllara gelindiğinde 234 milyon tona
ulasan plastik üretimi 2019 yılında 460 milyon tona çıkmıştır. Aynı dönem içerisinde plastik
hacimleri ekonomik büyümeyi %40 oranında aşmıştır. Her ne kadar COVID 19 bu büyümeyi
geçici olarak yavaşlatmış olsa da, kullanım ve çöpe gitme oranlarında çok ufak değişiklikler ile
tekrar yükselişe geçeceği tahmin edilmektedir (OECD, 2022). 2050 yılına kadar, iklim
değişikliğine ilişkin Paris Anlaşması uyarınca küresel ısınmayı 1,5°C (34.7°F) ile sınırlama
hedefi kapsamında, plastik üretimi, kullanımı ve imhasıyla ilişkili sera gazı emisyonları izin
verilen emisyonların yüzde 15'ini oluşturacağı öngörülmektedir. 800'den fazla deniz ve kıyı türü,
yutma, dolaşma ve diğer tehlikeler yoluyla bu kirlilikten etkilenirken, her yıl yaklaşık 11 milyon
ton plastik atık okyanusa akmaya devam etmektedir. Bunun 2040 yılına kadar üç katına çıkacağı
tahmin edilmektedir(UN News, 2022). Denizlerdeki plastikler tüm deniz canlılarının hayatını
tehlikeye atmakta ve de iklimsel değişikliğe etki etmektedir. Bunların temel kaynağı karadaki
aktivitelerdir (UNEP, 2021).
Açık okyanuslarda yüzen objelerin, büyük çoğunluğu çöpten olusan yoğunlaşma alanlarının en
büyüğü Hawaii ve Kaliforniya arasındaki Doğu Kuzey Pasifik'teki en yoğun birikim bölgesi olan
Büyük Pasifik Çöp Alanı’dır. Bu alanın içindeki materyallerin büyük bir kısmı sentetik
plastiklerdir, çünkü plastiklerin birçok çeşidi yüzebilir ve de çok dayanıklıdır (De Wolff, 2022).
Plastik geri dönüşüm oranları %10’dan azdır ve plastik kaynaklı sera gazı emisyonlar çok ciddi
boyutlardadır. Fosil-temelli plastiklerin üretimi, kullanımı ve atılmalarından kaynaklı sera gazı
emisyonlarının 2040 yılına kadar 2.1 gigatona eşdeğer olacağı öngörülmektedir. (UNEP (2021)
Şekil 4: Global Plastikler Durumu

Kaynak: OECD Global Plastikler Durumu Veritabanı, 2022.(https://www.oecd.org/newsroom/plasticpollution-is-growing-relentlessly-as-waste-management-and-recycling-fall-short.htm)

576

VII. INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
April 22-24, 2022, Antalya, Türkiye

E-Çöp
E-çöp güç veya pil beslemeli devreli veya elektrikli bileşenlere sahip olan, sahibi tarafından
yeniden kullanım amacı olmaksızın atıldığında çöp olan ürünlerdir (Global e-waste monitör,
2020). E-çöp içerdiği toksik maddeler yada civa gibi insan beynini ve koordinasyon sistemini
etkilen zararlı maddeler nedeni ile, eğer çevreye duyarlı bir şekilde yönetilmez ise ile hem insan
sağlığına yönelik hem de çevresel açıdan büyük risk oluşturmaktadır (United Nations University,
2020). Dünyada 2019 yılında 53,6 milyon ton elektronik ve elektrik çöpü (e-çöp)
üretilmiştir. Bunun sadece %17,4’ü toplanmış ve geri dönüştürülmüştür. Küresel ölçekte e-çöpün
2030 yılında 74 milyon tona ulaşacağı öngörülmektedir. Bu değerler e-çöpü en hızlı büyüyen
evsel atık akışı yapmaktadır (UNEP Circularity Platform, 2022).
COVID-19 pandemisi, insanların iş-arkadaşları ile, sağlık çalışanları ile, aile ile ve sosyal
bağlantıları sağlamak açısından elektroniklere güvendikleri için, özellikle elektroniklerin ve
dijital çözümlerin kullanımında büyük bir artış yaratmıştır. Avrupa Birliği, Avrupa Birliği
Parlamentosu tarafından gerçekleştirilen anket sonuçlarına gore kisisel bilgisayara ve tabletlere
olan talep her yıl yaklaşık % 4.6 artmakta oldugunu açıklamıştır (Murthy v.d., 2022). Birleşmiş
Milletlerin ‘Global E-waste Monitor 2020’ raporuna gore 2019 yılında en çok e-çöp Asya’da
üretilmiştir (24.9 milyon ton); Amerika ikinci sıradadır 13.1 milyon ton ile; Avrupa 12 milyon
ton; Afrika 2.9 milyon tondur (United Nations University, 2020). E-çöpün %20’sinden azı resmi
olarak geri dönüştürülmektedir, %80’i çöp gömme sahalarına gitmekte ya da büyük bir kısmı
gelişmekte olan ülkelerde çalışanları içeriğindeki zararlı maddelere maruz kaldığı enformel bir
şekilde geri dönüştürülmektedir. Çöp gömme sahalarındaki e-çöp, toprağı ve yeraltı sularını
kirletmekte, besin sağlama sistemlerini ve su kaynaklarını riske almaktadır (UNEP, 2019).
Şekil 5: Elektronik Çöpler
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Kaynak:
NewScientist,
Imaginechina/REX/Shutterstock,
2017
https://www.newscientist.com/article/2117954-gadget-boom-sees-e-waste-in-asia-spike-63-per-cent-in5-years/ )

E-çöp içinde altın, bakır ve nikel gibi degerli materyalleri barındırdığı gibi indiyum ve paladyum
gibi nadir bulunan materyalleri de içermektedir. Bu metallerin büyük bir kısmı kurtarılıp, geri
dönüştürülerek yeni mallar için ikincil hammaddeler olarak kullanılabilme potansiyeli
kullanılmamaktadır (PACE, 2019). Çöp doğası gereği belirsizdir ve e-çöp söz konusu olduğunda
bu belirsizlik daha da artmaktadır. E-çöpün tanımlanması konusundaki gelişigüzellik idaresi
konusunda zorluk yaratmaktadır (Lepawsky; n.d., 2022).
Çevresel Adalet
Çevresel adalet, çevre yasaları, yönetmelikleri ve politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve
icrası ile ilgili olarak ırk, renk, ulusal köken veya gelire bakılmaksızın tüm insanların adil
muamelesi ve anlamlı katılımıdır (EPA, n.d.). Özellikle geleneksel olarak kirlilik kaynaklarına
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en yakın şekilde yaşamış, çalışmış ve oynamış olanlar için temiz ve sağlıklı bir çevreyi
iyileştirme ve sürdürme mücadelesinin önemli bir parçasıdır (Skelton v.d., 2016). Çöp nedeni ile
çevresel adalet etkileri oldukça geniştir. Araştırmalar belediye katı atık yakma tesislerinin
%79’unun cevresel adalet yerleşmelerinde yer aldığını göstermektedir. Çöp gömme sahalarının
ve tıbbi atıklar ve biyo-kütle yakma gibi ve çöp yakma tesislerinin büyük bir kısmı çevresel adalet
yerleşmelerinde bulunmaktadır (Yang, 2021). Bazı ülkelerde, çöp toplayıcıları katı atık
toplamadaki tek yöntemdir, geri dönüşüm oranlarında, kamu sağlığı ve çevresel sürdürülebilirlik
açısından sayısız fayda sağlamaktadırlar. Ancak yüksek oranda korumasızdırlar ve güvenli
olmayan ve sağlıksız şartlarda çalışmaktadırlar. Küresel çöp ticareti çevresel eşitsizliği,
hiyerarşiyi, küresel ölçekte sınıf ve ırk çizgisinde sömürüyü keskinleştirmektedir çünkü olumsuz
etkilerden muzdarip olanlar, atığı üretmeyen savunmasız topluluklardır (Dreau, 2022).
ARTAN ÇÖP MİKTARLARI NEDENİYLE DÜNYADA YAŞANILAN SORUNLARA
BAŞLICA ÇÖZÜMLER
Sürdürülebilir olmayan üretim ve tüketim modelleri insanlığın üç temel gezegensel krizi olan
iklim, biyo-çeşitlilik ve kirliliği oluşturmasının nedenidir. Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir
Gelişme 2030 Gündeminin temeli olan Sürdürülebilir Gelişme Hedefleri dünyadaki tüm ülkelere
bu krizi durdurmak üzere küresel bir iş birliği davetidir. Dünyada artan çöp miktarlarını ele almak
üzere Hedef 12 ‘Sürdürülebilir gelişme ve üretim modellerinin sağlanması’ olarak belirlenmiştir.
Tüketim ve üretim modellerinin değiştirilmesi ile ekonomik büyüme ve insanlığın refahını
kaynak kullanımı ve çevresel etkiden ayrıştırılmasını kapsamaktadır (Sustainable Development
Goals). Sürdürülebilir tüketim ve üretim ekonomik sistemlerin döngüselliğini
gerektirmektedir. Döngüsellik Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden Paris Anlaşmasına ve
2020 sonrası küresel biyo-çeşitlilik çerçevesine kadar her çok taraflı anlaşmanın
gerçekleştirilmesi için esas olarak kabul edilmektedir (UNEP, 2022).
Döngüsel Ekonomi
Döngüsel ekonomi küresel çöp sorunun çözülmesini sağlayacak olan temel çözümdür. Bu tek
kullanımlık felsefesinin terk edilmesi ile tüm ürünler ve özellikle plastikler, metal ve tekstil
hammaddelerinin kurtarılabileceği ve de geri dönüştürülebilir olacağı şekilde tasarlanmasını
gerektirmektedir. Döngüsel ekonomi çevre için uzun vadeli fayda sunmaktadır. Okyanuslarımızı
plastik ve mikro elyaf saldırılarına karşı koruyacak, kıyılarımızı temiz tutacak ve topraklarımızı
çöp sahası kirliliğinden koruyacaktır (Macarthur, 2018). Döngüsel ekonominin temel döngüsel
süreçleri tasarım ile azaltmayı; kullanıcıdan kullanıcıya bakış açısında reddet, azalt, yeniden
kullan yaklaşımını; kullanıcıdan işletmeye aracılık açısından onarım, yenileme ve yeniden üretim
yaklaşımını; işletmeden işletmeye ise yeniden amaçla ve geri dönüştürün yaklaşımını
kapsamaktadır (UNEP Circularity Platform). Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler Çevre
Programı, sürdürülebilir tüketim ve üretime ulaşmak için bir dizi ortak politika ve politik
eylemler ile küresel olarak döngüsel ekonomiyi geliştirme konusunda anlaşmaya varmışlardır.
Ortak döngüsel ekonomi çabalarının Avrupa'da ve dünyada, atık ve kirliliği ortadan kaldırma,
ürün ve malzemelerin ekonomide kullanımını genişletme, pazara sürdürülebilir ürünler
yerleştirilmesi, değer zincirlerini daha sürdürülebilir kılmak için çığır açan yaklaşımları
ateşleyeceği ve böylece daha yeşil bir geleceğe geçişe öncülük edeceği öngörülmektedir (UNEP,
2021).
Besin Kaybı ve Çöpleri
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Gelişme Hedefleri Hedef 12’nin 12.3 hedefi besin kaybı ve
besin çöpünün azaltılması başlığı ile: 2030 yılına kadar kişi başına düşen besin çöpünün hem
ticari hem de tüketici ölçeklerinde yarıya indirilmesi ve üretim ve arz zincirlerinde, hasat sonrası
kayıplar dahil besin kaybının azaltılması hedefidir (Sustainable Development Goals, 2022).
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Küresel Girişimler
Birleşmiş Milletler Dünya Besin Programı-Besin Çöpünü Durdur 2021: Girişim,’Sarf etmeyi
bırak ve açlığa son ver’ mottosuyla, bireylerin daha az besin israf ederek dünyadaki açlıkla
mücadeleye destek olmalarını sağlamak ve bu kurtarılan besinlerin ihtiyacı olanlara ulaştırılması
amacındadır (WFP, 2022).
Şekil 6: Besin Çöpünü Durdur

Kaynak: WFP (https://www.wfp.org/foodwaste), Initiative Save Food (https://www.save-food.org )

Birleşmiş Milletler Besin ve Tarim Organizasyonu (FAO) ‘Besini Kurtar: Besin Kaybı ve
Çöpünün Azaltılması Girişimi’: FAO tarafından Almanya’da Dusseldorf’ta 2011 yılında
başlatılmıştır. Girişim besin kaybı ve besin çöpü ile ilgili konularda farkındalık geliştirilmesi ve
bunların savunulması için çalışmaktadır (Rolle, 2017). Bu girişim kapsamında ulusal ve bölgesel
kampanyalar şu şekildedir: (Rolle, 2017)
• Yakın Doğu ve Kuzey Afrika: Besin Kaybı ve Çöpünü Azaltma Bölgesel Stratejik
Çerçeve
• Latin Amerika ve Karayipler: Besin Kaybı ve Çöpünü Azaltma İttifakı
• Sahraaltı Afrika: Malabo Beyannamesi: 2025 yılına kadar hasat sonrası kayıpları yarıya
indirme hedefleri.
• Avrupa ve Merkezi Asya: AB’nin Besin Kaybı ve Çöpünü Azaltma Platformun’a Katılım
• Asya ve Pasifik: Dokuz ülke tarafından desteklenen Ulusal Sıfır Açlık Daveti. Bahçecilik
zincirlerinde hasat sonrası kayıpların azaltılması hedefleri.
Plastik Çöpleri
Plastik kirliliğine son vermek için yapılması gereken plastik ürünlerin tasarımı, üretimi ve
kullanımındaki yaklaşımın değişmesidir. Sürdürülebilir davranış değişikliğine götüren çözümler
gereklidir. Birleşmiş Milletler Genel Meclis’i bu doğrultuda plastik kirliliğine son vermek üzere
tüketicilerin eyleme geçmesi konusundaki zorluklar ve fırsatlara ilişkin farkındalık sağlamak;
tüketicinin eyleme geçmesini ve dünya liderlerinden liderliğini teşvik etmeye yönelik eylemler
düzenlemektedir (General Assembly of the United Nations, 2022).
Küresel Girişimler
Plastik sektörünün döngüselliği plastiklerin negatif etkilerinin olmadığı, değer zincirinde en
yüksek değerlerini koruyarak yer aldığı, hiçbir plastiğin çevreye akmadığı ve zarar vermediği,
dünya genelinde plastik materyallerin maksimum döngüselliği eriştiği bir dünya için başlıca
girişim Birleşmiş Milletler Çevre Programı Sistemik yaklaşımıdır. Devletler, özel sektör,
STK’lar ve diğer paydaşlar ile birlikte çalışarak plastikler için döngüselliğe erişmek üzere
stratejiler belirlenmektedir (UNEP Circularity Platform, 2022).
Dünyada plastik kirliliğini sona erdirmek özellikle de okyanuslardaki plastik krizine yönelik
ülkeler ve şirketlerin birçok eylemi gerçekleşmektedir. Dünyadaki plastik paketlemenin
%20’sinden sorumlu 250 organizasyon plastik çöpü ve kirliliğini azaltmayı vaat etmiştir, bu
girişimin adı Yeni Plastikler Ekonomisi Küresel Taahhüt ’tür. Avrupa Birliği ise 2018 yılı Ekim
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ayında tek-kullanımlık plastiklerin yasaklanmasını onaylamıştır (Howard vd, 2019). Devlet
başkanları, çevre bakanları ve 175 ülkeden diğer temsilciler, 2022 Mart ayının başında
Nairobi'deki BM Çevre Meclisi'nde plastik kirliliğini sona erdirmek ve 2024'ün sonuna kadar
uluslararası yasal olarak bağlayıcı bir anlaşma yapmak için tarihi bir kararı onaylamıştır. Başlığı
“Plastik Kirliliğe Son: Uluslararası yasal olarak bağlayıcı bir araca doğru” olan, dönüm noktası
niteliğindeki bu karar, üretimi, tasarımı ve bertarafı dahil olmak üzere plastiğin tüm yaşam
döngüsünü ele almaktadır (UN News ,2022). AB Döngüsel Plastikler İttifakı (Circular Plastics
Alliance EU, 2022), AB pazarında geri dönüştürülmüş plastikleri 2025 yılına kadar 10 milyon
tona çıkarmak hedefi ile hareket etmektedir. İttifak plastik değer zincirlerinin tamamini
kapsamakta ve sanayi, akademi ve kamu idarecilerini temsil eden 300 organizasyonu
içermektedir (European Commission, 2022).
Şekil 7: Plastik Kirliliğe Son

Kaynak:
Circular
Plastics
Alliance
alliances/circular-plastics-alliance_en)

(https://ec.europa.eu/growth/industry/strategy/industrial-

E-Çöp
Dünya genelinde e-çöp problemine yönelik çözümler dayanıklı ürün tasarımı;
kullanılmış elektronikler için geri satın alma ve geri verme sistemleri; ‘kentsel madencilik’ eçöpten metallerin ve minerallerin çıkarılması; ve kiralama modelleri ile elektronikler sahip
olmanın ‘demateryalizasyonu’ ve ürünlerin yeniden kullanımını ve geri dönüşümünün
yükseltilmesini içermektedir (UNEP, 2019). Birleşmiş Milletler Üniversitesi'nin ev sahipliği
yaptığı E-çöp Problemini Çözme (StEP) Girişimi'nin Birleşmiş Milletler Çevre programı ile
birlikte yayınlanan raporu, gelecekteki e-atık senaryolarını vurgulamaktadır. Elektronik
sektöründeki şirketlerin adim atarak bu sektorde daha döngüsel bir ekonomi oluşturmak icin
sorumluluk almaları gerekmektedir (United Nations University, 2019).
Küresel Girişimler
StEP Girişimi: E-çöp sorununu çözmek girişimi, giderek dijitalleşen bir dünyada elektroniğin
tüm boyutlarını ele alan stratejiler tasarlamak için bir e-çöp uzmanları ağı ve çok paydaşlı bir
platformdur. (StEP Initiative)
UNU-ViE-SCYCLE: Sürdürülebilir Döngüler (SCYCLE) Programı, Avrupa'da Birleşmiş
Milletler Üniversitesi Rektör Yardımcısı (UNU-ViE) tarafından Almanya'nın Bonn kentinde
düzenlenmektedir. SCYCLE'ın misyonu, sürdürülebilir toplumları teşvik etmektir ve faaliyetleri,
elektrikli ve elektronik ekipman (EEE) ve diğer her yerde bulunan ürünler için sürdürülebilir
üretim, tüketim ve elden çıkarma modellerinin geliştirilmesine odaklanmaktadır (United Nations
University, 2019).
UNEP-IETC: Uluslararası Çevre Teknolojisi Merkezi (IETC), Japonya'nın Osaka kentinde
bulunan Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın (UNEP) bir koludur ve atık yönetimine
odaklanarak çevreye duyarlı teknolojiler hakkında bilgi toplama ve yayma ile çalışır (United
Nations University, 2019).
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Şekil 8: Çöpe İlişkin Küresel Girişimler

Kaynak:
StEP
(https://www.step-initiative.org),
Unite
Nations
(https://www.unbonn.org/UNU-SCYCLE), IETC (https://www.unep.org/ietc/ )

University

Çevresel Adalet
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Gelişme Hedefleri insanlığın refahı için saglık, barış, temiz su,
cinsiyet eşitliği, sorumlu üretim ve tüketim ve iklim eylemi gibi konuları kapsamaktadır. Bu
hedeflerin tamamı çevresel adalet konusunu ile örtüşmektedir. Çünkü dünya genelinde iklim
değişikliğine sebep olan çevresel kirleticilere en fazla maruz kalanlar sosyal ve ekonomik açıdan
gelişmemiş olan topluluklardır. Çöplerin sıfırlanması açısından sorumlu üretim ve tüketim
hedefinin gerçekleştirilmesi çöplerin üretimi ve yönetimi nedeni ile çevresel adalet kapsamına
giren topluluklara da çözüm olacaktır.
Çevresel adalet açısından dünya genelinde yasanan mevcut çöp krizinin içinde eşitsizlik ve
kurumsal ırkçılığın iyileştirilmesi için çevresel adalet konusuna en fazla maruz kalanların sıfır
atık toplulukları yaratmada merkezi bir rol üstlenmelerine izin vermek çok önemlidir. Çöp
toplayıcıları korunmalı ve çöp yönetim sistemine dahil edilmelidir. Şirketler ürünlerinin
sorumluluğunu alarak, ürünlerin yeniden tasarımını ve çöp üretiminin önlenmesine öncelik
vermeli ve atıkların bertaraf edilmesini gerektirmeyen sistemler kurmalıdırlar (Dreau, 2022).
Küresel Girişimler
EJ Atlas (Çevresel Adalet Atlası), çevresel konular ile ilgili sosyal çalışmaların belgelenmesini
ve listelenmesini kapsayan bir projedir. Universitat Autonoma de Barcelona, Çevresel Bilim ve
Teknoloji Enstitüsünde gerçekleştirilmektedir. Tüm dünyadaki çevresel adalet konuları nedeni
ile madur olan toplulukların hikayelerinin bir araya getirilmesidir. Böylece bu hikayelerin daha
gorunur olmasını sağlayarak çözüm fırsatlarını arttırmak ve de bu konu ile ilgili araştırma yapan
bireylere bilgi sunan bir platform oluşturmaktır (Temper v.d., 2015).
Şekil 9: Çevresel Adalet Atlası

Kaynak: Environmental Justice Atlas (www.ejatlas.org)
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Dünya genelinde çöp sorunun çözülmesi tüketim ekonomisi ya da materyalist ekonomi, lineer
olarak işleyen ekonomik sistemin dönüşmesini gerektirmektedir. Bu dönüşüm endüstriyel
üretimin sadece işlenmemiş maddelere dayanmasının değişmesinden tüketici alışkanlıklarının
değişmesine kadar çok geniş bir yelpazeyi kapsayan ve kökten değişimleri içeren olmalıdır. Bu
uzun vadeli bir hedeftir. Çöp sorunun çözülmesi, tüm ülkelerin iş birliği içinde olmasını, gerekli
sorumluluğu üstlenmesini gerektirmekte ve gelişmiş ülkelerin az gelişmiş ve gelişmekte olan
ülkelere bu kapsamda teknoloji ve ekonomik gerekli desteği vermesi de önem
kazanmaktadır. Kısa vadede çöp miktarlarının azaltılmasına yönelik hedefler ve eylemler ve de
uzun vadede çöp üretmeyen sistemlerin yaratılması döngüselliği içermelidir. Birleşmiş Milletler
Sürdürülebilir Gelişme Hedefleri, Hedef 12 stratejileri tüketim ve üretim modellerinin
döngüselliğine yönelik stratejileri ve eylemleri kapsamaktadır.
Sürdürülebilir gelişme hedeflerinin gerçekleştirilmesine yönelik taahhütte bulunmayı kabul eden
Avrupa Birliği ülkeleri dahil olmak üzere 83 ülke 2017-2020 arasında 10 Yıllık Sürdürülebilir
Tüketim ve Üretimi Modelleri Programları Çerçevesinin uygulanmasına katkılarının bilgisini
paylaşmışlardır. 2020 yılında, 136 politika ve 27 uygulama eylemi bildirilmiştir. (United Nations,
SDG) Bu eylemler değerlendirildiğinde kaynak kullanımı etkinliğini iyileştirmek için eylemler
gerçekleştirilmiş olduğu, ancak belli bir endüstri ile sınırlı kalmış ve de sektörler ve endüstrilerde
geniş bir kabul gerçekleşmemiş olduğu görülmektedir (Lipinski, 2020). Dünyada ekonomilerini
döngüselliği geçirme konusunda başı çeken ülkeler Hollanda, Fransa ve Italya’dır. Hollanda
hükümeti 2050 yılına kadar ekonomisini %100 döngüsellik üzerine kurma hedefini koymuş;
Fransa 2020 yılında, çöp ve kirliliği durdurmak ve de üretim, dağıtım ve tüketim sistemini
döngüsel ekonomik modele dönüştürmek amacı ile ‘Çöp Karşıtı Kanun’ çıkarmıştır. Italya 2020
yılı bütçe kanunu ile sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomi, sürdürülebilir turizm gibi konularda
yenilikçi projelere kamu yatırım kaynaklarının düzenlenmesini sağlamıştır (Hope, 2022). Dünya
genelinde çöp kaynaklı sorunların başında besin çöpleri, plastik çöpleri ve e-çöpler gelmektedir.
Bunlara yönelik olarak hem miktarlarının azaltılması hem de döngüsellikleri konusu dünyada
tüm ülkelerin yaşadığı başlıca zorluklar arasında yer almaktadır.
Besin Kaybı ve Çöplerine ilişkin küresel girişimlerin başarısı değerlendirildiğinde, Birleşmiş
Milletler “Besin Çöpü Endeksi 2021” raporuna göre dünyada halen tüketilebilecek durumda olan
besinlerin %17’si çöpe gitmektedir. Besin sistemleri, iklime, doğaya ve kirlenmeye etkileri ile
birlikte küresel sera gazı emisyonlarının yaklaşık %8-10’undan sorumlu olmaya devam
etmektedir. Dünyada 2019 yılı verilerine göre açlık çeken 690 milyon insan vardır ve 3 milyar
insanın sağlıklı beslenmeye erişiminin yoktur ve besin çöpünün mutlaka azaltılması
gerekmektedir (Forbes v.d., 2021). Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Gelişme Hedefleri Gelişim
raporuna göre dünyada halen çiftlik ile çatal arasında besinlerin üçte bir oranında kaybı
gerçekleşmektedir ve COVID-19 pandemisi bu besin zincirindeki zorluğu daha da karmaşık hale
getirmektedir. Hedef 12.3 küresel ölçekte satış ve tüketim aşamalarındaki besin çöpünün ve
kaybının 2030 yılına kadar azaltılması hedefidir. Bu hedefin gerçekleştirilmesi besin çöpünün
azaltılmasına ilişkin Hedef-Ölçüm-Eylem yaklaşımını benimseyen ülke ve şirket sayısının
artması gerektirmektedir. Lipinski (2020)
Plastik Çöplerinin azaltılmasına ilişkin girişimler değerlendirildiğinde, OECD “Küresel Plastik
Görünümü” (Global Plastik Outlook) raporuna göre artan nüfus ve gelirlerin nedeni ile kullanılan
ve atılan plastik artısının devam ettiği, çevreye salınımına ilişkin politikaların yetersiz kaldığı
görülmektedir. Bu rapora göre plastik çöpü güncel küresel sera gazı emisyonlarının %3.4’ünü
oluşturmaktadır. OECD değerlendirmesine göre küresel ölçekte plastiklerin döngüselliğini
geliştirmenin anahtarı tasarım yaklaşımlarını ve kimyasalların düzenlenmesini uyumlu hale
getirmek ve atık yönetiminde uluslararası bir yaklaşım gerekmektedir. Bu doğrultuda dünyadaki
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tüm finansman kaynaklarının harekete geçirilmesi gereği de OECD tarafından vurgulanmıştır
(OECD, 2022).
E-Çöpleri oluşturan elektrik ve elektronik aletlerin tüketimi küresel olarak her yıl 2.5 milyon ton
artmaya devam etmektedir. Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan “Küresel E-Cöp Monitörü”
raporuna göre geri dönüşüm aktiviteleri e-çöpün küresel hızına yetişememektedir. Dünyada ecöp politikası, yasaları ya da yönetmelikleri kabul etmiş olan 78 ülke vardır ancak bu raporda
ortaya konulduğu üzere bu yasal düzenlemeler yavaştır ve uygulama konusundaki yaptırımlar
yetersiz kalmaktadır. Yatırım ve politik motivasyon eksikliği neden ile de toplama ve uygun
yönetim gerçekleşememiştir (Global E-waste Monitor, 2020). Dünyada özellikle orta gelir ve
düşük gelirli ülkelerde e-çöp yönetim altyapısı yetersizliği ve hatta hiç olmaması hem bu sektörde
çalışanların hem de e-çöp atıklarının yakınında yaşayan, çalışan insanların, oyun oynayan
çocukların sağlığına tehdit oluşturmaya devam etmektedir. Resmi olarak toplanan ve geri
dönüştürülen e-çöp oranının arttırılması ve bu çöp kategorisinin hızlı artışına uyumu
sağlanmalıdır. İçindeki barındırdığı “kentsel maden” potansiyeli değerlendirilerek döngülerin
kapanması ve işlenmemiş materyallerin kullanımının azaltılması gereklidir (Forti v.d., 2020).
Endüstriyel ekonomi genişlemeye devam ederken kaynakların kullanımı ve çöp üretiminin de
artmaya devam etmesinin dünya genelindeki sosyal ve çevresel etkileri çevresel adalet
kapsamına giren toplulukları arttırmaktadır. Bu doğrultuda tüm ekolojik sorunlara ve de özellikle
çevresel adalet konusunda küresel bir yaklaşım gereği önem kazanmaktadır (Temper vd, 2015).
Dünya genelinde tüm ekolojik sorunlar ile çevresel adalet konusunda küresel bir yaklaşım,
tehlikeli çöp alanlarındaki kirliliğe insanların maruz kalmasının, azınlık, düşük gelir ve
korunaksız topluluklara öncelik verilerek azaltılması olmalıdır. Özellikle bu toplulukların çöp
kaynaklı çevresel toksinlere maruz kalmasının engellenerek sağlıklı yaşamalarına olanak
sağlanmalıdır (EPA, 2022). Çöp atılması ve de yönetimi nedeni ile çevresel adalet konularına
maruz kalan toplulukların madur olmasını önlemeye öncelik vererek çöp yönetiminin
iyileştirilmesi gereklidir. Covid 19 pandemisinden çıkarken devlet yönetimlerinin ekonomik
yeniden canlanmanın bir parçası olarak atıklara yonelik çözümler yatırım yapma ve öncelik
verme sorumlulukları vardır. Bu çözümler Çevresel Adalet topluluklarına olan direkt etkileri de
azaltacaktır (Yang, 2021).
Sonuç olarak dünya genelinde çöp sorunları ve çözüme yönelik girişimler değerlendirildiğinde
başlıca çöp kategorilerinin iklimsel değişikliğe etkilerinin devam ettiği görülmektedir. Bu
bağlamda ekonominin işleyiş biçimindeki dönüşümün gerekliliğinin tüm ülkeler tarafından
uyarlanması büyük öneme sahiptir. Sanayinin üretim biçimlerinin dönüşmesi, tüketici
alışkanlıklarının değişmesi doğrultusunda çöp sorununun çözümü için küresel iş birlikleri büyük
öneme sahiptir.
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Öz
Teknoloji, hayatın tüm alanlarında olduğu gibi eğitim alanını da etkilemektedir. Bu etkiler
nedeniyle eğitim alanında değişimin yaşanması kaçınılmazdır. İçinde bulunduğumuz yüzyılda
yaşanan bu değişimler insan yaşamını kolaylaştırabildiği gibi aynı zamanda yeni bazı
sorumluluklar da gerektirmektedir. Teknolojinin insan yaşamını kolaylaştırabilmesi için bireyin
teknolojiyi bilmesi, bu teknolojiyi yaşamında kullanabilmesi gerekmektedir. Teknolojinin eğitim
alanında da kullanılabilmesi ve bu konuda en iyi yararın elde edilebilmesi için teknolojiye hâkim
olmak ve bunu kullanabilmek gerekmektedir. Bu konuda eğitim fakültelerinin öğretmen
yetiştiren programlarında da eğitim teknolojisinin teorik ve uygulama açısından öğretimi
yapılmaktadır. Bu alanlardan birisi de matematik öğretmenliği alanıdır. Matematik dersi içerik
açısından değerlendirildiğinde bazı özelliklere sahiptir. Bu özelliklerden birisi de dersin
öğrenciler açısından oldukça soyut bir ders olarak algılanmasıdır. Öğretimde teknolojinin
yararlarına bakıldığında ise dersin somut hale getirilmesi, dersin ilginç hale getirilmesi gibi bazı
faydaların ön planda tutulduğu görülmektedir. Matematik derslerinde öğretim teknolojisinden en
iyi şekilde faydalanabilmek için öğretmen adaylarının iyi bir şekilde yetiştirilmesi, bu alandaki
eksikliklerin ve sorunların belirlenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu araştırmada, ilköğretim
matematik öğretmen adaylarının matematik öğretiminde teknoloji kullanımında karşılaştıkları
güçlüklere ilişkin düşüncelerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Oldukça soyut kavramlar üzerine
inşa edilen matematik ders içeriğinin somutlaştırılması ve öğrenciler tarafında algılanmasının
kolaylaştırılması için öğretmenlerin derslerinde öğretiminde teknoloji etkin kullanması önemli
bir yer tutmaktadır. Araştırmada betimsel yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu
ilköğretim matematik öğretmenliği anabilim dalında son sınıfta okuyan öğretmen adayları
oluşturmuştur. Araştırmanın verileri, araştırmacı tarafından hazırlanan açık-uçlu yarı
yapılandırılmış görüşme sorularıyla toplanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler betimsel analiz
yöntemi ile çözümlenmiştir. Elde edilen veriler temalarına göre kodlandığında matematik
öğretiminde teknoloji kullanımında yaşanan sorunlar dışsal ve içsel nedenlere bağlı sorunlar
olarak iki tema üzerine yapılandırılmıştır.
Anahtar kelimeler: Teknoloji, matematik öğretimi, teknoloji içerik uyumu, karşılaşılan
güçlükler
Abstract
Technology affects the field of education, as it does in all areas of life. Due to these effects, it is
inevitable to experience change in the field of education. These changes in the current century

587

VII. INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
April 22-24, 2022, Antalya, Türkiye

not only make human life easier, but also require some new responsibilities. In order for
technology to facilitate human life, the individual must know technology and be able to use this
technology in his life. In order for technology to be used in the field of education and to obtain
the best benefit in this regard, it is necessary to have a command of technology and to be able to
use it. In this regard, education technology is taught in terms of theory and practice in teacher
training programs of education faculties. One of these fields is the field of mathematics teaching.
When the mathematics course is evaluated in terms of content, it has some features. One of these
features is that the course is perceived as a rather abstract course for students. When the benefits
of technology in teaching are examined, it is seen that some benefits such as making the lesson
concrete and making the lesson interesting are prioritized. In order to make the best use of
instructional technology in mathematics lessons, it is necessary to train prospective teachers well
and to identify the deficiencies and problems in this area. In this study, it was aimed to determine
the thoughts of primary school mathematics
teacher candidates about the difficulties they encounter in the use of technology in mathematics
teaching. It is important for teachers to use technology effectively in their lessons in order to
concretize the content of the mathematics course, which is built on very abstract concepts, and
to facilitate the perception of it by the students. Descriptive method was used in the research. The
study group of the research consisted of pre-service teachers studying in the department of
primary school mathematics teaching in the last year. The data of the research were collected
with open-ended semi-structured interview questions prepared by the researcher. The data
obtained in the research were analyzed by descriptive analysis method. When the data obtained
were coded according to their themes, the problems experienced in the use of technology in
mathematics teaching were structured on two themes as external and internal problems.
Keywords: Technology, mathematics teaching, technology content compatibility, difficulties
encountered
GİRİŞ
Teknoloji alanında yaşanan hızlı gelişmeler, insan yaşamının tüm yönlerini etkilemektedir.
Yaşanan bu değişim tüm kurumlarda olduğu gibi eğitimde de değişim taleplerini gündeme
getirmekte, teknolojinin eğitimle uyumlu hale getirilmesi beklenmektedir. Günümüzde
teknolojinin eğitim alanına uyarlanarak kullanılmasıyla birlikte eğitim teknolojisi öğretim
sürecinde yer almaya başlamıştır. Teknolojinin kolaylaştırıcı etkisi nedeniyle eğitim-öğretimde
kullanımı hızla artmış ve eğitimin vazgeçilmez bir öğesi haline gelmiştir. Eğitimde kullanılan
teknolojiler, öğrenmeyle ilgili problemlerin sistematik analizi sonucu elde edilen sonuçlara göre
tasarlanıp ve uygulamalara dönüştürülerek problemlere çözümler üretilmektedir.
Eğitimin pek çok alanında teknolojinin etkin kullanımına ihtiyaç duyulduğu gibi matematik
öğretimi alanında da etkin kullanılması gereksinim duyulmaktadır (Aydoğdu, 2008:589)
(National Council of Teachers of Mathematics [NTCM] Dedeoğlu vd. 2020:64). Çünkü
matematiksel içerik, insan aklının ürettiği bir gerçeklik olup, doğası gereği soyut kavramlar
üzerine inşa edilmektedir. Algılanması ve anlaşılması yoğun zihinsel çaba gerektiren bir disiplin
alan matematik öğretiminde her konunun teknolojiyle algılanması ve anlaşılırlığı
kolaylaştırılmaktadır. Her bireyin matematiksel düşünme ve işlem yapma becerisini edinebilmesi
için öğretim sürecinde teknolojinin etkin kullanılması gerekmektedir.
İlköğretimde Matematik öğretim programının temel amacı, öğrencileri doğru ve mantıklı
düşünme, eleştirel bakış açısı kazanma ve olayları sorgulama, problem çözme, günlük yaşamla
ilişkili problemlerin üstesinden gelme gibi noktalarda bilişsel yeterlikler kazandırmaktır. Bilişsel
yeterlikler arasında öğrencinin problemi anlama, problem kurma ve problem çözme becerilerinin
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geliştirilmesinin problem çözme becerilerini olumlu yönde etkilediği ifade edilmektedir (Uysal,
2018:234). Gerçek yaşam problemleri ile karşılaşan öğrencilerin problem çözme becerileri gelişir
matematiğe karşı tutumları olumlu yönde kuvvetlenir (Altun, 2002: 85-86). Öğrenciler için bu
denli önemli olan matematik öğretiminin işlevlerini yerine getirebilmesi için matematik
öğretiminin öznesi olan öğretmen yönetici ve yardımcı personelin teknoloji bilinçli kullanması
önem kazanmaktadır. Bunun gerçekleştirilebilmesi için matematik öğretiminde teknoloji
farkındalığa bağlı olarak eğitim kurumlarının teknoloji ile donatılması gerekmektedir. Donanım
sağlandıktan sonra öğretmenlerin görevi süreç içinde öğrenci ile teknoloji arasındaki etkileşimi
sağlamaktır (Gülcü vd, 2013: 203). Bu görev aynı zamanda öğretmenlere mesleki olarak verilmiş
bir sorumluluktur. Çünkü öğretmen bu rolünü yerine getirerek öğretimin etkin bir öğesi
konumuna gelebilir. Ne yazık ki, araştırmalarda matematik öğretmen adaylarının matematik
derslerinde teknolojiyi nasıl kullanacağı hakkında yeterli deneyim ve bilgiye sahip olmadıkları,
matematik derslerinde teknoloji kullanımı konusunda isteksiz oldukları, bu durumdan da kaygı
duydukları sonucuna ulaşılmaktadır (Çakıroğlu, Güven ve Akkan, 2008: 49; Çakır ve Yıldırım,
2009: 961; Erktin ve Gülseçen, 2001: Erdemir, Bakırcı ve Eyduran, 2009:105). Öğretmenlerin
teknolojiyi etkin kullanarak eğitim sistemini iyileştirebilecek bir potansiyele sahip olmalarına
rağmen bu süreçten imtina etmeleri, sorunun asıl gereken boyutunu ortaya çıkarılmasını
gerektirmektedir. Dolayısıyla, öğretmenlerin öğrenme ve öğretme sürecini iyileştirmede
teknolojiyi nasıl kullanacaklarının farkında olmaları önem kazanmaktadır. Öğretmenlerin
bazılarının meslekteki hizmet yılları ve branşlar bazında eğitim teknolojilerinin kullanımında
çağın gerekliliklerinden faydalanmakta çok da özgün ve istekli olmadıkları gözlenmiştir (Altan
vd. 2021: 81).
İlköğretim Matematik öğretmen adayları üzerine yapılan çalışmaların tümünde, öğretmen
adaylarının teknolojik yeniliklere ve teknolojiye uyum sağlamaları gerektiği düşüncesinde hem
fikir olduklarıdır. Bu düşünce ilköğretim matematik öğretmenlerinin büyük bir bölümünce de
kabul görmektedir. Yenilikçi öğretimi ve eğitimde kaliteyi artırıcı fikirleri öğretmenler kabul
etmekle birlikte, bu fikirleri sınıf içinde uygulamaya koymada arzulu olmadıkları gözlenmektedir
(Öksüz ve Ak, 2009:3). Bu problemin kaynağı, öğretmen adaylarının hangi teknolojileri hangi
içerikle ilişkilendirecekleri ve nasıl kullanacakları konusunda belirsizlik ve tereddüt
yaşamalarından kaynaklanmaktadır. Belirsizlik ve tereddüt etme, onları matematik öğretiminde
kullanılan teknolojilere odaklanma ve pratik sonuçlarını görmekten uzaklaştırmaktadır.
Araştırmalar (Ak ve Uca, 2009; Çağıltay ve arkadaşları, 2001; Demiraslan ve Usluel, 2005;
Ertmer, ve arkadaşları., 2012; Kayaduman ve arkadaşları, 2011; ) öğretmenlerin derste teknoloji
kullanmaları konusunda içsel ve dışsal bazı faktörlerin etkili olduğunu göstermektedir
Matematik öğretmen adaylarının teknolojiyi etkin kullanma görev ve sorumluluklarını eksiksiz
yerine getirebilmeler için onları eğitim süreci boyunca etkileyen içsel ve dışsal dinamiklerin
analiz edilmesini gerektirmektedir. Bu dinamiklerden dışsal olanlar, öğretmenin kendi iradesi
dışında gerçekleşen ve onu etkileyen dinamikler olarak tanımlanabilir. Dışsal dinamikler, aynı
zamanda öğretmenin kendisinden kaynaklanan içsel dinamikleri etkilemektedir. Bu araştırmada
da matematik öğretmen adayların öğretimde teknoloji kullanımı konusunda yaşanan sorunlar
konusundaki görüşleri ele alınmaya çalışılmıştır.
ARAŞTIRMANIN AMACI
Bu çalışmada, ilköğretim matematik öğretmen adaylarının matematik öğretiminde teknoloji
kullanımında karşılaştıkları güçlüklerin kaynağının belirlenmesi, bunların tasnif edilmesi,
güçlükleri azaltacak tedbirlerin alınması noktasında öğretmen adaylarının düşüncelerinin ortaya
çıkarılmasının problemin çözümüne önemli katkı sağlayacağı öngörülmüştür. Elde edilen
bulguların matematik öğretim programının düzenlenmesine ve öğretim elemanlarının konuya
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duyarlıklarının artırılmasına, ilgililerin konuya dikkatinin çekilmesine önemli katkı getireceği ve
yol gösterici ipuçları vereceği düşünülmektedir. Bu düşünceden hareketle, bu çalışmada
ilköğretim matematik öğretmen adaylarının matematik öğretiminde teknoloji kullanımında
karşılaştıkları güçlüklere ilişkin düşüncelerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç
çerçevesinde şu sorulara cevap aranmıştır:
1 .Matematik öğretiminde teknoloji kullanırken ne tür güçlükler karşılaşıyorsunuz?
2. Matematik öğretiminde teknolojiyi etkin kullanabilmeniz için neler yapılmasını önerirsiniz?
ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
Araştırmada
betimsel
analiz
metodundan
yararlanılmıştır.
Betimsel
analiz
metodu, araştırmacılar için çalışmak istedikleri farklı olgu ve olaylar hakkında özet bilgi elde
edebilmeleri için sıklıkla başvurulan bir yöntem olduğu belirtilmiştir (Büyüköztürk ve
arkadaşları, 2008). Bu tür araştırmalarda araştırmacı mevcut durum nedir sorusuna odaklanır. O
durumu yaşayanlardan bilgi elde etmeye çalışır. Bu araştırmada, ilköğretim matematik öğretmen
adaylarının matematik öğretiminde teknoloji kullanırken karşılaştıkları güçlüklere ilişkin
düşünceleri nedir? Sorusuna cevap aranmıştır. Bu amaç çerçevesinde araştırmanın çalışma
evrenini bir devlet üniversitesine bağlı eğitim fakültesi, ilköğretim matematik öğretmenliği son
sınıfta okuyan öğretmen adayı öğrenciler oluşturmaktadır. Amaçlı örnekleme yoluyla çalışma
grubunun belirlendiği bu çalışmada, katılımcılar belirlenen belli özelliklere sahip olmalarına göre
seçilmiştir. Bu özellikler son sınıfta okuyor olma, öğretmenlik uygulamalarına katılmış olma ve
gönüllü katılım esası dikkate alınmıştır. Bu özellikleri taşıyan 20 öğretmen adayı çalışma
grubunu oluşturmuştur. Çalıma grubunu 13 ü kadın, 7’si erkek olmak üzere toplam 20 katılımcı
oluşturmaktadır. Araştırmada veriler yarı yapılandırılmış görüşme yoluyla elde edilmiştir.
Verilerin Toplanması
Araştırmada veriler görüşme tekniği kullanılarak elde edilmiştir. Görüşmede, ilköğretim
matematik öğretmen adaylarına açık uçlu 1 soru ve bu soruya bağlı sondaj sorular yöneltilmiştir.
Görüşmelerde katılımcılara Matematik öğretiminde teknoloji kullanılırken karşılaştığınız
güçlükler nelerdir? Bir aday öğretmen olarak matematik derslerinde teknoloji kullanımında
güçlüklerin üstesinde nasıl gelinmelidir şeklinde bir sondaj sorusu yöneltilmiştir.
Görüşmeler öğretmen adaylarının belirlediği zaman dilimlerinde gerçekleştirilmiştir. Ön
görüşmede görüşmeyi kabul eden öğretmen adayları görüşme gün ve saati belirlenmiş, bir
sonraki aşamada görüşme iki ayrı seansta gerçekleştirilmiştir. Öğretmen adayları yöneltilen
sorulara, 10 dakika ile 12 dakika arasında cevap vermiştir.
Verilerin Analizi
Görüşmede katılımcıların verdikleri cevaplar kaydedilerek verdikleri cevaplar metin haline
getirilerek betimsel analiz yapılmıştır. Katılımcılardan alına bilgiler kaydedilip, sonra yazılı
metne dönüştürülmüştür. Metin okunarak içinde birbiri ile ilişkili ifadeler kodlanmış, aynı anlamı
içerin ifadelerin frekans dağılımları çıkarılmıştır. Aynı sorulara katılımcıların verdikleri cevaplar
önce kodlanmış ve sonra aynı sorulara verdikleri cevaplara göre kategorilere kaydedilmiştir.
Kategoriler belirlenerek kategorilerde yer alan ifadeler bütüncül bir yaklaşımla incelenerek
temalara ulaşılmıştır. Elde edilen temalar öğretmen adaylarının yaşadığı olgularla
ilişkilendirilerek açıklanmıştır.
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BULGULAR
İlköğretim matematik öğretmen adaylarının matematik derslerinde teknoloji kullanımında
yaşanan sorunlara ilişkin düşüncelerinin dağılımı ile ilgili frekans analiz sonuçları aşağıda
tabloda verilmiştir
Öğretmenlerin teknoloji kullanımında karşılaştıkları güçlüklere ilişkin frekans dağılımı

f

Donanım eksikliği,

1

Maddi yetersizlik

1

Geleneksel anlayış

3

Yeniliğe kapalılık

4

Önyargı

3

Teknoloji kullanma becerisi

1

Yeniliklere uyum

1

Konulara entegre etme

2

Bilgi ve deneyim eksikliği

1

Öğretim müfredatı

6
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İlköğretim matematik öğretmen adaylarının matematik öğretiminde teknoloji kullanırken
karşılaştıkları güçlüklerle ilgili düşüncelerini içeren ifadeler aşağıda verilmiştir
Fakültedeki öğretim programı
K4- Fakültedeki derslerde hep aynı teknolojiler kullanılmakta. Yeni matematiksel yazılımlar pek
uygulanıp gösterilmiyor. Bu durumun yeniliğe kapalı olmalarında ya da uğraşmak
istememelerinden kaynaklandığını düşünüyorum.
Geleneksel anlayış
K3-Öğretmenler, önceden alışılagelmiş ders anlatım tarzını daha çok işe yarayacağını
düşünmekte, teknoloji için hazırlığın zaman kaybı olduğunu dile getirmekte. Öğrencinin derse
odaklanmasını ve dikkatini vermesini engellediğini belirtmekte. Böyle bir yaklaşım içinde olan
öğretmenle yapılan uygulamadan ne öğrenebilirim ki.
K8- Öğretmenler mezun oldukları yıllarda öğrendikleri bilgiyi aktarma teknolojilerini
kullanıyor, şimdiki akıllı teknolojileri kullanmıyorlar. Öğretmenler yeni teknolojileri öğrenmek
için uygun ortam bulamadığını söylüyor. Akıllı teknoloji ile ilgili yetersiz bilgi ve beceriye
sahipler. Bu da ezberlerini bozmak istememelerine, zaman kaybetmek istememelerine yol
açmaktadır diye düşünüyorum
E16- Öğretmenler bazı matematik yazılımlarını kullanmaktan çekiniyor, yetersiz oldukları için
üşengeçlik gösteriyorlar, kendi yönteminden şaşmama ve inadına yapma söz konusu
Okullarda Donanım
K1- Okullarda yöneticiler yeniliklere açık değil, destekleyici, çözüm üretici, bizzat üretime ve
eğitime katkısı olan öğretmenler arasından seçilmiyor. Bir okula gidiyorsunuz maddi
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imkânsızlıklar nedeniyle teknolojik araç gereçler kullanılmıyor, başka bir okula gidiyorsunuz,
eğitim fakültelerinden daha iyi donanıma ve uygulamaya sahip. Tamamen şansınıza.
E18- Öğretmen adayı olarak teknolojiyi kullanmayı bilmiyorum, ancak yeterli donanıma sahip
değilim, teknolojiyi düzenli kullanmadığım için aşinalığım yok, Kullanımı teşvik edecek
uygulamalarda yok, Öğretmen adayı olarak kendimi teknolojik açıdan geliştirme istek ve
arzusundayım. Teşvik yerine okullarda köstek var. Donanım eksik, fakültede MEB okullarında
da birini bulsak birini bulamıyoruz.
Yetersizlik
K5-Hem fakültede hem de okullarda özellikle yaşlı ve deneyimli öğretmenler kendilerini
teknolojik açıdan yeterli ve donanımlı olmadıklarını söylüyor. Teknolojiye takılmaktansa
geleneksel yollarla anlatmayı uygun buluyor. Teknoloji kullanmayı, matematikte konu anlatırken
zaman kaybı olarak gördüğünü ifade ediyor.
K7- Öğretmenler kendileri matematik dersi ile ilgili yazılımları kullanacak yeterliliğe sahip
değiller, Bu yazılımları kullanmayı, donanımlarını artırmak için de isteksizler. Bende aynı
durumda olsam öyle düşünürdüm herhalde. Bu yüzden derslerde teknoloji kullanmak
istememektedirler.
Yeniliğe açık olmama
K9- Okullarda donanımın ve yazılımların olması yetmiyor. Öğretmen olarak teknolojiyi iyi
kullanmamız gerekiyor. Teknoloji kullanmak istemeyişimizin veya zorlanmamızın nedeni bu.
Yeniliklere açık olmamamızdan ve isteklilik göstermememizden kaynaklanıyor.
E19- Öğretmen adayı olarak bizler ve öğrenciler yeteri kadar kullanmadığımız ve kullanmaya
teşvik edilmediğimiz için teknolojiyi kullanmaktan kaçınıyoruz. Teknolojiyi kullanmadığımız için
teknolojinin olumlu yanlarında çok olumsuz yanlarını dile getiriyoruz sonra da kendimizi haklı
çıkarmaya çalışıyoruz
Öğretim programı
K11-Öğretmenlerin teknoloji kullanımı hakkında çok fazla bilgisi yok ya da yetersiz, Bu durumda
teknoloji ile ders anlatmak öğretmen için zor geliyor. Öğretmelere de bizim gibi hizmet öncesi
eğitimde yeterli psikolojik, pedagojik ve teknolojik yeterliğin kazandırılması gerekir. Bu
yeterlikler fakültede bize bile istenildiği gibi verilmiş değil.
Kolaycılığa kaçma
K12-Tekonoloji kullanımını bilmemek, teknolojik hazırlığın zaman aldığını düşünmek, maliyetli
olduğunu düşünmek, geleneksel öğretim tarzını benimsemek biraz kolaycılığa kaçmak diye
düşünüyorum.
Müfredatı zamanında yetiştirememe kaygısı
K14- Teknoloji kullanımı hazırlık gerektiriyor, Dersin konuları karışıyor, bakanlık ve veliler
çocuklar daha bu konuyu damı işlemedin diyor. Müfredatta belirlenen süre içinde yetiştirilmesi
gereken çok konu var. Sınıflar kalabalık, bir an önce konuları anlatılıp geçiliyor. Öğretmenler
müfredat ve sınav arasına sıkışmış durumdalar, işleri zor. Öğretmenlerin çok kaygılı olduğunu
düşünüyorum
E15- Öğretmenler derse gelip kalemi alıp, kara tahtada başlıyor anlatmaya, örnek vermeye ve
öğrencilere işlem yaptırmaya. Ne teknolojisi, bir kısmı teknolojilere yabancı, teknolojileri
kullanma becerileri yetersiz, Bir de buna zamanı iyi kullanamayacağı endişesi var, Konuyu
teknolojiye uyarlamada sorun yaşıyor.
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E20-Müfredattaki konu yoğunluğunu görünce, müfredat yetiştirme kaygısını haklı buluyorum,
Teknoloji kullanmak sanki zaman kaybı diyenleri haklı gibi geliyor bana.
Bilgisizlik ve Deneyimsizlik
E17- Matematiğin teknoloji ile öğretilebileceğine inanmıyor, teknolojinin sağladığı katkının
farkında değil, kullanmadığı ve deneyimi olmadığı için öğretmene gereksiz, karmaşık ve zor
geliyor.
Öğretmen adaylarının matematik öğretiminde teknoloji kullanımında karşılaştıkları sorunlara
ilişkin düşünceleri iki tema altında toplanabilir
Öğretmen adaylarının kategorik olarak belirlenen düşünceleri iki temada ele alınabilir
İçsel Faktörler: Öğretmenlerindeki bilgi eksikliği ve deneyimsizlik, müfredatı yetiştirememe
kaygısı, kolaycılığa kaçma, yeniliğe açık olmama, yetersizlik algısı, geleneksel olarak dersleri
alışıla geldiği gibi dersleri yürütüme
Dışsal Faktörler: Fakültelerin öğretim programı, okullardaki donanım yetersizliği, öğretmenlik
uygulamalarındaki ortam.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Matematik öğretiminde teknoloji kullanımında karşılaşılan güçlüklere ilişkin matematik
öğretmen adaylarının düşünceleri incelendiğinde sorunlar iki alt tema altında incelenebilir.
Birinci tema öğretmen adaylarının kendilerinin dışında gerçekleşen dış şartlara bağlı sorunlardır.
Bunlar: Okulların alt yapısı, donanım ve yazılım uyumsuzluğu, Fakültelerde uygulanan öğretim
programı, uygulama okullarındaki yazılım donanım uyumsuzluğu, öğretmenlik
uygulamalarındaki teknoloji destekli uygulama ve yönlendirme yetersizliği, sınıfların kalabalık
olması, belli bir müfredatın yetiştirilmesi zorunluluğu, öğretmenlerden müfredat ve ebeveyn
beklentisi, matematik konularının soyut olması, öğrencilerin bu konuları öğrenmede güçlük
çekmesi, matematik konularının günlük yaşamla ilişkilendirilmesi gibi noktalarda yaşanan
güçlüklerdir.
İkincisi tema öğretmen adayının kendisinden kaynaklanan sorunlardır. Bunlar: Teknoloji
hakkında bilgi eksikliği ve deneyimsizlik, müfredatı yetiştirememe kaygısı, kolaycılığa kaçma,
yeniliğe açık olmama, teknoloji ile matematiğin öğretilemeyeceği düşüncesi, derslerin
geleneksel olarak yürütülebileceği anlayışı, teknolojinin zaman kaybına yol açtığı düşüncesi,
teknoloji kullanma bilgi ve deneyimsizliği, ders konuları ile teknoloji arasındaki uyum sağlama
noktasında çok yetersiz oldukları düşüncesi yer almaktadır. İlköğretim matematik öğretmen
adaylarının teknoloji kullanım yetersizlikleri matematik içeriği ile kullanacakları teknoloji
arasında ilişki kuramama noktasındadır. Öğretmen aday olarak hangi konuda hangi teknolojiyi
kullanacaklarını bilmediklerini ve faydalanabilecek bir kaynakta olmadığını belirtmeleri bu
alandaki boşluğun doldurulması için yapılacak çalışmalara ışık tutmaktadır
Öneriler
Yukarıda elde edilen bulgular ışığında yapılması gerekenler şöyle ifade edilebilir: Teknolojinin
hızlı ve sürekli değişmesi dikkate alınarak öncelikli olarak okullarda görev yapan öğretmenlerin,
teknoloji kullanım yeterliğini artıracak teşvik ve uygulamalara yer verilebilir.
Yenilenen 2018 ilköğretim programında vurgulanan dijital yeterliğin gerçekleşebilmesi için, hem
öğretmenlerin hem de öğrencilerin bu yetkinlikleri günlük yaşamda teknolojiyi kullanarak
edinmeleri mümkündür. Edindikleri bu dijital yetkinliği, matematik öğretiminde teknolojiyi
tamamlayıcı bir öğretim öğesi olarak kullanarak geliştirebilirler. Öğretim programlarının
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eğitimde istenilen değişikliği sağlayabilmesi için teknolojinin matematik ders içerikleri ile
bütünleştirilmesine, sınıfların yeterli donanım ve yazılımlarla desteklenmesine, öğretmenlerin
hizmet içi eğitim yoluyla temel dijital yeterlikleri edinmeleri bağlıdır.
İlköğretim matematik öğretmenliği programında materyal geliştirme dersinin yanında seçmeli
matematik öğretimi ile ilgili dijital yazılım programlarının tanıtma ve uygulama içerikli dersler
konulabilir.
Öğretmenlik uygulamalarının milli eğitimde yeteri kadar donanıma sahip okullarda yürütülme
için gerekli hazırlıklar yapılabilir. Eğitim fakültesinde araştırmacılar tarafından hangi matematik
içeriğinin hangi teknolojik araç ve yazılımlarla başarılı bir şekilde uygulanabileceğini gösteren
model uygulamalar geliştirip örnek olarak sunulabilir.
Eğitim fakültelerinin ilköğretim matematik programlarında yazılım ve uygulama derslerinin
kredileri artırılarak, her öğrencinin dijital yazılım ve uygulama okur-yazarlık düzeyi artırılabilir.
Matematik öğretiminde geleneksel yöntem ve uygulamaların öğrenciler tarafından matematiğin
zor bir ders olarak algılanmasına yol açtığı dikkate alındığında her öğrencinin öğrendiklerini
kavrama hızının ve düzeyinin farklı olduğu aşikârdır. Sınıflarda öğretmenin matematikteki soyut
kavramları öğretirken her öğrencinin eğlendiği, kavramları daha kolay algılayabileceği,
somutlaştırabileceği, günlük yaşamla ilişkilendirilerek eğlenceli hale getirilmiş teknolojik
yazılımlara gereksinim vardır. Bu tür yazılımların geliştirilmesi için hem matematik
öğretmenlerinin hem de öğrenciler arasından gönüllü katılımcıların yer aldığı matematik öğretim
tasarımların geliştirilmesine yönelik proje çalışmalarına yer verilebilir.
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ABSTRACT
Technological developments, increasing costs and expectations in health sector have led to
significant changes in management of health institutions. The most important of these changes is
performance evaluations in health institutions. In order to adapt to developing technologies, to
survive in a competitive environment and to maximize profitability, new performance evaluation
approaches have been developed. It is strategically important to measure performance both on
an institutional and individual basis and to use measurements in decision-making processes.
Especially the developments during and after pandemic have had serious effects on performance
of health institutions and have led to the emergence of new research areas. In this context, it is
observed in literature that studies on performance evaluation methods and approaches in health
institutions are increasing day by day and attracting attention. Accordingly, the aim of this study
is to reveal thematic development of studies in literature on performance management in health
services and to present ideas about what new study areas could be for future research. In line with
this purpose, 797 studies on performance management in health services were reached by using
certain search strategies in Web of Science academic database. The obtained study data were
transferred to SciMAt bibliometric analysis program and analyzed in two periods, 1996-2016
and 2017-2021. As a result of analysis, it was determined that number of keywords derived in
first period was 1475, and 1880 in second period. Only 453 of second term keywords were also
used in first term. According to strategic theme maps obtained as a result of analyzes, the motor
themes of first period were “indicators, facility management, burnout, adaptation”, main themes
were “results, health care, strategy, performance indicators, performance-based payment”, and
isolated themes were “resource allocation, business intelligence, organizational citizenship,
technical efficiency” and disappearing themes are “productivity, disease”. When strategic theme
map of the second period is examined, it is seen that motor themes are "service quality, business
performance, nurses, symptoms, scope, health workers, job performance", basic themes are
"models, impact, management, decision making, balanced scorecard, patient safety", isolated
themes. It was seen that “TOPSIS, academic performance, risk factors, internet, governance,
countries” and disappearing themes were “job satisfaction, human resource management, basic
performance, education, burnout”. In this context, it is suggested that performance studies in
future health services can be carried out according to isolated and emerging themes of last period
revealed in this research.
Keywords: Health Services, Performance, Bibliometric Analysis
SAĞLIK HİZMETLERİNDE PERFORMANS DEĞERLENDİRMELERİNE YÖNELİK
ÇALIŞMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ
ÖZET
Sağlık sektöründeki teknolojik gelişmeler, artan maliyetler ve beklentiler sağlık kurumlarının
yönetiminde önemli değişimlere yol açmıştır. Bu değişimlerden en önemlisi sağlık kurumlarında
performans değerlendirmeleridir. Gelişen teknolojilere uyum sağlamak, rekabet ortamında
varlığını sürdürebilmek ve karlılığı maksimize edebilmek için sağlık yeni performans
değerlendirme yaklaşımları geliştirilmiştir. Performansın hem kurum bazında hem de bireysel
bazda ölçülmesi ve karar alma süreçlerinde ölçümlerin kullanılması stratejik açıdan oldukça
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önemlidir. Özellikle pandemi sürecinde ve sonrasında yaşanan gelişmeler sağlık kurumlarının
performansı üzerinde ciddi etkiler bırakmış ve yeni araştırma alanlarının doğmasına neden
olmuştur. Bu kapsamda literatürde de sağlık kurumlarında performans değerlendirme
yöntemlerine ve yaklaşımlarına ilişkin çalışmaların her geçen gün arttığı ve ilgi gördüğü
gözlemlenmektedir. Buna göre bu çalışmanın amacı da sağlık hizmetlerinde performans
yönetimine ilişkin literatürdeki çalışmaların tematik gelişimini ortaya koymak ve gelecek
araştırmalar için yeni çalışma alanlarının neler olabileceği hakkında fikirler sunmaktır. Amaç
doğrultusunda çalışmada Web of Science akademik veri tabanında belli arama stratejileri
kullanılarak sağlık hizmetlerinde performans yönetimine ilişkin 797 çalışmaya ulaşılmıştır. Elde
edilen çalışma verileri SciMAt bibliyometrik analiz programına aktarılarak 1996-2016 ve 20172021şeklinde iki dönemde analizleri gerçekleştirilmiştir. Analizler sonucunda ilk dönemde
türetilen anahtar kelime sayısının 1475, ikinci dönemde ise 1880 olduğu tespit edilmiştir. İkinci
dönem anahtar kelimelerinin sadece 453’ü ilk dönemde de kullanılanlardandır. Analizler
neticesinde elde edilen stratejik tema haritalarına göre ilk dönemin motor temaları “indikatörler,
tesis yönetimi, tükenmişlik, adaptasyon”, temel temaları “sonuçlar, sağlık bakımı, strateji,
performans göstergeleri, performansa dayalı ödeme”, izole temaları “Kaynak tahsisi, işletme
zekası, örgütsel vatandaşlık, teknik verimlilik” ve yok olan temaları “üretkenlik, hastalık”tır.
İkinci dönemin stratejik tema haritası incelendiğinde motor temaların “hizmet kalitesi, işletme
performansı, hemşireler, semptomlar, kapsam, sağlık çalışanları, iş performansı”, temel
temaların “modeller, etki, yönetim, karar alma, dengeli puan kartı, hasta güvenliği”, izole
temaların “TOPSIS, akademik performans, risk faktörleri, internet, yönetişim, ülkeler” ve yok
olan temaların “iş memnuniyeti, insan kaynakları yönetimi, temel performans, eğitim,
tükenmişlik” olduğu görülmüştür. Bu kapsamda gelecekteki sağlık hizmetlerinde performans
çalışmalarının bu araştırmada ortaya koyulan son dönemin izole ve ortaya çıkan temalarına göre
yürütülebileceği önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sağlık hizmetleri, Performans, Bibliyometrik Analiz
INTRODUCTION
Today, as the health sector gains a competitive character, it is necessary to take into account the
expectations and needs of citizens regarding health services. Performance management approach
in health services requires a paradigm shift in management approach rather than effective,
efficient, economical, accessible and equitable service delivery (Caldwell and Akınhay, 1998).
The understanding of performance management in health services, which emerged in the USA
and Europe at the end of the 20th century, soon formed the basis of health reforms in many
countries; In the health sector, it is seen that the institutional structure and service delivery are
increasingly focused on the understanding of performance (Handler et al., 2001; Ozcan, 2008).
Recently, it is seen that the interest in performance in health services has increased. It is explained
by the increase in competition and costs in the health sector and the formation of public awareness
on this issue. In hospitals, which have a large share in the production of health services in Turkey,
employ intensive labor in addition to expensive medical technology, and have a significant share
in health expenditures, it is difficult to respond to the increasing demand with existing resources
and the rapid increase in costs necessitates performance analysis. Especially in the hospital sector
where the competition is increasing, to meet the needs of the patients at the best level in terms of
quantity, quality and service, to do the right jobs in accordance with the real purposes of the
hospital, in the right way, to ensure continuous development simultaneously with innovation, to
increase the internal satisfaction of the employees, to make the management not controlling but
guiding. there are basic objectives (Karahan and Ozgür, 2011). It is also important to evaluate
institutional performance based on these basic objectives. When we look at the literature, it is
possible to come across studies that measure institutional performance by using analysis methods
such as data envelopment (Temür and Bakırcı, 2008).
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In recent years, issues such as the performance of health systems, quality assessments, and patient
satisfaction have become more important in the transformation of health policies at the global
and local level. It is seen that the studies on this subject have increased based on country
comparisons. Considering the results of the research, despite the increase in studies, there are
uncertainties about the best performance measurement and evaluation method. This situation is
explained by the dynamic structure of health systems and the variable characteristics of countries
(Basu et all., 2012).
As a result of all the developments and dynamic structures in health services, the need for
different performance evaluation methods and measurement techniques is increasing. This is an
important opportunity for researchers in the field. In order to seize these opportunities, first of
all, the literature should be analyzed with scientific and quantitative methods. For this, the
analyzes made with science mapping techniques guide the researchers in showing the developed
and open areas in the field (Kaya, 2021).
Within the scope of this study, it is aimed to examine the studies on performance evaluations in
health services with bibliometric analysis methods. The publications obtained for the purpose
will be analyzed with the Scimat science mapping program.

MATERIALS AND METHODS
In this study, a search strategy such as title “performance” and “healthcare” was applied using
the Web of Science (WoS) database in order to examine the bibliometric analysis of studies on
performance in health services, and 2022 studies were not included in the research. In this
context, 797 studies were included in the study. Related publications were downloaded in plain
text format and transferred to the SciMat bibliometric analysis program. Analyzes were carried
out in two periods, 1996-2017 (391 publications), 2018-2021 (406 publications), with the number
of publications close to each other.
Science Mapping and Bibliometric Analysis
Traditional methods (meta analysis and structured literature research) that deal with evolution in
the scientific field are undoubtedly very powerful methods. However, a lot of time is spent in
these methods, so the analyzed studies are very limited (Ariaa & Cuccurullo, 2017). This
situation may raise the bias of the researcher. On the other hand, it is a real possibility that
important researches in the field are not included in the analysis. Bibliometric methods, on the
other hand, provide a very different view of the evolution in the field and direct the researcher
from micro focus to macro focus. Thus, the researcher has the opportunity to examine the
dynamics of the field with a wider perspective (Zupic, 2015). Bibliometric methods undoubtedly
continue to develop day by day thanks to the systematic knowledge in the field. The concept of
bibliometrics, whose history was misunderstood in the 1920s, was first used by Alan Pritchard
(Pritchard, 1969). The "impact factor" put forward by Garfield (Garfield, 1976) and the "Hirsch
index" developed by Hirsch (Hirsch, 2005) contributed significantly to the development of
bibliometrics. Bibliometrics is based on analysis using various statistical and mathematical
methods using data obtained from various databases. In other words, bibliometrics; is the
statistical analysis of books, articles and other publications (Oxford Dictionary, 2017).
Bibliometric methods are based on obtaining bibliographic data from databases and obtaining an
image of the field of interest (Zupic, 2015) and are generally carried out for two purposes. These
are performance analysis and scientific mapping. While performance analysis expresses the
scientific publication performance of the institution or country, scientific mapping tries to reveal
the dynamics and structure of the scientific field (Cobovd., 2011). As a result of the analyzes
made; Inferences are obtained with the help of various patterns of authors, documents and
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countries (Martinez et al., 2015). Scientific mapping method is quite new among bibliometric
methods. Scientific mapping or bibliometric mapping; It refers to a spatial representation that
shows the relationship of disciplines, fields, specialties, documents and authors with each other.
Scientific mapping method is expressed as discovering useful information from data (Cobo et al.,
2011). Scientific mapping analysis is widely performed on keywords (authors, countries,
publications, etc.) and has a wide application area (Small, 1999). The analysis aims to show the
structural and dynamic aspects of scientific research. There are 8 basic steps in the analysis.
These are (1) data collections such as WoS, Scopus, Pubmed, etc. databases, (2) preprocessing
of data, (3) net extraction from data, (4) normalizing data to get meaningful results from data, (5)
mapping, (6) analysis, (7) visualization, and (8) interpretation. (Martinez et al., 2015; Chen,
2017).
Preprocessing of data is perhaps the most important step in scientific mapping analysis. If there
is a "duplication" in the obtained data, it is very important to eliminate these problems in
obtaining more accurate results. Data reduction, on the other hand, is another important step in
the preprocessing process. The main purpose of data reduction is to obtain highly representative
data for analysis (Cobo et al., 2012). It is very difficult to interpret the results in the analysis
without data reduction. When the scientific mapping analysis is completed, the remaining task is
to use and interpret the results obtained by the interpreter, using their knowledge and experience.
In the interpretation phase, it discovers the information that forms the basis for interpretive
decisions and obtains useful information from the data (Martinez et al., 2015). One of the most
basic tools used in visualization as a result of analyzing the data is the strategic diagram. In the
strategic diagram, the horizontal axis shows the centrality of the obtained clusters, while the
vertical axis shows the density of the clusters. The concepts of centrality and density are based
on the work of Callon, Courtial and Laville (1991). These concepts allow for network
measurements for each cluster identified in each selected period. Centrality measures the degree
to which a network interacts with other networks, and this is expressed as the external cohesion
of the network. Density, on the other hand, measures the intrinsic strength of the network, and
this is called the intrinsic cohesion of the network. The clusters in the upper right part of the
diagram show the clusters belonging to the basic (motor) study areas of the period under
consideration. The clusters in the lower right part of the diagram consist of basic and
transformative parts that continue to develop in the period of interest. The lower left part of the
diagram shows the clusters that are newly emerging or gradually decreasing, while the upper left
part shows the clusters on which there is a lot of work, but the studies in question are isolated
from other studies. Therefore, in order to understand which scientific studies of the themes came
to the fore, the upper right part of the diagram and its right sub-sections (Cobo et al., 2012).
RESULTS

Figure 1: Development of Keywords Over the Periods
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When the figure above is examined, the development of the keywords belonging to the two
periods can be seen. In this context, 1475 keywords were used in the first period and 1022 of
them could not be transferred to the second period and disappeared. Only 453 keywords from the
first period continued to be used in the second period. In the second period, there were 1880
keywords and 1427 of them were new unused words that were not in the first period.
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Figure 2: 1996-2016 strategic theme and thematic network
In the figure above, there is a strategic theme map for the years 1996-2016. Accordingly,
"indicators, facility management, burnout, adaptation" are among the engine themes of the first
period. The main themes are “outcomes, healthcare, strategy, performance indicators,
performance-based pay, healthcare, management, systems, hospitals, service quality, programs,
healthcare system”. The themes of "resource allocation, business intelligence, organizational
citizenship, AHA (American Heart Association) scientific statements, technical efficiency,
hierarchical models, design, health policy, patient satisfaction, validity" are isolated themes. The
themes that appear/disappear are "productivity, disease". In addition, within the scope of
performance studies in health services, it has been determined that the sub-themes related to the
theme of performance-based payment in the first period are diabetes treatment, public report,
undesirable results and reform.
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Figure 3: 2017-2021 Strategic Theme Map and thematic network
When the above Figure, which includes the strategic theme map of the 2017-2021 period themes,
is examined, it is seen that the motor themes are "service quality, business performance, nurses,
symptoms, scope, health workers, work performance". The main themes are “models, impact,
management, decision making, balanced scorecard, patient safety, systems, effectiveness,
quality, organizations, associations”. “Users, TOPSIS, academic performance, risk factors, risk,
trends, performance status, internet, governance, countries” were isolated themes while “job
satisfaction, human resources management, performance evaluation, primary performance,
education, initiatives, burnout” emerged/ disappearing themes. Thematic network maps of the
"work performance, performance evaluation and company performance" themes related to
performance in health services in the 2017-2021 period are also included. According to these
maps, it has been determined that the theme of job performance is closely related to sub-themes
such as social capital, organizational citizenship, employee identification, job identification, and
team performance. While the performance evaluation theme is related to the sub-themes of "tele-
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medicine, health services management, health institutions", business performance is related to
the themes of "organizational agility, resource-based review, dynamic capabilities".
CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS
Within the scope of this study, it is aimed to make a science map of performance studies in health
services. As a result of the aim, the publication potential and development areas of the relevant
literature were revealed. As a result of the search made in the WoS database, 797 publications
were found. These studies were examined in two periods, 1996-2016 and 2017-2021, the number
of publications close to each other.
As a result of the examinations, it was determined that the "indicators, adaptation and facility
management" themes in the first period were motor themes. These themes include many studied
and developed subjects with high centrality and intensity in the relevant period. It was determined
that there were quite a lot of isolated themes, especially in the first period. This shows that the
related literature is an open field for development in the following periods. In addition,
performance indicators, performance-based payment, and hospitals are among the main themes,
although they are few in number, they are highly cited themes. This shows that they have
prepared a solid ground for the formation of the themes in the future periods.
When looking at the last period themes, health services quality, company performance, nurses,
health workers themes are motor themes. This shows that today, studies in these areas attract a
lot of attention. However, themes such as management, decision making, systems, effectiveness
are the main themes. It can be said that these themes have reached saturation in the field, yet they
are important in terms of laying the groundwork for future studies, being the building blocks of
the field and including values. The themes of "fog informatics, TOPSIS, internet", which are
among the isolated themes of the last period, and "primary health services performance,
performance-oriented interventions" among the disappearing themes include topics that need
improvement in the current literature. In this context, it is suggested that performance studies in
future health services can be carried out according to the themes and emerging themes of the last
period revealed in this research. In addition, researchers can use the motor and basic themes
identified in this study as a source for creating a basis for their own research and for gaining
knowledge of the literature.
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ÖZET
Toplam talepte daralmalara yol açan ve geleneksel iktisat politikalarıyla aşılamayan ekonomik
krizler karşısında helikopter para metaforunun niceliksel bir genişleme alternatifi olarak
genişletici para politikaları kapsamında sıklıkla tartışıldığı görülmektedir. Özellikle COVID-19
pandemisinin ekonomik etkilerinden sonra helikopter para metaforunun politika olarak
uygulanabileceğine dair ciddi bir eğilimin olduğu ortadadır. Helikopter para metaforunda
insanların ellerine geçecek olan paraları tüketim harcamaları kapsamında kullanacakları
varsayılmaktadır. Böylelikle iç talepte bir canlanmaya yol açarak krizin aşılması
öngörülmektedir. Ancak gerçekte insanların böyle bir durum karşısında nasıl bir davranış
sergileyecekleri politikanın uygulanabilirliği açısından büyük önem arz etmektedir. Nitekim bu
noktada iktisat bilimi ile psikoloji biliminin multidisipliner çalışması sonucu vuku bulan
davranışsal iktisat öne çıkmaktadır. Bu kapsamda çalışmada helikopter para metaforu davranışsal
iktisat perspektifinden hipotetik bir çalışma ile analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda
insanların ellerine geçen paraları varsayılanın aksine tüketim harcaması yerine tasarrufta
bulunacağı sonucu elde edilmiştir. Bu sonucu ile çalışma teori ve politika oluşturulurken göz ardı
edilen hususlarında sürece dâhil edilmesi gerektiğine işaret etmektedir.
Anahtar sözcükler: Davranışsal iktisat, helikopter para metaforu, para politikası, Kovid-19.
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ANALYSIS OF THE HELICOPTER MONEY METAPHOR FROM BEHAVIORAL
ECONOMICS PERSPECTIVE
ABSTRACT
It is seen that the helicopter money metaphor is frequently discussed within the scope of
expansionary monetary policies as a quantitative expansion alternative in the face of economic
crises that cause contractions in aggregate demand and cannot be overcome with traditional
economic policies. It is clear that there is a serious trend that the helicopter money metaphor can
be applied as a policy, especially after the economic effects of the COVID-19 pandemic. In the
helicopter money metaphor, it is assumed that people will use the money they receive within the
scope of consumption expenditures. Thus, it is foreseen that the crisis will be overcome by
causing a revival in domestic demand. However, in reality, how people will behave in such a
situation is of great importance for the applicability of the policy. As a matter of fact, at this point,
behavioral economics, which emerged as a result of the multidisciplinary study of economics and
psychology, comes to the fore. In this context, the helicopter money metaphor was analyzed with
a hypothetical study from the perspective of behavioral economics in this study. As a result of
the study, it has been concluded that people will save instead of consumption expenditure,
contrary to the assumption that the money they receive is in their hands. With this result, the
study indicates that the issues that were ignored while forming theory and policy should be
included in the process. Thus, the validity of the theory and policies will be increased.
Keywords: Behavioral Economics, helicopter money metaphor, monetary policy, COVID-19.
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GİRİŞ
2008 küresel ekonomik krizinin sebep olduğu olumsuz etkilerden kurtularak toparlanma sürecine
giren dünya ekonomisi, 2019 yılı itibariyle Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Çin Halk
Cumhuriyeti arasında patlak veren ve akabinde BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve
Güney Afrika) ülkelerinin de dâhil olduğu ticaret savaşlarına maruz kalmıştır. Bu savaş dünya
mal ticaretindeki büyümeyi gerileterek dünya ekonomisindeki toparlanma sürecine aksi yönde
bir etki oluşturmuştur. Türkiye özelinde ise zaten 2016 yılındaki darbe girişiminin etkisiyle
üretim kayıpları yaşayan ülke ekonomisinin 2018 yılındaki döviz krizlerinin sebep olduğu
enflasyon ile pek de iyi olmadığı görülmektedir. Her ne kadar Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası (TCMB) enflasyonu kontrol altına almaya başladığı 2019 yılının son çeyreğinden
itibaren piyasayı canlandırmak adına faiz oranlarını indirme girişimlerinde bulunsa da bu
çabaların tablonun iyimser bir hale dönüşmesinde etkili olamadığı ortadadır.
Yaşanan bu sürece 2019 yılının Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinden başlayarak kısa bir süre
içerisinde tüm dünyaya yayılan ve dünyada yaşanan son 100 yıldaki salgınların, 1929 Büyük
Buhran’ının ve 2008 Küresel Ekonomik Krizi’nin etkilerini de barındıran Covid-19 salgınının
dâhil olmasıyla zaten iyi olmayan gidişata olumsuz yönde etki etmiştir. Benzer şekilde dünya
tarihinde yaşanmış olan İspanyol Gribi (1918), SARS Gribi (2003), Domuz Gribi (2009) ve
Ebola (2013) gibi salgın hastalıkların da ekonomi üzerinde olumsuz etkileri olmuştur. Örneğin
SARS Virüsünün etkilerini ölçmek üzere yapılan makroekonomik analizde mal ve hizmetlerin
tüketiminde büyük düşüşlerin yaşandığı tespit edilmiştir (Lee ve McKibbin, 2004, ss. 92-109).
Ayrıca yine dört farklı salgın grip üzerinde yapılan senaryolarda 300 milyon ile 4,4 trilyon ABD
doları arasında maliyetin ortaya çıkacağı tahmin edilmiştir (McKibbin ve Sidorenko, 2006, s. 79).
Covid-19 sürecinin ekonomi üzerindeki etkisi ise hızlı bir talep daralması ile arz şoklarının ortaya
çıkması şeklinde gerçekleşmiştir. Bu kapsamda tüm ülkeler çeşitli ekonomik uygulamalarla krizi
atlatma çabalarına girişmişlerdir. Bunların başında da genellikle genişletici para politikaları yer
almıştır. Dünya genelinde Covid-19 ile mücadele kapsamında açıklanan paketlerin büyüklüğü
2008 küresel ekonomik krizindeki meblağdan daha fazla bir miktara tekabül etmektedir. Türkiye
ise Covid-19 ile mücadele kapsamında işsizliği önlemeye yönelik işten çıkartılmaların
yasaklanması, ücretsiz izne çıkarılan işçilere kısa çalışma ödeneği ödenmesi gibi mali destek
programları uygulamıştır.
Covid-19 salgının neden olduğu ekonomik kriz ile geleneksel para politikalarının talepteki
azalmaları önlemede kifayetsiz kaldığı ortaya çıkmıştır. Bu durum geleneksel olmayan para
politikalarının geleneksel bir hale gelmesine zemin hazırlayarak, yeni alternatif politika
arayışlarına yol açmıştır. Helikopter para metaforu da bu kapsamda sıklıkla dile getirilmektedir.
Çünkü Helikopter para metaforu ile talepte bir canlanmanın sağlanması öngörülmektedir.
Talepteki canlanın da tüketim harcamalarında artışa yol açması beklenmektedir. Şayet Dünya
Gayri Safi Yurtiçi Hasılasının (GSYH) yarısından fazlasını kapsayarak ekonomilerin itici gücünü
oluşturan tüketici harcamalarında yaşanacak olan bir aksaklık telafisi zor olan bir dönemin
yaşanmasına vesile olacaktır. Bunların başında ise işyerlerinin kapanması, işsizliğin artması, arz
şoklarının yaşanması ve üretim tedarik zincirlerinin kırılması gibi hususlar gelmektedir. Zira bu
ve benzeri kriz dönemlerinde ekonominin ayakta kalabilmesi için hızlı ve iyi hedeflenmiş
politikalara ihtiyaç duyulmaktadır. Nitekim helikopter para metaforu da bu kapsamda nükleer bir
opsiyon olarak öne çıkmaktadır.
Helikopter para teorisi, her ne kadar ilk başta gerçek bir politika önerisinden ziyade metafor
olarak öne sürülmüş olsa da özellikle tüketim harcamalarının azaldığı ekonomik kriz
dönemlerinde güçlü bir alternatif olarak yerini korumaya devam etmektedir. Tabi bu durum aynı
zamanda insanların nasıl bir davranış sergileyeceklerinin de önemi ortaya koymaktadır. Şayet
teorideki paranın tüketime yönelik harcanacağı varsayımının aksine bir sonucun elde edilmesi
halinde politikanın başarısız olmasının yanında mevcut duruma ilave sorunlarda dâhil olacaktır.
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Bu kapsamda insanların davranışlarına etki eden ve ana akım iktisat tarafından göz ardı edilen
hususlara dikkat çekerek psikoloji bilimi ile multidisipliner bir çalışma içerisinde vuku bulan
davranışsal iktisat önemini ortaya koymaktadır. Nitekim bu çalışmada helikopter para metaforu
davranışsal iktisat perspektifinden hipotetik bir çalışma ile analiz edilmiştir. Böylelikle öncelikle
helikopter para metaforu ve metaforla ilgili görüşler açıklanmıştır. Sonrasında davranışsal iktisat
teorik temelli bazı çalışmalar gösterilmiştir. Son olarak helikopter para metaforu hipotetik bir
çalışma ile analiz edilmiştir. Elde edilen bulgu neticesinde politik önerilerde bulunulmuştur.
HELİKOPTER PARA METAFORU
Helikopter para metaforu adını, Milton Friedman’ın 1969 yılında gökyüzünde dolaşan bir
helikopterden insanlara bir defaya mahsus 1000’er dolarlık banknot atılması şeklindeki
varsayımından almaktadır. Bu metaforuyla Friedman deflasyonist bir ortamda enflasyona yol
açarak üretimdeki büyümenin nasıl olabileceğini tasvir etmeyi amaçlamıştır. Aynı zamanda da
para politikasının maliyetini göstermeye çalışmıştır (Friedman, 2005, ss. 3-9). Esasen helikopter
para metaforu ile atıfta bulunan politika para ile finanse edilen maliye politikasıdır. Para ile
finanse edilen maliye politikasında, kamunun kalıcı bütçe açığı yaratacak şekilde yaptığı
harcamalar merkez bankası tarafından para basılarak finanse edilmektedir. Ancak Merkez
bankası parasını aktarırken devlet tahvili alarak takas işlemi gibi dolaylı yöntemleri kullanması
aktarımın dolaylı ve ezici olmasına neden olmaktadır. Nitekim geleneksel iktisat politikalarında
merkez bankası açık piyasa işlemleri, devlet tahvil alımları ve zorunlu karşılık oranları gibi
enstrümanları kullanırken, maliye politikaları kapsamında sıklıkla kamu harcamaları ve vergiler
karşımıza çıkmaktadır. Böylelikle para arzı artmış olsa bile artan bu para son kullanıcıya
ulaşmamaktadır. Bu noktada paranın doğrudan halka aktarılmasına vurgu yapan helikopter para
metaforunun geleneksel iktisat politikalarından ayrıştığı görülmektedir (Altay, 2016, ss. 1-9).
Ayrıca helikopter para metaforunun uygulanması halinde geleneksel iktisat politikaları sonrası
(teşvik ve harcama programları gibi) hükümetlerde oluşan borçlarda engellenmiş olmaktadır.
Nitekim bu durum ileride vatandaşlar üzerinde olması muhtemel vergi yüklerini de ortadan
kaldırmaktadır. Helikopter parası nominal satın alma gücüne kalıcı bir eklenme şeklinde sirayet
etmektedir (Borio, Disyatat ve Zabai, 2016). Böylelikle insanlar bunu harcayarak ekonomik
aktivitenin artmasına vesile olacaktır. Tabi metaforun bu avantajları barındırıyor olması
hükümetler tarafından teoriye olan ilginin de artmasına vesile olmaktadır.
Ancak bunların yanında politikanın enflasyona yol açma potansiyeli de teorinin avantajlarının
yanında dezavantajı olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü doğrudan halka dağıtılan paralar
nihayetinde emisyon hacminde bir artışa sebep olacaktır. Bir başka dezavantajı ise Almanya
Merkez Bankası başkanı Jens Weidmann (2016) tarafından politikanın merkez bankası
bilançosunda boşluk yaratabileceğine dair görüşleridir. Ayrıca helikopter para metaforunun
günümüz şartlarında uygulama alanı bulabilmesi için para ve maliye politikalarının birlikte
çalışması gerekmektedir (Eryüzlü, 2020, ss. 15-16). Bu hazine ile merkez bankasının işbirliği
içerisinde olması anlamına gelmektedir. Tabi bu durum merkez bankasının bağımsızlık ilkesine
gölge düşürerek, bankaya olan güvenin kaybolmasına sebep olacaktır. Bankaya olan güvenin
kaybolması ise finansal sitemlerde bir zayıflamaya yol açacaktır. Bir diğer dezavantajı ise halkın
bu uygulamadan sonra devamında ısrarcılığı enflasyonunda ötesinde hiperenflasyona yol açarak
aynı zamanda merkez bankası hesaplarında karşılığı olmayan borçların da artmasına ortam
hazırlayacaktır. Bunun devam etmesi halinde ise karşımıza öz kaynakların tükenmesi sorunu
çıkacaktır. Bu sebeple Friedman bu metaforu ileri sürerken sadece iç piyasanın canlanmasını
amaçlayarak bu sorunun oluşmaması için tekrarının asla olmayacağına vurgu yapmıştır.
Böylelikle helikopter para metaforu tek sefere mahsus kullanılacak niceliksel genişleme
kapsamında alternatif bir politika aracı olarak yerini korumaktadır. Metaforun bahse konu
dezavantajları barındırıyor olması bu zamana kadar dünya üzerinde henüz bir kullanma alanı
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bulamamasına ve sadece akademik bir düşünce olarak kalmasına vesile olmuştur (Dowd, 2018,
s. 48).
Ancak helikopter para metaforunun özellikle COVID-19 pandemisinin neden olduğu talepte
azalmaya bağlı olarak meydana gelen tüketim harcamalarındaki düşüsün etkilerini en aza
indirilebilmek için para politikasına makul bir son çare olarak yoğun bir şekilde zikredildiği
görülmektedir. Fakat bu söylemlerin her ne kadar COVID-19 ile daha çok ayyuka çıktığı
düşünülse de aslında metafora olan ilginin 2000’li yılların başından itibaren başladığı
görülmektedir. Nitekim Kasım 2002 yılında dönemin ABD Merkez Bankası (Federal Reserve
System [FED]) başkanı Ben S. Bernanke (2016), yaptığı bir konuşmasında ekonomiyi
canlandırmanın bir yolu olarak helikopter parayı önermesi sonucu “Helikopter Ben” lakabını
almıştır. 2008 küresel ekonomik krizinde yine bu teorinin öne çıktığı görülmektedir. 2013 yılında
İngiltere merkez bankası başkanlığına aday olan Adair Turner (2013, s. 2) finansal krizden
kurtulmanın en hızlı yoluna yine helikopter para teoremine atıfta bulunarak cevap vermiştir.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi (2016) düzenlediği basın toplantısında bu
kavramı çok ilginç bulduğunu dile getirmiştir. Nitekim çok devletli yapıya sahip Euro bölgesinin
tek bir merkez bankası tarafından kontrol edildiğini göz önüne aldığımızda bu bölgede helikopter
para meteforunun uygulama alanı bulması güçtür. Ayrıca yine Euro bölgesindeki merkez
bankasının ortak olmasına rağmen maliye politikalarının bağımsızca uygulanıyor olması da para
ve maliye politikasının birlikteliğini içeren helikopter para metaforunun uygulanmasındaki
güçlüğü göstermektedir. Nitekim tüm bu zorluklara rağmen Draghi’nin bu teoriyi zikretmesi
teoriye olan ilgiyi daha da artırmıştır. Hatta bazı ekonomistler ECB’ye helikopter parasını
uygulamayı önermiştir (Agarwal ve Qian, 2014, ss. 4205-4230). 2019 yılında önde gelen merkez
bankacıları ortak yayınladıkları bir makalede helikopter para teoremini bir politika aracı olarak
kullanılabileceğini önermişlerdir (Bartsch, Boivin, Fischer, Hildebrand, ve Wang, 2019, ss. 116). İrlandalı ekonomist ve fon yöneticisi Eric Lonergan (2016) politikayı savunarak öne
çıkmaktadır. 2015 yılında insanlar için nicel kolaylaştırma adlı bir kampanya ile helikopter para
kavramı etkin bir şekilde tanıtılmaya başlanmıştır. Bu hususa dair bir kampanya başlatılmış ve
kampanyaya Avrupa çapında 20 kuruluş ve 116’dan fazla ekonomist katılmıştır. Ekim
2020'de, İsviçre Ulusal Bankası tüm İsviçre vatandaşlarına 7500 İsviçre Frank’ı (CHF) temettü
dağıtılmasını zorunlu kılan ulusal bir referandumu tetiklemek amacıyla bir İsviçre halk
girişimi başlatmıştır. Yine Avrupa’da yapılan bir anket çalışmasında, Avrupalıların %54’ünün
helikopter para uygulamasının iyi bir fikir olacağını, ancak %14’ünün ise karşı olduğunu
belirtilmiştir (Jourdan, 2016).
Netice itibariyle helikopter para metaforuyla ilk olarak deflasyonist bir ortamda enflasyona yol
açarak üretimde artışın sağlanması amaçlanmışsa da sonrasında bu düşüncenin özellikle de
talebin ve tüketim harcamalarının düşmeye meylettiği krizler karşısında iç talebin
canlandırılmasına yönelik bir alternatife doğru evrildiği görülmektedir. Nitekim iç talepte bir
canlanmaya yol açarak reel ekonomiye doğrudan etki edebilme potansiyeli sahip helikopter para
teoreminin özellikle birçok ülke tarafından uygulanabilirliğine dair ciddi bir eğilim
bulunmaktadır. Bu kapsamda çalışmanın bundan sonraki kısmında öncelikle araştırmaya teorik
zemini oluşturan davranışsal iktisat ile deneysel iktisada dair birtakım çalışmalar gösterilmiştir.
Sonrasında helikopter para teoremi davranışsal iktisat perspektifinden hipotetik bir çalışma ile
analiz edilmiştir.
DAVRANIŞSAL İKTİSAT
Akılcılığın (rasyonalite) ön plana çıktığı, öznel deneyimlerin nesnel bir şekilde test edilemediği
için bilimsel bilgi kapsamından dışlandığı, tutarlılığına duyulan hayranlık sonucu doğa
bilimlerinin (özelde de fizik biliminin) hâkim bilim olduğu 18. Yüzyılda, iktisadın doğa
bilimlerini taklit ederek fizikteki gibi bir denge arayışına girdiği görülmektedir. Bu noktada
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iktisadın kullanacağı dilin matematik olması da kaçınılmaz olmuştur (Yılmaz, 2009, s. 72-73).
Pozitif-normatif bilgi ayrımının yapıldığı bu dönemde metodolojik açıdan sağlam bir zemine
oturmayı amaçlayan iktisat objektif unsurlara odaklanarak, sübjektif unsurları Occam’ın
Usturasını kullanarak ortadan kaldırmıştır (Frey ve Stutzer, 2002, ss. 402-435). Sonrasında
marjinalist ve ekonometrik devrimlerini gerçekleştirerek matematikselleşmeyi iyice içselleştirip
soyutlaşarak teknik bir bilim haline dönüşmüştür. Bu soyutlama mantığı ile idealize edilmiş olgu
arayışı iktisadın çizgisini de belirleyerek teori ve politikalarında ana faktör haline gelmiştir.
Yaşanan tüm bu gelişmelerden sonra Hicks ve Allen’ın (1934) fayda kelimesini tercih kelimesi
ile ikame etmesiyle psikolojik kökenlerinden iyice uzaklaşan iktisat gerçek insana ait değerleri
de göz ardı etmiştir. Nitekim bu durum gerçek insanın anlaşılmasını zorlaştırdığı gibi ontolojik
açıdan da insan doğasına ve gözlemlenen davranışlarına ters bir durum olarak karşımıza
çıkmaktadır (Demiröz, 2015, s. 71).
Ancak son zamanlarda psikoloji bilimindeki yaşanan gelişmeler insanların karar anlarında ana
akım (Neo-klasik iktisat) iktisadın göz ardı ettiği diğer hususlardan etkilendiğini bunun
sonucunda tek tip insan tanımlamasının gerçekçi olamayacağını ortaya çıkarmıştır. Göz ardı
edilen bahse konu bu hususların analizlere dâhil edilerek mevcut teorilerin açıklama gücünün
artırılması tartışılmaya başlanmıştır. Bu kapsamda psikoloji bilimi ile iktisat biliminin
multidisipliner çalışması sonucu vuku bulan davranışsal iktisat bu hususa odaklanarak
çalışmalara başlamıştır (Ruben ve Dumludağ, 2018, s. 33-50).
Davranışsal iktisat modern iktisat biliminde geçerli olan teorilere bir alternatif oluşturma çabası
taşımamaktadır. Davranışsal iktisat teori ve politikaların oluşum sürecine etki eden ancak hâkim
iktisadi görüş (ana akım iktisat) tarafından göz ardı edilen; psikolojik, sosyolojik ve nörolojik
faktörlerin analizlere dâhil edilmesi böylelikle mevcut teorilerin açıklama gücünün artırılması
gerektiğini savunmaktadır. Yöntem olarak ise iktisat biliminin ulaştığı soyutluğa karşı içerisinde
gerçek insanı barındıran deneysel yöntemleri tercih etmektedir. Bu durum beraberinde deneysel
iktisadın vuku bulmasına sebebiyet oluşturmuştur. Bu alandaki çalışmalar halende devam
etmektedir. Mevcut teknolojiyle beraber deneysel yöntemlerin daha ileri bir boyuta gelmesi ile
ortaya çıkan nöroiktisat, insanların iktisadi karar anlarında beyin için yapılarının da
gözlenmesine imkân sağlamaktadır.
Çalışmada helikopter para metaforu davranışsal iktisat teorik temelinde iktisadın ulaştığı
soyutluğu aşmaya yönelik içerisinde gerçek insanı barındıran hipotetik bir yöntem kullanılmıştır.
Kullanılan bu yöntem davranışsal iktisadın alt dalı olarak vuku bulan deneysel iktisat temelinde
gerçekleştirilmiştir. Deneysel iktisat her ne kadar davranışsal iktisadın bir alt dalıymış gibi kabul
edilse de dikkatli analize tabi tutulduğun aralarında belirgin benzerliklerin hatta karşılıklı
etkileşimlerin bulunduğu görülmektedir (Soydal, 2010, s. 97). Davranışsal iktisadın kuramlarını,
temel savlarını, teorilerini ve modellerini gerçek denekler üzerinde test eden alan deneysel iktisat
olarak tanımlanmaktadır. Nitekim Dan Ariely (2013), insan davranışının yavaşlatılarak kareler
halinde incelenmesini olanak sağlayan enstrümanı deney olarak tanımlamıştır. Deneysel
yöntemler bilimsel olarak ilk başlarda doğa, fizik, kimya ve biyoloji gibi bilimlerde kullanılmaya
başlanmış olsa da sosyal bilimlere sirayeti Leipzeig laboratuvarında Wilhelm Wundt eşliğinde
1897 yılında psikoloji bilimi ile gerçekleşmiştir. İktisat bilimde ise her ne kadar kesin bir uzlaşı
oluşmamış olsa da Edward Chamberlin tarafından lisansüstü öğrencilerine yapılan piyasa
deneyleri işaret edilmektedir. Ayrıca 1940’lı yıllarda iktisat biliminin ana çekirdeğini oluşturan
homoeconomicus varsayımının geçerliliğini kanıtlamaya yönelik bazı deneysel yöntemlerin
kullanıldığı da görülmektedir (Basılgan, 2013, s. 64). İktisatta homoeconomicus ve ceteris
paribus gibi varsayımlar eşliğinde oluşturulan model tahminlerinde yanılma ihtimalleri
bulunmaktadır. Özellikle rasyonel birey varsayımında bu oran daha da artmaktadır. Nitekim
varsayımlar yerine deneysel yöntemlerin kullanılması bu oranın azalmasında önemli bir faktör
olarak karşımıza çıkmaktadır (Obergruber ve Hrubcova, 2016, s. 483).

609

VII. INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
April 22-24, 2022, Antalya, Türkiye

İktisat bilimi başlarda astronomi ve meteoroloji gibi gözleme dayalı ve deneysel yöntemlerin
kullanılamadığı bir disiplin olarak görülmüştür (Smith, 1976, ss. 274-279). Ancak teorik
çalışmaların test edilebilmesinde ihtiyaç duyulan verilerin doğrudan ölçümünün mümkün olması
ve verinin elde edilme sürecinde tekrar edilebilirlik avantajı sayesinde deneysel yöntemler iktisat
bilimi tarafından ilgi odağı haline gelmiştir. Nitekim 1960’lardan sonra sıklıkla kullanılmaya
başlayarak, bugün iktisat bilim dalında 200’den fazla laboratuvarın bulunduğu ve deneysel
çalışmaların yapıldığı bilinmektedir. Yaşanan bu gelişmelerin nihayetinde vuku bulan deneysel
iktisat, iktisadi sorunları analiz etmede deneysel yöntemlere yönelmektedir (Loewenstein, 1999,
ss. 25-34). Böylelikle kontrol edilebilen ortamlarda insanların davranışlarını, kararlarını
inceleyerek analizler gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır (Eren, 2011, s. 39).
Matematikselleşmenin ve soyutlamanın aşılmasına yönelik içerisinde gerçek insanı barındırıyor
olması, tepeden inme varsayımlara teslim olmaması hatta standart teorileri bile sorgulayabilmesi
bu alanın cazibesini daha fazla artırmaktadır. Günümüzde deneysel iktisadın geldiği konum
itibariyle hâkim iktisadi görüşün temel varsayımlarını sorgulayabilen, iktisadi karar alma
süreçlerini analiz ederek anlamaya çalışan, psikoloji, nöroloji ve sosyoloji gibi bilimler ile
mutidisipliner bir çalışma gayreti içerisinde olan, yaptığı çalışmaları kontrollü ortamlarda
gözlemleyen ve değerlendiren bir bilim olarak yer almaktadır (Baç, 2007, s. 20).
Bu kapsamda yapılmış literatürde yapılmış olan çalışalar incelendiğinde şüphesiz ki en öne çıkanı
ültimatom deneyi olmaktadır. Bu deneyde denekler teklif eden ve cevap veren olmak üzere iki
gruba ayrılmıştır. Teklif eden deneklere belirli bir meblağ para verilerek bu meblağdan
diledikleri kısmını (hepsi ve hiçbiri de dâhil olmak üzere) cevap verecek olan deneğe
gönderebilecekleri söylenmiştir. Cevap veren denek gelen meblağı kabul ederse oyun sona
erecek ve herkes elindeki meblağı alacaktır. Şayet cevap veren tarafından teklif edilen meblağ
reddedilirse bu sefer hiç kimse hiçbir şey alamayacaktır. Bu deneyin sonunda deneklerin pozitif
bir meblağı karşı tarafa gönderdikleri, cevap veren deneklerin ise belirli bir oranın altındaki
teklifleri reddettiği görülmüştür. Rasyonel birey varsayımının analizi amacıyla gerçekleştirilen
bu deneyde insanların rasyonalite varsayımında uzak davranışlar sergileyebilecekleri sonucu
elde edilmiştir. Deneyde cevap verenlerin hiç olmamasındansa pozitif olan her meblağı kabul
etmesi gerekirken reddederek haksızlığa uğrama güdülerinin çıkarlarından bile vazgeçmelerine
yol açabileceği sonucu elde edilmiştir (Karagözoğlu ve Urhan, 2017, s. 285-287). Daha
sonrasında 1995 yılında hipotetik olarak 10000 doların paylaşılması şeklinde oynatılan aynı
oyunda deneklerin yine benzer davranışlar sergiledikleri gözlenmiştir (Tompkinson ve
Bethwaite, 1995, ss. 439-451).
Bu alanda gerçekleştirilmiş bir diğer deney ise diktatör oyunu olarak bilinen ve ültimatom
oyununun cevap verenin reddetme hakkının elinden alınarak oynatılmış şeklidir. Bu deneyde
teklif eden denek her ne meblağ teklif ederse etsin cevap verenin kabul etmekten başka seçeneği
bulunmamaktadır. Bu deneyin sonunda da insanların rasyonellik varsayımından uzak hareket
ettikleri elde edilmiştir. Nitekim deney itibariyle teklif eden deneklerin hiçbir meblağ teklif
etmeme şansları varken pozitif bir meblağ teklif etmesi yine iktisat bilimi tarafından göz ardı
edilen diğerkâm özellikler ile açıklanabilmektedir (Akın ve Urhan, 2018, s. 295). Nitekim bu
sonuç ana akım iktisadın mihenk taşını oluşturan insanların sadece bencillik güdüsü ile hareket
ettikleri varsayımını tartışmaya açmaktadır.
Bir diğer çalışmada ise duyguların rasyonel iktisadi kararlar üzerine olan etkisi analiz edilmiştir.
Bu hipotetik deneysel çalışmada denekler kontrol ve deney grubu olmak üzere iki gruba
ayrılmıştır. Kontrol grubundaki denekler deney başlamadan önce basit matematiksel işlemler
yaparak bir ön hazırlık sürecine tabi tutulmuştur. Deney gurubundaki denekler ise gerçek
yaşanmış bir hikâye okuyarak ön hazırlık sürecini tamamlamıştır. Ön hazırlık sürecini
tamamlayan deneklere esas belirleyici olan deney sorusu sorulmuştur. Deney sonucunda yine
rasyonel birey varsayıma karşıt bir şekilde insanların iktisadi bir karar karşısında pür aklı ile
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hareket etmeyerek aynı zamanda duygularından da beslendikleri ortaya çıkmıştır (Cevizli ve
Bilen, 2021a, ss. 19-41).
Algıların iktisadi kararlar üzerine olan etkisinin ölçülmesine yönelik yapılan deneysel çalışmada
aynı olan iki ürün deneklere tattırılmıştır. Ancak ürünlerin aynı olduğu bilgisi denekler ile
paylaşılmamıştır. Sadece denekleri manipüle etmeye yönelik sadece ürünlerin birim fiyat bilgisi
verilmiştir. Deney sonucunda insanların farkında olmadan karşılarında aynı ürün olmasına ve tat
alma gibi dilden başlayarak direk beyne giden nörofizyolojik bir durum karşısında bile farklı
algılar geliştirerek farklı davranışlar sergileyebilecekleri elde edilmiştir (Cevizli ve Bilen, 2021b,
ss. 413-423).
Literatürde pepsi challenge olarak geçen ve nöroiktisat alanındaki yapılan bir diğer deneysel
çalışmada ise deneklere gözleri bağlı bir şekilde sırasıyla Coca Cola ve Pepsi tattırılmıştır.
Deneklerin gözleri kapalıyken Pepsi’yi beğendikleri ancak gözleri açık olarak deney
tekrarlandığında Coca Cola’yı beğendikleri gözlenmiştir. Aynı zamanda bu çalışmada deney
esnasında deneklerin beyin içi yapısı da analiz edilmiştir. Denekler bu deneyde yine rasyonel
birey varsayımından uzaklaşıp markanın etkisinde kalarak davranış sergilemişlerdir (Paulus ve
Frank, 2003, ss. 1311-1315). Bu çalışmaların hepsinde modern iktisat biliminin ana çekirdeğini
oluşturan birey varsayımında psikolojik, nörolojik ve sosyolojik faktörlerin göz ardı edilmemesi
gerektiği esasında insanların günlük hayat içerisinde karar verirken bilişsel yanlılıklarından
etkilenerek davranış sergilediklerini göstermeye yönelik gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın bundan
sonraki kısmında da nitekim bu çalışmaların rehberliğinde helikopter para metaforunun
uygulanması halinde insanların nasıl bir davranış içerisinde bulunabileceklerine dair analiz
gerçekleştirilmiştir.
METOT VE BULGULAR
Araştırmada helikopter para metaforu davranışsal iktisat perspektifinden hipotetik bir çalışma ile
analiz edilmiştir (Roth, 1986; Smith, 1994; Guala, 2005; Friedman and Sunder 1994; Binmore,
1999). Dolayısıyla iktisat literatüründe yaygın bir şekilde yer alan ekonometrik/istatistiksel bir
analiz gerçekleştirilmemiştir. Araştırmada bahse konu metaforun gerçekleşmesi halinde
bireylerin davranışlarının ne yönde şekilleneceğine dair öngörünün oluşturulması
hedeflenmiştir.
Araştırma Altınova/Yalova’da bulunan askeri bir birlikte 57 adet erbaş/er’i kapsamaktadır.
Çalışmaya iştirak eden gönüllülerin yaş aralıkları 20 ile 30 arasında olup, aylık gelir seviyeleri
asgari ücret seviyesindedir. Deneklerin hepsi yükseköğretim mezunu olup, ön lisans ve lisans
mezunları da bulunmaktadır. Deneklerin yaşadıkları yerlere ait bilgiler Tablo 1’de gösterilmiştir.
Tablo 1; Deneklerin yaşadıkları yerler

Şehir
Diyarbakır
Antep
Siirt
Şanlıurfa
Batman
Manisa
Uşak
İzmir
Adana

Denek
5
2
3
3
2
1
1
3
1

Şehir
Bolu
Ordu
Tokat
Trabzon
Samsun
Kastamonu
Sinop
Çorum
Yalova

Denek
1
1
1
2
1
1
1
1
1

Şehir
Hayat
Kahramanmaraş
Antalya
Mersin
Ağrı
Diyarbakır
Ardahan
Bingöl
Van

Denek
1
1
1
2
2
1
1
1
1

Şehir
Muş
Sakarya
İstanbul
Bursa
Bilecik
Kırşehir
Nevşehir
Konya
Kayseri

Denek
1
2
1
2
1
2
2
3
1
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Denekler Türkiye’nin yedi farklı bölgesinden olup, farklı kültürlere sahiptir. Böylelikle heterojen
bir denek grubuna erişim mümkün olabilmiştir. Çalışmada verilerinin elde edilmesinde, gönüllü
katılımcıların helikopter para metaforunun gerçekleşmesi halinde nasıl bir davranış
sergileyeceklerine dair değerlendirmelerini işaretledikleri cevap formlarından yararlanılmıştır.
Helikopter para metaforunun henüz dünya üzerinde denenmemiş olması sebebiyle sonucuna
ilişkin doğrudan bir gözlem yapılamadığı için bu noktada bilgiye erişme fırsatı sunan nitel
araştırma temel veri toplama aracı kullanılmıştır (Merriam, 2015; Patton, 2014).
Çalışma gönüllü deneklerin odaya girmesi sorulan soruya cevap vermesi şeklinde icra edilmiştir.
Deney iki kapısı olan bir odada uygulanmıştır. Denek deney odasına bu iki kapıdan birisini
kullanarak girmiş diğerini kullanarak çıkmıştır. Deney odasında sadece bir masa, masanın
üzerinde de araştırma sorusunun bulunduğu kâğıt, işaretleme yapmak amacıyla kalem ve
işaretleme işlemi sonrasında kâğıdın bırakılacağı kutu bulunmaktadır. Deney odasında deneklere
etki unsuru oluşturabilecek olan obje ve nesnelerin bulunmamasına hassasiyet gösterilmiştir.
Deney odası deneklerin izlendiği hissine kapılmasını engelleyecek şekilde dizayn edilmiştir.
Ayrıca deneklerin deney esnasında rahat ettirilmelerine özen gösterilmiştir. Anonimliğin ve
mahremiyetin korunması ilkesi itina ile uygulanmıştır. Deneklerin deney esnasında dışarıyla
iletişim kurmaları engellenmiştir. Denklerden deney günü kimlik bilgisinin ifşa olabileceği
hissine kapılarak deney sonucunun etkilenmemesi için kişisel özelliklerini belirginleştirecek
herhangi bir bilgi istenmemiş olup, yaş, gelir düzeyi, eğitim ve yaşadıkları bölgelere ilişkin
demografik bilgiler deneyi müteakip günde derlenmiştir.
Deneklere deney odasına girmeden önce deney ile ilgili talimat ve bilgiler açık bir dille herhangi
bir etki unsuru oluşturmayacak şekilde ve deneklerin sıkılmasına imkân tanımayacak sürede
tebliğ edilmiş akabinde anladıkları teyit edilmiştir. Nihayetinde de denek deney odasına girerek
masanın üzerindeki kâğıtta bulunan Tablo 2’deki soruyu okuyarak cevabını işaretlemiştir.
Tablo 2; Deneklere sorulan sorular

Helikopterden her ülke vatandaşına 1000’er TL para atılması metaforunun (benzetmesinin)
günümüz şartlarında gerçekleşerek hükümet tarafından doğrudan size tek sefere mahsus ve
herhangi bir uygulama ile (vergi vb.) geri alınmaması şartıyla 1000 TL para verildiğini varsayın,
bu durumda parayı aşağıdaki amaçlardan hangisi için kullanırdınız?
A.
B.

Parayı o anki ihtiyacımı karşılamak için kullanırdım.
Parayı gelecekteki ihtiyaçlarımı karşılamak üzere tasarruf ederdim.

İşaretleme işlemini tamamlayan denek kâğıdı ikiye katlayarak masanın sonunda bulunan ve
içerisi görünmeyen kutuya atmıştır. Böylelikle denek için deney sona ermiştir. Yaklaşık olarak
bu süre her bir denek için ortalama olarak bir dakikada gerçekleşmiştir.
Elde edilen sonuca göre deneklerin yaklaşık % 42’si (%42,11), A seçeneğini işaretleyerek,
metaforun gerçekleşmesi halinde parayı şimdiki ihtiyaçlarını karşılamak için kullanacaklarını
belirtmişlerdir. Nitekim bunun yanında deneklerin yaklaşık % 58’i (%57,89) ise B seçeneğinden
yana tercih yaparak parayı gelecekteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarrufta bulunacaklarını
öne sürmüştür. Deneyden politikanın uygulanması halinde insanların büyük bir çoğunluğunun
paralarını hemen tüketime harcamayacakları bulgusu elde edilmiştir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
İktisat sosyal bir bilimdir sosyal bilimlerin temel gayesi insandır. Nitekim 18. Yüzyıla damgasını
vuran pozitivizm rüzgârları, özgün bir bilim olma yolunda çaba gösteren iktisada sirayet etmiştir.
Böylelikle iktisat dönemin hâkim bilimi olan doğa bilimlerini (özelde de fizik bilimini) taklit
etme yoluna gitmiştir. Doğa bilimleri gibi pozitif özgün bir bilim olmaya çabalayan iktisadın
kullanacağı dilin matematik olması kaçınılmaz olmuştur. Bu durum zamanla iktisadın felsefi ve
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psikolojik kökenlerinden kopmasına zemin hazırlamıştır. Böylelikle matematiği içselleştiren
iktisat teknik bir bilim haline dönüşmüştür. Aynı zamanda da idealize edilmiş toplum arayışına
girerek soyutlaşmıştır. Hatta bireyini bile bu çerçevede belirli davranış kalıpları içerisinde
evrensel bir yapıya kavuşturmuştur. Ancak son zamanlarda psikoloji biliminde vuku bulan
gelişmeler gerçekte insanın bu şekilde olamayacağını ortaya koymuştur. Gerçekte insan iktisadın
varsaydığı gibi homojen bir canlı değildir. Günlük hayat içerisindeki karar ve tercihlerin tek bir
kalıba sığdırılarak açıklanmaya çalışılması karar sürecine etki eden diğer faktörlerin göz ardı
edilmesine neden olmaktadır. Bu kapsamda iktisat ile psikolojinin disiplinler arası çalışması
neticesinde vuku bulan davranışsal iktisat, iktisat teorilerini içerisinde gerçek insanı barındıran
deneysel yöntemler ile analiz ederek önemini ortaya koymaktadır. Nitekim çalışmadan elde
edilen bulgu da insanların tek bir kalıp içerisinde davranış sergilemeyecekleri göstermektedir.
Hatta elde edilen bulguya göre metaforun gerçekleşmesi halinde insanların varsayılanın aksine
bir davranış içerisinde olacakları görülmektedir.
Helikopter para metaforunun özellikle son zamanlarda çok fazla politik öneri olarak öne
sürülmesine rağmen şimdiye kadar hiçbir ülke tarafından uygulanmamıştır. Ancak metaforu öne
süren Friedman ve sonrasında öneri olarak öne sürenlerin büyük bir çoğunluğunun da dâhil
olduğu ortak öngörü paranın tüketim harcamalarında kullanılacağı yönündedir. Nitekim bu
çalışmadan bu varsayımın her zaman geçerli olamayacağı görülmektedir. Dolayısıyla metaforun
politika olarak uygulanmadan önce bu çalışma ve benzeri yapılacak olan çalışmaların referans
alınması gerekmektedir. Bu çalışma davranışsal iktisat literatürüne katkı sağlamayı amaçladığı
gibi aynı zamanda ele alınan araştırma konusunun önemine vurgu yapmaktadır.
Çalışmadan elde edilen bulgu neticesinde metaforun veya benzeri bir uygulamanın başka bir
destek programı olmadan başarılı olamayacağı ortaya çıkmaktadır. Uygulamanın başarılı
olabilmesi için metaforun yanında insanları tüketim harcamalarına yönlendirecek ilave teşvik
programlarının da uygulanması önem arz etmektedir. Bu kapsamda politikanın uygulama alanı
olarak marjinal harcama eğiliminin yüksek olduğu kesimler hedeflenebilir. Çünkü likiditesi diğer
kesimlere nazaran daha kısıtlı hane halklarının bu politika sonrası oluşacak olan gelir şokundan
tüketime meyletme olasılığı daha yüksek olacaktır. Ayrıca her vatandaş için hesap açılarak
paranın bu hesaba yatırılması ve son kullanma tarihi verilmesi ayrıca kullanılacak olan paranın
sadece tüketim ve hizmet mallarına yönelik olabileceğine (mesela karta yüklenerek sadece
market alışverişlerinde karttan ödemenin yapılabilmesi gibi) yönelik bir uygulama yapılabilir.
Böylelikle paranın hızlı bir şekilde ve sadece tüketim ile hizmet mallarında kullanılması
sağlanabilir. Bir diğer önemli hususta bu dağıtılan paraların vergi vb. gibi yöntemlerle geri
alınmayacağı bilgisi vatandaşlara net bir şekilde verilmesi gerekliliğidir. Paranın geri
alınmayacak olması insanlar üzerinde harcanmaya yönelik teşvik sağlayabilir. Aksi halde
insanlar paralarının geri alınacağı endişesiyle harcamak yerine bekleme yoluna gidebilir. Ayrıca
deneyden elde edilen bulgu neticesinde insanların tüketime yönelebilmesi için politika faiz
oranlarının düşük tutulması gerekmektedir. Tabi uzun süreli faiz indirimin finansal piyasalar
üzerindeki yaratacağı risklerde iyi hesaplanmalıdır. İlaveten bu politikanın uygulanmasından
sonraki süreçte oluşacak olan bir miktar enflasyonun arzu edilebilir seviyede gerçekleşeceği teyit
edilmelidir. Önceki paragraflarda da vurgulandığı üzere politikanın istenilen hedefe ulaşılıncaya
kadar uygulanması büyük öneme haizdir. Bu noktada tek sefere mahsus vurgusu yine önemini
ortaya koymaktadır. Politikanın uygulanmasındaki temel amaç iç talepte canlanmanın
sağlanmasıdır. Buda tüketim harcamalarının artırılması ile gerçekleşebilmektedir. Şüphesiz ki
paranın hane halkına doğrudan transfer edilmesi maliye politikalarına nazaran tüketim
harcamaları üzerinde daha fazla ivme kazandıracaktır. Bu noktada geleneksel para politikalarına
nazaran helikopter para teorisinin istenilen sonucu yaratması daha muhtemel görülmektedir.
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ABSTRACT
Domestic and foreign businesses, through very strong competition, despite the difficulties
presented at the time of the pandemic, committed to provide products and services to meet the
demands of customers.
Classic criteria for the successful introduction of goods into the market, such as: price, quality,
design and the like, are influenced by many factors. In pandemic conditions, there is a need for
a change in management approach, and consequently in adapting management styles to the
requirements of the situation, which is also the purpose of this paper: the study of management
styles in coronavirus pandemic conditions.
Managers’ skills and creativity and their management style, for transmitting decisions to
employees, play an important role in the success of businesses. As a result, employees need to
be managed in the best way possible through adequate leadership. Based on the national and
international sources of literature reviewed, enriched with the survey conducted, using the
qualitative and quantitative method, as well as the use of GrafStat and SPSS programs, the study
shows that managers in manufacturing enterprises have adapted their management style to
pandemic conditions.
The research results point out the need to adapt the management style to the circumstances
created. These results can be useful for managers in various fields, especially for researchers in
the field of human resource management.
Keywords: management style, human resources, entrepreneurship, pandemic.
INTRODUCTION
The COVID-19 pandemic has severely affected the world economy, including that of Kosovo.
In the face of a possible health catastrophe, the government of Kosovo, similar to the
governments of other countries, began to implement strict control measures, which have frozen
a large part of the country’s economy (American Chamber of Commerce in Kosovo, 2020). The
effects of the pandemic were reflected in all spheres of life, a situation which forced the Kosovo
government to take measures to overcome the situation in various areas (Friedrich-EbertStiftung, 2020), including the support of citizens and businesses.
The basic calculations are that one month with a production capacity of 50% and another two
months with a production capacity of no more than 25%, will affect a decrease of up to 10% of
annual output in an economy. On this basis, emergency measures, stimulus measures and
recovery measures in the economy should be calculated. So, as much as it is expected that there
will be a decline in output in the economy, so there should be stimulation in the economy, with
monetary policy measures and fiscal policy measures.
According to Mike Konczal, a researcher at the Roosevelt Institute, there are five elements to
slowing the recession and limiting potential negative impacts:
a.
Direct assistance to citizens by offering cash;
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b.
Support for workers to ensure there is care for them;
c.
Support to businesses and municipalities with fiscal and monetary policy measures;
d.
Preventing the collapse of businesses, through the provision of liquidity funds, including
the possibility for the government to be the final consumer, for a part of the stock of their
products, provided that companies do not lay off workers;
e.
Establish incentive mechanisms for industries/sectors that may go bankrupt that enable
their recovery, through a clear corporate and financial governance framework, including
limitation of dividends and bonuses (Rukiqi, 2020, p. 9).
The Government of Kosovo, in principle, has supported (based on its financial and intellectual
capacity) and has partially implemented all five elements to slow down the recession and limit
the potential negative impacts of the pandemic.
Under the influence of the changes and difficulties coming from COVID-19 as well as the
pandemic situation, most Kosovar enterprises experienced a high degree of uncertainty about
maintaining their market position. The changes caused by the pandemic have put great pressure
on the management structures, which in the end, among other things, have influenced the
adaptation of the management style to the situation.
Given the fact that the pandemic among other things raised the need for situational management,
the purpose of this paper is to study the management styles in terms of the coronavirus pandemic.
Pandemic as a global problem was addressed in many papers. Lerch, Jäger and Heimberger point
out that: “Due to the lockdown in the spring of 2020, public life and large parts of industrial
production had to be shut down. Many companies experienced production declines or were
affected by delivery difficulties from their suppliers, and many companies were forced to report
short-term work as a result” (Lerch, Jäger, & Heimberger, 2020, p. 1). Corona’s implications for
human resource management are significant. According to Riedl & Wengler’s research, the
situation created by the pandemic foresees the need for coordination between supervisors and
employees, adaptation of managers to the situation, review of regulations, improvement of
technical equipment, especially those of communication, as well as change of management style
(Riedl & Wengler, 2021, pp. 42-43).
Despite the difficulties presented, the pandemic period did not reflect negatively on all activities.
In this period there was an increase in the export of products and services to different countries
(Kosovo Agency of Statistics, 2020); (Bllaca, 2021).
The issue of management styles has been addressed by many authors, mainly in university books
(Havolli, 2013; Kutllovci, 2013; Canco, 2018; Cena, 2016, etc.), but also in numerous scientific
papers and numerous websites that address human resource management in various fields. The
way managers treat their subordinates to achieve the set objectives (Wirtschaftslexikon 24,
2017), or as it is otherwise called, the management style, differs from one manager to another,
but in the final analysis, it is included in one of the three basic management styles: autocratic
style, democratic style and liberal style (“laissez-faire”).
The autocratic style, based on McGregor's Theory X assumptions about human nature, not only
does not seek the opinion of subordinates, but leaves them with a rather limited scope of action
to influence decision-making. This style is characterized by the preference to keep conflict and
creativity to a minimum as well as by the strict supervision of subordinates, whose motivation is
done through fear and incentives. These features of this style show that its implementers are
supporters of the classical school of management.
Democratic management style is based on McGregor’s Theory Y or W. Ouchi’s Theory Z on
human nature. The democratic leader shares his authority with subordinates, takes their opinions
and opinions into account, and encourages them to be active in the decision-making process.
Supporters of this style are considered all those individuals who do not do anything without
interaction with subordinates, or who do not make decisions without consulting them in advance.
Although this style gives people more job satisfaction and encourages them to cooperate more
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effectively, it cannot be said exactly whether the decisions made in this way are the best. Recent
studies, however, cast a shadow of doubt on this issue due to the influences of environmental
factors (government, competitors, customers, pandemic, etc.) and claim that if managers deviate
too much from employee participation then their output and with it their morals tend to diminish.
The liberal style relies on a rather limited use of power, leaving subordinates a large degree of
freedom in their activity. Managers set some very broad boundaries and allow subordinates to
set their own goals as well as how to achieve them, thus playing the role of assistant rather than
superior. This attitude means that they provide subordinates with the right information and serve
as the group's contact with the external environment. The manager who applies the liberal style
made little effort to develop his subordinates or to meet the requirements they have. As for the
democratic style, here too the support is Theory Y or Z and the supporters of these styles prefer
the school of behavior.
Another approach to management styles is the “Continuity of Management” created by
Tannenbaum and Schmidt (Dr. Kraus & Partner). It represents a typology of management styles.
The relevant criterion for defining style is the level of employee participation in managers'
decisions. According to Tannenbaum & Schmidt we have scaling of management styles.
Between the “authoritarian” and “democratic” poles, there is a sevenfold gradation of leadership
styles, and they are:
• Authoritarian: The manager decides individually and gives clear instructions for
execution.
• Patriarchal: The manager decides individually, but tries to convince employees of their
decision.
• Informative: The manager decides individually. However, it encourages employees to ask
questions about the decision in order to ensure acceptance through the information.
• Advisory: The manager first takes advice from employees before making a decision.
• Participative: Employees develop some solutions; the manager decides on one of the
proposals.
• Delegative: Employees decide after the manager has told them the general terms.
• Democratic: Employees make their own decisions; the supervisor assumes only the role
of moderator and coordinator.

RESEARCH AND FINDINGS
The research methodology in this paper has a comparative quantitative and qualitative character,
using primary data from the survey and secondary data from reports and research from national
and international institutions. The sample is random and includes 109 manufacturing enterprises,
which were active. The research instrument is the questionnaire. Data processing was done with
GrafStat and SPSS programs.
By size, 66.97% of the surveyed enterprises are small enterprises with 10-49 employees, 18.35%
medium enterprises with 50-249 employees and 14.68% micro-enterprises with 1-9 employees.
The reason for the small number of micro-enterprises involved in the research lies in the lack of
human resource management department in them.
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Graph 1. Enterprises surveyed by size (number of employees)

In 109 surveyed enterprises there are 3,445 employees, of which 725 or 21.04% are female.
According to the qualification, dominant or 54.78% of employees are with secondary education
and 11.26% with Bachelor education, but there are also with Master and Doctor of Science
education, as well as those with primary education and without education.
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Graph 2. Level of education of employees

Managers surveyed in terms of number, dominant are those with Bachelor education in 59.63%
of cases, followed by those with secondary education in 37.61% of cases, but there are also those
with Master and Doctor of Science educational level.

Graph 3. Managers’ level of education

In our research on management styles, based on “Continuity of Management” by Tannenbaum
& Schmidt, respondents stated which of the following management styles they apply (have
applied) during the pandemic:
• Authoritarian - The manager makes individual decisions and demands implementation.
• Patriarchal - Decisions are made by the manager individually, but are first committed to
convincing subordinates of the decision.
• Informative - Allows subordinates to be able to express their opinion (be critical).
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Advisory - The opinion of subordinates is heard, before the decision is made.
Participative - Subordinates offer several solutions, from which the manager chooses the
best.
Delegative - Decisions are made by subordinates, but the manager sets boundaries.
Democratic - The manager is in the role of coordinator, subordinates make their own
decisions.

The most applied management style is the informative one in 43 surveyed enterprises, which is
applied by managers with Bachelor education and those with secondary education, followed by
the advisory management style in 35 surveyed enterprises. Authoritarian and participative style
are applied the least, each of them in 5 enterprises. Also, there is no strong correlation between
educational level and management style.
Table 1. Management style in relation to the completed education of managers
Completed education (last): * Your management style at the time of the pandemic Crosstabulation
Count
Your management style at the time of the pandemic
Authoritarian Patriarchal Informative Advisory Participative Delegative Total
Completed
education (last):

Total

Secondary
Education
Bachelor

0

0

18

17

4

2

41

5

13

25

16

1

5

65

Master

0

0

0

2

0

0

2

Dr. / Dr. Sc.

0

0

0

0

0

1

1

5

13

43

35

5

8

109

Management style in relation to the size of the enterprise, looking at the survey data, it turns out
that small enterprises (with 10-49 employees), in most cases apply the informative management
style, followed by the advisory style. In micro-enterprises (with 1-9 employees) the delegative
management style dominates (in 8 cases), followed by the participative style (in 5 cases), which
is justified by the fact that in most cases these are family businesses, or employees have high
connectivity with each other (as co-owners of businesses). In large enterprises the advisory style
is more pronounced (in 10 cases), followed by the informative management style (in 9 cases).
There is no correlation between management style and enterprise size.
Table 2. Applied managerial style compared to enterprises by size (number of employees)
Enterprise size (by number of employees) * Your pandemic management style Crosstabulation
Count
Your management style at the time of the pandemic
Authoritarian
Enterprise size Micro-enterprises
(by number of (1-9 employees) 0
employees)
Small-sized
enterprises (10- 5
49 employees)
Medium-sized
enterprises (50- 0
249 employees)
Total
5

Patriarchal Informative Advisory Participative Delegative Total
1

1

2

5

8

17

11

33

23

0

0

72

1

9

10

0

0

20

13

43

35

5

8

109
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The results of the survey show that the management styles applied in manufacturing enterprises
at the time of the pandemic have been completely successful in 95 out of 109 enterprises surveyed
or in 87.16% of cases, successful with minor remarks in 10.05% of cases and only in In 2.75%
of cases the declaration was neutral. So there was no acceptance with great difficulty or nonacceptance.

Table 3. Success of applied managerial style
Your management style at the time of the pandemic * How successful was your management style? Crosstabulation
Count
How successful was your management style?
Successful with small Completely
Neutral remarks
successful
Total
Your management style at the time of the Authoritarian 0
4
1
5
pandemic
Patriarchal
1
4
8
13
Informative 1
2
40
43
Advisory
0
1
34
35
Participative 1
0
4
5
Delegative
0
0
8
8
Total
3
11
95
109

CONCLUSIONS
The pandemic caused by the coronavirus brought the world many problems. The world economy
underwent many changes. At the same time, its effects weakened the Kosovar economy. The
measures taken by the government of Kosovo, but also the readiness of the people of Kosovo to
respect the measures taken by the government, resulted in positive effects. A significant
contribution to the created situation was given by the management structures with all employees
in businesses and institutions, adapting the management style to the created situation and the
observance of these management styles by employees.
In manufacturing enterprises, different styles are applied from the authoritarian style to the
participative management style. Most often applied at the time of the pandemic were the
informative management style in 39.45% of cases and the advisory management style in 32.11%
of cases.
Management styles applied at the time of the pandemic have given very good results, given the
fact that they have proven to be completely successful in 87.16% of cases and in 10.09% of cases
as successful styles with minor remarks.
All this has resulted in the Kosovar economy, especially manufacturing enterprises to experience
a successful survival and continuous growth, which resulted in increased exports.
The results of the research show that, although businesses have difficulties in certain situations,
when they have a good manager they can overcome difficult situations and at the same time give
energy for even better results. The results of this research can serve businesses, decision makers
and researchers. We thank businesses for their cooperation and time invested in providing
responses.
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FEMINIZATION OF MIGRATION AND MIGRATION PROCESS
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ABSTRACT
Migration can also be expressed as individuals or masses going to a place or continuing their
lives in that place. Although the migration movements in the past were evaluated on the basis of
men, it is seen that today the migration movements have started to become feminized. The
problems faced by women who migrated for various reasons in the countries they migrated to are
also the subject of many researchers under the heading of feminization of migration. Feminized
migration requires looking at the phenomenon of migration from a different perspective. In recent
years, women's migration has turned into a form of voluntary migration as well as forced
migration. Now women can migrate of their own free will and settle in the places they migrated.
In this research, the effects of the phenomenon of migration on women from a gender perspective,
the problems faced by women who migrate from their place of residence to another place, and
the process of migration gradually leaving the male dominance and starting to form the concept
of
migrating
women
are
emphasized.
Keywords: Migration, Feminization of Migration, Gender.
GÖÇ VE GÖÇ SÜRECİNİN KADINLAŞMASI
ÖZET
Göç, bireylerin ya da kitlelerin bir yere gitmeleri ya da o yerde yaşamlarını sürdürmeleri olarak
da ifade edilebilir. Geçmişteki göç hareketleri erkekler üzerinden değerlendirilse de günümüzde
göç hareketlerinin kadınlaşmaya başladığı görülmektedir. Çeşitli sebeplerle göç eden kadınların
göç ettikleri ülkelerde karşılaştıkları sorunlar göçün kadınlaşması başlığı altında birçok
araştırmacının da konusu olmaktadır. Kadınlaşan göç, göç olgusuna farklı perspektiften
bakılmasını gerektirmektedir. Son yıllarda kadın göçleri zorunlu göçlerin yanı sıra kendi isteğiyle
göç şekline de dönüşmüştür. Artık kadınlar kendi iradeleriyle de göç edebilmekte ve göç ettikleri
yerlerde yerleşmektedirler. Bu araştırmada toplumsal cinsiyet perspektifinden göç olgusunun
kadınlar üzerindeki etkileri, yaşadıkları yerden başka bir yere göç eden kadınların karşılaştıkları
sorunlar ve göçün giderek erkek egemenliğinden çıkarak göç eden kadın kavramının oluşmaya
başlaması süreci üzerinde durulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Göç, Göçün Kadınlaşması, Toplumsal Cinsiyet.
1. CONCEPTUAL FRAMEWORK
0. Migration
Migration can generally be defined as displacement, leaving one's birthplace. Migration may be
compulsory or optional for many reasons such as political, economic and social reasons. The
factors that push the migrant to migrate are divided into two push migration and attractive
migration. Economic factors, wars and natural disasters can be given as examples of push
migrations. Attractive migrations occur due to better opportunities in the place of migration.
Migration can be divided into two internal migration and external migration from a
socioeconomic perspective. Changing the environment in which an individual or communities
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live within the borders of a country for not less than one year is called internal migration, and the
change of the environment in which an individual or communities go from one country to another
is called external migration (Bindak, 2015: 112). The reasons for migration arise due to many
factors. Migrants migrate voluntarily or forcibly. Forced migrations are the migrations made as
a result of wars or natural disasters in the country. Political reasons are the main reason for forced
migration. In addition to voluntary migrations, forced migrations are more likely to be in groups
rather than individually. As in the Syrian war, people have tended to migrate to other countries
in masses. The impact size of individual-scale migrations will not be the same as the impact size
of mass migrations. In particular, mass migration waves, which political powers have difficulty
or cannot afford, pave the way for the emergence of many complex spatial, social and political
problems (Li, Frieze, 2012: 5-8).
Migration is a complex phenomenon and is shaped by the effects of "macro", "meso" and "micro"
factors. Among the “macro factors”, political, demographic, socio-economic and environmental
conditions, communication technology, land grabs and diaspora connections among the “mesofactors” play an important role, while “micro factors” play a key role in the final decision to
migrate an individual preference. has a role (Görgün, 2017: 1318). Upon arrival in the country
of destination, immigrants have to go through a difficult and often conflictual integration process
in the host community.
1. Factors Effective in Migration
The most important factor underlying the phenomenon of migration is economic and political
reasons. Health, education, transportation, communication and employment opportunities are the
reasons that accelerate migration. The reasons for migration also greatly affect the factors that
pave the way for migration and the problems that may occur after migration. The desire of the
individual who migrates for economic reasons to live a better life prepares the ground for the
phenomenon of migration. The fact that the adaptation processes to the places they migrated are
shorter in the masses who migrated for political reasons is one of the positive processes that will
occur after migration. Regardless of how the migration event occurs, push and pull factors are
effective in the causes of migration. Push factors arise where a person lives, making it less
attractive to continue living there. Political unrest, lack of job opportunities or overcrowding can
be listed as push factors. Pull factors, on the other hand, are directive and may be more related to
economic reasons (Chambers, 2005: 48).
1. Economic Reasons
Economic migration is concerned with labor standards, unemployment, and the overall health of
a country's economy. Pull factors include higher wages, better employment opportunities, higher
standard of living and educational opportunities. If economic conditions are not favorable and
there is a risk of further decline, more individuals will probably migrate to countries with a better
outlook (Adıgüzel, 2016).
Migration from rural to urban areas started with industrialization in Turkey, and the underlying
factors were economic reasons. With industrialization, the availability of tractors in agriculture
has made agriculture easier and the workforce has decreased. There is no longer a need for many
workers in agriculture. Villagers who cannot make a living migrate to cities in search of new job
opportunities. People sold their places in the village and migrated to the cities for a better life.
The industrialization has been the determinant of economic migration in Turkey.
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1. Socio-political Reasons
Persecution due to a person's ethnicity, religion, race or culture can push people to leave their
country. Those fleeing war, conflict, government persecution, and human rights abuses are more
likely to become humanitarian refugees. In the first place, these people are likely to move to the
nearest safe country that accepts asylum seekers (Ersoy, 1985: 44).
1. Environmental Factors
While people flee from natural disasters such as floods, hurricanes and earthquakes, the
environment has always been the driving force of migration. However, climate change is
expected to exacerbate extreme weather events, which means that more people may be on the
move (Güllüpınar, 2012: 54).
1. Political Factors
The political effects of migration are discussed from two perspectives. First, political factors have
been mainly studied in cases of refugee movements; secondly, the impact of migration on
diversity in terms of relations between minorities and majorities is a key political issue at the
center of the identity debate (Adıgüzel, 2016). The growing diversity of societies is an important
consequence of migration and poses fundamental challenges for managing social, racial and
ethnic differences.
1. Technological Reasons
Technology, which affects today's world, is also counted among the reasons for migration. Our
world, which is rapidly developing with industrialization, has become the determinant of the
phenomenon of migration while keeping up with the age of technology. The development of
technology in many ways provides new job opportunities. Many occupational groups have
emerged with technology. The development of technology allows migration to take place more
easily and quickly. The transportation sector, which develops with technology, is one of the
reasons that increase migration.
1. The Effect of Migration on Social Problems
Migration can also affect risk perception and risk behavior. Lower social positions, feelings of
loss and psycho-social problems associated with unemployment and being a minority can lead to
a sense of lack of connection between current risk behavior and future health effects (i.e.,
immigrants may be forced to focus more on their current feelings). For example, a new immigrant
separated from friends and family in an urban setting (feeling more anonymous and less
constrained by social norms) may turn to drugs as a way to escape loneliness, frustration and
social isolation (Chambers, 2005: 65). After arriving in the host country, immigrants may
experience imprisonment, long-term asylum-seeking processes, language barriers, lack of
knowledge about health services, loss of social status, discrimination and marginalization
(Böhning, 1984: 66).
1. Women in the Migration Process
With the effect of the second-wave feminist approach on the gender roles specific and different
effects of social change, interest has begun to be drawn since the mid-1960s (Şeker and Uçan,
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2016: 205). Studies dealing with the migration process before this date did not care about gender
differences because it was thought that the main actor of migration was the man representing the
family in the public sphere and generating income. It is assumed that women are subject to men's
decisions and endure similar negative consequences, and a kind of "gender blindness" has been
experienced (Ünlütürk Ulutaş and Kalfa, 2009). The idea that women should be handled and
studied separately from men in the migration process was first expressed in international
conferences on women [United Nations World Conference on Women (1975, Mexico), World
Conference on the Decade of Women" (Copenhagen, 1980)]. Beginning to examine migration
as a female phenomenon has been a process involving the last 40 years. Examining the woman
as a completely independent individual from the man in the phenomenon of migration shows that
the migration has become feminized.
It is one of the roles attributed to women to protect their own culture and values in the geography
they go to during the migration process. It is the women's responsibility to raise children in the
place of migration and not to lose their core values in this process. Immigrant women's
contributions to the economy have been on a large scale. Women's labor has become visible in
the labor market. Although women are starting to become visible in the public sphere, women's
labor in the labor market has been identified with the service sector. The woman who goes to the
house cleaning, the woman who takes care of the children and the elderly in her own home or the
house of the person she works for, continues to be imprisoned in the private area indirectly. In
the labor market, women are not fully compensated for their labor, and women are employed for
long working hours for low wages. In this context, it is seen that women are in a victim position
in the phenomenon of migration.
1. The Impact of Migration on Women
Migration, which has become an important issue since the existence of nation-states and borders,
has been affecting the lives of more and more people with wars, conflicts, economic and
environmental problems on the one hand, and the spread and acceleration of transportation and
communication channels on the other hand (Castles et al. 2013). Men, who have been the subject
of migration for many years, have left women invisible in the phenomenon of migration. Wars
and men's communities, who had to migrate to various places to find work, caused the perception
of male migration in the phenomenon of migration. In the last three decades, the transformation
in the labor market, the increasing role of migrant women's labor in the service and especially
the care sector, the increasing number of women among refugees, the feminization of migration
accelerated and women became one of the important topics in migration studies (Indra, 1999;
Mahler and Pessar, 2006). As women begin to become visible in the phenomenon of migration,
it becomes clear how different the problems of men and women in migration are.
The phenomenon of migration has started to examine women from a new gender perspective in
Turkey as well. Migrant women face many problems before or after migration. When women
decide to immigrate, they usually receive deterrent feedback from their family and social circles,
or they are faced with the statement that you can't do it on your own there. The negative effect
of social stereotypes continues for women after they migrate. Women either experience the
problem of limited working areas because they are seen as weak in the places where they migrate,
or they can work in sectors where they are exploited as cheap labor. The perception of migration
for women is not easy at all from a psychological point of view.
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THEORETICAL FRAMEWORK
0. Intersecting Opportunities Theory
The theory of intersecting opportunities was first mentioned by Stouffer in 1940. According to
the theory, social actors are considered immigrants. It focuses on the decisions of individuals and
the reasons for these decisions. According to Stouffer, more emphasis should be placed on the
attraction effect in migration studies. The gravity effects in two different centers should be
analyzed by considering the distance between the place to migrate and the center of gravity
(Stouffer, 1940: 846). The most important element is the distance to migrate and the opportunities
in the place of migration. According to the intersecting opportunities theory, the pull effect in
migration is considered more important than the push effect. The short distance of the place to
migrate is one of the reasons that attract the masses to migrate. Migrant masses prefer short
distance places in the first place, rather than going to a long distance place. It is effective in
encouraging short-distance audiences. In other words, the abundance of job opportunities in the
place of migration and the shortness of the migration distance are the factors that increase the
number of people who migrate to that center of attraction (Jasen, 1970: 11). The abundance of
job opportunities in the place to migrate and the close distance of the place to migrate are the
factors that attract the masses to migrate. In the theory of intersecting opportunities, the excess
of job opportunities in the place of migration and the higher probability of finding a job form the
basis of the theory and have an accelerating effect on migration. The scarcity of the distance to
the place of migration and the attractiveness of the opportunities in the place of migration has a
great impact on the phenomenon of mass migration. However, the theory of intersecting
opportunities is not sufficient to evaluate current forced and illegal migration. Forced migration
is a form of migration that takes place without a compelling reason.
1. Centre-periphery Theory
The other name of the Central Environment theory is the “School of Dependence.” The thinkers
who developed this theory; Samir Amin, Immanuel Wallerstein and Andre Gunder Frank. There
is a dual worldview in the Central Periphery theory. The world is divided into two, dependent on
each other on an economic basis. According to the Central Periphery theory, the colonial and
colonial system creates the bond and dependency between countries. According to the theory,
the only system in the world is the capitalist world system. This is because different views of
government in the world are different views of the same system. According to the Central
Periphery theory, international migration is considered a natural consequence. Migration is a
necessary element for the continuity of the capitalist system cycle. Central countries are countries
that have proven their existence in the capitalist order. Peripheral countries, on the other hand,
have not fully adapted to the capitalist system and are dependent on the core countries to complete
their existence in the capitalist system. The need for raw materials and cheap labor force of the
core countries and their dependence on the peripheral countries to process and market the raw
materials are a result of the capitalist system. The migration from peripheral countries to central
countries, women and children are the most victimized in the status of cheap labor. Sayın this
situation as follows: “Women and child labor are the most abused due to competition.
Employment of women with cheaper wages allows them to be preferred. In this regard, it has
been observed that unmarried girls or childless women have been preferred for a long time in
the field of textile, where competition is the most” (Sayın, 2001: 12).
In this cycle of capitalist reproach, people seem to be purged of their existing emotions and the
most important thing is to make a profit. The roles of women participating in the labor market
are changing and they are also effective in changing the patriarchal order.
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1. Migration Systems Theory
According to the theory of migration systems, the main thing is migrant mobility, which is the
result of the interaction between the two countries. Within the framework of the relations between
countries, the planning of the organization and social movement of migration becomes easier.
Relationships between countries are those that occurred before the migration period. According
to migration systems theory, interstate relations affect migration.
Macro and microstructures are effective in migration systems theory. According to the
immigration systems approach, the macro structures within the framework of the relationship
between the countries of immigration and the control of immigration and the settlement of
immigrants include the economic policy of the world market, international practice and legal
relations (Castles and Miller, 1998: 24). These macrostructures are effective in regulating
migration mobility and population in the receiving countries. Microstructures in migration
systems are formed based on social networks. These micro-structures are informal social
networks that immigrants have developed to adapt to the places they migrated and to cope with
settlement problems. The basic values that enable the formation of these social networks and at
the same time carry the immigrant networks are the reference points that can be called “cultural
capital” and “social capital” (Çağlayan, 2006: 83).
1. Network Theory
The existence of social networks is important for Network theory. Origin, kinship and friendship,
interpersonal connections are accepted as social networks. In network theory, migration is
primarily created by pioneer immigrants. Abadan-Unat describes these networks in a more
general way: Migrant relations network is the interpersonal connections consisting of common
origin, kinship and friendship bonds between former immigrants, new immigrants and nonimmigrants in the country of origin and in the countries where they have settled (Abadan-Unat,
2002: 18).
In this context, when we examine the worker migrations from Turkey to Germany, the workers
who migrated to Germany in masses became the pioneers of the immigrants who would come
later. The pioneer immigrants formed here led to the establishment of close ties between the new
immigrants and the new immigrants and pioneered the establishment of Turkish neighborhoods
in Germany. These networks weaken the ties of immigrants with the outside world and cause
them to isolate themselves from the countries they migrated to. This situation shows how the
migrant network relations system shuts people up in their own culture and distances them from
the harmony expected by the emigrated country (Yalçın, 2004: 53-54).
1. Push-Pull Theory
The formula and content of this theory were first written by Everett Lee in 1966 (Çağlayan, 2006:
72). According to the push and pull theory, the important thing is the migration phenomenon.
However, immigrants should not be ignored in the migration process. In this framework, Lee
first tried to reveal the characteristics of migrations and for this, he determined the push and pull
factors of migration. In terms of push and pull theory, the factors affecting the phenomenon of
migration are handled personally. Features that look positive for one person may not mean
anything to another. This is related to the possibilities that the person who will migrate had before
they migrated. In general, in the phenomenon of migration, negative factors cause to push, while
positive factors cause pull. In determining the push and pull factors, characteristics such as age,
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gender, race should be examined. Examining these features allows the correct identification of
push and pull factors that cause migration.
1. Petersen's Five Types of Migration
Another migration theorist dealing with push and pull factors and thinking about migration is
William Petersen (Çağlayan, 2006: 75). Considering that the economy can create different
statuses and classes for people, he included how people from the lower, middle and upper classes
perceive migration in the phenomenon of migration. In this context, Petersen mentions five types
of migration. Primitive migrations are migrations that occur due to repulsive reasons such as the
harsh weather conditions experienced in that region and the inefficient climate. Forced and
directed migrations are disabled in forced migration, while the decision mechanism of the person
is operational in directed migration. However, the conditions are unfavorable in both types of
migration. What is essential in the free migration type is that the person is decisive in the
migration decision. There are no coercive or negative effects in this type of migration. Mass
migration is a type of migration that has accelerated with the development of technology.
Petersen's theory of migration can be used to explain many types of migration today.
1. Ravenstein's Laws of Immigration
Ravestein built his study on the data of the British census statistics of 1871 and 1881 and
determined 7 immigration laws based on these data (Çağlayan, 2006: 68). Ravenstein's studies
focused on industrialization and urbanization. The excess of job opportunities in the place of
migration and the short distance, which is important in migration and distance, cause mass
migration. It refers to the fact that the regions that decrease with the migration in the migration
steps are filled by other immigrants as they approach the cities. In the process of spreading and
absorbing, people migrate with a purpose and profit motive because of the desire to live better or
because of better conditions in the migrated place. He says that migration is a phenomenon that
continues in a chain with chains of migration. Continuing migrations in a chain are effective in
the formation of another migration. Direct migration is a law that Ravenstein uses to explain
long-distance and direct migration. Here, migrations take place directly to industrial and
commercial centers. The difficulty of living conditions in rural areas forces people to migrate to
urban life in masses. Ravenstein's law of difference between men and women has a sexist
structure. Considering the migration process of men and women, women are seen more in a short
distance, rural to urban and internal migration. And women migrate more than men. Men
participate more in long-distance and overseas migrations and have a higher tendency to migrate
(Yalçın, 2004: 25).
1. FEMINIZATION OF THE MIGRATION PROCESS
It is the increase in the number of women migrating as a result of neoliberal policies implemented
on a global scale such as increasing poverty, injustice in income distribution, conflicts in
underdeveloped countries after the 1970s, which triggered the idea that women may have
different experiences than men due to their visibility in the migration process and their gender
roles (Şeker and Uçan, 2016: 206). At the same time, socio-cultural reasons such as violence and
the pressure of traditional women's roles forced women to migrate (Anker, 2002: 6).
The factor of whether the migrant woman has received education or not is also in a dimension
that affects women in the public sphere. Educated women are more easily employed in the public
sphere and their prestige is higher than uneducated women. In working life, women face
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problems such as language inadequacy, professional deficiencies, and inability to adapt to culture
(Raijman, Schammah-Gesser and Kemp, 2003). Generally, child, elderly care, house cleaning,
etc., which requires intensive labor in social life, home services, pet care, patient care, etc.
services are the working areas where women's employment is intense (Etiler and Lordoğlu,
2010). Another problem faced by women in the phenomenon of migration is that they are seen
as sex objects and forced to enter the prostitution sector.
Since women participate in the migration process with the responsibilities they assume due to
their gender roles, they experience the victimization of migration and being a woman together,
and in this respect, they are a double disadvantaged and vulnerable group (Sam, 2006: 408).
Efforts to protect the traditional culture and language of the family against the effects of the
migrating culture are added to the gender roles of the migrating women (Killian, 2002). It is seen
that women who migrate voluntarily are more adaptable and learn the language and culture of
the place they migrated to faster than men. These women feel safer and more successful in every
aspect during the migration process.
The new visibility of women in migration studies reveals the fact that women have been seen as
the slaves of the patriarchal order and a victimized entity in every position and field since the
past. Women who have struggled with the sexist approach for years cannot avoid being the
victimized party in the phenomenon of migration.
CONCLUSION
The factors that push people to migrate continue from the past to the present and the reasons are
increasing by differentiating. At the intersection of the intersecting opportunities and the pushpull theory, it is possible to separate the reasons for migration as push and pull factors. Natural
disasters, unemployment, poverty, security problems, lack of diversity in economic activities,
deficiencies in infrastructure services and wars can be cited as the leading factors pushing
migration. The factors of kinship and citizenship in the place of migration, excess of job
opportunities, more developed infrastructure services, and safer places are the factors that make
migration attractive.
As explained by the central periphery theory, which sees migration as necessary for the continuity
of the dominant capitalist system, migration is generally more common in geographies where
living conditions are bad, and the aim is to reach the strong area in the center to achieve better
living conditions. Poverty, not being able to find a job cause the masses to leave the geography
they live in. Changes in the family structure, such as whether the existing resources such as jobs
and educational opportunities in the place of migration are open to women, the society's
approach to women, the extended family being left behind, and childcare and housework is left
entirely on the woman. constitute the main factors that affect their adaptation to their
environment “positively” or “negatively” (Ilkkaracan and Ilkkaracan, 1998:308). Considering
the disadvantaged groups consisting of women, children, the elderly and the disabled migrating
from the surrounding countries to the central countries as cheap labor force in the central
countries increases the level of victimization for these groups.
For many years, migration has been seen as a phenomenon attributed to the income-generating
man, who represents the family in the public sphere. In this respect, migration studies carried out
until the 1970s, when women's migration increased gradually, can be evaluated as gender-blind.
Although women immigrated forcibly before marriage and after marriage, due to wars and
natural disasters, today they migrate for education and better living conditions. Women who
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fulfill traditional and assigned roles in their own country develop coping strategies to start from
the zero point as they leave their cultural, economic and social capital behind. With the migration,
the roles of women are also changing and new roles are being added.
It should not be overlooked that women when they are in a decision-making position as
independent individuals, rely on networks established based on friendship, family, kinship,
neighborly or compatriot ties (Harzig, 2003: 25). They migrate because of the social pressure
they live in, better education opportunities and better living conditions. The fact that women are
also in a position to decide to migrate themselves, due to push and pull factors, removes women
from the position of migrating behind men.
Migration systems theory and network theory are similar in microanalysis. When both theories
evaluate migration in the context of a human beings as a bio-psycho-social entity, he stated that
the factor that determines the push and pulls factors are social networks, and he stated that
individuals look for social and cultural capital similarity, especially in the country of
immigration. They stated that they could even build their own living spaces in case of capital
similarity, otherwise, they experienced a negative process in terms of migration. Accordingly,
the inability to adapt to the place of migration causes various psychological disorders for both
genders. Unemployment, livelihood anxiety, anxiety about the future cause a great deal of stress
and allow psychological disorders to be seen. Not knowing the language of the place of migration
creates adaptation problems and makes it difficult to adapt. Language, cultural harmony, etc., is
used in the effort of women, who are subordinated by the suppression of gender inequality and
gender stereotypes created by the patriarchal system, to take part in employment and to have a
presence in the public sphere. The addition of problems also causes the process to become more
difficult for women. As a result, although the phenomenon of migration begins to address
women, the problem of women who migrate does not change. The concept of feminization of
migration could not go beyond the fact that women began to be included in the phenomenon of
migration.
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THE REFLECTIONS OF SERIES WITH VIOLENCE AGAINST WOMEN
REFLECTIONS TO SOCIAL LIFE
Doç. Dr. Hülya ÇAKIR
Yozgat Bozok Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi
ABSTRACT
Violence has manifested itself in different ways from past periods to the present, and has become
a public health problem that is seen in all areas of human history and is becoming increasingly
common today. In addition to patriarchy, traditional social structure, gender inequality and
gender roles determined by the developing society constitute the infrastructure elements of
violence. While the elements of violence against women are a social problem, they are used in
TV series regardless of psychological, socio-cultural and socio-economic class. The expressions
and implicit messages used when violence against women is applied physically and
psychologically in the TV series are legitimized through the TV series, and the violence that is
commodified over the female body. Violence against women is consciously perpetrated by male
characters, while male characters inflict violence on women, they influence the reproduction of
the patriarchal system by acquiring features such as the organizer and the last word. By
broadcasting such violent serials on television at a time when all family members are together,
violence can be perceived as an ordinary behavior in daily life, not only in adult parents but also
in children, and they can develop behaviors related to it. In this study violence against women as
a social problem Since the normalization through serials and the reproduction of patriarchal sexist
discourses also affect the social order, the reflections of serials containing violence against
women on social life are emphasized.
Keywords: Violence, Women, Patriarchy, Television, Violence Against Women.
KADINA YÖNELİK ŞİDDET İÇERİKLİ DİZİLERİN
TOPLUMSAL HAYATA YANSIMALARI
ÖZET
Şiddet geçmiş dönemlerden günümüze farklı şekillerde kendisini göstermiş, insanlık tarihinin
her alanında görülen ve günümüzde giderek yaygınlaşan bir halk sağlığı sorunu haline gelmiştir.
Ataerkilliğin yanı sıra geleneksel toplum yapısı, cinsiyet eşitsizliği ve buna bağlı olarak gelişen
toplumun belirlemiş olduğu cinsiyet rolleri şiddetin altyapı unsurlarını oluşturmaktadır. Kadına
yönelik şiddet unsurları toplumsal bir sorunken dizilerde psikolojik, sosyo-kültürel ve sosyoekonomik sınıf ayırmaksızın kullanılmaktadır. Dizilerde kadına yönelik şiddet fiziksel ve
psikolojik olarak uygulandığında kullanılan ifadeler ve üstü kapalı verilen mesajlar ile kadın
bedeni üzerinden metalaştırılan şiddet diziler aracılığı ile meşrulaştırılmaktadır. Kadına yönelik
şiddet bilinçli olarak erkek karakterler tarafından uygulanmakta, erkek karakterler kadına şiddet
uygularken düzen koyucu, son sözü söyleyici gibi özellikler edinerek ataerkil sistemin yeniden
üretimine etki etmektedirler. Televizyonda bu tür şiddet içeren dizilerin tüm aile üyelerinin bir
arada olduğu saatte yayınlanması ile yalnızca yetişkin ebeveynlerde değil çocuklarda da şiddet
gündelik hayattaki sıradan bir davranış olarak algılanarak buna dair davranışlar
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geliştirebilmektedir. Sadece televizyonda değil sosyal medya da dâhil olmakla birlikte farklı
mecralarda kadına yönelik şiddeti besleyen göstergeler yer almaktadır. Bu çalışmada toplumsal
bir sorun olan kadına yönelik şiddetin diziler aracılığı ile normalleştirilmesi, ataerkil cinsiyetçi
söylemlerin yeniden üretilmesi toplumsal düzene de etki ettiğinden kadına yönelik şiddet içerikli
dizilerin toplumsal hayata yansımaları üzerinde durulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Şiddet, Kadın, Ataerkillik, Televizyon.
1. CONCEPTUAL FRAMEWORK
0. Violence
Violence is the behavior carried out with the aim of obtaining the wishes of some people, which
is formed by the existence of humanity, and to put the people whom they see as weaker, into the
desired shape. In fairy tales or stories told, children are told that they will face violence when
they do not do what is asked (Trend, 2008: 10). In this way, the phenomenon of violence is placed
in the subconscious from a young age, and they get used to violence and begin to perceive it as
a normal behavior. In modern societies, awareness of the phenomenon of violence is gradually
increasing and studies are carried out to reduce violence. However, in developing societies,
violence has become a part of daily life and has become a habit (Yıldırım, 2018). According to
Arendt, violence always needs certain tools (Arendt, 2018: 7). Today, technology comes first
among these tools. During the technology revolution, it was used in wars, which was an indicator
of violence, and became a tool that facilitated violence. Again, technology is among the tools
that facilitate violence in the family and society. Among the factors that lead to violent behavior
are family relations and violent behavior that has been transferred before in the family (Moses,
2018: 7).
Violence can be evaluated in two ways; aviolence as a tool and violence as expression. Violence
as a tool, in order to achieve a desired goal, harm is done to others through violence or it is aimed
to create a deterrent effect. Violence as an expression, on the other hand, is to be a hero and to
show one's power, even if it is done individually or as a group (Oskay, 2018). It is noteworthy
that violence and oppression in the family are mostly used against women. The perpetrator acts
with the aim of proving his power and getting his wishes, and inflicts violence on women in
every sense. Parents who use violence against their children, on the other hand, usually do this
behavior because they experienced violence in their own childhood and the phenomenon of
violence becomes normal for them. Other reasons include various tensions, economic troubles,
ego weakness, psychological disorders and excessive aggression tendencies (Erten ve Ardalı,
1996).
1. Type of Violence
Violence, which is inherent in humanity, is also a learned behavior. This behavior has different
manifestations. Physical violence is the first type of violence that comes to mind when the
concept of violence is mentioned. This type of violence usually occurs when the strong individual
applies it to the weaker individual. The purpose of those who use this type of violence is to
subdue, punish, dominate and have their wishes accepted. Physical violence includes kicking,
punching, slapping, wounding or killing with a gun, poisoning, strangling, burning, etc.
Emotional or psychological violence, the most important feature that distinguishes this violence
from other types is that it is invisible due to its psychological basis. With this type of violence,
the individual tries to keep the other person under control with invisible mechanisms. This type
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of violence harms the perpetrator mentally, spiritually and emotionally. The person who
encounters such situations feels scared, embarrassed, worthless and humiliated. The most
common examples are shouting, insulting and swearing, threatening, making humiliating and
humiliating jokes, comparing with others, keeping them under control, mixing with their clothes.
Sexual violence is the forcible use of a person's body to satisfy their sexual desires. It is often
used in conjunction with physical violence. It has been observed that the existence of traditional
ideas that men have all kinds of sexual rights over their wives, they face sexual violence that
causes mental and psychological traumas on women. Another group of people who experience
sexual violence and abuse is children. Sexual violence faced by children is generally not
disclosed because it is a behavior that is not accepted by the society (Tekin, 2011: 38). Especially
children who are exposed to domestic sexual abuse experience behavioral, emotional and
psychological problems throughout their lives.
Economic violence is the use of a person's economic existence without his consent, the restriction
of his economic activities by various means. Examples of economic violence include deprivation
of a person's rights such as food, shelter and work. Economic violence includes situations such
as not allowing women to work, not paying the wages of the employee, confiscating the money
of working women and children, spending the money earned by a married man for his own wishes
instead of meeting the financial needs of his family, confiscating other people's belongings,
depriving the individual of financial opportunities.
1. VIOLENCE AGAINST WOMEN
Violence against women has negative effects on women's physical and mental health. It should
be noted that violence against women is not only physical violence, but also sexual, verbal,
economic, psychological and even a form of behavior against women. However, this situation,
namely violence against women, varies from country to country and even from society to society.
The aim of violence against women in our country is to maintain the male-dominated order and
to protect the power imbalance (Arın, 2018: 305-306).
Violence against women is the most common form of violence in our society. Among the factors
that feed violence are the patriarchal society structure, the roles that society ascribes to men and
women, and gender stereotypes. Individuals continue their lives with these unchanging
stereotypes and are exposed to reactions when stereotypes are tried to be alleviated. In case of
exposure, gender and violence intersect (Gülbahar, 2012:4).
If we look at violence against women from a different perspective, it can be seen that this situation
emerged much earlier. For example, it has been seen that if the baby to be born in a family is a
girl, the pregnant mother is blamed and even the girls are killed. It can occur in different ways in
different areas such as the abuse of girls, beatings, taking the bride price, existence of honor
killings, mobbing and harassment in the workplace (Heise, 1993). Exposure to sexual violence
leads to unplanned pregnancy and many sexually transmitted diseases in women (Polat, 2015).
The consequences of sexual violence wear out women psychologically and even situations that
result in suicide can be encountered.
1. TELEVISION, VIOLENCE AND VIOLENCE AGAINST WOMEN
Information, education, entertainment, protection and transfer of cultural values, socialization
etc. of the written, visual and audio media. It has many functions. As in any subject, it can create
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positive or negative effects depending on the purpose of use. Television is present in almost all
houses as the most widely used mass media tool and plays an active role in people's free time in
their daily lives and most of the time they spend at home. It has a large audience as it is easily
accessible in every place. This tool, which is easily accessible to all segments of the society,
affects and even changes their thoughts, lifestyles, habits and behaviors.
In the past, when the internet and social media did not become widespread, situations such as
emulating the people they saw on television, dressing like a character, behaving, and trying to
emulate their physical features could be encountered. Especially for the characters that arouse
admiration in the series, this situation still remains valid. In addition to the outward appearances
of the characters in the series, their behavior can also be exhibited in daily life. Unfortunately,
the reflections of violent serials on social life can be in the form of negative behavior.
Since television programs and serials reach every segment of society, they attract more attention,
make a sound and make him talk frequently. At the same time, television has the power to direct
that perception by creating a certain perception, apart from news and entertainment purposes.
Due to this power, the issue of how the media approaches the event and how it reflects it to the
society, especially regarding violence against women, is extremely important. Children watching
what is shown on television screens experience exactly what they watch in their minds, so they
are highly affected (Turam, 2018). In the programs they watch, children put themselves in the
shoes of their own gender and imitate their behavior.
3.1. Violence in Television Series and Violence Against Women
TV series in our country started in 1970 with the broadcasting of foreign TV series by TRT. After
the intense interest in foreign TV series, TRT broadcast its first TV series named ''Kaynanalar''
on 19 May 1974. (Mutlu, 1991:273-274). After this first series, TV series entered our country
completely.
As the domestic TV series progressed rapidly, they began to influence the society, and the names
of the TV series were given to the streets and the names of the characters of the TV series began
to be given to their children. The attention of domestic TV series in this way has mobilized the
TV series producers and the TV series industry has emerged. While serials were multiplied in
this way, private channels were established and some serials turned into programs (Tanriöver,
2015: 64). Considering the subjects of the TV series in the 1990s, it is noteworthy that they are
generally crime and violence themed. It has been observed that the reason why such crimes and
violence are the subject is that these issues arouse the feelings of curiosity and anxiety in people,
therefore they attract attention (Çaplı, 2002: 124).
With the development of technologies, the methods of violence and learned tools change in
rapidly changing societies. Today, although many thinkers agree that the media teaches violence
in every aspect and provokes people, it is argued that the element of violence in these tools is
also reflected in social life and affects social life (Alem, 2008: 159). Violence, which attracts
people's attention, becomes a behavior they want to see, so TV series using violent content are
becoming popular. Violence becomes more and more normal in serials where all kinds of
violence are used, and people perceive violence as a normal situation. In the example of television
series, heroes who use violence in times of danger are right, and they have the right to use
violence when things go wrong, such situations are presented to the audience and violence is
justified (Trend, 2008: 132). It is a common situation that violence against women is shown as
necessary based on the traditional social structure in television series.
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Visual and auditory elements can be found in the combination of basic elements of the basic
language of film art such as sound, space, color, editing, camera movements, image, music, and
the display of violence or violence against women (Elmalı, 2019:3). The music used and the
facial expression of the character are especially applied to emphasize the helplessness,
helplessness and vulnerability of the woman who has been subjected to violence. Although the
violence seen in the media is not directly related to the violence seen in the society, it is known
that the violence in the media affects the behavior of the individual in the face of violence.
2. THEORETİCAL FRAMEWORK
2.1. Symbolic Violence Theory
When we look at symbolic violence in general, it is an abstract type of violence that reveals the
power struggle between the habitus in the physical and cognitive structures of individuals and
the fields (Ölçer, 2019: 34-49). Bourdieu wanted to show that television is a field in which
harmful forms of symbolic violence are practiced. In such a case, it is not only the characters
who portray these elements of violence in the TV series, but also the audience that watches them
as if it is a normal behavior. Because symbolic violence is the violence that is applied when those
who are exposed to it and those who practice it are silent and are not aware that they are exposed
to this situation (Bourdieu, 1997: 21-22). It presents the elements of symbolic violence to the
audience through television series and various programs, affects them and causes the sociocultural structure to be reshaped. Gender equality, which is often mentioned in modern societies,
becomes meaningless through symbolic violence on television. Therefore, the image of women
in television series and what is said about women present inequality to the audience rather than
contributing to this equality.
2.2. Tunnel of Violence
Collins used the concept of "violence tunnel" to explain types of violence. The type of violence
has been tried to be determined by how long the individual has been exposed to violence or the
time the person has been in the violence tunnel. While the short violence tunnel describes shortterm fights, the medium intensity tunnel is formed by the person's repetition of violence within a
few hours. A long-term tunnel of violence, on the other hand, is acts such as murder and rape
that continue for a few days or weeks (Collins, 2013: 132-151). Collins observed that images of
violence create a lot of tension on people. He observed extreme reactions in some of the people
who were exposed to violence and freezing in others.
2.3. Behavioral Approach
In this theory, violence; It is defined as all forms of behavior that hurts or can hurt a person. The
type of aggressive behavior, the severity of its use, and the frequency of repetition are very
important for understanding the violence. According to Bandura; Aggression occurs either
through imitation, or by the release of aggressive impulses, by the emergence of past aggressive
behavior tendencies, or by an increase in general provocation elements (Bandura, 1977). It has
been emphasized that violence is not an individual behavior but a collective behavior and even a
social one. The individual learns his behavior in the environment he lives in, as a result of
interaction with the individuals around him. Kant, on the other hand, mentions that people are
under the influence of their impulses while interpreting violence, but by making an internal
evaluation, they can keep these impulses under control, improve themselves and move away from
violence, which is a primitive behavior (Kant, 1999).
2.4. Gender Theories and Violence Against Women
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According to this theory, the source of violence is based on male-female identities formed in our
society, male dominance in relations and gender inequalities. According to Connel, masculinity
and hegemonic masculinity are defined with concepts such as violence, power, misogyny,
authority, managerial identity, family head, valiant, young man. The preservation and
reproduction of the patriarchal structure existing in our society increases the violence against
women (Görgün Baran, 2012: 422). Members of traditional patriarchal society instill gender roles
in children at an early age. While girls are taught to be tied to the mother and to fulfill the
responsibilities of the mother, the boy is identified with the father outside the house (Chodorow,
1999: 49).
Gender-based division of labor is also one of the causes of violence. In our society, while women
are held responsible for housework and taking care of children in the private sphere, what is
expected from men is to earn money from outside and bring it home, to be tough, serious, and
cold-blooded. When the gender roles attributed to women are not fulfilled, the use of violence
can be accepted as normal and normal in society. Gender theories argue that in order to prevent
violence against women, the devaluation and subordination of women should be eliminated. At
the same time, they mentioned that the traditional structures that make men superior should be
questioned.
CONCLUSION
The fact that the issue of violence against women is accepted as a private area by the society
makes it difficult to reveal the issue and to determine its extent. Despite this attitude of the
society, with the development of technology and the spread of mass media, this problem has
begun to be visible and to be sensitive to this problem. However, although some of the mass
media have set out with the aim of being sensitive to the problem, they settle in the subconscious
of people, especially children, and cause negative effects.
First of all, as we mentioned in the theory, the problem of violence can be solved by looking at
the elements that make up violence. Instinct theory does not attribute violence to a cause, because
they consider violence as an instinct just like hunger and sexuality, and they release intense
energy when they are not met. It is thought that the energy produced by violence can be used in
different areas and turned into a normal behavior. In social learning theory, violence is considered
as a learned behavior. According to this theory, tendency to violence can be observed more in
children who grow up in a family where violence is experienced intensely.
Due to the understanding of masculinity and the meanings attributed to it in our society, there is
a problem of violence against women. While violence against women is already a big problem
in society, it is tried to be normalized with television series and justified with a certain plot.
Considering the watching rates of television series and the hours they are broadcast, it includes
the time children and family members spend together. In such a case, all kinds of violence that
may occur in the series are processed in the child's subconscious, and as it is mentioned in the
social learning theory, the child who sees violence around him tends to violence. At this point, it
is very important to pay attention to the programs watched with children, the topics spoken and
tones of voice.
Bourdieu thought that television, which is the most used of the mass media, was a field where
the bad sides of symbolic violence were shown, but the opposite situation occurred and it became
a field where symbolic violence was constantly shown in the future. The audience, who watches
the symbolic violence in the series with great excitement, internalizes this situation and feels
relief. Because symbolic violence is a type of violence caused by those who are exposed to
violence even on television and those who remain silent about it (Bourdieu, 1997, 21-22). The
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audience watching television should be made conscious and they should be aware of the situation
by paying attention to what they watch in the family environment. Family members should be
informed and the right choices should be made about influencing their own psychology and the
psychology of their children in this way.
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ÖZET
İktisat literatüründe ekonomik büyümenin kaynakları incelendiğinde, beşeri sermayenin bu
kaynaklardan biri olduğu görülmektedir. Beşeri sermayenin gelişimini sağlayan en önemli
unsurlardan birinin eğitim birinin ise sağlık olduğunu söylemek mümkündür. Beşeri sermayenin
eğitim ve sağlık ile olan ilişkisinden yola çıkarak, iktisadi büyümenin eğitim ve sağlık konuları
ile bağlantılı olduğu bir gerçektir. Ayrıca literatürde eğitim ve sağlık harcamaları ekonomik
büyüme konusuyla ilişkilendirilmektedir. Bu açıdan bakıldığında bu çalışmanın amacı, 19752019 dönemi için Türkiye’de sağlık harcamaları ile iktisadi büyüme arasındaki nedensellik
ilişkisinin ortaya koyulmasıdır. Çalışmada kullanılan değişkenler iktisadi büyümeyi temsil eden
kişi başına düşen GSYİH (gayri safi yurtiçi hasıla), sağlık unsurunu temsil eden kişi başına düşen
sağlık harcamaları ve doğumda yaşam beklentisidir. Öncelikle değişkenlerin birim kök analizi
KPSS (Kwiatkowski, Phillips, Schmidt ve Shin) testi ile araştırılmıştır. Bu teste göre, kişi başına
düşen GSYİH ile kişi başına düşen sağlık harcamaları değişkeni birinci farkta birim kök
içermiyorken, doğumda yaşam beklentisi değişkeni ise ikinci farkta birim kök içermemektedir.
Değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisi incelenirken, Toda-Yamamoto nedensellik analizi
kullanılmıştır. Toda-Yamamoto nedensellik analizi sonuçlarına göre, kişi başına düşen sağlık
harcamalarından, kişi başına düşen GSYİH’ya doğru bir nedensellik ilişkisi söz konusudur. Yani
sağlık harcamalarından iktisadi büyümeye doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğunu
söylemek mümkündür.
Anahtar Kelimeler: Sağlık Harcamaları, İktisadi Büyüme, Nedensellik Analizi
THE CAUSAL RELATIONSHIP BETWEEN ECONOMIC GROWTH AND HEALTH
EXPENDITURES IN TURKEY
ABSTRACT
When the sources of economic growth are examined in the economics literature, it is seen that
human capital is one of these sources. It is possible to say that one of the most important factors
that ensure the development of human capital is education and one of them is health. Based on
the relationship of human capital with education and health, it is a fact that economic growth is
related to education and health issues. In addition, education and health expenditures are
associated with economic growth in the literature. From this point of view, the aim of this study
is to reveal the causal relationship between health expenditures and economic growth in Turkey
for the 1975-2019 period. The variables used in the study are GDP per capita (gross domestic
product) representing economic growth, health expenditures per capita and life expectancy at
birth representing health. First of all, the unit root analysis of the variables was investigated with
the KPSS (Kwiatkowski, Phillips, Schmidt and Shin) test. According to this test, while the
variables of GDP per capita and health expenditures per capita don’t contain a unit root, the
variable of life expectancy at birth doesn’t contain a unit root at the second difference. TodaYamamoto causality analysis was used while examining the causality relationship between the
variables. According to the results of Toda-Yamamoto causality analysis, there is a causal
relationship from health expenditures per capita to GDP per capita. In other words, it is possible
to say that there is a one-way causality relationship from health expenditures to economic growth.
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GİRİŞ
Ekonomik büyüme sürecinin temelinde yer alan ana unsurları işgücü, sermaye ve doğal
kaynaklar olarak sıralamak mümkündür (Taban, 2008: 17-19; Eser ve Ekiz Gökmen, 2009: 42).
Daha sonra yapılan çalışmalarda ise, bu üç unsurun yanında başka kavramlarda ön plana çıkmaya
başlamıştır. Bu kavramlardan biri de beşeri sermayedir (Eser ve Ekiz Gökmen, 2009: 42). Bu
bağlamda bakıldığında beşeri sermayenin de iktisadi büyümenin bir kaynağı olduğu söylenebilir.
Geniş anlamda beşeri sermaye, insanların üretken olmalarına yardımcı olan bilgi, beceri ve diğer
kişisel özellikler stoku olarak tanımlanabilir (OECD, 2022). Söz konusu tanımlamadan yola
çıkarak beşeri sermayenin gelişimine yol açan temel unsurların eğitim ve sağlık olduğu ifade
edilebilir. Eğitim ile beraber insan bilgi ve becerilerini geliştirirken sağlık ile de bu kazandıklarını
korumaya devam edebilir (Akça, 2015).
Bireylerin kazandıkları bilgi, beceri ve tecrübelerin muhafaza edilmesi sağlık hizmetleri ile
sağlanabilmektedir. Bu bakımdan sağlık hizmetleri beşeri sermaye için önemli hale gelmektedir.
Sağlık hizmetleri, beşeri sermayenin üretkenliğine ve verimliliğine önemli derecede katkı
sunmaktadır. Beşeri sermayenin üretkenliğinin ve verimliğinin artması, genel olarak iktisadi
büyümeye de katkı sağlamaktadır (Demir ve Tanyıldızı, 2017: 91). Literatürde beşeri sermayenin
unsuru olan sağlık, genel olarak sağlık harcamaları ile ifade edilmektedir. Bu bağlamda
incelendiğinde, sağlık harcamaları ile iktisadi büyüme arasındaki ilişkinin araştırılması olağan
bir durumdur.
Bu çalışmada, sağlık harcamaları, doğumda yaşam beklentisi ve iktisadi büyüme arasındaki ilişki
1975-2019 dönemi için Türkiye bağlamında incelenmiştir. Analiz öncesi bir literatür
değerlendirilmesi ortaya koyulmuştur.
LİTERATÜR
Taban (2006), sağlık göstergeleri ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi Türkiye için ortaya
koyduğu çalışmasında doğumda yaşam beklentisi ile reel GSYİH arasında çift yönlü nedensellik
ilişkisi bulmuştur. Akıncı ve Tuncer (2016), Türkiye için yaptığı çalışmada sağlık harcamaları
ile ekonomik büyüme arasında çift yönlü nedensellik ilişkisini ortaya koymuştur. Demirgil vd.
(2018), sağlık harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla Türkiye
için Toda-Yamamoto nedensellik testini çalışmasında uygulamıştır. Söz konusu nedensellik testi
sonuçlarına göre, ekonomik büyümeden sağlık harcamalarına doğru bir nedensellik ilişkisi
bulunmuştur. Şen ve Bingöl (2018), Türkiye’de sağlık harcamaları ile ekonomik büyüme
arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Bu çalışmanın sonuçlarına göre, söz konusu değişkenler
arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Ye ve Zhang (2018), 15 OECD ve 5
büyük gelişmekte olan ülkeyi ele aldığı çalışmasında ekonomik büyüme ile sağlık harcamaları
arasındaki nedensellik ilişkisini araştırmıştır. Söz konusu çalışmada analiz sonucunda birkaç
farklı bulgu elde edilmiştir. Bu bulgulardan birincisi, Avustralya, Avusturya ve Birleşik Krallık
için hem doğrusal hem de doğrusal olmayan Granger nedensellik testleri sonucunda değişkenler
arasında herhangi bir ilişki tespit edilememiştir. Ayrıca İrlanda, Kore, Portekiz ve Hindistan için
ekonomik büyümeden sağlık harcamalarına doğru tek yönlü doğrusal veya doğrusal olmayan bir
nedensellik söz konusudur. İkinci bulgu, Belçika, Norveç ve Meksika için, sağlık
harcamalarından ekonomik büyümeye doğru yalnızca tek yönlü doğrusal bir nedensellik,
Kanada, Finlandiya, İzlanda, Yeni Zelanda, İspanya, Brezilya ve Güney Afrika için çift yönlü
doğrusal nedensellik şeklindedir. Son bulgu ise Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Japonya ile
ilgilidir. Bu ülkelerde, sağlık harcamalarından ekonomik büyümeye doğru tek yönlü doğrusal
olmayan bir nedensellik mevcuttur. Kutluay Tutar ve Ekici (2020), sağlık harcamaları ekonomik
büyüme arasındaki ilişkiyi Türkiye açısından değerlendirmiştir. Söz konusu çalışmada
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nedensellik analiz sonuçlarına göre, sağlık harcamalarından kişi başına düşen GSYİH’ya doğru
tek yönlü nedensellik orta koyulmuştur. Tufaner vd. (2020), 36 OECD ülkesini ele aldığı
çalışmalarında yapılan panel nedensellik testine göre, sağlık harcamalarından ekonomik
büyümeye doğru nedensellik olmadığını, ekonomik büyümeden sağlık harcamalarına doğru
nedensellik ilişkisinin olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Çınar ve Has (2021), çalışmasında sağlık
harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır. Türkiye için yapılan bu
çalışmada, sağlık harcamaları ile ekonomik büyüme oranı arasında çift yönlü bir nedensellik
ilişkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Özer (2021), Türkiye için yaptığı çalışmada kişi başına reel
GSYİH’dan sağlık harcamalarına doğru tek yönlü uzun dönemli ilişki olduğunu ortaya
koymuştur. Üzümcü ve Söğüt (2021) çalışmasında Toda-Yamamoto nedensellik testine yer
vermiştir. Bu nedensellik testi sonuçlarına göre, Türkiye’de sağlık harcamaları ve iktisadi
büyüme değişkeni arasında çift yönlü bir ilişki tespit edilmiştir.
İKTİSADİ BÜYÜME VE SAĞLIK HARCAMALARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK
İLİŞKİNİN TÜRKİYE İÇİN TAHMİNİ
Veri Seti
Türkiye’de iktisadi büyüme ve sağlık harcamaları arasındaki nedensellik ilişkisinin olup
olmadığını ortaya koymaya çalışan bu çalışmada, 1975-2019 dönemi için yıllık veriler ile analiz
yapılmıştır. Çalışmada ele alınan veriler ile ilgili detaylı bilgiler Tablo 1’de özetlenmiştir.
Tablo 1: Verilere Ait Bilgiler

Değişken Değişkene Ait Açıklama
kbdgdp
kbdsh
dyb

Kişi Başına Düşen GSYİH (Sabit Fiyatlarla, ABD Doları)

Veri
Kaynağı
WB, 2021

Kişi Başına Düşen Sağlık Harcamaları (Satınalma Gücü Paritesine Göre,
OECD, 2021
ABD Doları)
Doğumda Yaşam Beklentisi (Yıl)
WB, 2021

Çalışmanın ekonometrik analiz kısmında değişken sembollerinin başında yer alan “d” harfi
değişkenin farkının alındığını gösterirken “l” harfi ise değişkenin logaritmasının alındığını ifade
etmektedir. Ayrıca çalışmada 2008 Küresel Ekonomik Krizini temsilen gölge (kukla) değişken
modele dahil edilmiştir.
Yöntem
Bu araştırmada öncelikli olarak verilerin birim kök analizi için KPSS testi kullanılmıştır.
Akabinde ele alınan seriler arasında nedensellik ilişkisi ise Toda-Yamamoto testi aracılığıyla
analiz edilmiştir. Söz konusu analizler için E-Views 10 programı kullanılmıştır.
KPSS Birim Kök Analizi
Çalışmada sabitli model dikkate alınmış olup KPSS testi ile verilerin birim kök analizleri
yapılmış ve sonuçlar Tablo 2’de sunulmuştur.
Tablo 2: KPSS Birim Kök Testi
Değişken
lkbdgdp
d(lkbdgdp)

lkbdsh
d(lkbdsh)
ldyb
d(ldyb)
d(ldyb) (2)

KPSS Test İstatistiği
0.837837
0.138358
0.856592
0.127447
0.854686
0.791406
0.068303

Birim Kök Durumu
Birim kök vardır.
Birim kök yoktur.
Birim kök vardır.
Birim kök yoktur.
Birim kök vardır.
Birim kök vardır.
Birim kök yoktur.
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Kritik Değerler
%10
0.347000

%5
0.463000

%1
0.739000

Tablo 2’de yer alan KPSS analiz sonuçları, lkbdgdp ve lkbdsh verilerinin birinci farkta birim kök
içermediğini yani I(1) olduğunu gösterirken ldyb verisinin ise ikinci farkta birim kök
içermediğini yani I(2) olduğunu göstermektedir.
Toda-Yamamoto Nedensellik Analizi
Yaptığımız birim kök analizlerine göre, ele aldığımız değişkenler farklı derecelerde birim kök
içermemektedir. Dolayısıyla ele aldığımız değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisinin varlığı
Toda-Yamamoto nedensellik analizi kullanılarak araştırılmıştır. Toda-Yamamoto nedensellik
analizinin yapılabilmesi için öncelikle yapılmış olan birim kök analizi sonucu doğrultusunda
maksimum eşbütünleşme sayısını ifade eden “dmax” belirlenmiş ve daha sonra uygun gecikme
uzunluğunu ifade eden “k” belirlenmiştir. Son olarak model tahmin edilme derecesini ifade eden
“dmax + k” değeri hesaplanarak VAR modeli tahmini yapılmıştır (Toda ve Yamamoto, 1995).
Bu bağlamda modelin uygun gecikme uzunluğu, aşağıda Tablo 3’te verilen uyum iyiliği kriter
değerleri dikkate alınarak belirlenmiştir.
Tablo 3: Uygun Gecikme Uzunluğu Seçimi
Lag LR
FPE
AIC

SC

HQ

0

NA

1.77e-06

-4.730599

-4.484850

-4.639974

1

473.6894

1.04e-11

-16.77750

-16.16313

-16.55094

2
86.03863* 1.37e-12* -18.81715*
*İlgili bilgi kriteri için uygun değeri gösterir.

-17.83415*

-18.45465*
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Tablo 3’te yer alan uyum iyiliği bilgi kriterleri, uygun gecikme uzunluğunun 2 olduğunu
göstermektedir.
Hem yapılan birim kök analizleri hem de uygun gecikme uzunluğu seçimi analizi sonuçları
dikkate alınarak belirlenen Toda-Yamamoto nedensellik analizi için tahmin edilme derecesi
Tablo 4’te yer almaktadır.
Tablo 4: VAR Analizi Tahmin Edilme Derecesi
Analizde Yer Alan Değişkenler dmax
lkbdgdp, lkbsh ve ldyb

2

k dmax+k
2

4

VAR(4) modelinde otokorelasyon ve değişen varyans probleminin olup olmadığına ve AR
polinomu ters köklerinin birim çember içinde yer alıp almadığını belirlemek için yapılan
analizler Tablo 5, Tablo 6 ve Şekil 1’de ele alınmıştır.
Tablo 5: VAR (4) Modeli Otokorelasyon LM Analizi
Gecikme Uzunluğu LM Testi İstatistik Değeri Prob.
1
13.36640
0.1479
2
5.340535
0.8044
3
5.368943
0.8018
4
6.124383
0.7284
5
13.42460
0.1455
6
9.960495
0.3552
7
7.225560
0.6149
8
7.846244
0.5511
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9
10
11
12

11.29989
7.579965
2.247195
10.85784

0.2572
0.5783
0.9870
0.2871

Tablo 5’te verilen otokorelasyon analizi sonuçlarına göre, VAR (4) modeli için otokorelasyon
problemi yoktur.
Tablo 6: VAR (4) Modeli “White Değişen Varyans” Analizi
Ki-kare Değeri Serbestlik Derecesi Prob.
152.1327

144

0.3052

Tablo 6’ya göre, VAR (4) modeli için değişen varyans problemi yoktur.
Şekil 1: VAR (4) Modeline Ait “AR Karakteristik Polinomu Ters Kökleri”
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Şekil 1, VAR (4) modelinin AR polinomunun ters kökleri birim çember içinde yer aldığını
göstermektedir. Dolayısıyla model istikrar koşulunu sağlamaktadır.
lkbdgdp, lkbdsh ve ldyb değişkenleri arasında nedensellik ilişkisinin varlığı Toda-Yamamoto
nedensellik analizi kullanılarak araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar Tablo 7’de yer almaktadır.
Tablo 7: TY Nedensellik Analizi Sonuçları
Model
Bağımlı Değişken
Model 1

lkbdgdp

Model 2

lkbdsh

Model 3

ldyb

Diagnostik Testler

Ramsey Reset Testi

Model 1

1.861153
(0.1842)
0.853989

Model 2

Bağımsız Değişkenler ve Wald (χ2) İstatistiği
lkbdgdp
lkbdsh
ldyb
6.561705
(0.0376)**
1.231814
(0.5402)
0.360543 2.349139
(0.8350)
(0.3090)
0.151334
1.119452
(0.9271)
(0.5714)
LM
Breusch-Pagan-Godfrey
ARCH LM Testi
İstatistiği
5.066179
11.03343
0.178572
(0.0794)** (0.5261)
(0.6726)
0.776556
9.235785
0.005462
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(0.3639)
(0.6782)
(0.6827)
(0.9411)
0.454043
0.294858
5.459036
1.597812
(0.5064)
(0.8629)
(0.9409)
(0.2062)
Not: ** % 5 düzeyinde anlamlılığı göstermektedir. Parantez içindeki değerler ilgili teste ait olasılık değerlerini (p)
göstermektedir.
Model 3

Tablo 7’e göre, Toda-Yamamoto nedensellik testi sonucuna göre, kişi başına düşen sağlık
harcamalarından kişi başına düşen GSYİH’ye doğru sadece tek yönlü bir nedensellik ilişkisi
vardır. Elde edilen bu sonuç Şekil 2’de gösterilmiştir.
Şekil 2: Değişkenlere Ait Nedensellik İlişkisi
Kişi Başına Düşen Sağlık Harcamaları
Kişi Başına Düşen GSYİH

SONUÇ
İktisadi büyümenin kaynaklarından biri olan beşeri sermaye iktisat literatüründe çokça tartışılmış
bir konudur. Beşeri sermayenin iki önemli unsuru vardır. Bunlardan biri eğitim biri de sağlık
konusudur. Beşeri sermayenin gelişmesi ve devamının sağlanması için ülkeler açısından eğitim
ve sağlık politikaları önemli bir öğedir. Bu bağlamda değerlendirildiğinde eğitim ve sağlık
konularının iktisadi büyüme için önemli olduğunu söylemek mümkündür.
Türkiye’de gelişmekte olan bir ekonomi olduğundan dolayı iktisadi büyüme konusunu ön planda
tutmaktadır. Bu açıdan Türkiye için beşeri sermaye kavramı önemlilik arz etmektedir. Bundan
dolayı Türkiye’nin beşeri sermaye stokunu artırması ve bunu etkin bir şekilde kullanması için
eğitim ve sağlık politikalarına önem vermesi gerekmektedir. Bu çalışmada sağlık unsurunun bir
göstergesi olan sağlık harcamaları ve doğumda yaşam beklentisi ile iktisadi büyüme arasındaki
nedensellik ilişkisi analiz edilmiştir.
Toda -Yamamoto nedensellik analizi kullanılarak elde edilen sonuçlar, Türkiye’de 1975-2019
döneminde kişi başına düşen GSYİH, kişi başına düşen sağlık harcamaları ve doğumda yaşam
beklentisi arasında kişi başına düşen sağlık harcamalarından kişi başına düşen GSYİH’ye doğru
sadece tek yönlü nedensellik ilişkisinin olduğunu göstermektedir. Elde edilen bu sonuç, kişi
başına düşen sağlık harcamalarının kişi başına düşen GSYİH’yı etkileyen önemli bir değişken
olduğunu ortaya koymaktadır.
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ÖZET
20. yüzyıl Dünya’da ekonomi alanında yeni gelişmelerin yaşanmaya başladığı bir dönem
olmuştur. Bu yüzyıl ile birlikte artan küreselleşme süreçleri ile Dünya sistemi giderek ekonomik
olarak birbirine entegre olmaya başlamasıyla birlikte, doğrudan yabancı yatırım ile dış ticaret
kavramları sürekli olarak gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler açısında giderek büyük önem arz
etmeye başlamıştır. Sanayi devrimi ile artan üretim olanakları sonucunda gelişim göstermeye
başlayan dış ticaret, sanayi gelişimlerinin başka ülkelerde de gözlenmeye başlanması doğrudan
yabancı yatırım kavramının gelişmesine neden olmuştur. Bu kavram özellikle gelişmekteki
ülkelerin kalkınması ve büyümesi açısından önemli bir olgu olarak ortaya çıkmıştır. Bu gelişen
yeni kavramsal olgular sonucunda ülkeye giriş yapan doğrudan yabancı yatırımlar ile gelişen
teknoloji transferi sonucu, yeni istihdam olanaklarının artmasına, üretim kapasitelerinin
gelişmesine ve çoğalmasına imkân sağlayarak dış ticaretin de bu doğrultuda gelişmesine
yardımcı olmaktadır. Bu yaşanan olgular sonucunda doğrudan yabancı yatırım olanakları önemli
cazip kalkınma araçlarından biri haline gelmesi kaçınılmaz olmuştur. Özellikle bu durum sonrası
ülkelerdeki toplamsal refah düzeylerinin artmasına neden olarak ülkeler arasında ekonomik
rekabet olanaklarının gelişim göstermesine zemin hazırlayacaktır. Bu doğrultuda doğrudan
yabancı yatırımlar ve dış ticaret arasındaki ilişkinin sürekli olarak akademik çalışmalarda önemli
birer yer kaplaması sağlanmıştır. Bu durum sonucunda doğrudan yabancı yatırımlar ve dış ticaret
arasındaki ilişki sürekli olarak birer araştırma konularından biri haline gelmiştir. Bu çalışmada
seçilmiş 12 Avrupa ülkesi (Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Yunanistan,
Kuzey Makedonya, Slovenya, Türkiye, Macaristan, Moldova, Avusturya ve İtalya) üzerinde
1998-2020 yılları içerindeki doğrudan yabancı yatırımların dış ticaret üzerindeki etkisi yatay
kesit bağımlılığı, heterojenlik ve Konya (2006) panel nedensellik testleri ile incelenmiştir.
Yapılan analizler sonucunda, değişkenler arasında herhangi bir nedensellik ilişkisi
bulunamamıştır.
Anahtar Sözcükler: Doğrudan Yabancı Yatırım, Dış Ticaret, Panel Veri Analizi
ANALYSIS OF COMMERCIAL RELATIONS IN EASTERN EUROPEAN
COUNTRIES: EVIDENCE FROM FOREIGN DIRECT INVESTMENTS AND
FOREIGN TRADE
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ABSTRACT
The 20th century has been a period in which new developments began to occur in terms of the
world economy. With the increasing globalization processes in this century and the integration
of the world system economically with each other, the concepts of foreign direct investment and
foreign trade have become increasingly important in terms of constantly developed and
developing countries. Foreign trade, which started to develop because of increased production
opportunities with the industrial revolution, led to the development of the concept of foreign
direct investment with the establishment of industrial developments in other countries. This
concept has led to its emergence as an important phenomenon especially in terms of development
and growth of developing countries. As a result of these developing new conceptual phenomena,
as a result of foreign direct investments entering the country and developing technology transfer,
it helps to increase new employment opportunities, to develop and increase production capacities,
and to help foreign trade develop in this direction. As a result of these events, foreign direct
investment opportunities have caused it to become one of the most attractive development tools.
Especially because of this situation, it will lead to an increase in the level of total welfare in the
countries and will pave the way for the development of economic competition opportunities
between countries. In this direction, the relationship between foreign direct investments and
foreign trade has always caused them to occupy an important place in academic studies. As a
result of this situation, the relationship between foreign direct investments and foreign trade has
constantly become one of the research topics. In this direction, the effect of foreign direct
investments on foreign trade in the years 1998-2020 on 12 selected European countries (Albania,
Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Greece, North Macedonia, Slovenia, Turkey,
Hungary, Moldova, Austria, and Italy) is related to the horizontal section dependency. using the
heterogeneity test, Konya (2006) causality test. As a result of the analysis, no causal relationship
was found between the analysis variables.
Keywords: Foreign Direct Investment, Foreign Trade, Panel Data Analysis
1. GİRİŞ
Geçmişten günümüze dek iktisatçıların üzerinde durduğu temel kavramlarda biri olan ekonomik
büyüme, sürekli olarak ilgi duyulan ve tartışılan bir kavram olarak önemli bir yere sahiptir
(Türlüoğlu, 2019:1). Bu nedenle günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler açısından
sürekli olarak dile getirilen bu kavram, ülkelerin başlıca hızlı ve istikrarlı bir şekilde gelişim
sağlamayı amaçladıkları hedefler arasında yer almaktadır (Bağırtan, 2018: 1). Ülkeler arasında
oluşan bu durum ile birlikte ekonomik olarak büyümenin nasıl sağlanacağı büyük bir tartışma
konusu haline gelmiştir (Uçan ve Koçak, 2014: 51).
20. yüzyıl ile birlikte gelişim göstermeye başlayan küreselleşme süreci dünyanın giderek küçük
bir köy haline dönüşmesine yol açmıştır. Bu süreçle ülkelerin ekonomik olarak büyüme ve
kalkınma hedefleri doğrultusunda dış ticaret giderek önem kazanmaya başlamıştır (Akyol ve
Mete, 2021: 209). Küresel çapta gelişen bu durumlar ile devletler arasında değişen dış ticaret
politikaları neticesinde, daha az müdahaleci ve serbest ticaret politikaları giderek büyük önem
kazanmayı sağlamıştır (Christiansen vd., 2009: 4). Bu yeni yapısal politikalarla devletler
aralarındaki ticari ilişkilerin hızlanması, devletler arasında serbest ticaret politikaların gelişmesi
ve devletler arasındaki piyasa ekonomilerine güvenin gelişmesi sağlanmıştır (Öztürk ve Özel,
2018: 359). Bu süreçle dış ticaret, ülkeler arasında kalkınma olanaklarının gelişmesine ve ülkeler
arasında ekonomik bütünleşmenin oluşmasına neden olmuştur (Sezgin, 2009:176).
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Günümüzde ekonomik büyüme üzerine yapılan çalışmaların çoğunluğu dış ticaretin ekonomi
üzerindeki etkisini araştırmaktadır (Aytaç, 2017: 215). Bu doğrultuda ülkelerin kalkınmasında
önemli bir diğer etken oluşturmaya başlayan doğrudan yabancı yatırımlar da (Melnyk, 2014: 18),
günümüzde gelişmekte olan ülkeleri kalkınma araçlarından biri haline gelmesini sağlamaktadır
(Çeştepe vd., 2013:2). Bu değişkenler ile ülkeye yapılan yabancı yatırım sonucunda sermaye
girişine, istihdama, sermaye malları ile dış ticaretin gelişimine neden olmaktadır (Acaravcı ve
Akyol, 2017: 18). Küresel çapta giderek rekabet gücünün de artmasına olanak sağlayarak
(Gülmez, 2019: 2) dünya ekonomisine yön vermesine ve yaşam standartlarının gelişmesine
olanak sağlamaktadır (Kızıldere, 2020: 320).
Yapılacak olan bu çalışmada, 1998-2020 yılları içerisinde Doğu Avrupa ülkelerinden olan
(Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Yunanistan, Makedonya, Slovenya,
Türkiye, Macaristan, Moldova, Avusturya ve İtalya) doğrudan yabancı yatırımların dış ticaret
üzerindeki etkisi incelenecektir. Çalışmada değişkenler arasındaki ilişkiyi panel veri analizi
kullanılarak Konya (2006) tarafından geliştirilen Bootstrap panel Granger nedensellik analizi ile
incelenecektir. Bu doğrultudaki araştırma sonucunda değişkenler arasındaki ilişkiye bakılarak
söz konusu çalışma literatüre kazandırılacaktır.
2. LİTERATÜR TARAMASI
Günümüzde iktisatçıların önemli bir bölümü, doğrudan yabancı yatırımların özellikle gelişmekte
olan ülkelerde önemli bir kalkınma ve büyüme aracı olduğunu söylemektedir (Çetin ve Seker,
2020: 122). Bu kanının oluşmasında ülkeye giren doğrudan yabancı yatırımlar sonucu oluşan
teknolojik gelişimiyle, üretimin artışı ve bununla birlikte dış ticaretin gelişimi yardımcı
olmaktadır (Göçer vd., 2012: 22). Bu doğrultuda doğrudan yabancı yatırımın dış ticaret üzendeki
etkisi konusunda birçok akademik çalışma yapılmasına olanak sağlanmıştır.
Hysa ve Nikolli (2014) çalışmasında, 1990-2013 yılları etrafında panel veri tahmini kullanılarak
Balkan ülkelerinin ticaret, doğrudan yabancı yatırım, döviz kuru ve ithalat-ihracatı dengesini
ölçerek ekonomik büyüme üzerindeki etkisi incelenmiştir. Sonuç olarak çalışmada, değişkenler
arasında negatif yönlü bir ilişkinin söz konusu olduğunu tespit edilmiştir.
Selimi, Reçi ve Sadiku (2016) çalışmalarında, Güney Doğu Avrupa ülkelerindeki 1996-2013
yılları etrafında doğrudan yabancı yatırımların ihracat performansları üzerindeki etkisi panel
regresyon tekniği ile en küçük kare kukla değişken (LSDV) tahmin yöntemi kullanılarak
incelenmiştir. Sonuç olarak yapılan çalışmada, Güney Doğu Avrupa ülkelerindeki doğrudan
yabancı yatırımların ihracat performansı üzerinde pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu tespit
etmiştir.
Ranđelović, Milić ve Kostadinović’in (2017) yapmış oldukları çalışmada, Batı Balkan
ülkelerinde pazar büyümesi, ticari açıklık, nüfus büyüklüğü ile birlikte pazar büyüklüğünün
doğrudan yabancı yatırım üzerindeki etkisini incelemişlerdir. Çalışma 2007-2015 yılları
etrafında çoklu regresyon tekniği kullanarak analizini sağlamıştır. Yapılan çalışma sonucunda,
pazar büyüklüğü ve nüfus büyüklüğü beklenen ülkelerde doğrudan yabancı yatırım ile pozitif bir
ilişki olduğu tespit edilmiştir. Çalışma, ticari açıklık ile doğrudan yabancı yatırım arasında
negatif bir ilişkiye sahip olduğunu, Balkan ülkelerinde pazar büyüklüğünün doğrudan yabancı
yatırım açısında önemli bir yer edindiğini vurgulamıştır.
Acaravcı, Erdoğan ve Akalin (2018) tarafından yapılan çalışmada, Balkan ülkelerinde doğrudan
yabancı yatırımın ekonomik büyüme ve dışa açıklık arasındaki nedensellik ilişkisi incelenmiştir.
Bu çalışma doğrultusunda ikinci nesil panel veri analizlerinden Konya (2006) panel nedensellik
tekniği kullanılarak 1996-2017 yıllarını baz alınmış ve araştırma yapılmıştır. Bu doğrultuda elde
edilen sonuçlar neticesinde, örnekler üzerinde yer alan ülkelerde doğrudan yabancı yatırımlar ve
ülke gelirleri arasında zayıf bir nedensellik ilişkisi olduğu tespit edilmiştir. Diğer taraftan dışa
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açıklıktan kişi başı reel gelire doğru Hırvatistan ve Romanya’da, kişi başı reel gelirden dışa
açıklığa doğru Bulgaristan ve Makedonya üzerinde birer nedensellik ilişkisi olduğu sonucuna
varılması sağlanmıştır. Bu sonuçlar ışığında ticarette yaşanan serbestleşmenin doğrudan yabancı
yatırımları teşvik edici bazı tedbirlerle balkan ülkelerinde ekonomik kalkınmada olumlu etkiler
sağlayabileceği tespit edilmiştir.
Trpeski, Cvetanoska ve Kozheski (2021) ’in yapmış olduğu çalışmada Batı Balkan ülkelerinden
olan Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Sırbistan, Bosna-Hersek ve Karadağ’ın doğrudan yabancı
yatırımın ekonomik büyüme ve dış ticaret üzerindeki etkisi 2006–2019 yılları baz alınarak
incelenmiştir. Bu çalışmada panel veri analizi ile değişkenler arasındaki ilişki için VAR analizi
kullanılmıştır. Bu doğrultuda elde edilen bulgularda, doğrudan yabancı yatırımın ekonomik
büyüme ve dış ticaret üzerinde olumlu etkileri olduğunu tespit etmiştir.
Doğrudan yabancı yatırım ile dış ticaret arasındaki ilişki konusu üzerine akademik alanda birçok
çalışma mevcuttur. Yapılan araştırmaları genel olarak toparlamak gerekirse; yapılan literatür
incelemeleri doğrultusunda, doğrudan yabancı yatırım ile dış ticaret arasında olumlu bir ilişki
olduğu Selimi, Reçi ve Sadiku (2016), Ranđelović, Milić ve Kostadinović (2017), Acaravcı,
Erdoğan ve Akalin (2018) ve Trpeski, Cvetanoska ve Kozheski (2021) çalışmaları tarafından
tespit edilmiştir. Bu sonuçla literatür taramasında Hysa ve Nikolli (2014) tarafından yapılan
çalışmada doğrudan yabancı yatırımların dış ticaret üzerinde olumsuz bir etki olduğunu tespit
edilerek akademik literatüre kazandırılmıştır.
3. VERİ SETİ
Yapılacak olan bu çalışma, Doğu Avrupa ülkelerinden olan Arnavutluk, Bosna Hersek,
Bulgaristan, Hırvatistan, Yunanistan, Makedonya, Slovenya, Türkiye, Macaristan, Moldova,
Avusturya ve İtalya üzerindeki doğrudan yabancı yatırımların dış ticaret üzerinde etkisi
1998-2020 yılları verileri üzerinden Gauss 6.0 programı vasıtasıyla incelenecektir. Bu çalışma
çerçevesinde, değişkenler arasındaki ilişkiyi, Dünya Bankası tarafından yıllık olarak yayınlanan
Dünya Kalkınma Göstergeleri ikincil verileri üzerinden ele alınarak incelenecektir. Bu süreçle
ilk olarak değişkenler arasındaki yatay kesit bağımlılığı ve homojenlik testi yapılarak daha sonra
değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisi Konya (2006) tarafından geliştirilen Bootstrap
Granger kullanılarak analizi ile araştırılacaktır.
4. YÖNTEM VE BULGULAR
4.1. Yatay Kesit Bağımlığı Testi
Akademik çalışmalarda, değişkenler arasındaki seriler üzerinde yatay kesit bağımlılığının varlığı
veya yokluğu elde edilen sonuçlar açısından büyük önem arz etmektedir (Breusch ve Pagan,
1980; Pesaran, 2004). Bu süreç neticesinde elde edilecek olan bulgular yapılacak olan çalışmanın
yönünü belirleyerek çalışmanın nasıl ilerleyeceği konusunda bilgi edinilmesini sağlamaktadır.
Bu gelişen durumlar neticesinde, analiz çalışmaları öncesi paneller arasında yatay kesit
bağımlılığı test edilme süreci önem kazanmıştır. Bu yatay kesit bağımlılığı testi birim kök ve
eşbütünleşme testlerini doğru bir şekilde seçmek adına yardımcı olacaktır. Bu süreçte yatay kesit
bağımlılığı analizlerinin yapılmaması sonucu hatalı sonuçların ortaya çıkması sağlanmaktadır
(Pesaran, 2004).
Yapılan çalışmalarda, yatay kesit bağımlılığın araştırılması açısından birçok test bulunmaktadır.
Bu testlerden biri, Berusch-Pagan (1980) tarafından geliştirilen Lagrange Multiplier (LM)
testidir. Bu test, zaman boyutunun yatay kesit boyutundan büyük olduğu (T>N) durumlarda,
değişkenler arasındaki ilişkinin test edilmesi açısından en uygunudur.
Bu doğrultuda Breusch ve Pagan (1980) tarafından geliştirilen Lagrange Multiplier (LM) testi şu
şekilde formüle edilmesi sağlanmıştır;
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LM=Ti=1n-1j=i+1NPij2

Zamanla gelişen yeni yapısal değişiklikler ile Pesaran, Ullah ve Yamagata (2008) tarafından
oluşturulan LM , geliştirilerek yeni test istatistiğinin hesaplanması sağlamıştır.
adj

Pesaran, Ullah ve Yamagata (2008) tarafından geliştirilen bu yeni nesil test istatistiği
şu şekilde formüle edilmiştir;
LM =2N(N-1) i=1N-1j=i+1NPij T-kpij2-TijvTij
adj

Bu süreçte Pesaran, Ullah ve Yamagata. (2008) tarafından geliştirilen LM analizi etrafında
%0.05 anlam düzeyinden ele alınarak incelenecektir. Analiz sonuçları ile elde edilen sonuçlar
neticesinde şu şekilde hipotez geliştirilmesi sağlanmaktadır;
adj

H : Yatay kesit bağımlılığı yoktur.
H : Yatay kesit bağımlılığı vardır.
0
1

Tablo 1: Yatay Kesit Bağımlılığı Testi Sonuçları

LM
CD
CD
LM

LM

ADJ

Doğrudan Yabancı Yatırım
İstatistik
Anlamlılık
143.765
0.000***
6.769
0.000***
2.660
0.004***
3.228
0.001***

Dış Ticaret
İstatistik Anlamlılık
108.300 0.001***
3.682
0.000***
-1.714
0.043**
4.765
0.000***

Not: *** ve ** sırasıyla %1 ve %5 anlamlılık düzeylerini göstermektedir.

Tablo 1’de yapılan test analizleri sonucunda, doğrudan yabancı yatırım %0.05 anlam düzeyinde
küçük olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçta H hipotezinin kabul edilmesine neden olmuştur.
Bu analizin diğer bir değişkeni olan dış ticaretin %0.05 anlam düzeyinde küçük olduğu tespit
edilmiştir. Bu neticede panellerde yatay kesit bağımlılığın olmasını sağlamıştır.
1

1.

Delta (Homojenlik) Testi Analizi

Panel veri analiz etrafında yapılan homojenlik testi, yapılan çalışmadaki değişkende meydana
gelen değişimi ülkelerde ne derece etkilediğini araştırmaktadır (Turgut ve Okyay, 2019:
10). Panel çalışmalarında homojenlik tespiti edilmesi ilk olarak Swamy (1970) tarafından
geliştirilmiştir. Bu test istatistik durumu N<T durumlarında kullanılan bu test durumudur. Bu
neticede Pesaran ve Yamagata (2008) bu test analizini geliştirerek şu şekilde formüle etmiştir;
∆=N N-1S-k2k~X2

Bu şekilde elde edilen sonuçlar
H : Eğim katsayısı homojendir.
0

H : Eğim katsayısı heterojendir.
1

şeklinde yorumlanarak test istatistiğinin yönünün belirlenmesine yardımcı olmaktadır.
Tablo 2: Delta Testi Sonuçları
Doğrudan Yabancı Yatırım
İstatistik
Anlamlılık
Delta (∆)
3.634
0.000***
Delta (∆adj) 3.885
0.000***
adj

Dış Ticaret
İstatistik Anlamlılık
2.858
0.002***
3.055
0.001***

Not: *** %1 anlamlılık düzeylerini göstermektedir.

Tablo 2’de elde edilen sonuçlar neticesinde, doğrudan yabancı yatırımlar ile dış ticaret olasılık
değerleri %0.05 anlam düzeyinde küçük olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlar neticesinde H

0
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hipotezinin reddedilmesine olanak sunarak serilerin heterojen bir yapıya sahip olduğu
anlaşılmasını sağlamıştır.
1.

Konya (2006) Panel Nedensellik Testi

Konya (2006) panel nedensellik testi, panel veri çalışmalarında yatay kesit bağımlılığını ve
heterojenliği dikkate alan durumlar sonucunda yapılan nedensellik analizidir. Bu analiz Zellner
(1962) tarafından geliştirilen test istatistiği ile ilgisiz regresyon (SUR) modeline dayanarak her
bir ülke için bootstrap kritik değerininin Wald istatistiği ile karşılaştırarak karar verilmesini
sağlamaktadır. Bu süreçle birim kök ve eşbütünleşme analizlerine ihtiyaç olmadan analiz
yapılmasına yardımcı olması sağlanmaktadır.
Bu nedenler Zellner (1962) tarafından geliştirilen Konya (2006) nedensellik testinin şu şekilde
şu şekilde formüle edilesini sağlamıştır;
1,t=1,1+I=1mly11,1,i1,t-1+ i=1mlx11,1,iX1,t-i+ 1,1,t
1,t=1,2+I=1mly11,2,i2,t-1+ i=1mlx11,2,iX2,t-i+ 1,2,t
.
.
.
N,t=1,N+I=1mly11,N,iN,t-1+ i=1mlx11,N,iXN,t-i+ 1,N,t
ve
X1,t=2,1+i=1mly22,1,i1,t-1+ i=1mlx22,1,iX1,t-i+ 2,1,t
X2,t=2,2+i=1mly22,2,i2,t-1+ i=1mlx22,2,iX2,t-i+ 2,2,t
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.
.
.
XN,t=2,N+i=1mly22,N,iN,t-1+ i=1mlx22,N,iXN,t-i+ 2,N,t

Tablo 3: Doğrudan Yabancı Yatırımdan Dış Ticarete Doğru Konya Panel Nedensellik Testi
Sonuçları
Ülkeler

Wald İstatistiği Boostrap Olasılık Değeri Kritik Değerler
%1
%5
Arnavutluk
11.826
0.755
61.506 43.057
Bosna Hersek
4.894
0.306
42.999 21.549
Bulgaristan
2.223
0.234
10.789 6.182
Hırvatistan
3.256
0.256
19.809 11.070
Yunanistan
15.934
0.161
44.831 26.705
Kuzey Makedonya 2.524
0.296
20.609 8.806
Slovenya
1.704
0.338
14.448 8.806
Türkiye
0.064
0.893
24.956 13.575
Macaristan
1.499
0.428
19.678 11.601
Moldova
7.029
0.510
70.021 44.613
Avusturya
1.613
0.387
19.592 8.730
İtalya
0.104
0.829
19.592 8.924
Panel Fisher ist.
22.361
Anlamlılık düzeyi 0.558
DDY

DT

%10
35.587
15.451
4.207
7.590
19.961
6.337
5.539
9.438
7.817
31.136
5.731
6.118
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Not: Çalışmada elde edilen değerler 1.000 bootstrap tekrarları sonucu elde edilmiştir.

Tablo 4: Dış Ticaret’ten Doğrudan Yabancı Yatırıma Doğru Konya Panel Nedensellik Testi
Sonuçları
Ülkeler
Wald İstatistiği Boostrap Olasılık Değeri Kritik Değerler
DT
DYY
%1
%5
%10
Arnavutluk
0.022
0.973
41.646 23.322 15.116
Bosna Hersek
1.076
0.538
24.492 12.417 8.279
Bulgaristan
0.221
0.858
15.483 10.047 7.636
Hırvatistan
7.712
0.153
26.530 14.667 9.795
Yunanistan
0.198
0.921
54.648 35.065 25.570
Kuzey Makedonya 0.237
0.771
32.408 13.615 8.993
Slovenya
1.395
0.627
45.060 24.490 18.524
Türkiye
0.741
0.585
15.362 9.123 6.694
Macaristan
1.051
0.624
39.007 17.706 11.933
Moldova
1.273
0.838
54.393 31.574 23.185
Avusturya
1.457
0.612
42.592 23.932 16.886
İtalya
12.381
0.319
65.004 38.367 28.934
Panel Fisher ist.
12.610
Anlamlılık düzeyi 0.972
Not: Çalışmada elde edilen değerler 1.000 bootstrap tekrarları sonucu elde edilmiştir.

Sonuç olarak yapılan bu çalışmada, seçilmiş olan Balkan ve Avrupa ülkelerinde doğrudan
yabancı yatımdan dış ticarete doğru yapılan Konya (2006) panel nedensellik testi kullanarak elde
edilen sonuçlar Tablo 3 ve Tablo 4 ‘te yer almıştır. Bu sonuçlar ile yapılan analizde seçilen
ülkelerdeki doğrudan yabancı yatırımın dış ticaret üzerinde, dış ticaretin doğrudan yabancı
üzerinde herhangi bir etkisi olmadığı sonuçlarına varılmıştır.

5. SONUÇ VE ÖNERİLER
Küreselleşen dünya düzeni ile birlikte değişen yeni ekonomik koşullar sonucunda ülkeler
kalkınma ve büyüme hedeflerini bu yeni koşullara göre uyumlaştırmaya çalışmaktadırlar. Bu
doğrultuda gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler açısından önemli bir ekonomik parametre olan
dış ticaret ve doğrudan yabancı yatırımlar, günümüzde ülke ekonomisinde önemli derecede birer
rol üstlenmelerini sağlamıştır. Bu sonuçlara göre, artan doğrudan yabancı yatırım, teknolojik ve
inovasyonların gelişmesine yardım olmaktadır. Bu olgu sonucunda üretim kapasitesinin
artmasına ve dış ticaret hacminin gelişmesine yardımcı olarak ekonomik olarak ülkenin
kalkınmasına ve büyümesine yardımcı olmaktadır.
Yapılan bu çalışma, seçilmiş Balkan ve Avrupa ülkeleri olan Arnavutluk, Bosna Hersek,
Bulgaristan, Hırvatistan, Yunanistan, Makedonya, Slovenya, Türkiye, Macaristan, Moldova,
Avusturya ve İtalya’dan oluşan ülke grubu etrafında 1998-2020 yılları içerindeki doğrudan
yabancı yatırımların dış ticaret üzerindeki etkisini incelemiştir. Bu doğrultuda yapılan çalışmada
Konya (2006) nedensellik testi ile değişkenler arasında bir nedensellik ilişkisi analiz edilmiştir.
Buna göre seçilen Balkan ve Avrupa ülkelerin dış ticaretinden doğrudan yabancı yatırıma,
doğrudan yabancı yatırımdan dış ticarete bir ilişkinin varlığı konusunda negatif bir kanaatin
gelişmesine yardımcı olmuştur.
Sonuç olarak, elde edilen bu bulgular neticesinde doğrudan yabancı yatırımların dış ticaret
üzerinde bir etkisi olmadığı sonucuna varılması sağlanmıştır. Bu durumun oluşmasının temel
nedenleri arasında Balkan ülkelerinden olan Kosova, Karadağ ve Sırbistan’a ait verilerin
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olmayışı çalışmanın daralmasına neden olmuştur. Bu nedenler yapılan literatür taraması
çalışmalarında Hysa ve Nikolli (2014) tarafından yapılan çalışmaya benzemesine neden
olmuştur. Bu süreçle ileriki dönemlerde yapılacak olan çalışmalara ışık tutması açısından
Balkanlar üzerinde yapılan ekonometrik çalışmaların fazla olmaması ileride yapılacak olan
akademik çalışmalara dair katkı sağlamak açısından bir kaynak oluşturmaktadır.
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DIGITAL JUSTICE IS STILL A DISTANT DREAM FOR CONTEMPORARY INDIA:
AN ANALYSIS WITH SPECIAL REFERENCE TO INDIAN CRIMINAL JUSTICE
SYSTEM
Ms. Maitreyee DUBEY
Ms. Kanchal GUPTA
ABSTRACT
In the world of technology, we see that more and more innovative activities are being done with
software. In the past, we looked into libraries for our research work but now we can easily do it
on google or other internet webs. When we deal with lawyers, they generally have the
misconception that since they are the people with intellectual work hence, they are protected
from digital disruption. In their opinion, every case and client are different magnanimously and
hence since there is no specific solution to a problem thus the software cannot help to solve it.
But if we look into the book “Tomorrow's lawyers” written by Susskind who is one of the top
legal innovation experts in the world. He considers that technology is one of the most important
forces that affect the legal industry. The legal industry over the years has become more
demanding and evolutionary and hence technology is a need. In the legal sphere as well, Artificial
Intelligence is a boon. In the Indian Legal system, we see that technology is not much developed,
and hence the results are that we have millions of pending cases. Though the government by
bringing initiatives such as Digital India which aimed at bringing a revolutionary change in the
various industrial sectors, yet the legal industry remained mostly untouched by its impact. In this
paper, the researchers seek to portray how technology and its innovation are important for the
Indian Judicial system and its improvement. The paper will also analyse how important it is for
lawyers and clients to be aware of the technological legal database to bring digital justice into
reality. Also, the paper will investigate the role of Artificial Intelligence (A.I.). The paper will
focus on doing empirical research with the universe as the students, professors, and lawyers and
asking their opinion on various matters of digitalization. The paper will finally get conclude with
an examination of how the criminal justice system benefited from this innovation and
technology.
I.INTRODUCTION
Justice is an integral part of our Indian constitution, which is reflected in our preamble. The
Constitution of India ensures us certain fundamental rights which are given under Part 3 of the
Indian Constitution. According to Article 14 and Article 21, one of the implicit rights all the
citizens get is the right to avail justice. But unfortunately, many cases in India and even at the
global level are unresolved because of this lack of access. Hence Digitalization is one such tool
that can make legal protection more accessible, cost-effective, and less time-consuming.
According to the Oxford Dictionary, the word ‘Digitalization’ implies the way by which a
particular physical data is converted into its digital form so that it can be effortlessly understood.
Digitalization in the contemporary world has entered into almost all the fields, whether it is the
government sector or private sector all of them are trying hard to convert themselves into
digitalized setup. In recent years, even the law has taken many steps towards digitalization. Two
decades before, no one could ever imagine that even documents such as case files, case laws
could be found online, and hearings of the courts could be done virtually. During the covid 19
period, the importance of digitalization has been highlighted to a much superior level. We found
during such critical time, technology is very helpful and effective. Technology was a boon in
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such times which didn’t allow anything to be stopped. But did we succeed in digitalizing the
legal setup of the country in India or is it still a distant dream which needs a lot of attention?
I.Digitalization in legal Setup: How it all started
In 1953, for the very first time, technology entered the law, then as the time passed more and
more developments happened. Thomas Edison in the year of 1877, developed a machine that
recorded sounds. This machine was later advanced and in 1953, it came up in the form of dictated
machines which helped in making records of the statements of accused, witness and other people.
It was beneficial for the lawyers as whenever they were required to show certain kinds of
admission or confession then that could be done in a vindicated style.
As time passed more research was conducted and a classic technology was developed around
1970 which helped the lawyers to find the case names with just a click. This was so helpful for
the lawyers because a lot of time passed in searching for the names and facts of the case itself.
This was an online site named UBIQ terminal. This was a boon for the legal industry. Around
the 1980s for the very 1 -time software was developed which helped to do summations and
concordance. And this is how the legal industry developed in terms of technology slowly but
steadily.
st

When we deal with the advent of technology in the Indian legal setup, then it came around 2000,
when our adoption towards digitalization in law started. This happened when certain websites
were launched which allowed the lawyers to search case laws and various other statutes which
were important and earlier took a lot of time to be searched. When we see recently then we find
that the supreme court itself took a major step toward digitalization. In 2017, one of the most
famous legal news was that the Indian Supreme Court converted one crore 5 lakhs pages into the
digital mode.
I.WHY IS DIGITALIZATION REQUIRED IN THE LEGAL SETUP?
The reason why we require the system of digitalization now in India on an urgent basis is that
India is overburdened with cases. The role of the judiciary is to give justice in cases of violation
of law and interpret the law but here in India the most important reason for the inefficiency of
the Indian judiciary is because of the barrier of the burden of cases. This burden of cases leads to
delay in giving justice and as we already know, justice delayed is justice denied. If we look into
the news bulletin which is done by various newsgroups, then we find that courts have 20,000
judges who are handling currently more than 30,000,000 pending cases. Recently the chief justice
of India discussed at India Singapore Mediation summit that in India after all the situations of
pandemic then-pending cases have reached to the number of 44 million which includes 58.5 lakh
cases only at the high court level. And when we specifically look at the apex court which is the
supreme court of India then we find that 73,000 are pending in the courts of India.
Hence after seeing all these figures, we come to know how overburdened the judiciary is and
hence we can say that digitalization can act as a boon for these overburdened cases in India.
I.HOW CAN DIGITALIZATION HELP IN MOVING TOWARDS A BETTER AND
MORE EFFICIENT LEGAL SETUP?
Technology has already become an indispensable part of the lives of many industries. The main
reason behind the same is its efficiency, profitability, time-saving capability, and many more.
Now moving to the question that in which ways can the legal system be developed with the help
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of digitalization. We can see that we have various types of technology that are helpful in legal
setups, such as document drafting processes in which we can make many documents in a rapid
format. This would be helpful not only to advocates but also to clients. Then we have already
had a system of e bills. We know that the Indian Penal code not just gives punishment but also
fines and also, we have court procedural fees which need to be tabulated time and again hence
these tools would be helpful in the same. Then another feature that we can also is e-filing, this is
another efficient way of making the legal processes cost-efficient and less time-consuming.
I.CAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE HELP IN BRINGING A MORE EFFICIENT
COURT SYSTEM?
When we deal with the role of Artificial Intelligence in bringing Robot Judges then we find it is
a very contemporary but less talked about concept. The reason for the same can be the
misconception that this will allow robots or computers to take over the world. But this is not so.
The Robot Judges can be very helpful for the legal setup in India, as it not just reduces the burden
of cases and helps to keep the record of cases more efficiently, but also help in cases where we
need to identify the personal identity or jurisdiction of the courts. When we look at countries like
the United States of America, then we see that it is already using artificial intelligence in cases
of bail which is neither of that importance and doesn’t require that legal bent of mind.
As we already know, during this period of digitalization a lot of things are being done with less
involvement of humans, that is machines. For example, we now usually pay bills such as
electricity bills or tax payments via internet-based software. Hence the question which comes is
can even the judiciary use the Artificial intelligence system to bring efficiency to legal setup. The
topic of bringing implementation of artificial intelligence in the judiciary is not a new thing, it
has already been discussed in you Estonian Ministry of Justice which recently said that robot
judges can also help in dealing with backlogs that are pending in the court of law. Not just this
but also in countries like the Netherlands, one of the major political agendas which are gaining
momentum right now is artificial intelligence in the judiciary. This artificial intelligence is
favoured because it is expected that it will make the process of law quicker, inexpensive, and
most importantly less prejudiced.
Hence it can be concluded that Artificial Intelligence can act as a boon to the legal setup in India
where a burden of cases is there.
I.EMPIRICAL RESEARCH
The topic of digitalization is of vital importance and hence the opinion of the users is the crucial
part of the research and for the same, the researchers conducted empirical research on the topic
of research to critically analyse the various nuances of the digitalization of law and can people
see the evolution of criminal justice system with the development in the digitalization in law. As
part of the empirical research, the researchers made a questionnaire that touched on the various
parts of the topic of research. The total number of people who answered the questionnaire was
51. This will be further explained by critically analysing the various tables given below.
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Table 1
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Table 2
A look into Table 1 and Table 2, tells us that the universe of our empirical research comprises
the law students, professors who teach law, and advocates of Dehradun alongside we also
conclude that the age which gave the maximum votes was between 15 to 25 but we also got a
good number of responses from the age group of 26 to 35, 36 to 45 and 46 to 55.
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Table 3
Table 3 gives the outlook that 98 percent of the total people who answered our questionnaire
believed that digitalization is very crucial in the field of law and should be implemented. This
superimposes the idea that digitalization is an important aspect that needs to be implemented. As
we know society is constantly developing similarly even the law should develop so that there is
no gap between the society and law. And we see that the contemporary world is the world of
digitalization hence even the law should adapt to digitalization.

Table 4
Table 4 deals with the question of asking the rate at which the law will benefit if it adopts
digitalization in a good manner. The researchers conclude that the people who answered the
questionnaire were mostly in the favour of digitalization and believed that if the field of law
adopts digitalization in a good manner, then it would be very beneficial for the field of law and
its implementation. This is reflected in the fact that people rated 4 and 5 which is the highest.

Table 5
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The researchers wanted to investigate the fact that whether the people who answered the
questionnaire were aware of certain areas where digitalization has been implemented in India
such as virtual courts. Hence the researchers in table 5 asked the question, “whether the people
have witnessed a virtual court?” And the conclusion from the question came that 72.5% of the
total people who were interviewed had witnessed a virtual court. Hence the researcher concludes
that the law in India is adapting the digitalization methods in some forms and people are accepting
it as a welcoming step. The pie chart also reflects that there are many areas in the country where
digitalization has started which led people to witness virtual courts which is a good sign towards
the incoming of digitalization in law.

Table 6
Table 6 deals with the question of the efficiency of virtual courts with respect to physical ones.
When we critically analyse Table 6 then we understand that the people who answered the
questionnaire were mostly i.e., 64.7% in favour of the fact that physical courts are much better
and more efficient than digital courts. So, does that mean digitalization in law and virtual courts
are not a good step? Or there are other problems due to which the courts are seen as less efficient?
The answer is found to be no, as reflected from the previous answers the idea of digitalization is
a good idea but then where lies the problem? The answer to this was received by the researchers
in the subsequent tables. Alongside it is pertinent to note that 35.3% of people believed that even
virtual courts are as efficient as physical courts and mostly the category of this was the current
advocates, who have not only witnessed virtual courts but have participated in the same. This
means that the people who are pursuing law currently in India are definitely in favour of virtual
courts and believe that virtual courts are as efficient as physical courts but definitely, since the
greater section of people has relied on the answer in contradiction of the virtual courts hence, we
must look into why the virtual courts according to them is not as efficient as physical ones.
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Table 7
Table 7 deals with the question that what is the best thing that people like about digitalization.
Hence, before understanding the flaws the researchers wanted to know why people are in favour
of the digitalization of law. What is the exact reason behind the same? From Table 7 the
researchers concluded that many people believed that virtual courts are more time effective and
then the second opinion had two answers with an equal number of people supporting that firstly,
it was the fact that the digitalization of law will lead to a reduction on the burden of the courts
and along with that it would also be more efficient in terms of implementation when we talk
about digitalized law.
662

Table 8
After analysing the positive part of digitalization in law the researchers wanted to know what is
hampering the implementation of digitalization in law, this was helped by Table 8. The
researchers came across various reasons out of which the most prominent reason was first that
technology is complicated along with it takes more time to understand and it is a time-consuming
process. Generally, it is that as an older generation the people are not technologies in comparison
to younger generation hence, we got such huge numbers because it was the professors or
advocates mostly who said that technology is complicated and time-consuming. But we also have
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19.6 % of people in favour of the fact that there are no such problems when we deal with the
implementation of digitalized law in contemporary India.

Table 9
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Table 10
Table 9 and Table 10 show the relevancy of criminal courts and digitalization in law. This is
because the researchers also wanted to know the opinion of people regarding the future of
digitalizing law in criminal courts, in the areas such as virtual bails, judicial proceedings, trials,
inquiries, etc. This aspect was dealt with in Table 9. The conclusion was that most people were
in favour of the same and hence we as researchers can conclude that the people also believe that
the future of Indian criminal courts lies in the hands of the digitalized law. Simultaneously, if we
glance at table 10 then we conclude that most people i.e., 74.5% people believe that the problem
of criminal courts such as delay, and burden will be solved by bringing digitalization into law.
Hence as we already know that justice delayed is justice denied hence if this aspect of burden
and delay will be solved then in the opinion of the researchers it would lead Indian Judiciary to
an effective system of justice.
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Table 11
Table 11 dealt with the analysis of the pandemic and how it has led people to go for more
digitalization in law. After analysing table 11, the researchers concluded that in times of
complications such as the pandemic which happened recently the importance of digitalization is
only become apparent. These times help people to contemplate how important it is to have
digitalization in the field of law because then the entire system would shut down.
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Table 12
Table 12 deals with another aspect of digitalization in law which focuses primarily on virtual
judges and virtual advocates. When we asked the opinion of the people regarding the applicability
of virtual judges and virtual courts which are already there in some countries of the world now.
Most people opined that it is something which can be seen in the future but is not an option as of
now. So hence the researchers concluded that even though the people do not much favour virtual
judges and virtual advocates, yet these people certainly believe that the digitalization of law will
only be an improvement in the field of law.

I.FINDING
To conclude this empirical research, we can see that out of 50 people who answered our
questionnaire mostly work in favour of digitalization in law. They believed that digitalization in
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law is a very crucial aspect to bring into consideration when we deal with contemporary society.
Also, the people opinionated that even though virtual courts are not as efficient as physical ones,
yet they should be certain improvements, but digitalization should be welcomed with open hands.
The advantages of having digitalization in law are not only just time efficiency money efficiency
but also better implementation and reduction of burden on the courts. the most important aspect
which the researchers came across from the opinion of the people who answered the
questionnaire was the complicacy that digitalization brings with it and one of the most important
difficulties which people voted more on was the lack of awareness and non-availability of digital
devices. Hence the problem is not with the digitalization as such, but it is with implementation.
Therefore, the digitalized law should be implemented more strictly and efficiently. The
researchers also found that people who responded to our questionnaire were mostly the people
who are either pursuing law or are into law such as advocates and students, professors
respectively, they believed that criminal courts will be the best benefited from the digitalization
of law. In times of pandemic, the importance of digitalization in law appeared to be of utmost
importance. But yet the aspects of robot advocates and judges are not a welcomed idea but surely
that could be done in the future. From the empirical research, conducted, the researchers came to
the conclusion that even though digitalization of the complete justice system in India is a distant
dream, yet we have started implementing various steps such as virtual courts towards the final
goal. Also, that the Indian criminal justice system would be most benefited from this system of
digitalization in law.
I.SUGGESTIONS
Digitalization is also a distant dream mainly due to the problem of lack of awareness. An
awareness of this digitalization should be there so that people start adapting to the same. Before
implementing the idea of robot advocates and robot judges we need to build awareness among
the people about the technology and make them know the basics of such technology. For proper
implementation of digitalization, firstly we should build awareness then we need to come out
with proper technological education and digital literacy. There is a need to solve problems such
as infrastructure so that it is full proof, without any privacy problems, virus-free sites, data safe
hemisphere and then finally, to switch to digitalized law. It's genuine to say that India’s desire
for digitalization in law would be beneficial but first requirement is to solve the basic problems
such as network and technological issues and other issues that hamper digitalization in law. We
need to understand that digitalization would be beneficial only if common people can use it
efficiently, for their upliftment proper infrastructure is the basic requirement in India. Indian
Criminal justice system should take this digitalization very seriously as it would help, the most
in solving the issues of burden, exorbitant money wastage, and the long time taken to deliver
justice. The digitalization in law would help in solving the problem of Justice delayed is Justice
Denied.
I.CONCLUSION
Just like other fields, the Indian Legal Justice System should not be devoid of digitalization,
but Digitalization in law is a distant dream for India as many other requirements ought to be
fulfilled before such implementation. As we know that digitalization will bring time efficiency
in legal setup in terms of time, money, and many more but it is pertinent to note that the role of
digitalization in law would be maximized only if common people can take its benefit. When the
poor people will be able to save money and time to get proper justice then its meaning will be
uplifted. For a country like India where we have a higher amount of middle-class people hence
digitalization is mostly needed for them only.
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ABSTRACT
Climate-related disasters have had an adverse impact on the aquaculture sector in general and
shrimp farming in Vietnam in particular. Agricultural insurance has been recommended as a risk
management tool for farmers against the impacts of risky agricultural business but has not been
implemented because of barriers to supporting policies, training and expertise activities, and lack
of information about farmers’ willingness to adopt this strategy. This study aims to explore the
factors influencing brackish shrimp farmers to purchase the potential weather-related risks
insurance as a strategy to adapt to climate change in their farming. The primary data are obtained
by surveying 450 brackish shrimp households in 4 provinces (Ca Mau, Bac Lieu, Soc Trang and
Kien Giang) which are the provinces with the largest brackish water shrimp area, yield, and the
number of farmers in the Mekong Delta of Vietnam. 67.77 percent of the sampled brackish
shrimp farmers were found to respond positively to their decision to participate in the potential
agricultural insurance program. Empirical results from the study revealed that brackish shrimp
farmers' interest in hypothetical indemnity insurance related to natural disaster risk was affected
by a range of explanatory variables such as household heads’ age, several experience years in
shrimp farming, farmers being aware of the insurance and production costs in shrimp farming.
As the most significant factors the study finds the natural disaster frequency experience during
the past five years and trust in insurance companies. The findings of this study implicate that
Government should have support policies and increase awareness of the benefits of agricultural
insurance to develop the insurance program.
Keywords: Climate change, agricultural insurance decision, brackish shrimp farmers

1. INTRODUCTION
Vietnam produced more than 0.6 million tonnes of shrimp products (GSO, 2016) with exports
of US$3.3 billion in 2016 (VASEP, 2016). Most shrimp production is concentrated in the
Mekong Delta provinces, accounting for around 75% of national shrimp production. According
to the official statistics, the brackish shrimp farming areas in the Mekong Delta in the year 2000
were only 250,000 hectares, and by 2019, reaching 668,718 hectares, accounting for 93.64% of
the total farming area of the whole country. Shrimp production reaches 711,646 tons, accounting
for 84.65% of the total brackish water shrimp production of the whole country (Institute of
Fisheries Economics and Planning, Ministry of Agriculture and Rural Development, 2020).
Shrimp production is an important sector in the region. Shrimp farming has become the major
livelihood and an increasingly important income base for farmers (Hung, 2012). However,
shrimp farming is still risky for farmers with a large investment in its production activities. The
results from the compensation of the pilot program of Agricultural Insurance show that brackish
water shrimp farming activities often face a lot of risks and have a higher risk compared to other
types of aquaculture.
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Climate change has become one of the biggest challenges of the 21st century for developing
countries. Vietnam has been identified as one of the countries worst affected by climate change
because of its limited resources and assets to cope with this critical situation (WB, 2010). Shrimp
farming is the livelihood for millions of inhabitants in the Mekong Delta of Vietnam, but these
shrimp farmers are facing significant risks arising from climate change events. Climate change
events in this research include extreme climate events (e.g. tropical storms), sea-level rise and
high tide, temperature changes, rainfall changes, and irregular weather.
Agricultural insurance has become an important adaptation tool for managing economic and
environmental risks in the agricultural sector. Many developing countries, including Vietnam,
often face agricultural disasters (Ahsan, 1985; Goodwin and Smith, 1995; Boyd et al., 2011),
which are often costly and might result in reduced agricultural growth. Crop insurance is the most
useful and essential risk tool to cope with flood disasters (Goodwin and Smith 1995; Goodwin
and Mahul, 2004) and has been recommended as the best emerging tool for adaptation to climate
change (Falco et al., 2014)
Agricultural insurance is a new and complex concept for the majority of inhabitants living in
rural areas of the developing world and is noted for a low demand and difficulty to implement at
the beginning. From the experience of implementing agricultural insurance in many countries, it
is necessary to have interventions and support from the Government and organizations to
improve financial understanding and the ability to use these complex insurance schemes for the
potential consumers. In Vietnam, agricultural insurance has only limited at a pilot program for
the period 2011-to 2013 and has not officially started aquaculture activities, although the Decree
on agricultural insurance to support agricultural production has officially been announced in
2018.
Research to have strategies to develop agricultural insurance as Vietnamese farmers have had
a few risk management tools in their production activities is an urgent issue. The objective of this
study, therefore, is to examine the farmers’ WTP for hypothetical natural disaster insurance of
the brackish shrimp farmers in the Mekong Delta of Vietnam. This work has important
implications for Vietnamese policymakers and international organizations in developing
agricultural insurance in the rural areas of developing countries.
2. LITERATURE REVIEW
Agricultural insurance is considered one of the most useful tools for risk management of
natural disasters (Botzen et al., 2010; Filippini et al., 2009) and can adapt to climate change
(Falco et al., 2014). Hertel and Lobell (2014) indicated that agricultural insurance is most
effective the management tool for farmers that can be used in the agriculture industry today. Patt
et al. (2010) showed that crop insurance can function as an important official document for
managing alternative risks for rural farmers of economic systems in development to make against
the dangers of production as a result of changes in climate weather. Generally, there are many
socioeconomic factors (such as income, education, farm size, etc.) and natural occurrence factors
(drought, bushfire, and flood) that could influence a farmer to ensure his or her farm. Sarris
(2002) suggested that the farm-specific variables such as the size of the cultivated area and
socioeconomic variables such as age and household size have a significant positive influence on
the demand for crop insurance. Sherrick et al. (2003) reported that factors influencing demand
for agricultural insurance include cost spent on the insurance premium and income derived from
insurance, financial risk, risks relating to the outputs, and other related risks of the manufacturing
process. The study also identified factors including farm size, insurance policy loss rates, forms
of income diversification, and several issues related to adverse selection and moral hazards in
farmers' decisions. Kouame and Komenan (2012) apply the Heckman model to key out the
elements that can impress the demand of the farmers for crop insurance in the Ivory Coast. Their
study revealed that variables such as the age of the farmers, farming experience, farm size,
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household size, and the ratio of the plant to the total income of farmers exert significant effects
on the demand of farmers for crop insurance. Similarly, Danso-Abbeam et al. (2014) emphasized
the need to increase farmers’ understanding of the importance of agricultural insurance.
Ghazanfar et al. (2015) investigated the factors influencing decisions on participation and
willingness to buy agricultural insurance in Pakistan. The results show that the majority of
farmers have a certain interest in agricultural insurance products while a large number of people
are not. The results of the study confirm that low financial literacy and perceptions of the
expected benefits from agricultural insurance are considered the reasons that farmers refuse to
accept it in their production activities. Farmers with more experience in yield losses also prefer
agricultural insurance more because they feel the safety for their future production. They perceive
that participation in agricultural insurance is a solution to protect them from losses caused by
weather risks.
3. DATA AND METHODOLOGY
3.1. Data
The data used in this study are obtained by surveying 450 brackish shrimp households in Ca
Mau, Bac Lieu, Soc Trang, and Kien Giang, which are the provinces with the largest brackish
water shrimp area, yield, and the number of farmers in the Mekong Delta. The survey was
conducted in 2019 through direct questionnaires and interviews. In each province, the districts
with the highest shrimp farming areas and production are selected to have the represent data of
the brackish water shrimp farming area of the Mekong Delta. The districts selected to collect data
for the study are the planned areas for brackish water shrimp farming in the Mekong Delta to
2020, with a vision to 2030 according to Decision 5528/QD-BNN-TCTS of the Ministry of
Agriculture and Rural Development.
3.2. Methodology
To identify the factors that might affect respondents’ WTP for the potential agricultural
insurance program, a logistic regression model is conducted. In this model, the dependent
variable is the shrimp farmers’ WTP for the potential agricultural insurance. The farmers who
are willing to pay for the potential agricultural insurance are assigned a value of 1, and those who
are not willing to pay are assigned a value of 0.
In this model, eight independent variables are selected to identify the main factors affecting
the farmers’ WTP. The definition and expected sign of the coefficient are given in Table 1. The
logistic regression model is as follows:
Logit(P) = β + β x +… + β x
Where logit(P) is the dependent variable and x , x ,… x are the independent variables.
0

1

1

p

p

1

2

p

Table 1. Variables definition
Expected
signs

Variables

Descriptions

Age

Age of the farmers

Experience

The farming experience years of
+
shrimp farmers

Training

Cost

-

Dummy variable equal to 1 if the
respondents attend the training +
courses, and 0 otherwise
Production costs including seed
and feed costs for one crop of +
shrimp farming (VND millions)

References
Beckmann, 2013; Yeboah et al.,
2016; Afroz et al. 2017
Sadati et al., 2010; Wang et al.,
2015; Zhang et al., 2019 ; Afroz
et al., 2017; Jin et al., 2016
Khoi PD and Hiep QV, 2014;
Zhang et al., 2019
Wang et al., 2015
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Land

Frequency

Awareness

Trust

Ghadirian and Ahmadi, 2002;
Sadati et al., 2010; ; Afroz et al.,
2017; Jin , 2016; Fonta et al.,
2018; Budhathoki et al., 2019

Total household land used for
+
shrimp farm (1000m )
2

Natural disaster frequency
experience of shrimp farmers +
during last 5 years
Dummy variable equal to 1 if the
respondents have heard about
+
the
agricultural
insurance
information, and 0 otherwise
Dummy variable equal to 1 if the
respondents trust the insurance +
companies, and 0 otherwise

Marr et al., 2016; Budhathoki et
al. 2019
PD and Hiep QV, 2014; Yeboah
et al., 2016
Gine et al., 2008; Dercon et al.,
2011; Cole et al., 2013

4. EMPIRICAL RESULTS
4.1. Characteristics of production activities of brackish shrimp farmers in the Mekong Delta
of Vietnam
The survey results relating to the production activities of 450 brackish shrimp households in
Ca Mau, Bac Lieu, Soc Trang, and Kien Giang provinces are presented in Table 2. White leg
shrimp farming has a higher average farming cost despite shorter farming times. Because the cost
of Black Tiger Shrimp is lower than White leg shrimp, but the average profit of White leg shrimp
is higher, in recent years there has been a shift in industrial brackish water shrimp farming in the
Mekong Delta. Most farmers choose White leg shrimp as the main species in their farming.
However, the risks associated with White leg shrimp are also quite large. White leg shrimp has
the characteristic of less ability resistant to diseases than Black Tiger shrimp, so once the shrimp
pond occurs shocked due to the changes in the cultural environment, the White leg shrimp
farmers often suffer the huge losses.
Table 2. Descriptive Statistics of brackish shrimp farming in the Mekong Delta
Units
Black Tiger White Leg
Fingerlings density Fingerlings/m
25.20
68.36
Survival rate
%
75.50
81.00
Productivity
Tons/1000m /crop
1.20
2.25
Total revenue
VND Million/1000m /crop 105.58
128.35
Total cost
VND Million/1000m /crop 47.80
68.30
Profit
VND Million/1000m /crop 42.80
62.75
Price
VND/kg
98,050.00
65,800.00
Source: Survey, 2019
2

2

2
2
2

4.2. Factors of willingness to adopt the potential agricultural insurance
This study finds that 67.77% of the respondents are willing to adopt and 32.23% of the
respondents are not willing to adopt the potential agricultural insurance as a strategy to adapt to
climate change of brackish shrimp farmers in the Mekong Delta. Table 3 presents the results of
the estimated logistic regression model.
Table 3. The results of the Binary Logistic model
Variables
Coefficient
Age

- 0.043*

z - statistics
- 2.22
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Experience
0.064**
2.01
Training
0.470
1.58
Cost
0.013**
5.41
Land
- 0.236
- 1.63
Frequency
0.429***
2.24
Awareness
0.497*
1.69
Trust
0.887***
3.12
Intercept (β )
- 1.910
- 3.34
Prob> chi2
0.00
LR chi2
96.89
Pseudo R2
0.22
***, ** and * indicate significance at 1%, 5% and 10% levels respectively
Source: Estimated from field survey data (2019)
0

Consistent with Sadati et al. (2010), we observe that Age does have a negative effect on
participation decisions in the insurance policy. The coefficient of Age is -0,043, this means that
the age of the household head reduces the probability of willingness to participate in the potential
shrimp insurance program. The old age might be the constraint preventing farmers from applying
new technologies as well as new knowledge needed for managing risks in their production
activities.
Farming experience is found to be significant at a 5% significance level and positively related
to the probability of farmers being interested in the potential shrimp insurance policy. Thus,
farmers with a greater number of years in shrimp farming might understand the impact of farm
perils on their economic life better than their colleagues with less experience in shrimp farming
and are therefore more likely to be interested in the insurance policy. The result is consistent with
that of Kouame and Koumenan (2012) who estimated a positive coefficient for farmers'
experience in cocoa farming up to a certain level of threshold after which the effect becomes
negative.
Focusing on the other control variables, we observe that the production costs have a positive
significant impact on the probability of purchasing the potential insurance in the decision of
shrimp farmers in this study (p< 0,05). This is consistent with the results of Wang et al. (2015).
Farmers with higher production costs for their crops are more concerned about their investment
and expect adequate returns. They, therefore, tend to accept insurance for transferring their risk.
The frequency of disasters experienced during the last five years was positive and highly
significant (p < 0.01). The result suggests that shrimp farmers who face a higher number of
disasters experienced during the last five years have higher odds of being willing to pay for
weather-related insurance. One possible explanation could be that the experience with losses
recently might increase the demand for protection.
Awareness of the agricultural insurance information is found to affect positively the WTP of
shrimp farmers. This implies that the farmers who have never been awarded agricultural
insurance would be unwilling to adopt the potential weather-related risk insurance.
Trust is found to have a significant positive effect on the overall interest in insurance. The
probability of insurance participation increases with trust in the insurance companies. This result
is consistent with the outcomes found by most other studies (Giné et al., 2008; Dercon et al.,
2017; Cole et al., 2013).
5. CONCLUTIONS
This study evaluated the factors that affect the WTP for potential weather-related risk
insurance of the brackish water shrimp farmers by using the logit regression model with the
farmers’ divergence in terms of various socio-economic conditions. A survey was conducted
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with 450 farmers in 4 coastal provinces with the largest area and production of brackish water
shrimp in the Mekong Delta of Vietnam. This study finds that 67.77 percent of the sampled
brackish shrimp farmers were found to respond positively to their decision to participate in the
potential agricultural insurance program. Several factors were found to have a positive and
significant impact on demand for potential shrimp insurance, including production costs in
shrimp farming activities, and the years of farming experience of the shrimp household head
while the older age is a constraint to adopting potential weather insurance. There is a significant
impact of Trust in insurance companies and the awareness of shrimp farmers about agricultural
insurance information on the insurance decision of shrimp farmers. The shrimp farmers who
have had more experience with natural disasters are highly involved in adopting weatherrelated risk insurance. This implies that the insurance companies need to pay much attention
to creating a trust for farmers in strategies for developing their insurance programs in the
future. With regard to this issue, it is suggested that the government can design special
educational programs to educate the farmers about the benefits of weather-related risk
insurance and its products. The findings of this study implicate that factors affecting the WTP
and interest in insurance are important to be considered when designing insurance products for
climate-related risks.
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ABSTRACT
This paper aims to propose solutions to improve the effectiveness of hygiene and safety practices
at traditional markets in the Mekong Delta. Primary data to investigate people's behaviors and
perceptions are employed for analysis. The research results reveal that the majority of small
traders and market shoppers have an overview of the current pandemic as well as good
compliance with hygiene and safety practices in general and disease prevention in particular. In
addition, this research also organized group discussions with experts who are market
management boards and local officials, helping the results to have an objective view of the issues
in the wet market. Moreover, the Causal Loop Diagram is used in this research to analyze the
relationship between factors such as wearing a mask, keeping distance, personal health, attitude,
risk of stretching, social distance, cost of illness, and other factors.
Keywords: hygiene and safety, Mekong Delta, market shoppers, traditional wet market
1. INTRODUCTION
The Covid-19 pandemic is an infectious disease pandemic with the agent being the SARSCoV-2 virus, which is taking place on a global scale. Originated at the end of December 2019
with the first epidemic center recorded in Wuhan city in central China. This entails consequences
such as people losing their jobs, having no income; education quality being difficult; put great
pressure on local leaders and authorities (Bach Hoang Viet, 2020). In general, human behavior
plays a huge role in disease prevention. Given the role human behavior plays in the spread of
disease, it is important to understand what motivates people to engage in or refrain from healthrelated behaviors during a pandemic. These behaviors not only reduce the individual's risk of
infection but also limit the spread of disease to others. In Vietnam, especially the Mekong Delta,
which has a deep tradition from generations through traditional markets. A traditional market is
a place where small traders meet, buy and sell, exchange goods, and a place for people to gather
crowded to buy items, food, and clothes. With the current situation, authorities at all levels
urgently need a map of hygiene and safety practices in markets to easily control and know the
factors affecting, effectiveness and consequences. and from there propose a reasonable and most
convenient solution.
2. LITERATURE REVIEW
When studying influencing factors, factors such as gender, age, race, and place of residence
(Nicholas W. Papageorge, 2021); factors of misinformation about the spread of disease,
difficulties with probabilistic thinking (Barth et al. 2020, Lillard and Willis 2001; Delavande et
al. 2006), belief determinism (Akesson et al. 2020) is suitable for the topic. In addition, social
network factors in the transmission of Covid-19 within and outside countries (Milani, 2021) and
occupational factors (Bonacini et al, 2021; Saltiel, 2020; Okubo, 2020 Rahman, 2020) are both
related to the topic. The initial economic consequences of the pandemic are especially damaging
for low-income individuals, and behaviors stemming from the pandemic can place a relatively
large burden on lower-income individuals. For example, individuals with higher incomes are
more likely to report being able to work from home and more likely to have transitioned to
telecommuting rather than losing their jobs. As a result, the adoption of self-protective
approaches to behaviors, such as social distancing, is more realistic, comfortable, and feasible
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for people with higher incomes, evident in the changes in behavior (Nicholas W. Papageorge,
2021). It is noteworthy that many of the same relationships found in other health contexts are
evident here. In other words, well-documented sociodemographic differences in health behaviors
and as a result health disparities persist into the current pandemic (Yancy, 2020). Specific factors
include income, sociodemographic variables (e.g., race and gender), pre-pandemic health
characteristics, loss of jobs and income due to the pandemic, and employment arrangements. jobs
(e.g. the ability to work remotely) and housing quality (e.g., access to outdoor spaces at home),
along with pandemic beliefs and perceptions (e.g. whether individuals are socially aware of
distance as an effective measure and consequences of infection). In particular, respondents were
asked if they had changed any behavior in response to the pandemic; whether they increase social
distancing, including avoiding public spaces, doing fewer errands, and visiting friends and family
less; and whether they increase hand washing or wearing masks. The data contains information
on a range of additional self-protective behaviors (Belot et al, 2020).
In the research paper, a systems thinking model is used - a method that seeks to comprehensively
solve persistent problems through understanding the complex dynamic interactions between
actors and feedback mechanisms affecting the environment. the behavior of the system over time
(Sterman, 2000; Kelly et al., 2013; Mai and Smith, 2018). Originally developed by Von
Bertalanffy in 1956, systems thinking shapes a problem in terms of the whole, rather than
focusing on specific components (Senge, 2006). It allows a better understanding of the dynamics
of change and the location of levers in the system (Van Mai and To, 2015); those are the tipping
points, where a small change can produce large changes that lead to lasting improvements in the
entire system (Meadows, 1999). Importantly, systems thinking allows forecasting the outcomes
of policy decisions, as well as the unintended consequences of intervention programs and
strategies (Van Mai and To, 2015; Mai and Smith, 2015). Currently, the approach is widely used
by scholars and practitioners to address sustainability challenges in many fields (Mai and Smith,
2015; Van Mai and Toi, 2015; Turner. et al., 2016).
In summary, previous studies have pointed out the situation and bad effects of the Covid-19
pandemic, but these research topics mostly focus on the factors that affect the behavior of people.
people as well as only research on the relationships and demographic characteristics of the
respondents, but have not come up with any specific practical measures to improve the situation
or enhance the quality of environmental sanitation and human health. People. Therefore, this
topic will study the situation of hygiene and safety practices at markets as well as the management
situation of superiors in disease control, promoting available advantages as well as overcoming
shortcomings. point. From there, propose solutions to improve the effectiveness of hygiene and
safety practices in traditional markets in the Mekong Delta region through group discussions and
surveys in Can Tho city and An Giang province. This study uses the method of the Causal Loop
Diagram to have a specific management process for hygiene and safety practices in the market.
That will be a solid foundation in the future for disease management, environmental pollution,
public health in general, and Covid-19 in particular because the germs of diseases are always
latent in each person's life. Because it is necessary to prepare carefully and carefully in advance,
to avoid the case that when there is an outbreak of an epidemic, then find a solution to handle it,
it is very easy to make many unfortunate mistakes.
3. DATA AND METHODOLOGY
3.1. Data
The data source in this study was collected through a direct survey at markets in An Giang
province and Can Tho city. This is a survey conducted in two months, the survey subjects are
small traders and market shoppers. Regarding the sampling method, the topic is simple random
sampling. A simple random sampling method can give good results if there is not much difference
between the units of the population. The proportion of respondents was divided according to the
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size of each traditional market in each area, therefore, Chau Doc market and Cai Khe market
were selected for the most interviews.
3.2. Methodology
- Descriptive statistics
The descriptive statistics method is a method related to data collection, summary, presentation,
calculation, and description of different characteristics to reflect in general the research object.
The descriptive statistics method was used for the statistical analysis. In this study, the descriptive
statistical method was used to describe several variables related to the demographic
characteristics of the respondents, including age, gender, ethnicity, and occupation.
- Interviewing and interviewing experts
The expert interview method is a method to collect opinions of experts in identifying and
evaluating a situation, problem, or practical problem. This method gathers different opinions of
experts, checking each other to have a more objective view of an issue. In this study, the
collection of information by the expert method was used to have a more detailed understanding
of the situation at traditional markets, namely the awareness of market shoppers in epidemic
prevention and control. ; Hygiene and safety practices at the market and recommendations and
suggestions in the future
- Causal Loop Diagram method
To understand and emphasize the role and challenges associated with traditional markets and
hygiene and safety practices, this study used systems thinking approach (Gharajedaghi, 2011).
The systems thinking approach is a useful technique to better understand systematic problems
from simple to complex, with a focus on building a causal loop diagram (CLD).
A CLD is a graph built to visualize how related variables affect other variables. Causal loop
diagrams consist of major system components, which are nodes that represent the connection
between variables and the relationships between them, based on the cause affecting an outcome.
The arrows represent relationships and the characters "+" (positive) or "-" (negative).
Symbolically, causality in CLDs is represented by a plus (+) or minus (-) sign along with an
arrow connecting the two. While the plus symbol indicates a positive cause-and-effect
relationship, where the two variables move in the same direction; The minus sign indicates a
negative causal effect, where the two variables change in opposite directions.
The information used for the entire study was collected from stakeholder groups in three phases,
as follows:
Stage 1 – Front Station: The author travels to Can Tho and An Giang (Northern Mekong Delta)
to meet management staff at traditional markets.
Stage 2 – Group discussion: Open group discussion among stakeholders (small traders, market
management, and neighboring households) in traditional market areas, including 6 markets: Cai
Khe market, O Mon market, Co Do market, Chau Doc market, Tinh Bien market, Tri Ton market.
The discussion revolved around practical issues at the market such as food safety and hygiene,
fire prevention, waste collection, and management; the situation of buying and selling at the
market before and after the Covid-19 epidemic as well as the response and awareness of the
people. For households, the topic applies the non-probability sampling method to determine
which household will be selected as a sample to collect data. It is done by going to the booth and
looking for their referrals for information. In addition, the observation method is used as a way
of gathering information by observing the behavior of market shoppers and interacting with
activities related to hygiene and safety practices.
Stage 3 - Key informant interview: Concluding focus group sessions with representatives and
key people in charge of issues related to hygiene and safety practices from experts from different
countries. Departments, Unions, People's Committees and Can Tho University (Vietnam). They
were invited to participate in research to provide existing knowledge about their local safety and
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hygiene practices and to discuss in depth the current situation and key drivers of current
difficulties.
- The secondary logit regression model (Ordinal Logit)
The traditional Logit regression model is a quantitative model in which the dependent variable is
a dummy variable. According to Stock and Watson, the Logit model has the form:
Li = ln (Pi / 1- Pi) = Zi = β1 + β2Xi + ui
Model to test the statistical significance of the coefficients: using z-statistics, testing the general
significance of the whole model: using chi-square statistics.
However, the variable Y in this model receives a value from 1 to 5, representing the degree of
agreement of the small traders about the general management situation of the market
management board, so a special form of the logit model will be used Ordinal Logit (Ologit).
Y is the dependent variable: Organizing training, information, and communication for all workers
and small traders at the market (5-level Likert scale). X is the independent variable used in the
model.
4. RESULTS
4.1. Characteristics of respondents
The study was carried out in Can Tho and An Giang in different markets. In Can Tho, a
survey was conducted at Cai Khe market (Ninh Kieu district), O Mon market (O Mon district)
and Co Do market (Co Do district). In An Giang, the markets selected for data collection include
Tri Ton market (Tri Ton district), Chau Doc market (Chau Doc city), Long Xuyen market (Long
Xuyen city), and Tinh Bien market (Tinh Bien district). Record). Cai Khe market was chosen to
survey the most out of 7 markets, accounting for nearly ½ of the observations in Can Tho. In An
Giang, the number of interviewees at Chau Doc market was the most compared to the other 3
markets.
Age is one of the factors that affect the awareness and behavior of hygiene practices of market
shoppers. When experiencing the same event between different ages as well as different
generations, there will be differences in hygiene. There is also a difference in the perception as
well as the way of thinking from which self-protection behavior is different. The survey results
showed that the age of the interviewees ranged from 16 to 71 years old. In Can Tho city, the
number of male respondents is 48 (accounting for 22%) and is much lower than the number of
female respondents, 152 people (accounting for 78%). Similar to traditional markets in An Giang
province, the number of female respondents is 4 times higher than the number of male
respondents.
Ethnicity is one of the main factors of cultural characteristics, which greatly affects
consumption habits and individual perception. The respondents selected for the interview belong
to the three most common ethnic groups in the Mekong Delta: Kinh, Chinese, and Khmer. From
the survey results, Kinh people account for a very large proportion of the total number of
observations, 8 times higher than the total number of Hoa and Khmer people. Only 10 people
from the Khmer ethnic group participated in the interview. This shows that the Khmer people
account for a relatively small proportion in the Mekong Delta provinces. Each province/city
conducts a survey of 200 random respondents at markets, so most of the respondents are small
traders at markets, trading and doing free trade, accounting for more than 20%.
4.2. Cause-and-effect loop diagram of management practices of safety measures at the
market
Through the survey, most of the respondents chose a market near their home to facilitate
shopping and save travel time. Because they are close to home, it is easy for them to understand
the product origin to make the best choice, this is one of the ways to protect their health. However,
frequent going to the market or the fact that many people gather in large numbers make it difficult
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to keep a distance as prescribed, it is very easy to spread the SARS-CoV-2 virus, and it is also
difficult for management to control. The good news is that most people have formed the habit of
wearing masks in public and using hand sanitizer frequently.

Figure. Loop of market frequency, distance, and people's perception
Looking back, people need to wear masks in all cases, especially in crowded places like
markets. Small traders every day interact with many people going to the market, one person going
to the market goes to many places in the market. Although knowing that buying food for eating
and daily needs is very necessary, it is difficult to find an alternative, but each person who goes
to the market has also limited as much as possible the frequency of travel, replacing with buying
more items at once to avoid crowding. And to further contribute to disease prevention, to protect
the health of themselves, their families, and society, using medical or cloth masks is the simplest
measure. However, due to limited economic conditions or because the selection of mask products
is not thorough, many people have been using poor quality masks, causing discomfort to the face
area. Another reason is that the weather is hot, rainy, and windy, so wearing a mask often is very
suffocating, making it difficult to breathe and creating an uncomfortable and frustrating feeling.
But it is that discomfort that has helped people to somewhat resist Covid-19, limiting the spread
of the SARS-CoV-2 virus. That is also how to market shoppers and small traders protect their
health.

Figure. The loop of regularly wearing a mask
The R1 loop shows that protecting yourself in all situations is one of the best ways to prevent
epidemics, good prevention always means limiting the risk of spreading the SARS-CoV-2 virus.
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Looking at it from a different angle, namely, the R2 loop, wearing a mask often will create
an uncomfortable feeling. There are many reasons for that mentality. For example, the quality of
the mask is not good, the material is not cool, causing itchiness or heat to the face; masks have
been used many times but have not been properly washed; Hot weather plus wearing a mask
causes a feeling of suffocation, difficulty breathing or wearing a mask greatly hinders
communication and exchange of goods, especially in crowded places such as markets.
Most succinctly, in the R3 loop, it shows that wearing a mask is to protect your health. On
the contrary, one of the ways to protect yourself is to always wear a mask in public places,
especially in markets. Those two things are causally related.
Through group discussions and surveys, market management always pays close attention and
regularly reminds buyers and sellers of the implementation of 5K rules. However, there are still
people who do and do not follow. When being reminded of a certain problem, small traders will
somewhat have a bad and uncomfortable mentality. That leads to behavior that does not want to
perform and refuses to comply with the rules.

679

Figure. Loop of management process at markets
The R4 loop is the most common human condition. When being reminded of a certain issue
by others too many times, the mood of the person being reminded will be somewhat affected.
However, if you look at it from another angle, at the R5 loop, there are many people who,
when affected, still perform well. They simply don't want to be reminded further to bring that
negative emotion to themselves.
The R6 loop is a large loop consisting of R4 and R5. When the management board reminds
a small merchant or a market-goer of a certain problem, most of them will immediately comply.
Of course, following the rules always yields the best results.
The problem of environmental sanitation affects many fields such as education, health,
economy, trade, and tourism. Environmental sanitation is very necessary for human life and
activities, but now we are facing the risk of environmental pollution and scarcity of clean water.
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Figure. The loop of hygiene management in markets
In the R7 loop, the trading business is proportional to a lot of waste discharged into the outside
environment. Someone will sort them out and then throw them away.
However, in the R8 loop, some traders at the market don't sort their waste but just throw it in
the trash, which makes it more difficult for the garbage disposal agencies because they need to
sort it again, which is a quite expensive time and effort.
Finally, R9 covers the meaning of waste to human health. Logically, if the community's
environmental awareness is poor, a large amount of waste will be dumped directly into the
environment and human health and income.
4.3 Ordinal Logit regression model
Although there are some slight differences between the respondents in An Giang and Can
Tho, in general, there are some similarities between the two places. Data is the estimated result
of 400 respondents selected for interview. Since age expectations are not significant in either
table, it is still not significant for the population as a whole. Similar to the ethnic variable, no
matter what ethnicity people belong to, they still have the same opinion and level of agreement,
there is not too much difference. Besides, in general, the medical declaration has no meaning,
which proves that this variable does not influence whether the market organizes information and
propaganda training or not. As mentioned above, there is a difference between men and women
in their desire to participate in periodic training and information dissemination courses. Gender
expectations at the 1% significance level are similar to the remaining expectations.
Although the management's ban on mass gatherings at the market has no meaning in the
markets of Can Tho, it does make sense on the whole. Although expecting the management to
remind about the situation of wearing masks as well as investing in banners, news information is
not meaningful to the number of An Giang respondents, in general, it has an impact on
management in markets.
Table. Estimated results according to the logit model of the total number of respondents in
An Giang and Can Tho
PVariables
Coef
VIF
value
Age
-0,007ns 0,302
1,01
(0,007)
Gender

0,559*** 0,008
(0,21)

1,02
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Ethinic

-0,163ns
(0,233)

0,484

1,05

Health declaration

0,151ns
(0,134

0,260

1,28

The management is concerned about the hygiene situation

0,86***
(0,19)

0,000

1,19

Management prohibits large gatherings of people

0,455*** 0,000
(0,97)

1,07

The management regularly reminds us to wear masks

0,864*** 0,000
(0,216)

1,22

The management board has signs guiding the prevention of 0,644*** 0,000
diseases
(0,16)
Observation

1,23

Chi-square

0,0000

400

458,39257
Note: (***), (**) and (*) are statistically significant at 1%, 5% and 10% levels; (ns) not
statistically significant
Source: Survey results, 2021

Log-likelihood

5. CONCLUSIONS
Traditional homes, schools, workplaces, and markets are all examples of contexts where people
carry out their daily activities. The health status of populations is determined to a large extent by
the conditions in these facilities as well as by the availability of health care services. Various
holistic concepts have been developed in recent years to create an environment that supports
health - not merely identifying hazards but supporting and uniquely improving facilities to
maintain and promote health.
Besides the advantages and results achieved, traditional markets also face some difficulties in
construction and development because most of them are small in scale, and some temporary
markets do not have cage houses; Conditions of facilities and environmental sanitation, food
hygiene and safety, and fire prevention and fighting have not been focused. Most markets do not
have a public land fund, so land acquisition and implementation of compensation and clearance
policies take a long time, affecting market construction and development.
The epidemic prevention and control is going well, but it is not good and uniform among markets.
Can also be understood due to differences in regional culture, urban-rural, local government, and
geographical location. The wearing of masks and the sense of self-preservation in people
everywhere can be seen. However, there are still many unskilled workers due to their low level
of education.
In general, the management and small businesses both want to increase the area of the premises
to better serve the business and limit the gathering of many people at the same time. They also
hope that the epidemic will soon pass so that the market can operate as bustling as before.
The situation of general hygiene, garbage cleaning, and disposing of garbage in the right places
is well observed by the people. However, the management board has no policy to encourage
people to separate garbage, limit pollution to the surrounding environment as well as create
potential economic value for renewable energy.
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The fire prevention and fighting work went quite well with the close cooperation of small
businesses and superior authorities. This should continue to promote more in the future.
Regarding investment capital, it is necessary to mobilize the synergy of the whole society,
combine effectively using state capital, support capital from target programs, and especially
socialized capital. Well, implement policies on investment incentives for building markets in
terms of land, taxes, and other supports during the implementation of market investment projects
in the province. Review, adjust, supplement or propose amendments and supplements to
mechanisms and policies to support investment and market development following the province's
conditions.
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TRANSFERING MEANING FROM COLLECTIVE CULTURE TO INDIVIDUAL
LIFE-WORLD: A SEMIOTIC ANALYSIS OF VOLKSWAGEN COMMERCIALS
Lect. Dr. Erdinç YILMAZ
Gaziantep University, School of Foreign Languages
ABSTRACT
Advertising, as one of the tools developed to ensure the sustainability of the consumer society,
is a part of product marketing. Advertising is a part of mass culture as well as being an important
tool in promoting any product to the masses. Therefore, advertising goes beyond just being a
commercial tool and enters the circulation as a cultural and social element in social life. In today's
advertising perspective, advertising messages highlight individual meanings by functioning in
the same direction as postmodern thought which emphasizes individuality and self-orientation.
The narrative and visual elements used in the advertisements target the individual’s life-world
and establish a bond between the individual and the product. In the process of establishing this
bond, advertisements try to make the product a part of the “self” that the individual has built for
himself/herself. In line with this goal, advertisements use various codes, metaphors and signs.
One of the methods used to make sense of these codes that benefit from social realities, collective
past, myths and collective culture is "Semiology". Semiotics is a research method that is based
on associations and its purpose is to make sense of signs, and it offers a helpful way to interpret
the meaning of all kinds of signs. The aim of this study is to reveal how television advertisements
reproduce cultural codes in order to communicate with the individual and to be a part of the
individual's life-world. In this direction, using the semiotic analysis method, the visual and
auditory elements in two advertisements produced by the Volkswagen automobile brand for the
Passat model were analyzed based on Roland Barthes' semiotic theory. The visual and auditory
elements in the advertisements selected as examples were analyzed and interpreted within the
framework of denotation and connotation. In the semiotic analysis, it was concluded that
Volkswagen, a global company, produces signs with global, local and individual meanings in its
commercials targeting the European and Asian geographies and tries to reach the individual’s
life-world by using the elements of collective culture through these signs.
Keywords: Commercials, Semiotics, Cultural Codes, Life-World
KOLEKTİF KÜLTÜRDEN BİREYSEL YAŞAM DÜNYASINA ANLAM AKTARIMI:
VOLKSWAGEN REKLAMLARININ GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEMESİ
ÖZET
Tüketim toplumunun devamlılığının sağlanması için geliştirilen araçlardan biri olarak reklam,
ürün pazarlamanın bir parçasıdır. Reklam, herhangi bir ürünün kitlelere tanıtılması noktasında
önemli bir araç olmasının yanı sıra kitle kültürünün de bir parçasıdır. Dolayısıyla reklam sadece
ticari bir araç olmaktan çok daha öteye geçerek kültürel ve sosyal bir öge olarak toplumsal
yaşamda dolaşıma girmektedir. Günümüz reklam anlayışında reklam iletileri, postmodern
düşüncenin bireyselliği ve ben-merkezliliği öne çıkarmasıyla aynı doğrultuda işlev görerek
bireysel anlamları öne çıkarmaktadır. Reklamda kullanılan anlatı ögeleri ve görsel ögeler, bireyin
yaşantı dünyasını hedefleyerek birey ve ürün arasında bir bağ kurmaktadır. Bu bağın kurulması
sürecinde reklamlar, ürünü bireyin kendisi için inşa ettiği benliğin bir parçası haline getirmeye
çalışmaktadır. Bu hedef doğrultusunda reklamlar çeşitli kodları, metaforları ve göstergeleri
devreye sokmaktadır. Toplumsal gerçekliklerden, kolektif geçmişten, mitlerden ve kolektif
kültürden yararlanan kodları anlamlandırmak için kullanılan yöntemlerden biri
“Göstergebilim”dir. Göstergebilim, temeli çağrışımlara dayanan ve amacı göstergeleri
anlamlandırmak olan bir araştırma yöntemidir ve her türlü göstergenin anlamının
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yorumlanmasına yardımcı bir yol sunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, televizyon reklamlarının
bireyle iletişime geçmek ve bireyin yaşam dünyasının bir parçası olabilmek için kültürel kodları
nasıl yeniden ürettiğini ortaya koymaktır. Bu doğrultuda, göstergebilimsel çözümleme yöntemi
kullanılarak Volkswagen otomobil markasının Passat modeli için ürettiği iki adet reklam
iletisinde yer alan görsel ve işitsel ögeler, Roland Barthes’ın göstergebilim kuramına
dayandırılarak incelenmiştir. Örnek olarak seçilen iki adet reklam iletisinde yer alan görsel ve
işitsel ögeler düz anlam ve yan anlam kavram ikilisi çerçevesinde incelenerek yorumlanmıştır.
Yapılan göstergebilimsel çözümlemede, küresel bir firma olan Volkswagen’in Avrupa ve Asya
coğrafyalarını hedef alan reklam iletilerinde küresel, yerel ve bireysel anlamlar taşıyan
göstergeler ürettiği ve bu göstergeler aracılığıyla kolektif kültür ögelerini kullanarak bireyin
yaşam dünyasına ulaşmaya çalıştığı sonucuna varılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Reklamlar, Göstergebilim, Kültürel Kodlar, Yaşam Dünyası
INTRODUCTION
The idea of association has taken place in many disciplines, from Plato to Aristotle, from classical
philosophy to psychology, and this notion has been thought about and written about for a long
time (Chandler, 2007: 2). Semiotics is also a branch of science that is based on associations and
whose purpose is to make sense of signs. A sign can be defined simply as a part of the text that
stands for something else, or is used in place of it to express it (Merriam-Webster Dictionary,
https://www.merriam-webster.com/dictionary/sign). This definition of the term “sign” gives way
to an analysis that can be benefitted from when the researcher is involved with any kind of sign.
Semiotics tries to help researchers interpret the meaning of any sign that they see or hear around.
All kinds of signs, images, sounds and similar signs that are human-created or that belong to
nature can be interpreted. Gestures, facial expressions, languages, all kinds of cultural sharing,
traditional ceremonies are systems of meaning. Even if “images, gestures, melodic sounds,
objects” do not constitute languages, they at least constitute meaningful systems (Yücel, 1990:
158). Any unit or tool that people use to communicate with each other creates a meaning system.
These signification systems form meaningful wholes when they occur between a signifier and a
signified. Each unit of these meaningful wholes is also called a sign. Various objects, signs or
images can form a meaningful sign system, just as language can create a sign system (Eco, 1976:
14).
In his understanding of Semiotics, Roland Barthes introduced two concepts; denotation and
connotation. According to Barthes (1977: 89), a denotative meaning is the first and literal
meaning that a sign has. It is the real content that builds in minds. A connotative meaning, on the
other hand, is a second-order meaning which constitutes an interpretation or an objective
understanding. Concerning these concepts, it may well be said that a sign is examined in a twofold meaning system.
Advertising messages have literally pervaded the entire cultural environment, as everyone can
observe. After proving its effectiveness in the sale of economic products and services, advertising
has been increasingly focusing on social issues since the early 1960s (Beasley & Danesi, 2002:
1-2). Therefore, the images that take place in an advertisement bare value in terms of culture.
That is, they are associated with cultural and social meanings. Semiotics is a way of interpreting
those meanings into a cultural and social setting. In this study, two of Volkswagen Passat TV
advertisements were chosen and put through a Semiotic analysis with the help of Roland Barthes’
concepts of denotation and connotation.
DISCUSSION AND RESULTS
Volkswagen is a German automobile brand that has been producing cars since 1937. In addition
to being the people's car, it has also succeeded in creating an idea in people's minds about power,
performance and durability, with the quality of the cars it produces, and aims to maintain this
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successful perception with its advertisements. We see that the concepts representing the brand
are reinforced with the signs presented in the advertisements for the 2015 and 2019 models of
Passat, one of Volkswagen's best-selling high-end vehicles in many countries of the world.
In this part of the study, it is aimed to analyze the visual and linguistic content of the 2015 and
2019 Volkswagen Passat commercials and the indicators that make up this content within the
framework of "Semiology".
Image has been a part of human culture long before script (Kress, 2010: 6), so the visual content
of the first advertisement which was produced in 2015 builds intended meanings. When we look
at the arrangement and attachment of the visual signs in the message, we encounter a large set of
associations. A female statue appearing at the opening moment of the advertisement evokes the
Ancient Greek goddesses, and the image of a modern ballerina, which appears right after, tells
us that the old and the new are blended without losing their essence. In other words, it shows that
the Volkswagen brand has a deep-rooted tradition like the ancient Greek civilization and has
survived until today without losing its values. Besides, we witness a very crowded party or
invitation attended by rich people. This party reminds us of wealth, power, aristocracy and
exquisite taste. The hall, complete with rich decoration, men and women dressed in expensive
clothes, candles burning in the candlesticks, dim lighting and the drinks in the hands of the guests
show how distinguished the atmosphere is. What is meant is that these people are the highest
stratum in the European society. The crowd of people and the fact that they are from many
different origins is an indication that the target audience is broad. Volkswagen Passat, which is
shown in parallel editing at the same time, is on its way through the streets of the city. The
progress of the automobile represents progress compared to people in a closed space. While
everyone at the invitation is waiting for the man who drives the Volkswagen Passat, he is on the
road instead of going to the party and shows his difference in this way. The fact that the driver's
face is not visible gives a chance to identify between the crowd and the person who owns this
car, and the controlling duty imposed on the driver is a symbol of power; everyone should have
access to this power.
The fact that people look at the camera at every stage where the invitation is shown indicates that
there is an expectation. What is expected is the person who drives Volkswagen, and it is shown
that that person cannot be replaced (for example, his place is empty at the dinner table). When
this man and the car he drives are identified, it is desired to create the perception that the car is
unique and irreplaceable, just like the person controlling it. Then, we see the car moving away
from the city and towards nature, and in this way, by establishing a city-nature opposition, it is
shown that this car can reach everywhere and its borders cannot be drawn. The large number and
diversity of people, as well as the wideness of the space, reinforce the perception that this car is
accessible to the masses in a wide variety of regions. In the finale of the ad, the driver's taking
the car to his home expands the target audience a little more and includes the family and shows
that the main target is the family institution. Here, he adds the family's loyalty and trust features
and adds new ones to its attributes, and at the same time, it shows that it is indispensable for
people, just like their families, by connoting that it is a member of the family.
Throughout the advertisement, we witness a voice-over telling the story. This voice-over
describes a man who is eagerly awaited and sought after at the party. That man is the most
beloved man in the party. In other words, if the party represents the world, that man represents
us, the audience watching the advertisement. At the same time, Volkswagen's motto for 2015
was "As advanced as you are", establishing a link between the car and the people who own it,
and the features described by the external voice define not only that man but also the Volkswagen
Passat. At this level, it is beneficial to examine the linguistic elements in the advertisement.
“Tonight, everybody is looking for the same man”: The voice-over, which starts with this
sentence, tells that the owner of Volkswagen is expected by everyone, while attributing the
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meanings of “favorite, famous, wealthy, popular”, such as the person who always comes to the
party last and is eagerly awaited as the guest of honor.
“Praised by many, respected by all. This man has money, power and influence”: The second
information given about the Volkswagen driver is that all those people, who are obviously
members of the upper strata of the society shown until the tenth second of the advertisement,
actually admire, envy and respect that man. In this context, the Volkswagen owner is shown to
be superior to all other people because of his only known characteristic, Volkswagen ownership.
The message to be conveyed here is that the person who buys this car will have money, power
and the power to influence other people and will be superior to even the most distinguished
people of the society. When we identify the aforementioned person with his car, it is connoted
that Volkswagen Passat is superior to its peers and that the Volkswagen brand has the highest
technology and is the giant of the automobile industry.
“He works harder, sees further and take risks without ever looking for the easy way out”: Here,
"that man" was exalted a little more and the adjectives "intelligent, foresighted, hardworking and
solid character" were added as well as the adjectives "strong, influential, popular, distinguished".
In parallel, he explains that the automobile brand is the best one that works hard, that is the
pioneer of developments in technology, that does not hesitate to take risks to improve itself, and
never takes the easy way out to provide the best service.
“He sets clear priorities”: The "priority" he refers to here is considered to be family, and in this
way, he adds especially families to the target audience. By attributing the feelings of a family
such as "loyalty, trust and love" to the automobile, it has shown it as a member of the family and
it means that it can never be abandoned.
“Tonight, everyone will have to wait for him, because this evening belongs to his family”:
Closing the finale with a joke, it is shown that the highly anticipated person is a family man. With
this turn in the scenario, family values are reinforced and it is connoted that it is the highest unit
in the society.
As a result, with the sentence “As advanced as you are”, the ad glorifies the target audience by
attributing adjectives such as “strong, respectable, popular, distinguished, favorite, wealthy,
social, reliable, self-confident, valued family” just like the automobile itself.
Chart 1. Analysis of Volkswagen Passat Car Advertisement “As Advanced As You Are” by
Barthes' Denotation-Connotation Distinction
Signifier
Volkswagen Passat

Denotation
A brand-new car

Connotation
Luxury, agility, prestige, sophistication, wealth,
popularity, reliability, foresight

Male and female
character

Men and women in a party

Luxury, wealth, aristocracy, style,zevk, cinsellik, güç

Ballroom

A ballroom that is decorated richly

Wealth, formality, luxury

House

The house where Volkswagen
Passat is parked in front

Warmth, sincerity, trust, belonging

Chart 2. Binary Oppositions in the Volkswagen Passat Car Advertisement “As Advanced As You
Are”
Wealth
Formality
Singleness

Middle Class
Sincerity
Marriage
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Classical Music
Women
Past
Business Life
City
Aristocracy

Other Car Brands
Popular Music
Men
Today
Domestic Life
Nature
Ordinary People

In the second ad (2019) with the slogan “Luxury You Can’t Give Up”, the audience encounter
the Asian geography and culture. The first image that greets the audience is an old man who plays
a local musical instrument. This image represents the archaic Asian culture which has a deep root
just like the European culture. The old man’s costume and cold attitude connotes that he is an
indispensable and never-changing part of the Buddhist culture and the music he makes is also
another part of this antiquity. The aesthetics of the space can also be associated with the
indigenous life that is experienced in the rural parts of Asia.
Right at that time, the sound of a car engine approaches and it blends with the music. Then, both
the image of the terrain and the sound signs change. The audience gets the feeling that a new era
is being established. The next image is constituted with the Volkswagen car, smooth roads and
the untouched nature at the background. These images connote that the future is going to be a
blend of technology and nature. It gives the idea that Volkswagen cars build a new era for people
in which they can keep their identity and benefit from technology at the same time. Therefore,
Volkswagen is there not to change the traditional life but to enhance it.
Through the journey of the car in the maiden landscape of Asia, it encounters some characters.
It is obvious that all the people on the road are traditional Asian people. They are children, young
and old people. They are men and women. Therefore, the signs represent that the people of this
geography are united under the same culture which makes the Volkswagen car an alien. The local
culture can be described as the residual culture and the Volkswagen car, being the latest
representative of technology, represents the emergent culture which is a connotation of the future.
This change is also visible in the comparison of people’s reactions. Old people are more
conservative about their culture and children and young people are more welcoming. This
indicates that children and young people as the actors of the emergent culture are responsive to
what is new. They are the signs that show the change in the culture.
The last image of the ad is the driver who gets out of his car in a Buddhist costume. His physical
features don’t indicate an archetype of European or Asian physical features. He looks neither
European nor Asian which is a sign of change, too. He is also an alien to the Asian landscape but
he is a part of the local culture at the same time.
Chart 3 Analysis of Volkswagen Passat Car Advertisement “The Luxury You Can’t Give Up”
by Barthes' Denotation-Connotation Distinction
Signifier
Man
Costume
Musical instrument
Car
People
Landscape
Road

Denotation
A local Asian man
A Buddhist costume
A local musical instrument
A Volkswagen Car
Young and old people
Nature
Smooth road

Connotation
Residual culture
Residual culture
Residual culture
Technology, innovation, future
A clash of what is new and old
Untouched nature
Change

Chart 4 Binary Oppositions in the Volkswagen Passat Car Advertisement “The Luxury You
Can’t Give Up”
Local
Old
Residual Culture
Primitive Life

Global
New
Emergent Culture
Modern Life
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Spiritual
Old

Material
Young

CONCLUSION
The visual and linguistic elements in the advertisements selected as examples were analyzed and
interpreted within the framework of Roland Barthes’ concepts denotation and connotation. In the
semiotic analysis, it was concluded that the commercials of Volkswagen, a global car
manufacturer, produce signs with global, local and individual meanings targeting the European
and Asian geographies and tries to reach the individual’s life-world by using the elements of
collective culture through these signs.
With the sentence “As advanced as you are”, the ad glorifies the target audience by attributing
adjectives such as “strong, respectable, popular, distinguished, favorite, wealthy, social, reliable,
self-confident, valued family” just like the automobile itself. In the second ad, the slogan is
“Luxury you can’t give up”. When the setting, content, images and signs are taken into
consideration, it is observed that this slogan stands as a midpoint between the residual culture
and emergent culture. The residual culture is a hard-shelled structure but it is prone to change.
There is a new generation approaching and young people are more welcoming when it comes to
change.
As a result, the signs in the ads that were analyzed in this study suggest that Volkswagen as a
global car manufacturer uses collective culture and create broad meanings. These meanings then
transfer to the individual life-world which creates a bond between the product and the individual.
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PREHİSTORYADA SANAT
Doç.Dr. Serap ÜNAL
Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi
ÖZET
Antik Çağ’dan itibaren güzel olanı arama, bulma ve tanımlama çabaları ile birlikte, estetik/sanat
betimleri, kavramsal olarak ve kuramsal biçimde geniş olarak yapılagelmiştir. Güzel olarak
isimlendirilen ve öznenin estetik pratiğinin biçim ve içeriğini oluşturan, estetik nesne için, insan
deneyiminde duyular tarafından hoş ve güzel bulunan nesnenin, yalnızca fiziksel nitelikleriyle
değil aynı zamanda bizde oluşturduğu duygular ve anlamlar dâhilinde de kültürel ve tinsel bir
belirlenim barındırdığı söyleyebiliriz.
Tüm betimsel tartışmalarına karşın, insanla var olan sanat, kuşkusuz her şeyden önce insan
içindir. Kaya resimleriyle başlayan sanat serüvenini üç boyutlu gereçlerini yaparken salt
işlevsellikleri ile zanaat boyutunda sürdürse de, gelişimini tamamladıkça bu işlevsel gereçleri
sanatsal objelere yönelten bir çaba içinde olmuştur.
Antik Dönem’den günümüze kadar süregelen sanata dair betimsel karmaşa, aslında güzelin ne
olduğu sorunsalının çözümünden ziyade yeni sanat akımlarını motive etmiş, farklı tezlerle belki
de sanatın toplumsal farkındalığının sağlanmasına yol açmıştır. Mağara ve kaya resimleriyle
başlayan sanat serüveni, pişmiş toprak öncesi ve sonrasında üç boyutlu simgesel objelerle sanatın
ilk adımı kabul edilen sembolizmi sanat literatürüne almıştır. Buna karşın Tarih öncesi insanın
bu çabasının sanat olup olmadığı günümüzde tartışılmış olsa da konu, daha çok kültür
bilimlerince değerlendirilerek; Prehistorik eserlerin önemli bir kısmının sanatsal kaygı
barındırdığı ve zamanının sanat eserleri olduğu düşüncesi öne çıkmıştır.
Bugünün sanat kavramlarıyla tarih öncesi eserlerin değerlendirilmesi kuşkusuz sağlıklı sonuçlar
vermeyecektir. Günümüze iletilen bu kıymetli kültürel miras kapsamındaki eserleri zamanın
ruhunda yani “Zeitgeist” bir düşünsellikle ele almak daha kapsamlı bir kavramsallık
oluşturacaktır. Bu nedenle prehistorik eserler çağdaş estetik bakışla değil, kendi dönemlerinin
çağdaşları arasında göreceli olarak ele alınmalı ve kültürel miras öğeleri olarak
değerlendirilmelidir.
Anahtar Sözcükler: Sanat, Zanaat, Zeitgeist, Tarihöncesi, Kültürel Miras
ABSTRACT
Along with the efforts to search, find and define the beautiful since the Antiquity, aesthetic/art
descriptions have been made broadly conceptually and theoretically. We can say that the aesthetic
object, which is called beautiful and constitutes the form and content of the aesthetic practice of
the subject, which is found pleasant and beautiful by the senses in human experience, has a
cultural and spiritual determination not only with its physical qualities, but also within the
emotions and meanings it creates in us.
Despite all its descriptive discussions, art that exists with human beings is undoubtedly for
humans first of all. Although he continued his artistic adventure, which started with rock
paintings, while making his three-dimensional tools, only with their functionality, he made an
effort to direct these functional tools to artistic objects as he completed his development.
The descriptive confusion about art from the Ancient Period to the present has motivated new art
movements rather than solving the problem of what is beautiful, and perhaps has led to social
awareness of art with different theses. The adventure of art, which started with cave and rock
paintings, has included symbolism, which is accepted as the first step of art, into the art literature
with three-dimensional symbolic objects before and after terracotta. On the other hand, although
it is debated whether this effort of prehistoric man is an art or not, the subject is mostly evaluated
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by cultural sciences; The idea that a significant part of the prehistoric works had artistic concerns
and that they were works of art of the time came to the fore.
Evaluating prehistoric artifacts with today's concepts of art will certainly not yield healthy results.
Dealing with the works within the scope of this precious cultural heritage that has been
transmitted to our day in the spirit of the time, that is, with a “Zeitgeist” mentality will create a
more comprehensive conceptuality. For this reason, prehistoric artifacts should be considered
relatively among the contemporaries of their own period, not with a contemporary aesthetic point
of view, and should be evaluated as cultural heritage items.
Keywords: Art, Craft, Zeitgeist, Prehistory, Cultural Heritage
GİRİŞ
İnsanla birlikte bilinen geçmişi Paleolitik Dönem’e kadar giden Anadolu bulguları, insanın
“Homo sapiens neanderthalensis”den itibaren alet yapmaya başladığını göstermektedir. Düşünen
insan da dediğimiz “Homo sapiens sapiens” türüne dönüşümü ile taş aletler daha da geliştirilmiş,
kemikten iğne gibi delici aletler kullanıma sokulmuştur. Ayrıca av sahnelerini ve av hayvanlarını
betimleyen mağara resimleriyle düşünen insanın sanatsal yanının da ortaya çıktığı ön
görülmektedir. Bu ilk belirlemelerin sanatsal kaygıdan çok büyüsel anlamda korunma ve güç
kazanım amaçlı olduğu bazı kültür bilimcilerce ileri sürülse de diğer taraftan farklı görüşler öne
sürenler de bu ilk eserlerin yine de yetenek ve güzele erim kaygısını da inkâr etmemişlerdir.
Tarih öncesi süreci arkeologlar ve antropologlar dönemsel farklılıklarla açıklasalar da genel
kabulle yaklaşık Kalkolitik Dönem’in sonuna kadar olan dönem ya da Neolitik Dönem’e kadar
devam eden süreç, prehistorik dönemler olarak kabul görmüştür. Zaten insanla birlikte sanatın
da kökeni sorunsalı bu dönemleri ifade etmektedir.
Mağara resimlerinden anladığımız gibi sanat da insanla birlikte var olmuştur. Eski çağlardan
günümüze değin “sanat” (ars) sözcüğünün art arda edindiği anlamlar, insanoğlunun ürettiği
ürünlerin, doğanın ürünlerine oranla belirlenmesini sağlayan teknik ustalık (tekhne) ile
duyularımızla algıladığımız nesneleri bir beğeni tutumuna göre seçip sıralamaya yönelen özel
duygu arasındaki ayrışmaların bir sonucu olarak ortaya çıkmışlardır. Sanat ve sanat ürünleri
çağlar boyu ve farklı topluluklar tarafından çok farklı biçimlerde değerlendirilmiş ve bununla
birlikte bütün insanlık tarihi boyunca var olmuştur (Bozkurt, 2014:15).
İnsan tabiatının özünde barındırdığı güzele varım edimi, yaşadığı çağ ne olursa olsun yaşadığı
dönemin kültür evreninde gelişmiş, şekillenmiş ama her zaman özün değişmez parçası olmuştur.
Dolayısıyla hiçbir zaman özne nesnesiz, nesne de öznesiz kalmamıştır. Bu süje ve obje
ilişkisinin ortaya çıkarttığı duyumsallık içeriğinde sanat hep var olmuştur. Adına sanat da denilse,
zanaat da denilse kaygı hep güzele erişimdir.
İnsanların güzellik konusundaki farklı değerlendirmeleri ve yargıları, güzellik anlamında
güzelliğin, yani ideal güzelliğin farklılığından değil insanların güzel ideasından aldıkları payın
farklılığından kaynaklanır (Orman, 2017, s.49-50). Bu süreçte Antik Dönem filozoflarından
bugüne önermelerle farklı ortaya çıkan eleştirel yaklaşımlar, tüm sanat dallarını etkileyerek,
çeşitli ekollerin ve sanat akımlarının doğmasına neden olmuştur. Bu bağlamda en azından
simgesel sanatın (sembolizmin) ilk örneklerini veren tarih öncesi objeler zamanının sanat anlayışı
dışında tutulamaz.
SANAT, ZANAAT VE ESTETİK SORUNSALI
Estetik kavramının, 17. yüzyılda sanat ve zanaat tartışmalarının arasına üçüncü bir tanım olarak
girmesiyle bu yüzyıl öncesine değin sanat ve zanaatın kavramsal birlikteliği sona erdiği gibi üçlü
bir tartışma ortamı doğmuş oldu. Alexsander Baumgarten’in “Aesthetica” (1750) yapıtında
teknik bir terim olarak kullandığı “Estetik/duyu ve algı”, sanat felsefesinin de en önemli konusu
oldu.
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Sanattan alınan zevk de ikiye bölünüyordu; Güzel sanatlara özgü incelmiş zevk ile faydalı ya da
eğlendirici ürünlerden aldığımız zevkler. İncelmiş ya da derin düşünceye dayalı zevk, yeni bir
adla “estetik” adıyla anılır hale geldi (Shiner, 2004: 24). Yakın bir zamana kadar sadece sanat
felsefesinden bir kavram olarak kabul edilen estetik, yaklaşık otuz senedir sanat ve kültür
bağlamındaki düşünceleri ve söylemleri kapsadığı gibi, çoğu zaman eleştiri, kültür incelemeleri
ve sanat, mimari ve kent tarihi ile de pek çok ortak ilgi alanı geliştirmiştir (Erzen, 2011:11).
Estetik sanat kuramcılarına göre, ‘estetik’ ve ‘sanat felsefesi’ nin yer değiştirebilme sebebi,
tarafsız ve aynı sorgulamanın kuramsal olarak bağımsız isimleri olmaları değildir. Bunun sebebi,
daha çok sanatın özde estetik deneyimin bir aracı olmasıdır; yani ‘sanat’ ve ‘estetiğin’ taraflı
kullanımında, altta yatan kuramsal bakış açısı iki terimin birbirine göre, özellikle de sanatın
estetik açısından tanımlanabileceğidir (Carroll, 2012:237).
Estetik sanat kuramcılarına göre, ‘estetik’ ve ‘sanat felsefesi’ nin yer değiştirebilme sebebi,
tarafsız ve aynı sorgulamanın kuramsal olarak bağımsız isimleri olmaları değildir. Bunun sebebi,
daha çok sanatın özde estetik deneyimin bir aracı olmasıdır; yani ‘sanat’ ve ‘estetiğin’ taraflı
kullanımında, altta yatan kuramsal bakış açısı iki terimin birbirine göre, özellikle de sanatın
estetik açısından tanımlanabileceğidir (Carroll, 2012:237). Bütün insanlık tarihi boyunca var olan
sanatsal ve estetik anlayış, ilk çağlardan itibaren özellikle felsefede birçok düşünürün birbirini
tamamlayıcı ya da karşıtı önermeleri ve sınıflandırılmalarıyla günümüze değin var olmuştur.
Estetik nesne nedir diye düşündüğümüzde, nesnenin öznesiz olamayacağını, aynı şekilde öznenin
de nesne olmadan olamayacağını görürüz (Ünal, 2021:198). Bir başka deyişle; sanatçı kendi
eserinin kaynağıdır. Eser de sanatçının kaynağıdır. Biri olmadan diğeri olamaz. Tek başına biri
diğerinin yerine geçemez. Eser ve sanatçı, üçüncü bir unsur sayesinde hem kendi içlerinde hem
de karşılıklı bir ilişki içerisinde bulunurlar. Üçüncü unsur dediğimiz bu temel unsur sanatçıya ve
esere adını verir, bu ise sanattır (Heidegger, 2007: 9).
Güzel olarak isimlendirilen ve öznenin estetik pratiğinin biçim ve içeriğini oluşturan, estetik
nesne için, insan deneyiminde duyular tarafından hoş ve güzel bulunan nesnenin, yalnızca
fiziksel nitelikleriyle değil aynı zamanda bizde oluşturduğu duygular ve anlamlar dâhilinde de
kültürel ve tinsel bir belirlenim barındırdığı söyleyebiliriz. Güzel olarak nitelendirilen nesne,
zihnimizde çağrışımlar oluşturan ve de yaşama sevincini artıran izlenimleriyle güzeldir. Bu güzel
nesnenin ve güzelliğin öznenin algısında oluşturduğu belirlenimleri gösterir. Estetik bir deneyim
içinde özne yalın, fiziksel ve mekanik algının ötesine uzanır, tinsel ve kültürel bir algıya yönelir
(Orman, 2017:16).
Prehistorik eserleri, 20. Yüzyıl bakış açısıyla elbette kritik edebiliriz, ancak bu açıdan bakarak
Tarih öncesi eserleri “Zeitgeist” bağlamda, yani zamanın ruhunda ve toplumsal evreninde insanın
yarattığı sanat eserleri olarak görmek kuşkusuz çok aykırı gelmeyecektir.
TARİH ÖNCESİ ESERLERDE SANATSALLIK
Tarihte ilk sanat yapıtları, hayvan biçimli kazıma ve en büyük tanrının yani ana tanrıçanın küçük
heykelleri olarak doğmuştur (Mellaart, 1988:13). Üst Pleistosen’in başlarında, yani yaklaşık
100.000 ile 40.000 yıl önce dünyanın birçok yerinde alet yapan Buzul Çağı insanları, özellikle
yonga aletleri kapsayan taş endüstrileri oluşturuyorlardı (Braidwood, 1995:78). Ancak bu yonga
aletler, el becerisine dayalı tamamen işlevsel, sadece dönemlerinin zanaatı olarak
addedilebilirdi.
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Braidwood, prehistoryada sanatın başlangıcını işlevsel ürünlere oyma, kabartma ya da bezek türü
ilaveler yapıldığı dönemleri olarak göstermektedir. Sanat yapıtlarını ise, iki büyük gruba ayırır;
taşınabilir sanat yapıtları ve mağara resimleri ile heykeller. Taşınabilir sanat yapıtları kazımaları,
oymaları ve aletlerle silahları bezeyen kabartmaları içerir. Bıçaklar, bileyiciler, mızrak atıcıları
zıpkınlar ve bazen de basit kemik ve boynuz parçaları çoğunlukla oyularak bezeniyordu.
694

Bu çeşit cisimlerin yüzeylerine hayvanlar, oldukça soyut çiçek ve geometrik motifler işlenmiştir.
Taşınabilir yapıtların en ilginç örnekleri de kadınsı özellikleri olağanüstü vurgulanmış, bereketi
ve yaşamın doğuşunu simgeleyen Venüs heykelcikleridir (Braidwood, 1995:105). Sabit
konumlarda bulunan mağara duvarlarında ve açık alanlarda yapılan kaya resimleri de
dönemlerinin sanat eserleridir. Bu grubu oluşturan resim gruplarını, Buzul Çağının son
dönemlerinde görülen, soğuğa dayanıklı mamut, kıllı gergedan, ayı, yaban atı, yaban sığırı gibi
büyükbaş hayvan figürleri oluşturur.
Taş kap yapımı, yongalanmış taşları incelterek, küçülterek daha da kullanışlı hale getirdikleri
mikrolitler, kişisel süs eşyaları, takılar, boyalı kaya resimleri ile sembolizm anlayışında sanat ve
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en önemlisi daha düzenli, planlı mekân seçimleri ve farklı ritüelleri olan yeni bir toplumsal
düzen; artık tarımla, üretimle, yerleşik toplumsal yaşamla ve ardından çanak çömlekle
aydınlanacak yepyeni bir dönemin yani Neolitik Çağın habercisidir. Bu çağın belki de en önemli
gelişimi, tarım ürünlerinin kültüre alınmasıyla birlikte insanın pişmiş toprağı keşfetmesidir.
Arkeologların “yazısız zamanların dili” olarak adlandırdıkları seramik üretimi, sadece teknik bir
aşama değil aynı zamanda şekillendirildikleri formla, üzerine bezenen çizimlerle günümüze bilgi
aktaran çok önemli kültürel buluntulardır.
Önce şekillendirilip sonra da ısıl yöntemlerle sertleştirilerek işlevsel hale getirilen pişmiş toprak
ürünler, başlarda öncelikle kadının feminen özelliklerinde dolayı beslemek, yemek pişirmek,
erzak saklamak vb. amaçlı salt işlevsel kaplar olarak kadın tarafından onun becerileriyle üretildi.
Neolitik köyde, erkeklerin hayvan, kadınların bitki yetiştirmekle uğraşmaları biçiminde bir iş
bölümü görülür. Ancak, kadınların tahıl üretiminin ve hayvan yetiştiriciliğinin ev ekonomisi
içindeki uzantıları olan öğütme, pişirme ve yoğun tarım mevsimleri dışında çömlek kaplar
yapma, örme, dokuma gibi işlerle de uğraşmalarına bakarak; köylerde, neolitik ekonominin daha
çok kadınların çalışmalarına dayandığı söylenebilir (Şenel, 1982:159).
Plastik özelliğe sahip bir hammadde olan kilin şekillendirmeye daha uygun olması ve üretim
tekniklerinin yine bu dönemde daha da geliştirilmesi, üretilen salt işlevsel ve ergonomik pişmiş
toprak ürünleri gelişen teknolojisine koşut olarak farklılaştırmaya başlamıştı. Bu farklılaşma
işlevsellikle beraber sanatsal katkıları da içeriyordu. Gruplardan, topluma doğru gelişen, sosyal
yaşam ile birlikte kilin plastik yeteneğini de kullanıma sokan insan, yaşadıkları ortama dâhil
ettikleri işlevsel kap kacağını, mimari düzenini bu dönemde de sanata doğru evirmeye
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Kilin kullanımı, Neolitik Dönem genelinde çok amaçlı olarak kullanılmıştır. Yapı
izolasyonlarından ocak, fırın, ambar raflarından figürinlere, kap kacak yapımına kadar birçok
alanda kullanıldığını biliyoruz. Bu dönemin Anadolu’da en öne çıkan merkezleri, Çatalhöyük,
Çayönü ve diğer dönemlere/dönemlerden taşabilen merkezler olarak da Hacılar, Kuruçay ve
Hallan Çemi’yi sayabiliriz. En yoğun araştırılan ve bilinen yerleşmelerden biri Çatalhöyük’tür.
Buradaki sosyal ve kült anlayışla Neolitik değişimi rahatlıkla gözlemleyebiliriz.
Çatalhöyük’te yalnızca V-O tabakalarında çanak çömlek üretiliyordu. Fakat o zaman bile, tahta
ve hasır kapların kalıplaşmış biçimleri yerleşmenin sonuna dek toprak kapların biçimlerini
etkilemiştir. Bunlar koyu perdahlanmış kaplardır, fakat Çatalhöyük’te koyu renk çoğunlukla
yemek pişirmekte kullanılan kaplarla sınırlıdır ve V. tabakadan başlayarak devetüyü renkli kaplar
ortaya çıkar (X. tabakadan başlayarak kırmızı çanak çömlek görülür). IV. tabakada çekici
renklerle yapılmış benekler yaygındır ve ilk kırmızı boyalı çizgiler III ve II. tabakalarda görülürse

de oldukça enderdir (Mellaart, 1988:77).
Göller Bölge’sinde Neolitik ve Kalkolitik Dönemlerde, muhtemelen verimli kil yataklarının da
etkisiyle ileri bir çömlekçilik gözlenmektedir. Hacılar ve Kuruçay, çanak çömlekleriyle,
Çatalhöyük de özellikle pişmiş toprak figürinleriyle güzel örnekler sunmaktadır. Bu dönemlere
ait çömleklerdeki bezemeler ve kap formları, sadece işlevsellikle izah edilemeyecek kadar göz
alıcıdır. O dönem insanlarının bu çömlekleri yaparken kuşkusuz işlevsellikten öte kaygıları da
vardı. İşte bu bezeme ve form estetiği bize o dönemlere ait sanatsal kaygıları ifade etmektedir.
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Sanatın kökenine ulaşma ve başlangıç dönemleri konusunda yapılan tartışmalar, sanatın insanla
birlikte var olduğu konusundaki genel kabulle son bulmuştur. Dolayısıyla sanatın kökeni insanlık
tarihinin başlangıcıdır. İnsan duyumsallığı ve görüleri, yaşadıkları dönemlerin kültür evreninde
şekillenmiştir. Tinsel duyumsamalar, yetenekle bütünleşik olarak üretilen her
nesnede sanatsallığa bürünmüştür.
Estetik tarihi, insanların beğenilerinin yansıdığı çeşitli maddi kalıntılar üzerinden
kurgulanabilmektedir. Üst Paleolitik Dönem mağara resimleri ve pişmiş toprak kadın figürlerinin
sembolik anlamlar içermesiyle birlikte, dönemin estetik anlayışı bu sanat eserlerine yansımıştır.
Duvar resimleri, kabartmalar, heykeller, mimari tasarımlar, madeni eserler gibi pişmiş toprak
kaplar da kullanıldıkları dönemin estetik anlayışını yansıtabilmektedir. Pişmiş toprak kaplar
üzerine bazı sembollerin işlenmesi, bazı öyküleri anlatan resimlerin yapılması, zenginlerin
kullandığı kapların daha zarif biçimlendirilmesi ve bezenmesi de işlevsellikten farklı kaygıların
okunabileceği uygulamalar olarak değerlendirilecektir (Ökse, 2019:46).
İnsanlığın ilk sanat yaratıları olarak benimsenen prehistorik eserlerin sanat ve estetik
tartışmalarını bugünün estetik ve sanat kavramlarıyla yapmak şüphesiz çok da anlamlı
olmayacaktır. Prehistorik eserleri, zamanın ruhu da diyebileceğimiz “Zeitgeist” kavramsallıkla
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insanın ilk sanat eserleri olarak görmek ve kültürel bir gözle kabul etmek eserlerin sanat, estetik
ve kültürel değerlerine önemli katkılar sağlayacağı açıktır.
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TARİHSEL SÜREÇ İÇERİSİNDE ZİLE’NİN GELENEKSEL KENT DOKUSUNUN
DÖNÜŞÜMÜ
Öğr. Gör. Dr. Uğur DEMİRBAĞ
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Zile Meslek Yüksekokulu
ÖZET
Zile, Orta Karadeniz Bölümü Tokat’ın ilçelerinden biridir. Yerleşme bir kentte insanların kurmuş
olduğu sosyal ve ekonomik olarak yer anlamına gelmektedir. Zile Roma döneminde “Şehir”
unvanını almış olup o dönemde bir yere şehir diyebilmek için dini ve ticari bir yer olması
yeterliyken, günümüzde ise bir yere şehir diyebilmemiz için o yerin ne kadar nüfusa sahip olması
konusunda net bir tanım yoktur. Bununla birlikte yerleşme bölgelere ve hatta yörelere göre
değişiklikler göstermektedir. Kentin ilk yerleşimleri kale içinde ve eteklerinde kendini
göstermektedir. Zile ilçe merkezinde yirmi mahalle yüz on dört köy bulunmaktadır. Kale
eteklerinde ilk yerleşimler birlikte yeni organik dokular oluşmaya başlamıştır. Kalenin etek
kısmından başlayarak alanları eski mahalleler oluşturur. Cumhuriyet dönemi ile birlikte İstasyon,
Bahçelievler ve Güvenevler mahalleleridir. Eski mahallelerin sayısı yirmi olup günümüze aynı
sayıda gelmişlerdir. Kent günümüzde batıya doğru bir yönelim göstermiştir. Batıya doğru
yönelimle birlikte yeni bir kent dokusu ortaya çıkmakla birlikte yeni sokak dokuları ve betonarme
yapılarından oluşan konutlar inşa edilmiştir. Ancak Zile Kalesi eteğindeki eski mahalleler terk
edilse de ticari ve sosyal hayat kalenin eteklerinde geleneksel kent dokusunun olduğu yerde
canlılığını korumaktadır. Ticari ve sosyal hayatın yoğun olduğu geleneksel kent dokusu ile yeni
yerleşimin olduğu doku ile şehir kendi içerisinde bir bütünlük oluşturmaktadır. Bu bütünlüğün
oluşmasıyla birlikte hemen hemen şehrin her noktasında bir hareketlilik söz konusudur. Zile kent
merkezinin geleneksel kent dokusunun dönüşümünü çevre şehirlerle benzerlikleri ve farklılıkları
açısından bir karşılaştırmalı değerlendirmesi yapılmıştır. Çalışmada gerekli saha araştırması
yapılarak görseller tarafımca çekilip bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Bununla birlikte şehrin ve
geleneksel kent dokusunun olduğu yerlerin imar ve vaziyet planları gerekli kurumların
arşivlerinden yararlanılmış olup üzerinde düzenleme yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Zile, Geleneksel Kent Dokusu, Mahalle, Cadde, Dönüşüm
THE TRANSFORMATION OF THE ZİLE TRADITIONAL URBAN TEXTURE IN THE
HISTORICAL PROCESS
ABSTRACT
Zile is one of the districts of Tokat in the Central Black Sea Region. Settlemet means a social
and economic place established by people in a city. Zile was given the title of “City” in the
Roman period and while it was enough to be a religious and commercial place to call a place a
city at that time, today there is no clear definition of how much population a place should have
so that we can call it a city. However, the settlement varies according to regions and even regions.
The first settlements of the city can be seen inside the castle and on its outskirts. There are twenty
neighborhoods an done hundred and fourteen villages in the center of Zile district. The first
settlements on the outskirts of the castle began to form new organic textures. Starting from the
skirt of the castle, the old quarters form the areas. With the Republican period, İstasyon,
Bahçelievler and Güvenevler neighborhoods. The number of old quarters was twenty and they
have come to the present in the same number. Today, the city has shown a westward orientation.
Along with the emergence of a new urban texture with the westward orientation, new street
textures and residences consisting of reinforced concrete structures were built. However,
although the old quarters on the skirts of Zile Castle are abandoned, the commercial and social
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life preserves its vitality in the traditional urban fabric on the skirts of the castle. The traditional
urban fabric where commercial and social life is intense and the new settlement, the city creates
a unity within itself. A comparative evaluation was made of the transformation of the traditional
urban fabric of Zile city center in terms of similarities and differences with the surrounding cities.
In the study, the necessary field research was made and the visuals were taken by me and
transferred to the computer environment. In addition, the zoning and site plans of the city and the
places where the traditional urban texture is located, the archives of the necessary institutions
were used and arrangements were made on them.
Key words: Zile, Traditional Urban Fabric, Neighborhood, Street, Transformation
Giriş
Geleneksel kent dokusu bir şehrin ilk yerleşim yeri olarak tanımlanmaktadır. İlçe merkezinde yer
alan geleneksel kent dokusu kentsel sit alanı içerisinde yer almaktadır. Geleneksel kent dokusu
şehrin doğu tarafında yeni yerleşimin olduğu kısım ise kentin batı tarafında konumlanmıştır.
Zile’nin geleneksel kent dokusu üzerinde birçok dini ve sivil yapılar bulunmaktadır. Kent dokusu
üzerinde organik sokak dokularının varlığı devam etmektedir. Geleneksel kent dokusunun
olduğu yer aynı zamanda kentsel sit alanı içerisinde geçmektedir. Özellikle geleneksel konutların
çok fazla olduğu bir bölgedir. Kentsel sit alanının olduğu yer ticaretin yoğun olarak yaşandığı bir
bölümdür. Kent merkezinin genel olarak geleneksel kent dokusunun günümüze kadar olan
süreçte dönüşümü ele alınmıştır. Çalışma için yerinde saha araştırması yapılmıştır. Çalışmada
kullanılan görseller tarafımca çekilmiştir. Bununla birlikte sokak ve caddelerin konumlarını,
vaziyet planlarını gösteren projeler gerekli kurum ve kuruluşların arşivlerinden alınmıştır.
Zile’nin Coğrafi Konumu
Zile, Tokat’ın en önemli ilçelerinden biridir (Şekil 1). Tokat merkez ilçeye 67 km uzaklıkta
konumlanan bir şehir merkezidir (Şekil 2). Kent merkezi fazla engebeli olmayıp bir ova
görünümündedir (Şekil 3). Şehir merkezi topografya olarak batı – doğu uzantıda bir yayılım
göstermektedir. Bu uzantıda kent merkezi bir bütünlük göstermektedir. Eski yerleşim şehrin
doğusunda, yeni yerleşim kentin batısında yer almaktadır (Şekil 4).

Şekil 1: Zile ilçesinin harita içindeki konumu (Minaz, 2021)
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Şekil 2: Zile kent merkezinin uydu görünüşleri (URL – 1)
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Şekil 3: Kent merkezinin havadan görünüşü (URL – 2)

Şekil 4: Zile’nin genel görünüşü
Tarihsel Süreç İçerisinde Zile
Zile ilçe merkezinde yirmi mahalle yüz on dört köy bulunmaktadır. (URL - 1) Zile adı tarih
boyunca Zela, Zelitis, Zelid, Anzila, Gırgıriye (Karkariye), Zeyli, Silas olarak çeşitli
değişikliklere uğramıştır (Şekil 5). 1872 yılında kaza merkezi, 1923 mülkî ve idarî olarak Tokat
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iline bağlı ilçe statüsüne kavuşan Zile, 1855 ve 1922 yıllarında iki büyük yangın geçirmiştir. Düz
bir ova üzerinde kurulmuş olan Zile’nin hemen önünde Yeşilırmak’ın bir kolu olan Hoton Deresi
geçmektedir (URL – 2).
Zile’nin jeostratejik konumu sebebiyle, Zile’de kültürel ve siyasî bakımdan Lâtin, Rum, Pontus,
Arap, Türk ve yerli halkları arasında hızlı ve canlı bir tarih yaşanmıştır. XI. Y.Y.’da Danişment
daha sonra Selçuklu Türklerinin, bilâhare İlhanlıların, Ertana Oğullarının ve nihayet 1355’de
Kadı Burhaneddin’in eline geçen Zile, 1397’de Yıldırım Beyazıt tarafından Osmanlı topraklarına
katılmıştır (URL - 3)
Evliya Çelebi Seyahatnamesi‘ne göre 1643 yılında burada halı ve kilim dokumacılığının
gelişmesinden dolayı kentin bu ismi aldığı belirtilmektedir. Kısaca; Zile isminin nereden geldiği
hakkında kesin bir bilgi vermek mümkün değildir. Ancak, Amasyalı Strabon’un tarihçi ve
coğrafyacı olması ve Zelitis – Zela ismini eserinde kullanması, bu kelimenin çok eskiden beri
kullanıldığı izlenimini vermektedir (Şekil 6).

Şekil 5: Zile’nin genel görünüşü

Şekil

6:

Organik

sokakların

görünüşü
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Zile’nin Geleneksel Kent Dokusu
Geleneksel kent dokusu şehrin doğu yönüne doğru bir uzantı göstermektedir (Şekil 7). Kentsel
dokusunun olduğu yer kentsel sit alanı içerisinde yer almaktadır (Şekil 8). Zile şehir
yerleşimlerinde konutların yapı malzemesinde iklim önemliyken, mahallelerin plan tipinde ise
coğrafi unsurlar ön plana çıkmaktadır (Şekil 9). Eski yapıların olduğu mahalleler ve caddeler
genellikle iki ve üç katlı konutlardan oluşmaktadır (Şekil 10-11). Bu konutlar ahşap çatkı arası
kerpiç dolgu tekniğinde yapılmıştır. Konutların üst örtüleri çatı şeklinde olup üzerleri kiremit ile
kaplıdır. Kent dokusunun olduğu yerde yol ve kaldırımların çoğu günümüzde değişmiştir.
Bununla birlikte mevcut durumunu koruyan ve sürdürenler de vardır.
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Şekil 7: Zile şehir merkezi (Akın, 2011)
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Şekil 8: Geleneksel kent dokusundaki mahalleler Şekil 9: Geleneksel dokuyu çevreleyen
dereler
(Seçkin, 2010)
(Seçkin, 2010)

Şekil 10: Ana artelerin görünüşleri
görünüşleri
(Seçkin, 2010)
Mahalle ve Caddeler
Amasya Caddesi

Şekil 11: Ana arterler ve sokakların
(Seçkin, 2010)
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Zile ilçe merkezinde geleneksel kent dokusunun yoğun olduğu en önemli caddelerden biridir
(Şekil 12). Caddenin sağında ve solunda geleneksel konutlar yer almaktadır (Şekil 13). Kent
merkezinin ticaretin ve sosyal hayatın yoğunlaştığı en önemli caddelerden biri olarak
görülmektedir (Şekil 14). 2018 yılında Amasya Caddesi’nde bazı konutların restorasyonu
yapılmakla birlikte restorasyon süreci günümüzde yarım kalmıştır.

Şekil 12: Amasya Caddesi vaziyet planı
(Seçkin, 2010)
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Şekil 13: Amasya Caddesi sokak yerleşimi (Akın, 2011)

Şekil 14: Amasya Caddesinin görünüşü (URL – 3)
Amasya Caddesinde restorasyonu yapılmış geleneksel konutlar bulunduğu gibi restorasyonu
yapılmamış olanlar da yer almaktadır (Şekil 15-16). Amasya Caddesi yaklaşık dokuz on adet
sokağa açılmaktadır (Şekil 17-18). Cadde sokaklara göre daha geniş yapılmıştır. (Şekil 19-2021-22). Bunlardan bazıları İpek Sokağı, Gazneli Sokak, Özden Sokağı, Kabutlu Sokak, Tahir
Efendi Sokağı ve Sepetçi Sokağıdır.
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Şekil 15 – 16: Amasya Caddesinin genel görünüşü (URL – 4)

Şekil 17 – 18: Amasya Caddesinin diğer görünüşleri
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Şekil 19 – 20: Amasya Caddesinin diğer görünüşleri
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Şekil 21 – 22: Amasya Caddesinin diğer görünüşleri
İpek, Gazneli, Özden ve Kabutlu Sokakları
İpek Sokağı dar şeklinde olmuş olup günümüzde kaldırımları ve yolları değişmiştir (Şekil 23).
Gazneli Sokağı uzunluğu küçük olmakla birlikte çıkmaz bir sokağı oluşturur (Şekil 24). Özden
Sokağı diğer sokaklara göre daha geniştir (Şekil 25). Kabutlu Sokağının kaldırımları değişmiş
olup günümüzde kilit taşı ile yapılmıştır (Şekil 26).

Şekil 23: İpek Sokağı görünüşü

Şekil 24: Gazneli Sokağı görünüşü

Şekil 25: Özden Sokağı görünüşü

Şekil 26: Kabutlu Sokağı görünüşü

Tahir Efendi Sokağı, organik sokak dokuları arasında sokak uzunluğunun en fazla olduğu
sokaklardan biridir (Şekil 27). Sepetçi Sokağı dar şeklinde yapılmış olup yollar kilit taşıyla
kaplanmıştır (Şekil 28).
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Şekil 27: Tahir Efendi Sokağı görünüşü

Şekil 28: Sepetçi Sokağı görünüşü

Durmelik Sokağı
Durmelik Sokağı söylentilere göre Melik Ahmet Gazi bu sokağın başına geldiği zaman “Dur Ya
Melik!” denmiş; onun için buranın adı “Dur-Melik Sokağı” olarak kalmıştır (Şekil 29-30). Bir
başka rivayette 723 yılında hayatını kaybeden İlhanlılar ümerasından Arslan Bey’in kızı
Dürrümelik Hanım’a da nispet edilmektedir (Şekil 31-32). (çağıltı).
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Şekil 29 – 30: Durmelik Sokağı genel görünüşleri

Şekil 31 – 32: Durmelik Sokağı genel görünüşleri
Kayacıklı Sokağı
Kayacıklı Sokağı, Turhal yolu üzerinde olup kent merkezinin doğusunda yer almaktadır (Şekil
33). Sokak oldukça dar olup sokağın iki tarafında geleneksel konutlar bulunmaktadır (Şekil 34).
Konutların genellikle restorasyonu yapılmamıştır (Şekil 35). Yol ve kaldırımlar organik bir
yapıya sahiptir (Şekil 36).
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Şekil 33: Kayacıklı Sokağı vaziyet planı
(Seçkin, 2011)

Şekil 35: Kayacıklı Sokağının genel görünüşü
görünüşü

Şekil 34: Kayacıklı Sokağı vaziyet planı
(Seçkin, 2011)

Şekil

36:

Kayacıklı

Sokağının

diğer
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Kör Hüseyin Caddesi
Amasya caddesinin paralelinde konumlanan cadde, Amasya caddesinden sonra dokusu
bozulmamış en uzun ikinci caddesidir (Şekil 37). İki çıkmaz sokak ile on iki sokak bu caddeye
açılmaktadır (Şekil 38). Adını Zile’ye kendi imkanları ile su getirip çeşmeler yaptıran Kör
Hüseyin adlı kişiden almaktadır. Bu cadde üzerindeki geleneksel konutlar genellikle bitişik
nizamda inşa edilmiştir (Şekil 39). Cadde üzerinde dört adet tescilli geleneksel konut yer
almaktadır (Şekil 40).

Şekil 37: Kör Hüseyin Caddesi vaziyet planı
(Seçkin, 2011)

Şekil 38: Kör Hüseyin Caddesi vaziyet planı
(Seçkin, 2011)
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Şekil 39 – 40: Kör Hüseyin Caddesinin genel görünüşleri

Şehit Bekir Caddesi
Amasya Caddesine açılan caddelerden biridir. Cadde eğimli bir kota sahip olup sağda ve solda
geleneksel konutlar yer almaktadır (Şekil 41).
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Şekil 41: Şehit Bekir Caddesinin genel görünüşü
Alacamescitzir ve Alacamescitbala Mahalleleri
Alacamescitzir ile Alacamescitbala mahalleleri, Amasya Caddesi bitiminde yer alan
mahallelerdir (Şekil 42-43). Mahallenin her iki tarafında geleneksel konutlar yer almaktadır
(Şekil 44-45). Daha önce arnavut kaldırımı olan yol daha sonradan asfalt şeklinde yapılarak
değiştirilmiştir (Şekil 46-47-48-49).
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Şekil 42 - 43: Alacamescitzir mahallesinin görünüşleri
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Şekil 44 - 45: Alacamescitbala mahallesinin görünüşleri

Şekil 46: Diğer sokakların görünüşü

Şekil 47: Diğer sokakların görünüşü
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Şekil 48: Diğer sokakların görünüşü

Şekil 49: Diğer sokakların görünüşü

Diğer sokak ve mahallelere bakıldığı zaman Amasya Caddesine açılan geleneksel organik sokak
dokuları ile benzerlik göstermektedir (Şekil 50-51). Yollar genellikle kilit taşı ile kaplanmıştır.
Geleneksel konutların üst örtüleri ve üst kat çıkmaları sokağa bir gölgelik sunmaktadır. Genel
olarak sokakların yolları bozuk bir haldedir (Şekil 52-53).
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Şekil 50: Diğer sokakların görünüşü

Şekil 51: Diğer sokakların görünüşü

Şekil 52: Diğer sokakların görünüşü

Şekil 53: Diğer sokakların görünüşü

Zile’nin Günümüzdeki Durumu
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Kent merkezinin doğusunda kentsel sit alanının geleneksel konutların fazla olduğu bölgede
ticaret yoğun olarak devam etmektedir. Günümüzde kentin batısına doğru bir göç hareketi
başlamıştır. Geleneksel kent dokusunun olduğu yerde sosyal yaşam devam etmekle birlikte
ticaretin en fazla olduğu yerdir. Kent merkezi günümüzde batıya doğru bir yöneliş
göstermektedir. Zamanla ihtiyaçların artması ve farklılaşması insanları batıya yeni yerleşim
yerleri inşa etmeye zorlamıştır. Yeni yerleşim yerinde geleneksel konutlar bulunmamaktadır.
Genellikle bu yerleşim yerinde betonarme şeklinde yapılan çok katlı binalar bulunmaktadır. Bu
binaların önlerinde bahçe ve otopark girişleri yer almaktadır. Ticaret hanelerinin çok az olduğu
bir kesimi oluşturmaktadır. Yeni yerleşim yerinde yollar daha geniş bulvar şeklinde yapılmıştır.

Şekil 54 – 55: Zile’nin günümüzdeki görünüşleri
Sonuç
Zile ilçe merkezi tarihsel geçmişi olarak Tokat’ın en önemli ilçelerden biridir. Kent merkezi
engebesi az ova bir görünüm şeklindedir. Şehir batı – doğu uzantısında bir bütünlük
göstermektedir. Geleneksel kent dokuları her şehirde ayrı bir öneme sahiptir. Organik sokak
dokuları, mahalleler ve caddeler geleneksel kent dokusunun birer parçalarıdır. Bununla birlikte
arnavut kaldırımları da bu dokunun diğer öğeleridir. Kent merkezinin doğu kısmı geleneksel kent
dokusunun kentsel sit alanının olduğu yerdir. Şehir merkezinin batı bölümü ise yeni
yerleşimlerinin olduğu yerdir. Geleneksel kent dokusunun olduğu yer ticaretin yoğun olarak
yapıldığı yerken, yeni yerleşim yerinin olduğu bölge daha çok toplumsal yaşantının geçtiği yer
olarak bilinmektedir. Geleneksel kent dokusunun olduğu eski yerleşim yerlerinin olduğu yerde
organik sokak dokuları, kaldırımlar, yollar ve geleneksel evler oldukça fazladır. Kaldırımların ve
yolların çoğu değişmiştir. Günümüzde ihtiyaçların artması ve farklılaşmasından dolayı insanlar
kent merkezinin batısına doğru göç etmiştir. Yeni yerleşim yerlerinde betonarme şeklinde çok
katlı apartmanlar bulunmaktadır. Bununla birlikte villa ve yalı gibi yapı tiplerine de
rastlanılmaktadır. Bununla birlikte bu yerleşim yerlerinde sokak ve caddeler daha geniş bir
şekilde yapılmış olup bulvar şeklindedir. Bahçe ve park alanları da yeni yerleşim dokularının
olduğu yerde gözlenmiştir.
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ÖZET
Bu çalışmada derin öğrenme konusu ele alınmış ve derin öğrenme modellerine ilişkin bir
uygulama yapılmıştır. Derin öğrenme, belirli verilerle yapay zekanın eğitilmesi ve nihayetinde
de çıktıların isabetli bir şekilde tahmin edilmesinin sağlanması yöntemidir. Bu yöntem gerek özel
hayatta gerekse iş hayatında yaygınca kullanılmakta ve yaşamımızı kolaylaştırmaktadır. Bu
çalışmada derin öğrenme modellerinden Evrişimli Sinir Ağlarına (ESA) odaklanılmıştır. ESA,
peş peşe birden fazla eğitilebilir bölümden oluşan ve AlexNet, GoogLeNet, ResNet, Xception
gibi farklı modellerin bulunduğu bir ağdır. Literatür incelendiğinde bu ağlardan AlexNet ve
GoogLeNet’in yaygınca kullanıldığı görülmüş ve bu ağların doğruluk oranlarına ilişkin farklı
bulguların olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle çalışmada AlexNet ve GoogLeNet derin öğrenme
ağlarının sınıflandırma başarısı karşılaştırılmıştır. Bu doğrultuda, özellikle orta yaşın üzerindeki
kişilerde geri dönüşü olmayan körlüğün önde gelen nedenlerinden biri olan Yaşa Bağlı Makular
Dejenerasyon (YBMD) tipleriyle karşılaştırma yapılmıştır. Çalışmada YBMD hastalığının
tiplerinden koroid neovaskülarizasyonu (Choroidal Neovascularization - CNV) ve Drusen,
normal göz görüntüsü de dikkate alınarak GoogLeNet ve AlexNet ağlarıyla incelenmiştir.
YBMD’yi sınıflandırmak için 2100 adet etiketli Optik Koherens Tomografi (OKT) görüntüleri
ile ESA eğitilmiştir. Eğitilmiş olan ESA, 900 OKT görüntüsü ile test edilmiştir. Daha sonra
eğitim ve test için kullanılan ESA modellerinden olan GoogLeNet ve AlexNet derin öğrenme
başarı düzeyleri birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Elde edilen bulgular GoogLeNet derin öğrenme
ağının 0,91, AlexNet derin öğrenme ağının ise 0,90 oranında bir doğruluk elde ettiğini
göstermiştir. Dolayısıyla kullanılan OKT veri setinde AlexNet ve GoogLeNet derin öğrenme
ağlarının başarı oranlarının birbirine yakın olmakla birlikte, 0,91 oranı ile GoogLeNet ağının
AlexNet ağına oranla daha başarılı bir sınıflandırma yaptığı bulgusuna ulaşılmıştır. Çalışmadaki
bu bulgunun literatürdeki çalışma bulgularıyla kıyaslaması yapılmıştır.
Anahtar sözcükler: Derin öğrenme, ESA, AlexNet, GoogLeNet, CNV, Drusen

A COMPARISON OF ACCURACY RATES OF ALEXNET AND GOOGLENET DEEP
LEARNING MODELS IN IMAGE CLASSIFICATION
ABSTRACT
In this study, the subject of deep learning was discussed and an application was made on deep
learning models. Deep learning is a method of training artificial intelligence with certain data
and ultimately ensuring that the outputs are predicted accurately. This method is widely used in
both private and business life and makes our life easier. In this study, Convolutional Neural
Networks (CNN), which is one of the deep learning models, is focused on. CNN is a network
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that consists of multiple trainable parts in a row and has different models such as AlexNet,
GoogLeNet, ResNet, Xception. When the literature is examined, it has been seen that AlexNet
and GoogLeNet, which are among these networks, are widely used and it has been determined
that there are different findings regarding the accuracy rates of these networks. For this reason,
classification success of AlexNet and GoogLeNet deep learning networks was compared in this
study. In this direction, a comparison was made with Age-Related Macular Degeneration (AMD)
types, which is one of the leading causes of irreversible blindness, especially in people over
middle age. In the study, Choroidal Neovascularization (CNV) and Drusen, which are the types
of AMD disease, were examined with GoogLeNet and AlexNet networks, taking into account
the normal eye image. CNN was trained with 2100 labeled Optical Coherence Tomography
(OCT) images to classify AMD. The trained CNN was tested with 900 OCT images. Then, deep
learning achievement levels of GoogLeNet and AlexNet, which are CNN models used for
training and testing, were compared with each other. The findings showed that GoogLeNet deep
learning network achieved an accuracy of 0.91 and AlexNet deep learning network achieved an
accuracy of 0.90. Therefore, although the success rates of AlexNet and GoogLeNet deep learning
networks were close to each other in the OCT dataset used, it was found that GoogLeNet (with
a rate of 0.91) was more successful in classification than AlexNet. This finding in the study was
compared with the findings of the studies in the literature.
Keywords: Deep Learning, CNN, AlexNet, GoogLeNet, CNV, Drusen
GİRİŞ
Yapay zekâ ortaya atıldığı ilk tarihten bu yana birçok alanda kullanılmış ve farklı birçok
teknolojide kendisini göstermiştir. Yapay zekanın bir alt kolu ve çekirdeği niteliğinde olan
makine öğrenimi de bu doğrultuda yaygınca kullanılmıştır (Wang vd., 2021). Makine öğrenimi,
geçmiş verilerden ilgili algoritmalar aracılığıyla öğrenmenin gerçekleştiği ve nihayetinde de
insanların öğrenme davranışının simüle edildiği bir disiplindir (Ayodele, 2010). Bu disiplinde
derin öğrenme, yeni ve çok yaygın kullanılan bir alandır. Derin öğrenme, görüntü, nesne, ses
tanıma ve kanser teşhisi gibi birçok alanda kullanılan (Zhu vd 2018) ve derin sinir ağı olarak da
adlandırılan etkili ve verimli bir versiyondur (Wang vd., 2021). Derin öğrenmede, sinir ağları ile
yapılan öğrenme işlemi yüksek katman sayısına sahip modellerle gerçekleştirilir (Salur 2021) ve
büyük miktarda veriden öğrenme sağlanarak insan davranışı taklit edilir. Bu öğrenmede makine
öğreniminden farklı olarak, veri ön işlemenin bir kısmı ortadan kalkar (Kaya, 2021). Dolayısıyla
derin öğrenme, çok sayıda işleme katmanından oluşan hesaplama modellerinin, çok sayıda
soyutlama düzeyiyle verilerin temsillerini öğrenmesine olanak sağlar (LeCun vd., 2015).
Literatür incelendiğinde derin öğrenme için farklı modellerin bulunduğu görülmektedir. Bu
modellerden başlıcaları ZFNet, GoogLeNet, AlexNet, Microsoft RestNet ve R-CNN’dir (İnik ve
Ülker, 2017). Bu çalışmada bu modellerden yaygınca kullanılan ve farklı çalışmalarda
karşılaştırması yapılan (Özsoy ve Taşkın, 2021; Kalaiarasi ve Esther Rani, 2021; Khan vd. 2021)
AlexNet ve GoogLeNet modelleri kullanılmıştır. AlexNet, 2012 yılındaki ImageNet
yarışmasında sınıflandırma alanında yüksek başarı göstererek adını duyuran bir modeldir. Bu
modelde sekiz öğrenilmiş katman, beş evrişim katmanı ve üç tam bağlantılı katman bulunur
(Almisreb vd., 2018). GoogLeNet, 2014 yılındaki ImageNet yarışmasında birinci olan bir
modeldir. GoogLeNet’in 2014 yılında 2012 yılındaki nazaran (başarı oranı %89,06) daha yüksek
başarı elde etmiş ve %93,33’lük bir başarı oranına ulaşarak yaygınca kullanılmaya başlanmıştır.
Bu model 22 katmandan oluşan ve AlexNet’teki gibi sıralı yerine paralel kullanılan ve bu nedenle
de hesaplama maliyeti ve bellek açısından fark yaratan bir modeldir (Özsoy ve Taşkın, 2021).
AlexNet ve GoogLeNet’e ilişkin bu açıklamalar derin öğrenme modellerinde amaç aynı olsa da
yöntemin ve izlenen süreçlerin değişebildiğini, elde edilen başarı oranında ise farklılıkların
ortaya çıkabildiğini göstermektedir.
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Bu çalışmada da bu durum dikkate alınmış ve AlexNet ve GoogLeNet arasında başarı oranında
farklılığın olup olmadığı, var ise, ne düzeyde ve hangi model lehinde gerçekleştiği incelenmiştir.
Modeller arasındaki başarı oranı farklılığında göze ait normal, drusen ve koroid
neovaskülarizasyonu (CNV) görüntüleri kullanılmıştır. Drusen, gözdeki bir katman altında
(retina pigment epiteli) ekstraselüler olarak nitelendirilen maddenin birikmesi sonucu ortaya
çıkan durumu ifade etmektedir (Hocaoğlu vd., 2017). CNV, çeşitli hastalıklarla ilişkili olarak
koroidden kaynaklanan yeni damarların Bruch membranı geçmesi ve retina altına ve iç
katmanlarına doğru büyümesiyle ortaya çıkan ve görme kaybına da yol açabilen bir
komplikasyondur (Soylu ve Çoban Karataş, 2017).
Çalışmada yukarıda ifade edilen göz durumlarını tespit etmede AlexNet ve GoogLeNet derin
öğrenme modelleri kullanılmış ve bu modellerin başarı oranları karşılaştırılmıştır. Literatür
incelendiğinde bu modelleri kullanan ve performanslarının farklı olduğunu öne süren
çalışmaların olduğu görülmüştür. Örneğin Özsoy ve Taşkın’ın (2021) göğüs röntgenlerini
kullandığı çalışmada GoogLeNet’in, AlexNet’e göre doğruluk oranı açısından daha başarılı
olduğu sonucu elde edilmiştir. Lee ve Nam (2021) çalışmasında kanser tedavisinde ilaca yanıt
verme konusunda AlexNet ve GoogLeNet’in, LASSO'ya kıyasla daha iyi performans
gösterdiğini belirlemiştir. Khan ve arkadaşları (2021) ise çalışmalarında epileptik nöbetlerin
otomatik olarak tanınması noktasında AlexNet’in, GoogLeNet ve SqueezeNet’e göre doğruluk
oranının daha yüksek olduğunu tespit etmişlerdir. Bu araştırma bulguları, derin öğrenme
modellerinin performansının farklı olduğunu açıkça göstermektedir. Bu araştırma bulguları da
dikkate alınarak çalışmamızda AlexNet ve GoogLeNet modellerinin doğruluk oranları
karşılaştırılmıştır.

MATERYAL VE METOT
Yapılan bu çalışmada Drusen, CNV ve hastalık bulunmayan gözlerde tespitlerde bulunmak için
gerekli Optik Koherens Tomografi (OKT) veri seti, açık erişimli Kaggle web sitesinden elde
edilmiştir (Kaggle, 2022). Bu veri setinden toplam etiketlenmiş 1000 Drusen, 1000 CNV ve 1000
Normal olmak üzere 3000 adet görüntü kullanılmıştır. Veri setinde bulunan OKT görüntülerinin
eğitimi için %70 ve testi için %30 oranında bir ayrıştırılma yapılmıştır (Polat, 2021) (Şekil 1).

Şekil 1. Veri setinin kullanımı
VERİ SETİNDE BULUNAN GÖRÜNTÜLERİN SINIFLANDIRILMASI
OKT görüntüleri incelenerek retina üzerinde Drusen ve CNV varlığı hakkında bilgi
edinilebilmektedir. Yaşa bağlı makular dejenerasyon (YBMD) hastalığı bulunmayan bir insanda
retina epiteli düz iken bu hastalığa sahip olan insanlarda bu düz epitel yapıların yerini tepecikli
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yapılar almaktadır. YBMD hastalığı bulunan bir insana ait OKT örnek Drusen görüntüsü Şekil
2’de verilmiştir.

Şekil 2. Drusen görüntüsü
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YBMD hastalığı bulunan bir insana ait OKT örnek CNV görüntüsü Şekil 3’te verilmiştir.

Şekil 3. CNV görüntüsü
YBMD hastalığı bulunmayan bir insana ait örnek OKT görüntüsü Şekil 4’te verilmiştir.
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Şekil 4. YBMD hastalığı bulunmayan göze ait OKT görüntüsü
DENEYSEL ÇALIŞMA
Çalışmada Drusen, CNV ve hastalık bulunmayan gözlerin tespiti için Evrişimli Sinir Ağlarından
(ESA) yararlanılmıştır. Veri setinde bulunan Drusen, CNV ve Normal etiketli OKT görüntüleri
bu ağın eğitilmesi amacıyla kullanılmıştır. Kullanılan ESA’da en popüler ağlardan AlexNet ve
GoogLeNet derin öğrenme ağları seçilmiş ve bu ağlar arasında sınıflandırma başarısı
kıyaslanmıştır. Derin öğrenme akış şeması Şekil 5’te verilmiştir.

Şekil 5. Derin öğrenme akış şeması
Çalışmadaki derin öğrenme ağlarının eğitilmesi için kullanılan bilgisayarda NVidia RTX 4000
Quadro GPU kartı ve 128 GB RAM donanımları bulunmaktadır. Ağlar eğitilirken doğrulama
veri setindeki devir-doğruluk oranının artışı ve devir-kayıp oranının her adımda azalışı
gözlemlenmiştir. Şekil 6’da AlexNet derin öğrenme ağına ait devir-doğruluk ve devir-kayıp
grafikleri verilmiştir.

Şekil 6. AlexNet derin öğrenme ağına ait devir-doğruluk ve devir-kayıp grafikleri
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Şekil 7’de GoogLeNet derin öğrenme ağına ait devir-doğruluk ve devir-kayıp grafikleri
verilmiştir.

Şekil 7. GoogLeNet derin öğrenme ağına ait devir-doğruluk ve devir-kayıp grafikleri
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Çalışmada ağların eğitilmesi 0.001 öğrenme oranında, 80 devir ve 5 epok boyunca devam
etmiştir. Görüldüğü üzere doğruluk oranı her devirde artmış bunun yanı sıra hesaplanan kayıp
her devir sonrası azalış göstermiştir.
Eğitim sonunda değerlendirilmesi gereken parametreler doğruluk (1), kesinlik (2), duyarlılık (3)
ve F1 skor (4) değerleri Tablo 1 de verilmiştir. Bu değerlere ait formüller aşağıda sunulmuştur.
Doğruluk= TP+TNTP+TN+FP+FN
(1)
Kesinlik= TPTP+FP

(2)

Duyarlılık= TPTP+FN

(3)

F1 Skor=(Duyarlılık-1+Kesinlik-12)-1

(4)

Yukarıdaki formüllerde gerçek pozitif (TP), modelin pozitif sınıfının doğru bir şekilde
öngördüğü ile sonuçlanırken, gerçek negatif (TN), modelin negatif sınıfının doğru bir şekilde
tahmin edildiği sonuçtur. Yanlış pozitif (FP), modelin pozitif sınıfının yanlış tahmin ettiği bir
sonucu, yanlış negatif (FN) ise modelin negatif sınıfının yanlış tahmin ettiği sonucunu ifade
etmektedir (Anwar ve Zakir, 2020). Doğruluk, tüm tahminler arasından doğru tahminlerin toplam
sayısıdır. Kesinlik değeri, pozitif olarak tahmin edilen verilerin kaç tanesinin gerçek sınıfının
pozitif olduğu bilgisini vermektedir. Duyarlılık değeri, pozitif olarak tahmin edilmesi gereken
verilerin kaç adedinin pozitif olarak tahmin edildiği bilgisini vermektedir. F1 skor ise kesinlik ve
duyarlılık arasındaki harmonik ortalamadır (To vd., 2021).
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Tablo 1. Ağların hesaplanan parametreleri
Ağlar
Doğruluk Kesinlik Duyarlılık F1 Skoru
AlexNet
0.9044
1.00
0.9044
0.9044
GoogLeNet 0.91
1.00
0.91
0.91
Tablo 1’deki bulgular çalışmada kullanılan AlexNet ağı ile 0.90 F1 skoru ve GoogLeNet ağı ile
0.91 F1 skorunun elde edildiğini göstermiştir.
SONUÇ
Bu çalışmada ESA kullanılarak Normal, Drusen ve CNV göz tespitinin yapılmasında OKT
görüntülerinin kullanılmasının mümkün ve yüksek doğrulukta olduğu belirlenmiştir. Doğruluk
değeri incelendiğinde çalışmada kullanılan AlexNet ve GoogLeNet derin öğrenme ağlarının
sonuçlarının birbirine yakın olduğu, ancak AlexNet ağının etiketlenmiş olan OKT veri setini
sınıflandırma performansının GoogLeNet ağına oranla nispeten daha düşük olduğu
gözlemlenmiştir. Bu bulgu literatürde Özsoy ve Taşkın’ın (2021) bulgusuyla paralelken, Khan
ve arkadaşlarının (2021) bulgusuyla çelişmektedir. Çeşitli sağlık kuruluşlarından veriler elde
edilerek veri setinin artırılması ile bu başarımların daha da artacağı öngörülmektedir.
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Abstract
The study investigated students’ achievement in basic science and computer science using
activity based approach. The specific objective of the study were to determine students’
achievement in basic science and computer science using activity – based approach. The study
adopted pre-test-posttest control in quasi-experimental design. A sample off Eighty (80) Basic
science students and Eighty (80) computer science students were selected from J.S.S II in
educational district V of Lagos State. The instrument used for collection of data was
Achievement Test in Basic Science
(ATBS) and Achievement Test in Computer
Science (ATCS). A 60 items Basic Science Achievement Test (BSAT) and Computer Science
Achievement Test (CSAT) with reliability co-efficient of 0.98 and 0.76 was administered, the
data connected will analyze using the analysis of co – variance. The findings revealed significant
difference in the academic performance between the experimental groups exposed to the activity
– based teaching strategy when compared to the control group exposed to the traditional lecture
method. Learners in the activity – based approach group demonstrated better achievement in
Basic science and computer science than their counterparts in convectional group. Based on the
findings, it is recommended that government should provide well equipped science laboratories
for effective teaching and learning of science concepts from which activity - based approach can
be utilized to improve students’ academic achievement in Basic science and Computer science.
Keywords: Comparative, Student’s Achievement, Basic Science, Computer Science, Activity.

Introduction
Comparative study is an overview means of examining two or more variables to discover the
differences and similarities in order to understand it more. Emphasis is therefore made on the
areas of Basic science and computer education in this paper so as to obtain students’ relative
details. However, it should be noted that basic science is the bedrock for all science subjects in
junior secondary school. This basically led to its inclusion in the school curriculum.
Having a solid foundation in science entails making students have deep interest in science
through basic science right from their junior secondary school level of education. Computer
science education is imperative in any country all over the world and Nigeria as a growing
country needs technological transformation to enhance development in the fields of education
and the nation as a whole. Learning environment will not be conducive for students until a teacher
devise a golden strategy for teaching (Bonwell and Erison 1991). It has been observed that
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activity based method is the corner stone of better intellectual development and it leads to critical
pedagogy.

Related literature
A lot of research studies had been carried out in basic science and computer science education in
an attempt to improve the standard of the teaching and learning of science. Many students at this
level have been reported not to benefit from the curriculum because of their dismal performance
in these subjects. (Afuwape, 2007; Balogun, 1992; Afuwape and olatoye, 2007).
Afuwape and Olatoye (2007), observed that this has prevented many of them from offering core
science subject or even performing better in this core science subject at senior secondary school
level. It should be noted that learning is structured by teacher in an activity-based learning
approach so that students work using combined effort in collaborative learning groups
The methods used in teaching science in secondary school is observed not to be good enough for
acquiring skills in science processes. Such methods include field trip, demonstration, group work,
laboratory activities, direct observation, drill, lecture, recitation, seminar, reading, and
programmed instruction.

Methodology
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Hypothesis 1
Ho : There is no significant difference in the mean achievement scores of students taught energy
using activity based methods and traditional method as measured by the pre administered test.
1

Table 1: Mean achievement scores and standard deviation of J.S.S II students taught energy with
activity based methods and traditional methods as measured by the pre-administered test.
Group

N

Mean (x) S.D d.f

Experimental 80 4.57

T

cal

T

tab

3.90

Group 1
158 5.63 1.99

Control

80 2.50

Group 1

Result Analysis I

2.40
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From the table above the calculated t-value (5.63) is greater than critic value (1.99) at 0.05
significance level. Thus the null hypothesis which states that there is no significant difference in
the means achievement scores of students taught energy using activity base method and
traditional method as measured by pre administer test is rejected. Therefore the alterative
hypothesis is upheld. This implies that J.S.S II students taught energy with activity based methods
perform better than their counter part taught with traditional methods.

Hypothesis II: There is no significant difference in the means achievement scores of students
taught operating system using activity based method and traditional method as measured by the
post administered test.
Table 2: Mean achievement scores and standard deviation of J.S.S II students taught operating
system in the activity based methods and traditional methods as measured by post administer
test.
Group

N

Mean (x) S.D d.f

Experimental 80 10.50

T

cal

T

tab

9.52

Group 1
158 2.40 1.98

Control

80 7.30

0.86

Group 1

Result Analysis II
From the table above the calculated t-value (2.40) is greater table value (1.98) at 0.05 level of
significance. Therefore, the null hypothesis which stated that there is no significant difference in
the means achievement scores of students taught operating system using activity based method
and traditional method as measure by post administer test is rejected.
Thus, the alternative hypothesis is upheld. Table 2 shows a mean difference of 9.52 in the posttest scores of the two groups recorded higher academic performance in the mean scores of 10.50
than her control group counterpart with a mean academic performance of 7.30. This implies that
students taught operating system using activity based methods perform better than those exposed
to traditional lecture method.
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Discussion & Conclusion
This study was conducted with the purpose of comparing the students’ achievement in basic
science and computer using activity-based approach. The findings of the study showed the
significant achievement of students among the two groups of leaners in basic science and
computer science due to the use of activity based teaching strategy. It was also discovered from
the findings that the experimental group performed better in grades than their counter part.
This means that the use of activity-based teaching strategy is very effective for the teaching and
learning of basic science and computer at junior secondary school. This is in line with Omiko,
(2017) which found out that students exposed to lecture method of instruction have lower grades
than those exposed to cooperative teaching strategy.
This is in agreement with the findings of odutuyi (2015) which showed that exposing students to
activity-based teaching strategy could have positive impacts on students’ achievement.
So also, Azuka (2013), in her study of activity-based learning strategies in mathematics
classrooms found out that students understood mathematics concepts and have higher retention
knowledge when they are actively participated in lesson. She stressed that teachers should move
away from chalk and talk method but rather select strategies which will promote active
participation of learners in the classroom.
Recommendation
Based on the findings of this study, the researcher made the following recommendations:
1. Peer group activity based learning should be incorporated and encouraged during basic
science and computer science lesson.
2. Schools should adopt the activity-based teaching strategy in science classrooms in order
to effectively achieve students’ mastery of subject matter both in theory and practical
likewise.
3. Government should organize in service training
teacher to enhance their capacity building.
1. Government should ensure well equipped science laboratory for effective learning in
schools.
2. Efforts should be directed to assist learners to work in small group and learn from each
other than focusing on information dissemination.
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Abstract.
Domestic violence – is a complicated and actual social problem.
In the sphere of prevention of domestic violence an author of article organized such
events and training for young people from the colleges and centers of professional education in
Dnipro region (Ukraine):
1). meetings with representatives of policy.
2). lectures with elements of brainstorming and discussion concerning types of domestic
violence.
3). competitions in creating and producing of social advertising.
4). trainings “STOP-violence” with psychological education.
All participants of these prevention events made exercise “Circle of violence” and
received contacts of non-governmental organizations, social services that work in the sphere of
counteraction of domestic violence.
In educational process of future social workers in the Chair of social work of faculty of
medical technologies of Diagnostics and Rehabilitation (Oles Honchar Dnipro National
University, Ukraine) practical components of social prevention of domestic violence are
included.
Students learned methods of social and psychological aid to the victims of domestic
violence. We discussed methods of social work in the shelters and centers of social protection
to the victims of the domestic violence.
Children are the most vulnerable in this situation and their need effective social
protection.
Students studied theory and practices of international experience and standards of
providing of social assistance to the victims of domestic violence.
An author of article shared experience of her personal work at the hot psychological line
“If the child is insulted”.
During 2021-2022 students learned methods of psychological correction of insulters and
offenders.
Introduction.
The main goal of this article is to analyze forms of domestic violence and methods of
prevention.
The Power and Control Wheel is a tool utilized in the domestic violence/interpersonal
violence field to understand the tactics abusers use to gain power and control over their victims.
The wheel is instrumental to our understanding of how abusers operate.
The wheel was created by the Domestic Abuser Intervention Programs as part of “The
Duluth Model”, which focuses on training and education that teaches how communities can work
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together to shift blame to abusers and better support survivors. To date, it is the most common
batterer intervention program in the United States.
The wheel is a heuristic tool that focuses on how eight different types of abuser tactics
partner with physical and sexual violence (or the threat of physical and sexual violence) to
dominate a victim. The wheel is made up of these component parts:
• Physical and Sexual Violence (outer ring)
• Using Intimidation
• Using Emotional Abuse
• Using Isolation
• Minimizing, Denying and Blaming
• Using Children
• Using Male Privilege
• Using Economic Abuse
• Using Coercion and Threats [1].
ECONOMIC ABUSE: Preventing her from getting or keeping a job. Making her ask for
money. Giving her an allowance. Taking her money. Not letting her know about or have access
to family income.
MALE PRIVILEGE: Treating her like a servant: making all the big decisions, acting like
the “master of the castle,” being the one to define men’s and women’s roles.
COERCION AND THREATS: Making and/or carrying out threats to do something to
hurt her. Threatening to leave her, commit suicide, or report her to welfare. Making her drop
charges. Making her do illegal things.
INTIMIDATION: Making her afraid by using looks, actions, and gestures. Smashing
things. Destroying her property. Abusing pets. Displaying weapons.
EMOTIONAL ABUSE: Putting her down. Making her feel bad about herself. Calling her
names. Making her think she’s crazy. Playing mind games. Humiliating her. Making her feel
guilty.
ISOLATION: Controlling what she does, who she sees and talks to, what she reads, and
where she goes. Limiting her outside involvement. Using jealousy to justify actions.
MINIMIZING, DENYING, AND BLAMING: Making light of the abuse and not taking
her concerns about it seriously. Saying the abuse didn’t happen. Shifting responsibility for
abusive behavior. Saying she caused it.
USING CHILDREN: Making her feel guilty about the children. Using the children to
relay messages. Using visitation to harass her. Threatening to take the children away [2].
Despite what many people believe, violence and abuse is not due to the perpetrator’s
loss of control over their behavior. In fact, most abusive behavior and violence is a choice made
by the abuser in order to exert their control over their (ex-) partners. Perpetrators may use a
variety of tactics to do this:
1. dominance (tell them what to do, and expect them to obey without question; treat the
partner like a servant, child, or even as their possession);
2. humiliation (insults, name-calling, shaming, and public put-downs are all weapons of abuse
designed to erode self-esteem and make the victim feel powerless);
3. isolation (keep partner from seeing family or friends, make partner ask permission to do
anything, go anywhere, or see anyone);
4. threats (to hurt or kill partner, the children, other family members, or even pets; threaten to
commit suicide, file false charges against partner/report partner to child services);
5. intimidation (threatening looks or gestures, smashing things in front of partner, destroying
property, hurting pets, or putting weapons on display);
6. denial and blame (minimize the abuse or deny that it occurred; blame their abusive and
violent behavior on a bad childhood, a bad day, or even on partner and the kids) [3, P. 8].
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An author of this publication has desire to implement program for families that was
designed and implemented by y IPACE Psicología Aplicada [IPACE Applied Psychology,
Spain].
The general objective is to reduce or eliminate behavioral problems in the homes of
adolescents, in order to prevent physical child-to-parent violence or serious psychological and
emotional violence in the future.
DESCRIPTION OF EACH SESSION OF THE ADOLESCENTS SUBPROGRAM.
A1. My family relationships. The adolescents may become aware that all the members of the
group have some type of family conflict. In addition, they are offered the opportunity to think
about the positive aspects and strengths of each member of their own family. This involves
identifying the behaviors that strengthen family relationships and those that destroy them.
A2. Planning of objectives and assuming responsibilities. The objectives-planning exercise
is carried out to teach the adolescent to establish objectives for the change of behavior and the
necessary steps to follow. The adolescent will learn to set a goal to work on during the week
related to their problems (My weekly goal).
A3. Functioning of violence. The concept of violence and its consequences will be explained,
in order to help the adolescents to identify the different types of violence, to reflect on how violent
and abusive behaviors have an effect on their lives. Recognizing the results and consequences of
violent behaviors is an important step towards choosing alternative behaviors.
A4. Violence and drug use. In order to prevent the consumption of substances or reduce their
consumption, different activities that encourage reflection are carried out. It is intended that they
understand that the consumption of substances is incompatible with good family relationships
and good academic performance, in addition to the risks to their physical and mental health.
A5. Negative automatic thoughts and their relation to violence. It is intended that adolescents
learn to distinguish and perceive the characteristics of negative automatic thoughts and especially
their automatic and unfounded nature. Related activities are offered that affect the origin of
thoughts and how they trigger emotions and behaviors.
A6. Tools to question negative automatic thoughts and generate alternative thoughts. First,
the role of negative thoughts in how one feels and how situations deemed hostile are resolved is
analyzed. Subsequently, strategies are developed to question and modify negative thoughts.
A7. Beliefs that justify violence and alternative beliefs. The objective is to favor the processes
of identification of the main erroneous beliefs that help to justify violence and situations of anger.
Alternative beliefs to the justification of violence are presented, such as, for example, “violence
is a choice”.
A8. Recognition of your own and others’ emotions. The objective is for the participants to
identify and recognize their own and others’ emotions. Through a series of activities in which
situations and associated emotions arise, the participants have to relate thoughts and behaviors
associated with those emotions.
A9. Understanding anger and hostility. The objective is to identify the anger and hostility to
understand what kind of strategy should be used to control them and thus, reduce the possibility
of the appearance of disrespectful or conflicting behaviors. The traffic lights metaphor is used to
classify the intensity of the anger, and anger management strategies are presented.
A10. Anxiety and its influence on violence. The objective is to identify the signs and factors
that facilitate anxiety and develop strategies to reduce it, and its relationship with bad behavior.
An activity is developed to recognize the symptoms of anxiety and others related to the control
of anxiety through different types of relaxation.
A11. Development of empathy. Bearing in mind that empathy works as an inhibitor of anger,
and consequently as a protective factor in conflict situations, this session exposes the concept of
empathy and promotes the development of empathic responses through role-playing.
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A12. Communication skills for conflict management. Conflicts are part of the lives of all
people and an adequate strategy for solving conflicts is good communication. Different
communication skills will be explained, through an activity, for coping with situations of daily
life: how to give or receive criticism, how to request things, how to say no, and how to express
positive feelings.
A13. Problem solving. The participants learn to identify a problematic situation in the family
context and put into practice the Problem-Solving Technique. In practical activities, each
adolescent works on a problem or conflict in his or her family environment.
A14. Healthy dating relationships. Adolescents learn to identify unhealthy relationships that
are characterized by the control that one member of the couple imposes on the other. Activities
are carried out on conflicting situations in healthy and unhealthy relationships.
A15. A new story to tell. The awareness of the changes made by the adolescents throughout the
program is favored, the learning of strategies to prevent relapses by detecting the signs of risk
and to cope in case of a relapse.
A16. A new identity. The objective is to describe to oneself the process experienced in the
relationship with their father/mother as a stage in the life history, and to be prepared to deal
successfully with the risk situations that may arise in the future [4, P.213-214].
So, conflict –management, values identity are so useful for prevention of violence.
Spain colleagues proposed very interesting program adopted for the parents
DESCRIPTION OF EACH SESSION OF THE PARENT SUBPROGRAM
P1. Strengths and challenges as parents. The participants have the opportunity to build the
necessary space of trust to establish supportive relationships. An activity is carried out in which
the participants have to reflect on the strengths, challenges and positive changes they would like
to achieve.
P2. Planning objective. An important idea is that your behavior can influence your child’s
behavior. The parents identify what they want to change in themselves and learn to set a goal on
which to work during the week in relation to their family problem (My weekly goal).
P3. Understanding and responding to violence. Identifying the different types of violence and
their consequences are the most important objectives. An activity is developed aimed at creating
a safety plan for the family home, to avoid hurting family members in a violent incident.
P4. Violence and drug use. Since the perception of risk is a relevant variable in explaining the
use or non-use of a psychoactive substance, the idea of risk associated with drug use will be
promoted and resources will be offered to prevent it. Through different activities participants are
encouraged to reflect on the warning signs and on how to talk with their child about drugs.
P5. Negative automatic thoughts and their relation to violence. The goal is for parents to
understand the importance of negative automatic thoughts in emotions and behaviors. There are
activities that emphasize the origin of thoughts and how thoughts trigger emotions and behaviors,
especially thoughts related to anger and hostility.
P6. Identification of thoughts and their modification. Erroneous beliefs are identified for the
comprehension of automatic thoughts. Through various activities, reflection is encouraged on
alternative ways of thinking and acting based on the modification of the interpretation of conflict
situations with one’s child.
P7. Emotions and their relation to violent thoughts and behaviors. Identification strategies
of one’s own and other people’s emotions are exposed, as well as those of emotional expression
and control. Participants also reflect on how to stop the escalation of violence and commence
training in anger management techniques (Traffic Light Technique).
P8. Development of the empathic response. Empathy works as an inhibitor of anger, and is a
protective factor of violence in conflict situations. Through role-playing parents learn to put
empathy into practice in their relationship with their child.
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P9. Training in communication and validation skills. The basis for effective communication
between parents and children is presented, and appropriate techniques are put into practice such
as assertive communication, giving criticism, or the validation technique.
P10. Training in problem solving. It is proposed to normalize the problems to begin to face
them in a realistic and active way. Different strategies are implemented to solve problems in the
family environment.
P11. Consolidation of changes and narration of personal history. Participants reflect on what
has worked well in the parent-child relationship, making visible the changes and advances made.
Each parent gives an account of their personal history and their expectations regarding the near
future [4, P.213-214].
So, I would like to implement these programs in my professional activity.
An author analyzed correctional programs for perpetrators.
A). ChangeAbout program.
The ChangeAbout program is an offence specific group program that targets a range of
criminal factors for prisoners and offenders specifically associated with family violence.
ChangeAbout assists prisoners and offenders to cease family violence and focuses on violence
against intimate partners and children. ChangeAbout uses evidence-based modules identified as
critical to reducing the risk of family violence.
The factors covered in these modules include attitudes and beliefs that support family
violence, emotional abuse and regulation problems, substance abuse and relationship skills.
The program aims to reduce recidivism by identifying deficits in these areas and
minimizing their impact and focuses on developing and strengthening the factors that support
participants to desist from offending.
Perpetrators of family violence are recommended to participate in the ChangeAbout
program pending suitability of referral to Forensic Intervention Services and clinical
assessments.
The ChangeAbout program is accompanied by the Family Safety Contact Service (FSCS)
to provide support for victims or family members of the perpetrator. This is described in more
detail below. [5, P. 10-11]
B). Violence Intervention Program. The Violence Intervention Program is a moderate
or high-risk offence specific group-based program that targets criminogenic needs and risk
factors related to violent offending.
This includes emotional regulation, thoughts and beliefs, offending behaviour, victim empathy
and goal setting. The program examines why participants use violence and assists them in
developing skills to manage violent behavior and reduce their risk of re-offending.
The program is run either as a moderate-intensity or as a high-intensity program. The
high-intensity program is longer than the moderate-intensity one.
Perpetrators of family violence are recommended to participate in the Moderate Intensity
Violence Intervention Program (MVIP) or High Intensity Violence Intervention Program (HVIP)
pending suitability of referral to Forensic Intervention Services, and clinical assessments.
C). Adapted Violence Intervention Program. The Adapted Violence Intervention
Program (A-VIP) is a group-based program targeting a range of criminal needs and risk factors
related to violent offending for prisoners and offenders who have cognitive impairments or
cognitive disabilities.
Risks include thoughts and beliefs relating to violence, offending behavior, emotional
regulation, substance abuse, and victim awareness.
Perpetrators of family violence are recommended to participate in the A-VIP pending
suitability of referral to Forensic Intervention Services, and clinical assessments. The A-VIP is
delivered in two prisons, and in one Community Correctional Centre by CV Forensic
Intervention Services clinical staff [5, P. 10-11].
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So, domestic violence is very important and actual social problem.
Solving of this issue needs new approaches with help of multidisciplinary team of
professionals.
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ÜNİVERSİTELERİN DİL BÖLÜMLERİNDE ALAN EĞİTİMİ DERSLERİ:
MESLEKİ FRANSIZCA DERSİ VE HEDEF KİTLENİN GÖRÜŞLERİ
Dr. Öğr. Üyesi. Gizem KÖŞKER
Anadolu Üniversitesi,
ORCID: 0000-0002-0115-9756
ÖZET
Yükseköğretim aşamasında üniversitelerin en önemli misyonlarının başında hem yurt içi hem
uluslararası platformda bilimsel gelişimleri takip etmek gelmektedir. Üniversitelerde sunulan
öğretim, sürekli olarak değişen ve güncellenen çağın koşullarına uygun, farklı sektörlerde iş
dünyasına donanımlı ve nitelikli mezunlar kazandırmaya yöneliktir. Söz konusu amaçlara
ulaşabilmek için, üniversitelerin ders program ve içerikleri gerekli durumlarda yapılan
değişikliklerle yeniden düzenlenmektedir. Bu çerçevede eğitim fakülteleri yabancı dil eğitimi
bölümleri ders programlarına da alan eğitimi kapsamında çeşitli dersler dahil edilmiştir. Bu
derslerin ortak amacı, öğrencilerde okudukları alandan mezun olduktan sonra çalışmalarının olası
olduğu farklı meslek ve sektörlere yönelik farkındalık geliştirmektir. Öğrencilerin
yapabilecekleri mesleklerle ilgili doğru ve güncel bilgileri aktarmak ve onları öğretim dillerini
bu alanlarda yazılı ve sözlü olarak kullanabilmeye hazırlamaktır. Bu hazırlık sürecinde derslerin
içerikleri oluşturulurken öncelikli olan, derslerdeki hedef kitleye kazandırılması amaçlanan
konuların ve işleyişin en doğru biçimde planlanmasıdır. Bu çerçevede hedef kitleyi oluşturan
kişilerin, öğretim sürecine dair görüş ve beklentileri de büyük önem teşkil etmektedir. Bu
çalışmanın amacı Fransızca Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin alan eğitimi dersi kapsamında
yer alan Mesleki Fransızca dersine yönelik görüşlerini tespit etmektir. Nitel bir araştırma olan bu
çalışmanın verilerini toplamak için görüşme formlarından yararlanılmıştır. Veri toplama
araçlarından elde edilen bilgiler içerik analizi yöntemi ile incelenmiş, temalar oluşturulmuş ve
çalışmanın amacı ile ilişkilendirilerek sonuçlara ulaşılmıştır. Ulaşılan sonuçlar çalışma amacıyla
ilişkili olarak yorumlanmış ve çeşitli öneriler geliştirilmiştir. Çalışma sonucunda, katılımcı
öğrencilerin genellikle alacakları dersin içeriğine bakmadığı ve sadece dersin isminden yola
çıkarak dersin içeriği ile ilgili genel tahminlerde bulunduğu ortaya çıkmıştır. Bu bakış açısıyla
katılımcıların çoğunun Mesleki Fransızca dersini okudukları öğretmenlik bölümü çerçevesinde
düşünerek öğretmenlik mesleğine yönelik bilgi ve uygulamaların aktarıldığı eğitim bilimlerine
yönelik bir ders olduğunu düşündükleri ortaya çıkmıştır. Ayrıca katılımcıların Fransızca
Öğretmenliği bölümünde alan dersleri içinde yer alan ve eğitim dili Fransızca olan derslerin
programda sayısının artırılmasını istediği gözlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Mesleki Fransızca, alan eğitimi dersleri, yabancı dil eğitimi.
CONTENT-BASED COURSES IN UNIVERSITIES LANGUAGE DEPARTMENTS:
PROFESSIONAL FRENCH COURSE AND THE OPINIONS OF THE TARGET
AUDIENCE
ABSTRACT
One of the most important missions of universities at the stage of higher education is to follow
scientific developments both in the national and international platforms. The education offered
in universities is aimed at bringing qualified graduates to the business world in different sectors,
in accordance with the conditions of the constantly changing and updated age. In order to achieve
these purposes, the curriculum and contents of universities are rearranged when necessary. In
this context, various courses were included in the curriculum of the foreign language education
departments of education faculties within the scope of content-based courses. The common
purpose of these courses is to raise awareness of the different professions and sectors in which
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students are likely to work after graduating from the department they are studying. It is to convey
the correct and up-to-date information about the professions that students can do and to prepare
them to use the language of instruction in these fields, both verbally and in writing. In this
preparation process, the priority when creating the contents of the courses is to plan the subjects
and the operation in the most accurate way, which are aimed to be brought to the target audience
in the courses. In this context, the opinions and expectations of the people who make up the target
group about the teaching process are also important. The aim of this study is to determine the
opinions of the students of the French Language Teaching Department about the Professional
French course within the scope of the content-based courses. Interview forms were used to collect
the data of this qualitative study. The information obtained from the data collection tools was
analyzed with the content analysis method, themes were created and the results were obtained by
associating them with the aim of the study. These results have been interpreted in relation to the
purpose of the study and various suggestions have been developed. As a result of the study, it
was revealed that the participant students generally did not look at the content of the course they
would take and only made general predictions about the content on the name of the course. From
this point of view, it was discovered that most of the participants thought of the Professional
French course within the framework of the teaching department they studied, and thought that it
was a course for educational sciences in which knowledge and practices related to the teaching
profession were transferred. Moreover, it was observed that the participants wanted to increase
the number of content-based courses whose language of education is French in the French
Language Teaching Department.
Key words: Professional French, content-based courses, foreign language education.
GİRİŞ
Üniversitelerin öncelikli hedeflerinden biri, sürekli değişen ve gelişen dünya standartlarına
uygun niteliklerde mezunlar yetiştirmektir. Öğretim sürecindeki niteliği hep daha iyiye taşımak
için ders program ve içeriklerinde düzenli güncellemeler yapılmaktadır. Bu çerçevede YÖK
tarafından hazırlanmış programlarda, üniversitelerin eğitim fakültesi yabancı diller eğitimi
bölümlerine alan eğitimi başlığı altında bazı dersler dahil edilmiştir. Alan eğitimi dersleri adından
da anlaşıldığı gibi öğrencileri, okudukları bölüm çerçevesinde iş hayatında karşılaşabilecekleri
çeşitlik mesleklere yönelik hazırlayan derslerdir.
Arapça kökenli bir sözcük olan meslek tanımı “belli bir eğitim ile kazanılan, sistemli bilgi ve
becerilere dayalı, insanlara yararlı mal üretmek, hizmet vermek ve karşılığında para kazanmak
için yapılan, kuralları belirlenmiş iş” olarak verilmektedir (TDK, 2022). Alan eğitimi derslerinde
amaçlanan üniversite öğrencilerini olası meslek gruplarında aktif olarak kullanılan temel
uygulama ve kavramları aktarmaktır. Aynı zamanda dersi alan öğrencilerin, ders kapsamındaki
meslek kollarıyla ilgili doğru ve güncel bilgilere sahip olmasını sağlamaktır.
Bu çalışmada Fransızca Öğretmenliği Bölümünde yukarıda bahsedilen kategori olan alan eğitimi
başlığı altında yer alan Mesleki Fransızca dersi üzerinde durulmuştur. Mesleki Fransızca dersi
2020-2021 yılına kadar eğitim fakültesi yabancı diller eğitimi bölümü Fransızca öğretmenliği
programı lisans düzeyinde 4. sınıfta güz ve bahar dönemi olmak üzere haftada ikişer saat
verilmekte olan bir ders olarak programda yer almaktadır. Ancak YÖK tarafından yapılan son
düzenleme ve değişiklikten sonra bu ders alan eğitimi kategorisi altında 4. sınıfın sadece bahar
döneminde tek ders olarak verilmeye başlanır. YÖK tarafından hazırlanan katalogda Mesleki
Fransızca dersi içeriği “Özel alana yönelik Fransızca öğrenmenin önemi; farklı sosyo-ekonomik
bağlamlarda, meslek ve iş alanlarında gerekli olan Fransızca bilgisi” olarak açıklanmaktadır.
Söz konusu değişiklikle güz ve bahar dönemi iki ders olarak verilen Mesleki Fransızca dersi
içeriğinin haftada tek ders olarak verilen 2 saatlik bir zaman dilimine uyarlanmasını
gerektirmektedir. Bir ders dönemin genel olarak 12- 14 hafta sürdüğü göz önünde
bulundurulunca, öğrencilere kazandırılmak istenen hedeflerin ve bu hedeflere ulaştıracak içeriğin
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kısıtlı bir süreye sağlıklı bir şekilde yerleştirilmesi çok kolay görünmemektedir. Zira bu ders
birçok farklı konunun yer aldığı kapsamlı bir derstir. Mesleki Fransızca dersi öğrenme çıktılarını
özetlemek ders kapsamını göstermek açısından açıklayıcı olacaktır. Bu dersin öğrenme çıktıları
şu şekilde verilmiştir:
Öğrenci; mesleki bilgiler içeren metinleri anlayabilecek ve yorumlayabilecektir. İş yaşamında
kullanılan terimleri ve kısaltmaları kullanabilecektir. Sözleşme, bordro, itiraz dilekçesi gibi yazılı
metinleri kullanabilecektir. Bir iş kurumun işleyişini, kurumda yer alan bölümleri, personel ve
çalışanlar arası hiyerarşik yapıyı tanımlayabilecektir. İnsan kaynakları bölümünün görev ve
yetkilerini açıklayabilecektir. İş başvurularında gerekli işlemleri bilebilecektir. Kuurm içi sözlü
ve yazılı iletişimi anlayabilecektir. Meslek yaşamında kullanılan iletişim araçlarını
kullanabilecektir.
Yukarıda verilen öğrenme çıktılarından anlaşıldığı gibi, Mesleki Fransızca dersi kapsamında
Fransızcadan dilimize geçmiş sektör sözcüğü “bölüm, kol, dal, kesim” (TDK, 2022) temel
alınarak, bölüm öğrencilerinin Fransızca bilgi ve becerileri ile etkin olarak çalışabilecekleri farklı
sektörler tanıtılmaktadır. Bu noktada öne çıkan, Mesleki Fransızca dersinin amacının öğrencilere,
mezun olduklarında öğretmenlik mesleği dışında alternatif olarak yönlenebilecekleri alanlara
yönelik gerekli bilgiler ve örnekleri de aktarmasıdır. Bu ders öğrencileri mezun olmadan,
üniversite öğretimleri sırasında gelecekteki olası iş hayatına önceden hazırlamaktadır.
Mesleki Fransızca dersinin program çıktılarına katkısı ise kısaca şu şekilde açıklanabilir: Bu ders
öğrencilerin sosyal ve mesleki yaşamda Fransızca sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurabilme
becerisini geliştirir. Fransızcayı değişik meslek alanlarında kullanabilme becerisini destekler. Bu
ders sürecinde, çağımız koşullarında gündelik hayat içinde de sık karşılaşılan çeşitli konulara
yönelik önemli bilgiler, öğrencilerle etkileşim halinde ilerleyen derslerde örnek ve deneyimlerle
aktarılmaktadır.
Bu çalışmanın amacı Fransızca Öğretmenliği Bölümü’nde 8. Yarı yılını okuyan öğrencilerin, söz
konusu dönemde alan eğitimi dersi olarak alacakları Mesleki Fransızca dersine yönelik
görüşlerini tespit etmektir. Derslerin içerikleri belirlenirken her zaman eğitim ve öğretim
kurumlarının ortak amacı, hitap ettiği kitleye belirli hedeflerin kazandırılmasıdır. Bu çerçevede
hedef kitleyi oluşturan kişilerin, öğretim sürecinden beklentileri de büyük önem teşkil
etmektedir.
Bu amaca ulaşmak için hedef kitleyi oluşturan katılımcılara aşağıda verilen sorular sorulmuştur:
1.Mesleki Fransızca ifadesi sizin için ne çağrıştırıyor?
2. Mesleki Fransızca dersinden beklentileriniz nelerdir?
3. Mesleki Fransızca dersinin ders programında 4. Sınıf bahar döneminde (8. Yarı yılda) yer
alması hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?
4. Mesleki Fransızca dersinin ders programında 8. yarı yılda tek ders olarak verilmesi ile ilgili
düşünceleriniz nelerdir?
5. Mesleki Fransızca dersinin ders programında haftada 2 saat olarak yer alması ile ilgili
görüşleriniz nelerdir?
Bu dersi alan öğrencilerden dönem başında alınan görüşler, hem dönem içinde beklentiler
doğrultusunda dersin içeriğini hem de önümüzdeki yıllarda bu dersin öğrenme ve program
çıktılarının düzenleme ve güncellenmesini etkileyeceği için önem taşımaktadır.
YÖNTEM
Bu çalışma nitel bir durum çalışmasıdır. Çalışmada veri toplamak için görüşme formları
kullanılmıştır. Veri toplama araçlarından elde edilen bilgiler özellikle sosyal bilimler alanı
kapsamında eğitim bilimleri araştırmalarında yaygın olarak kullanılan betimsel içerik analizi
(Ültay, Dönmez Usta ve Durmuş, 2017) yöntemi ile incelenmiş ve yorumlanmıştır. Betimsel
içerik analizinde aktarılan bilgilerin doğru bir şekilde sunulması, incelenmesi, yorumlanması ve
ulaşılan sonuçların açık ve net bir şekilde verilmesi önemlidir.
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Çalışma verileri 2021-2022 öğretim yılı bahar dönemi 1 Mart 2022 Perşembe tarihinde Anadolu
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Fransız Dili Eğitimi Anabilim
Dalında bu dönem Mesleki Fransızca dersini alacak 4. Sınıf öğrencilerinden toplanmıştır.
Katılımcıların hepsi 7 yarı yıl boyunca fakültede lisans eğitimi almış ve şu an 8. Yarı yıllarını
okumakta olan dönem sonunda mezun olacak öğrencilerdir. Bu dersi alan toplam öğrenci sayısı
19’dur. Çalışma gönüllülük esasına dayalı olduğu için, çalışmada yer alan görüşme sorularını
yanıtlamayı kabul eden öğrenci sayısı ise 16’dır.
Araştırmanın amacına yönelik hazırlanmış beş açık uçlu sorunun yer aldığı yazılı görüşme
formları, pandemi nedeniyle bir kısmı uzaktan yürütülen derslerden çalışmanın konusu olarak
belirlenmiş Mesleki Fransızca adlı ders kapsamında bu dersi alan öğrencilere online olarak
verilmiştir. Çalışmanın amacı, içeriği ve genel bilgilerin yer aldığı formlarda aynı zamanda söz
konusu çalışmaya katılımın gönüllülük temeline dayandığı öğrencilere bildirilmiştir. İsteyen
öğrenciler bu çalışmada yer alan soruları gönüllü olarak cevaplamayı kabul ettiklerine dair yazıyı
imzaladıktan sonra cevaplamıştır. Öğrencilere soruların rahatlıkla ve düşünülerek
cevaplandırılması için 1 hafta süre verilmiştir.
BULGULAR
Görüşme formunda yer alan sorulara verilen cevaplar içerik analizi yöntemi ile incelenmiş ve
aşağıdaki temalara ulaşılmıştır:
Soru 1: Mesleki Fransızca ifadesi sizin için ne çağrıştırıyor?
Temalar
1. Öğretmenlik mesleği
2. Farklı meslek alanları
Mesleki Fransızca ifadesi sizin için ne çağrıştırıyor? sorusuna verilen cevaplar incelendiğinde
söz konusu dersi dönem boyunca alacak olan katılımcıların çoğunun bu dersi okudukları bölüm
olan öğretmenlik mesleği alanında bilgilerin aktarılacağı bir ders olarak düşündükleri ortaya
çıkmıştır. Katılımcıların çoğu bu derste öğretmenlik mesleği ve eğitim bilimleri alanında yeni
kelime, kalıp ve kullanımlar öğretileceğini düşünmektedir. Bu açıdan bu dersi yakın zamanda
öğretmenlik mesleği yapacak öğretmen adaylarına bir ön hazırlık gibi görmektedirler.
K15: “Bundan sonraki meslek hayatımız da öğreneceğimiz ve öğretmemiz gereken Fransızca ve
eğitim ile ilgili bilgiler, kelimeler ve konuları ifade ediyor. Meslek hayatımızda bize yönerge ve
pusula olacak bir tabir anlamına geliyor.”
Katılımcılar genellikle Mesleki Fransızca dersini öğretmenlik mesleğine yönelik işlenecek bir
ders olarak değerlendirse de aksi görüşte olan katılıcılara da rastlanmıştır. Bu katılımcılar
Mesleki Fransızca dersinde kendilerine, farklı meslek ve sektörlere yönelik bilgiler aktarılacağını
düşünmektedir.
K16: “Mesleki Fransızca ifadesinin özellikle uluslararası alanda; ticaret ve finans olmak üzere
çeşitli meslek alanları için tasarlandığını düşünmekteyim.”
Görüldüğü gibi Mesleki Fransızca dersinin farklı alanlarda ve sadece yurt içi değil uluslararası
platforma yönelik bir içeriğe sahip olduğu görüşünde olan katılımcılara da rastlanmıştır.
Soru 2: Mesleki Fransızca dersinden beklentileriniz nelerdir?
Temalar
1. Öğretmenlik mesleğine yönelik
2. Fransızca dil becerilerine yönelik
Mesleki Fransızca dersinden beklentileriniz nelerdir? sorusuna verilen cevaplar incelendiğinde
söz konusu ders ile ilgili beklentilerin genellikle öğretmenlik mesleğini icra ederken kullanılacak
bilgileri öğrenmek olduğu ortaya çıkmıştır. Bu beklenti içindeki katılımcılar, öğretmenlik
mesleğine dair farklı konular, terimler, kullanımlara yönelik içerik beklediklerini ifade
etmişlerdir.
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Bu soruya verilen cevaplar arasında bilgilerin öğrenciye aktarılması ve öğretilmesi ile ilgili
uygulamalara yönelik beklentileri olan katılımcılar gözlenmiştir. Bununla birlikte, mesleğe
yönelik bilgilerin aktarılmasıyla öğretmenlik mesleğine karşı vizyonu geliştirirken mesleki
güdülenmenin artmasına destek olacağını, bu durumun aynı zamanda ileride bu mesleği yaparken
karşılaşma ihtimali olan sorunlara karşı da hazırlıklı olmayı sağlayacağını düşünülmektedir.
K6: “Mesleki Fransızca dersinden beklentim beni öğretmenlik alanında vizyon ve misyon
açısından geliştirmesi ve farklı bakış açılarını görebilmemi sağlamasıdır. Mesleğimde
karşılaşabileceğim problemlere karşı beni hazırlamasıdır ve beni mesleğime karşı motive
etmesidir.”
Bu soruya verilen cevaplardan ulaşılan bir diğer beklenti ise Fransızca dil kullanımı geliştirmek
olmuştur. Katılımcıların okuma ve konuşma becerileri ile sözcük bilgisine yönelik dil
kullanımını destekleyecek bir ders içeriği beklediği ortaya çıkmıştır. Başka bir ifadeyle Meslek
Fransızca dersinin tamamen yabancı dil becerilerini geliştirmeye yönelik bir ders olacağı
düşünülmektedir.
Soru 3: Mesleki Fransızca dersinin ders programında 4. sınıf bahar döneminde (8. yarı
yılda) yer alması hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?
Temalar
1. Yarı yıl olarak uygun
2. Yarı yıl olarak geç
Mesleki Fransızca dersinin ders programında 4. sınıf bahar döneminde (8. Yarı yılda) yer alması
hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? sorusuna cevap olarak katılımcılar iki ayrı düşünce beyan
etmişlerdir. Burada verilen cevap sayılarının tam olarak yarı yarıya olması dikkat çekmiştir.
16 katılımcıdan 8’i mesleki Fransızca dersinin 8. yarı yılda olmasının, mezuniyet öncesi iş
hayatına bir tür hazırlık gibi olması nedeniyle makul ve mantıklı olduğunu belirtmiştir. Bu
katılımcılar önceki yarı yıllarda öncelikle öğrencilerin Fransızca dil kullanımının ve yetkinliğinin
belirli bir seviyeye gelmesine yönelik derslerin verilmesinin doğru olduğunu, bu yaklaşımla
Mesleki Fransızca dersinin lisans sürecinin son yarı yılına konulmasının uygun olduğunu
düşünmektedirler.
K9: “Mezuniyet öncesi verilmesini makul buluyorum. İş hayatına ufak bir hazırlık gibi. Psikolojik
olarak da “yakında bunlarla karşılaşacağız” algısı uyandırdığı için geleceğe hazırlar
durumda.”
Buna karşın katılımcıların diğer yarısı, bu dersin 4. sınıfın bahar döneminde verilmesinin çok geç
olduğunu ifade etmiştir. Mezun olmadan hemen önce verilen bu dersin programdaki yerini uygun
bulmamıştır. Bu katılımcılar Mesleki Fransızca dersinin lisans öğretimi süresinde daha önceki
dönemlerde verilmesinin çok daha yararlı olacağını belirtmişlerdir.
K16: “Mesleki Fransızca dersinin son sınıfta verilmesi yerine, 3. sınıfta verilmesi daha uygun
olur. Çünkü öğrenen 2 yıllık süre sonunda Fransızca dilinin kapasitesini ve içeriğini büyük
ölçüde algılamış olacaktır. Böylece aktif kazanımlarını kısa süreli işlerde çalışarak
zenginleştirme imkânı bulabilecektir. (Birden fazla değişik stajlar gibi)”
Mesleki Fransızca dersinin 8. yarı yıldan önce verilmesinin, bu ders aracılığıyla elde edilen
bilgilerin uygulamaya dökülmesine süre tanınması açısından ders programında daha önceki
dönemlerde yer almasının gerektiği ifade edilmiştir.
Soru 4: Mesleki Fransızca dersinin ders programında 8. yarı yılda tek ders olarak verilmesi ile
ilgili düşünceleriniz nelerdir?
Temalar
1. Yeterli
2. Yetersiz
Mesleki Fransızca dersinin ders programında 8. yarı yılda tek ders olarak verilmesi ile ilgili
düşünceleriniz nelerdir sorusuna verilen cevaplar incelendiğinde katılımcıların çoğu, söz konusu
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ders süresinin yetersiz olduğu görüşünde olduğunu belirtmiştir. Bu dersin iki dönem olarak
verilmesinin daha amacına uygun olacağı ifade edilmiştir.
K3: “Dersin içeriğini bilmemek ile birlikte, dersin öncülü bir dersin 7. yarıyılda verilebileceğini
düşünüyorum. Örneğin “Mesleki Fransızcaya Giriş” gibi bir ders 7. yarıyılda öğrencilere
verilirse, öğrenciler bir sonraki dönem için daha bilinçli ve neyle karşılaşacağını bilerek ön
hazırlıklı derse gelmiş olurlar.”
Bununla birlikte Mesleki Fransızca dersinin içerik kapsamlı ve iyi düzenlenmiş olduğu sürece
sadece 8. yarı yılda tek ders olarak verilmesini yeterli bulan katılımcılar da olmuştur.
SORU 5: Mesleki Fransızca dersinin ders programında haftada 2 saat olarak yer alması ile ilgili
görüşleriniz nelerdir?
Temalar
1. Yeterli
2. Yetersiz
Mesleki Fransızca dersinin ders programında haftada 2 saat olarak yer alması ile ilgili
görüşleriniz nelerdir? sorusunun cevapları analiz edildiğinde katılımcıların çoğunluğunun bu
dersin haftada 2 saat olarak verilmesini yeterli bulduğu ortaya çıkmıştır. Katılımcılardan biri,
dersin verimliliğinin süresine değil içeriğine bağlı olduğunun altını çizmiştir.
K11: “Ben, derslerin ne kadar çok uzun sürerse o kadar iyi olabilir diye düşünmüyorum
kesinlikle. Çünkü insanoğlu çabuk sıkılan bir varlık olduğu için bu ders 5 saat verilse bile
öğrenimi olumlu etkile edeceğini düşünmüyorum. Az ama öz olması bence gayet yeterli
olacaktır.”
Katılımcılardan bu süreyi yetersiz bulduklarını belirtenlere de rastlanmıştır. Bu konu ile ilgili
Mesleki Fransızca dahil bölümdeki tüm alan eğitimine yönelik Fransızca derslerin saatlerinin
artırılması gerektiğini vurgulamıştır.
K10: “Sadece Mesleki Fransızca dersi için değil bütün Fransızca derslerimin haftada sadece iki
saat olması yetersiz ve anlamsız. Alanımız Fransızca olmasına rağmen Mesleki Fransızca gibi
önemli derslerimizin sadece giriş dersiymiş gibi haftada iki saat almamız bize doğru düzgün bir
katkı sağlayacağını düşünmüyorum.”
Yukarıda verilen cevapta görüldüğü gibi katılımcılar ders programında Fransızca işlenen alan
derslerinin sayısının artırılması gerektiğini düşünmektedir.
SONUÇ
Çalışma sonunda öğrencilerin genellikle alacakları derse yönelik verilen bilgileri önceden
okumadıkları ortaya çıkmıştır. Fakültelerin web sayfalarındaki program çıktılarında dersler ve
içerikler detaylı olarak verilmektedir. Ancak çalışma sorularına verilen cevaplar, öğrencilerin
çoğunluğunun sadece dersin ismine baktığını ve dersin içeriği hakkında bir araştırma
yapmaksızın genel tahminlerde bulunduğunu ortaya koymuştur. Çalışma özelinde katılımcı
öğrencilerin, Mesleki Fransızca dersini, okudukları öğretmenlik bölümü çerçevesinde düşünerek
öğretmenlik mesleğine yönelik bir ders olduğunu düşündüğü ortaya çıkmıştır.
Katılımcıların genel olarak Mesleki Fransızca dersinin aşamalara ayrılmasını ve bir dönem bu
derse hazırlık şeklinde giriş yapılırken diğer dönem ilk dönemin takibi şeklinde ve daha detaylı
bir devam dersi olarak verilmesinin ya da ilk dönem teorik olarak verilen dersin ikinci dönem
uygulama ile desteklenmesinin daha yararlı olacağının düşündükleri tespit edilmiştir.
Çalışmada Mesleki Fransızca gibi Fransızca Öğretmenliği programının temel alan derslerinin
ders programı içindeki sürelerinin genişletilmesi gerektiği görüşü ortaya çıkmıştır. Burada
katılımcı öğrencilerin, ders programında düzenlemeler yapılarak, sayıca daha fazla olan ve
Türkçe verilen eğitim bilgisi dersleri ile Türkçe verilen genel kültür derslerinin, Fransızca alan
bilgisi dersleriyle arasında dengeli bir dağılım beklendiği gözlenmiştir.
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Çalışma sonucunda ayrıca Mesleki Fransızca dersinin, son sınıfta okuyan ve dönem sonu mezun
olacak öğrencilere verilmesine rağmen, bu öğrencilerin hala Fransızca dil kullanımının
gelişmesine yönelik temel dil becerileriyle ilgili içerik beklentisi içinde olduğu dikkat çekmiştir.
Bu durumda son sınıfa gelene kadar önceki yıllarda verilen dersler ve içeriklerinin ihtiyaca göre
yeniden düzenlenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.
TARTIŞMA
Mesleki Fransızca dersini alan öğrencilerin çoğunluğunun, bu ders içeriğinin öğretmenlik
mesleğine göre hazırlanmış olduğunu düşünmelerinin nedeni, 4 senedir okudukları yabancı dil
öğretmenliği alanına tanıdık olma ve bu tanıdık olma durumunu başarılı olmak için bir avantaj
olarak görme beklentileri ile açıklanabilir. Bu durumda sınıfın genel düşünce ve tutumlarından
etkilenme ihtimalleri de yüksek görünmektedir. (Ergin & Karataş, 2018). Öğrencilerin aşina
olmadıkları farklı sektörleri başta kendilerine uzak ve fazla teknik algılayabilmeleri olağandır.
Bu düşünce ve endişelerle derste başarısız olmaktan çekiniyor olma ihtimallerinin olabileceği
düşünülmektedir.
Bir başka ifadeyle, çalışmaya katılan öğrenciler mezun olacakları dönemde, tamamen yeni ve
daha önceki yıllarda aldıkları derslere benzemeyen bir derste kendilerini yeterli hissetmiyor
olabilirler. Öğrenciler öz yeterlik duygusuna yönelik endişe geliştirebilirler (Şallı, 2012). Bu
durum da öğrencilerin Mesleki Fransızca dersine yönelik görüş ve beklentilerini etkilemektedir.
ÖNERİLER
Çalışmanın sonunda ulaşılan sonuçlar ışığında Mesleki Fransızca dersi eski programda olduğu
gibi yeni ders programına da güz ve bahar döneminde birbirinin devamı olarak iki aşamada
verilen bir ders olarak eklenebilir. Bu çerçevede kapsamlı konular içeren bu ders iki döneme
yedirilerek daha etkili ve amacına uygun işlenebilir.
Bu ders kapsamında iş başvurularında özgeçmiş hazırlama, niyet mektubu yazma, referans
gösterme, iş mülakatına girme gibi konularda teorik bilgilerin yanında, alan uzmanlarıyla
ortaklaşa uygulamalı eğitimlerin yer alacağı seminerler düzenlenebilir.
Mesleki Fransızca dersi kapsamında farklı meslek türlerine yönelik genel bilgilerin aktarılacağı
ikişer haftalık bir ders içeriği hazırlanabilir. Burada hem özel hem kamu sektöründe Fransızca
kullanımının yoğun olduğu hukuk, turizm, aşçılık gibi farklı alanlara yer verilebilir.
KAYNAKÇA
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ABSTRACT
Two new unrecognized States, namely Donetsk People's Republic and Luhansk People's
Republic, have also been on the agenda with the crisis that emerged in connection with the
conflicts between Russia and Ukraine. Considering the Turkish Republic of Northern Cyprus,
the Transnistrian Republic of Moldova and the cases of South Ossetia and Abkhazia, which have
experienced important problems in terms of recognition, it seems that the unrecognized State
problem shall be discussed for a longer period of time in Europe. The situation of these States is
closely linked with Europe, as they are all in this continent. To what extent are these States, which
are referred as de facto States, so-called States, pseudo-States or, as most frequently used name
under international law, unrecognized States, bound by international law? Will individuals living
in these States be able to assert the obligations imposed by international human rights on States
against their unrecognized States? Looking at the examples, it can be seen that there is no general
answer for this question. Although there is an expectation that these States will respect
international law and international human rights law due to their desire to be accepted and
welcomed by international community, unexpected claims of violation of human rights can be
encountered before international authorities such as the European Court of Human Rights, as in
the case of the Turkish Republic of Northern Cyprus and the property rights claims of the Greek
Cypriots. It is known that, although these are unrecognized States, they continue to exist. There
is no obstacle for people of these States, and especially their political leaders, from feeling
themselves bound by universal law and international law. This fact may both increase the quality
of life of individuals living within the borders of the relevant States and create a positive
impression in the eyes of the other members of the international community. It should be noted
that the problem of how unrecognized States will be directly forced to comply with the
requirements of international law, international human rights law, and to implement universal
standards in public administration has not yet been resolved in terms of international law.
However, there is no obstacle to establish an internal administrative structure and public
administration in accordance with these universal standards in order to improve the life standards
of the residents in these countries.
Keywords: Unrecognized State, Europe, International Human Rights Law, Compliance
AVRUPA’DAKİ
TANINMAMIŞ
DEVLET
ÖRNEKLERİ
ULUSLARARASI HUKUKLA BAĞLILIKLARI SORUNU

VE

BUNLARIN

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalarla bağlantılı olarak ortaya çıkan krizle birlikte Donetsk
Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti adında tanınmayan iki yeni devlet de
gündemdeki yerini almıştır. Tanınma konusunda önemli sorunlar yaşayan Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti, Transdinyester Moldova Cumhuriyeti ve Güney Osetya ve Abhazya örnekleri de
dikkate alındığında, Avrupa’da tanınmayan devlet sorunu daha uzun süre tartışılacakmış gibi
görünmektedir. Bu devletlerin durumu, Avrupa ile yakından bağlantılıdır; çünkü sayılan
devletler Avrupa kıtasında yer almaktadır. Fiili devletler, sözde devletler veya uluslararası
hukukta en sık kullanılan isim olarak tanınmayan devletler olarak adlandırılan bu devletler, ne
ölçüde uluslararası hukukla bağlıdırlar? Bu devletlerde yaşayan insanlar, uluslararası insan
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haklarının devletlere yüklediği yükümlülükleri, tanınmayan devletlerine karşı ileri sürebilecekler
mi? Örneklere bakıldığında bu durumun genel bir cevabı olmadığı görülmektedir. Bu devletlerin
uluslararası toplum tarafından kabul görme ve memnuniyetle karşılanma istekleri nedeniyle
uluslararası hukuka ve uluslararası insan hakları hukukuna saygı gösterecekleri yönünde bir
beklenti olsa da, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi uluslararası kurumlar nezdinde
beklenmedik insan hakları ihlali iddialarıyla karşılaşılabilmektedir. Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti örneğinde Kıbrıslı Rumların mülkiyet hakkı iddiaları bunu göstermektedir.
Tanınmamış bu devletler, bu özelliklerine rağmen, varlıklarını sürdürmektedir. Söz konusu bu
devletlerin halklarının ve özellikle siyasi liderlerinin kendilerini evrensel hukuka ve uluslararası
hukuka bağlı hissetmelerinin önünde hiçbir engel yoktur. Bu durum hem ilgili devletlerin sınırları
içinde yaşayan bireylerin yaşam kalitelerini artıracak hem de uluslararası toplumun diğer üyeleri
nezdinde olumlu bir izlenim yaratacaktır. Unutulmamalıdır ki, tanınmayan devletlerin
uluslararası hukuka, uluslararası insan hakları hukukuna uymaya ve kamu yönetiminde evrensel
standartları yakalamaya nasıl zorlanacakları sorunu uluslararası hukuk açısından henüz
çözülmemiştir. Ancak bu ülkelerde ikamet edenlerin yaşam standartlarının iyileştirilmesi için bu
evrensel standartlara uygun bir iç idari yapı ve kamu idaresi kurulmasına engel bulunmamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Tanınmamış Devlet, Avrupa, Uluslararası İnsan Hakları Hukuku, Bağlılık
INTRODUCTION
According to Hans Kelsen, a philosopher whose thoughts are important for any legal discipline,
there is no distinction between the State and the law; State and law are referring to the same
notions. Just as there is no distinction between the State and the law, there is no distinction
between the State and society, according to him. Society is a normative social scientific subject
and indeed a normative order of mutual behavior of people. Societies are constituted with a
normative order that determines the mutual behavior of people. Therefore, society cannot exist
anywhere other than an order consisting of law and the State (Kelsen 2005).
Kelsen, whose thoughts on society, law and the State can be summarized in the aforementioned
way, explains the existence of law with the grundnorm. Grundnorm is actually a hypothetical
concept and refers to the norm, order or rule that forms the basis of the legal system. Kelsen
supports the monist approach to law and argues that all legal disciplines stem from a single norm,
which is the grundnorm. This phenomenon is a highest norm on the norms of pyramid and it
makes the laws that follows it valid unless they are challenging it. In this case, according to the
Kelsen-based approach, different legal disciplines are not actually separate from each other; they
are all legal disciplines that exist under the grundnorm as a whole (Brunet 2007).
Kelsen argues that international law is one of these legal disciplines that is derived from
grundnorm as well as the other legal disciplines. According to him, international law is above
the national law and it binds States. International law should be accepted as a legal discipline that
takes its validity from the grundnorm and basically regulates the relations of the accepted subjects
of the international community (Kelsen 2005). So, if law, as a whole, originates from grundnorm
and binds all States, what will be the situation and status of entities that are not accepted as States?
Should it be accepted that they are also bound by it?
RESEARCH AND FINDINGS
Are entities referred to as unrecognized State bound by international law? It is difficult to answer
this controversial question. Today, international law regulates the relations of its legal subjects.
It is accepted that subjects of international law are States, international organizations, and
individuals, but only to the extent of international human rights law and international criminal
law (Clapham 2010). States are the primary subjects of international law (Ertürk, 2020). While
international law regulates relations between its subjects (and mainly between States), it also
creates standards for individuals to have a life in accordance with the human dignity (Cowles
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1952). For example, while international environmental law regulates environmental protection,
it imposes obligations on States and limits their activities to prevent pollution. This effects life
standards of individuals (American Society of International Law 2018). Similarly international
maritime law regulates the legal basis of States' conduct with the sea, seabed and subsoil. This
effects the individuals’ conduct with the sea as well, their usage of the sea for transportation and
their fishing activities.
The fields of international law that aim to create a specific legal framework and peaceful order
in the management of international relations and effect the individuals activities as well are not
limited to these. International law has an important area such as international human rights law,
which directly effects lives of individuals and imposes on States to improve the quality of their
lives (American Society of International Law 2018). International human rights law is an area
that directly concerns the individuals, and therefore is expected to develop further. Its
development is important as it protects individuals against the most powerful subject of
international law, States (Cassel 2001).
As it has been noted earlier, the scope of international legal personality of unrecognized States is
highly controversial. Can we accept that unrecognized States are States and bound by
international law regulations? Or are they entities that are not bound by the rules as recognized
States? The Montevideo Convention of 1933 listed down the elements of statehood in its first
article, and did not mention to recognition. This shows that recognition under the aforementioned
convention has a declaratory, and not a constitutive effect in terms of statehood.
According to the first article of the Montevideo Convention, the necessary elements for statehood
are listed down as a permanent population, a defined territory, a government and capacity to enter
into relations with other States. The third article of this convention also be said that a State's
political existence is independent from its recognition as a State. In the continuation of the article,
it is clearly stated that a State has the right to defend its existence and integrity, regardless of its
recognition (Ertürk 2020). According to the mentioned article of the Convention, the State has
the right to organize its administrative and governmental structure. It deems it necessary to ensure
States’ protection and welfare, to continue its public services, to ensure that the judicial
mechanisms use their powers, and the necessary limitation for these is not beyond the rules of
international law. Therefore, this should also be taken into account with regard to non-recognition
of a State: A State that is not recognized by other States is not outside the scope of international
law. For example, it is accepted that these States are bound by the prohibition of using force
against other international law subjects. The lands of an unrecogized State do not have the legal
status of terra nullius (Nyangaga 2022). It is seen that under international law, some refences to
unrecognized States and their physcal existence is known and considered.
After the Montevideo Convention has revealed that unrecognized States have some obligations
and rights originating from international law, it is necessary to discuss the phenomenon related
to the unrecognized States and their obedience with international human rights law, as this legal
disciplin closely concerns individual’s lives, their rights and freedoms. Individuals live, work,
receive education and have legal relations with each other and with the State within the territory
of unrecognized States (Bryant and Hatay 2020). While doing all these, the rights and freedoms
provided by international human rights law must be protected. One of the main challenges of
international law today is the absence of a permanent international judicial body that can judge
States without their consent. Even the most important judicial authorities capable of supervising
States such as the International Court of Justice, the European Court of Human Rights, and the
European Court of Justice can only examine violations of international law by States that accept
their jurisdiction or are members of the international organization that established them (Akince
2021). This causes a dilemma: Although international law has accepted some rights and
obligations for unrecognized States, they are indirectly excluded from international supervision.
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While States recognize the jurisdiction of an international court over their disputes with other
States, they also show that they accept the other party as a State under international law. This
shows that the other party is accepted as a legal subject of international law. Therefore, subjects
of international law, who adopt the policy of not recognizing a certain entity as a State under
their policy, do not bring their dispute with the unrecognized State in front of an international
judicial body (Cullen and Wheatley 2013). Otherwise, it would mean an implicit recognition of
aforementioned entity as a State (Pazarcı 2021). Therefore, international legal control over
unrecognized States is problematic (Cullen and Wheatley 2013). Should it be accepted, then, that
unrecognized States are immune from the control of international law, particularly with recpect
to human rights matters? The answer to this question is both yes and no.
First of all, it is seen that human rights violations that take place in the territories of unrecognized
States are accepted as perpetrated by other States. This other State, sometimes referred to as
donor State, patron State or sponsor State is the State with which the unrecognized State is in a
close relationship and is generally assumed to exercise effective control in the unrecognized
State’s territory. Thus, in examining aforementioned violations, one party of the proceedings is
not the unrecognized State, but the other State that exercises effective authority, and there is no
implied recognition (Ulas 2016).
The national legal mechanisms of unrecognized States, on the other hand, are accepted as the
national legal mechanisms of the ‘effective control exercising’ State’s mechanisms, not the
unrecognized State’s (Erdem 2020). The situation has been accepted as such in the Turkish
Republic of Northern Cyprus case. The European Court of Human Rights has accepted that the
human rights violations in the northern part of Cyprus were committed by Turkey and these
violations have occured as a result of the effective control of Turkish military forces in Northern
Cyprus. The judicial authorities of the Turkish Republic of Northern Cyprus and the Immovable
Property Commission have also been evaluated as Turkey's domestic legal remedies and dispute
resolution mechanisms (Erdem and Greer 2018). Although the most common example is the
Cyprus problem, the situation is similar for the case of the Transnistrian Republic of Moldova
and Russia. To sum up, it can be said that the first method of enforcing international law to
unrecognized States is to accept that the ‘effective control exercising’ State will be accepted as
responsible from the violations on be half of the unrecognized State (Potter 2021).
The second method, which tries to reach to the conclusion that unrecognized states are bound by
the rules of international law regarding human rights, is based on a hypothesis that the
unrecognized States aim to accepted by the international community and to be recognised one
day. Accordingly, unrecognized States are actually trying to be a legal member of the
international community, therefore, in order to be tolerated by the international community, they
will refrain from violating internaitonal law and they will consider themselves as bound by
international law (Heintze 2010).
As stated in the research of the United Nations, States that are rebuilt after conflicts can have
chaotic atmosphere and these territories can cause problems that international law struggles
against, such as drug trafficking, human trafficking, and so on (United Nations Office on Drugs
and Crime 2018). As it is a well known fact, generally declarations of independence and asking
for recognition as a States come after coflict periods. Unrecognized States usually emerge after
conflicts or conflict-related periods. As a result of a revolution, an internal armed conflict or a
separatist movement, usually a new State may emerge in a part of an already existing State’s
territory. The emergence of newly independent States after the decolonization process as a result
of the fights for independence are examples of this (Vidmar 2012). The Cyprus case is an
example both for the emergence of an independent State through the decolonization process and
for the declaration of independence after an internal conflict. The Republic of Cyprus was a
colony of Great Britain, and it became independent during the decolonization period. On the
other hand, The Turkish Republic of Northern Cyprus was declared by the Turkish Cypriots after
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the ethnic conflict between the Turkish Cypriots and the Greek Cypriots. Sometimes a war can
cause the division of a State and to the emergence of new States instead. The establishment of
South Korea and North Korea as two seperate States is an example of this.
The Turkish Republic of Northern Cyprus is not the only State that experiences recognition
problem in Europe or in the regions of the world close to that continent. The Transnistrian
Republic of Moldova was established in 1992, as a result of armed conflict between Moldovan
soldiers and paramilitary forces belonging to the Transinistrian population and Russian
volunteers. There is still a Russian military unit of 1500 people in the Transnistrian Republic of
Moldova, and this State is still referred to as a de facto State. Today, in this unrecognized State,
the situation of human rights is worsening. Especially there are violations of the freedom of
expression and the freedom of movement (Potter 2021). Two other well-known examples of
States with recognition problems are Abkhazia and South Ossetia, which declared independence
from Georgia. The increase in the conflicts between Georgia, South Ossetia and Abkhazia in
August 2008 allowed Russia to intervene in the region. After Russia’s military intervention of
Georgia, these two declared their independence from Georgia and Russia recognized them as
States. The recognition by Russia was seen as a violation of Georgia's territorial integrity by
many international organizations and other States. According to the case law of the European
Court of Human Rights, Russia is responsible for human rights violations in the Abkhazia and
South Ossetia, including violations of right to life, freedom from torture, right to property, as
Russia had effective control of the territories after the war in 2008 (Taşdemir 2021). This scenario
is very similar to previous case law of the Court regarding the human rights violations in Cyprus.
Maybe every single rebuilt State, every single entity that experiences problems on gaining
recognition, or a society that struggles with various uncertainties in the post-conflict peridos are
not examples of this. Nevertheless, regions where there is instability and international control
cannot be fully ensured can create various problems that threats the regional and international
peace and security. On the other hand, it is also discussed in the doctrine that the unrecognized
States could be places which international control is difficult to implement over them, especially
in the terms of human trafficking and prostitution. In a territory where these two are experienced,
there could be various human rights violations. It should be noted that many recognized States
with full international status may face such problems. However, when various human rights
violations are committed by internationally recognized States, they can be subject of international
judgments. International community can have direct contact with them. Additionally, they
become a direct interlocutor in the extra-judicial mechanisms of international law as well. The
responsibility of these States can be set forth more easily and directly. As unrecognized States
have limited international relations, they are not directly accepted as addressees in the
international arena, and obstacles are put in front of their access to international mechanisms
(Caspersen and Stansfield 2014).
Today, international human rights law has a very wide scope, covering many elements related to
human life, from the freedom of travel to the right to a healthy environment, from the freedom
of thought to the right to access to justice. Considering the situation in terms of the Turkish
Republic of Northern Cyprus, which is pointed out as an example of an unrecognized State in all
textbooks on international law, it can be easily seen how serious problems human trafficking and
prostitution are. In fact, related to the North Cyprus case, the most recent example that shows the
difficulties that may arise in being a direct party to international relations is occured during the
Covid-19 period. Turkish Cypriot community experienced serious difficulties in registering at
the international organizations, and it was not known how a relationship with the World Health
Organization be built. As access to vaccines against the coronavirus was a problem, with the help
of Turkey and Greek Cypriots, this community could obtain some. Then another problems arose:
How the vaccination cards would be recognized by international community and how could
Turkish Cypriots can use their freedom of travel again?
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Today, the fact that people born in the Turkish Republic of Northern Cyprus and whose family
is originally from Turkey are not able to obtain the necessary visa to enter Greece is perhaps not
a situation caused by the authorities of the Turkish Republic of Northern Cyprus; however, it is
an example of the difficulties caused by the situation of unrecognized States regarding human
rights in international law (Gürkan 2010). This is a situation that shows the citizens of
unrecognized States may continue to be victims of human rights violations in the foreign
territories as well.
Considering the Montevideo Convention, the capacity to enter into relations with other States is
the fourth element of statehood, and also creates a serious problem on the subject. Maybe
recognition is not an element of statehood; however, entities referred to as unrecognized States
are not directly addressed as a State. Maybe these States have the capacity to enter into
international relations, but as they are unrecognized, they have little chance to show their capacity
to international community. Many of these States that have difficulties in recognition cannot
prove that they are States unless they have relations with other States, but unless they are
recognized, they cannot enter into relations with other States.
CONCLUSION
The problem of how an unrecognized State will be directly compelled to meet the requirements
of human rights and reach universal standards in public administration has not yet been resolved.
What is important, then, is that those living in these States to form their own internal organization
and public administration properly and in accordance with international law and international
standarts, as international law protects the common good of the whole humanity. There is no
obstacle to the implementation of the universal standards and international law for a world full
of peace and security for every individual, even without international recognition. International
law creates international standards for the whole humanity and it is easy to implement this
standards within an unrecognized State, the only necessity is a developed democracy awareness.
It is always worth remembering that, when Cyprus was divided into two in 1974, around 200,000
Greek Cypriots and 40,000 Turkish Cypriots, who enforced displaced, did not know that they
would not be able to see their homes they left behind before 2003. Nobody could have predicted
that also in Cyprus the borders would be opened in 2003 and that at least Turkish Cypriots and
Greek Cypriots would be able to use their freedom of movement within the island. It is not known
how the Cyprus problem will create new problems tomorrow and how it will change the next
day. In this respect, the important thing is that the Turkish Cypriots and those living in the north
of the island maintain their internal administration democratically and in accordance with human
rights. For now, the only way is to demand a public administration that takes steps in accordance
with human rights by the Turkish Cypriots. These are valid for the communities of other
unrecognized States as well.
In the case of unrecognized States, it is necessary to create strong domestic legal mechanisms
that will ensure public control and prevent human rights violations. Unrecognized State
authorities can establish an efficient public administration capacity in accordance with human
rights and international standards. As is the case with the Cyprus problem, it should not be
forgotten that it is not possible to know what kind of developments international law and
international community will witness. Under international law, there is no obstacle for a
community even living in an unrecognized State to feel as bound by the Kelsen’s grundnorm,
and organize a State structure that implements the standards of internaitonal law that protects the
common good of the humanity.
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ÖZET
Kültür, insanların birlikte meydana getirdiği; ırksal, dini veya sosyal bir grubun geleneksel
inançları, sosyal yaşam biçimleri ve maddi özelliklerin tümünü içeren ortak aklın ürünüdür.
İnsanlar tarafından paylaşılan, günlük varoluşsal maddi ve manevi varlıkların karakteristik
özelliklerini yansıtmaktadır. Küreselleşme süreci, dijitalleşme ve sosyal medyadaki gelişmeler
toplumların ve farklı kültürlerdeki insanların birbirleri ile olan iletişimlerini arttırmış ve bu
karşılıklı etkileşim, insanların farklı norm, değer ve hayat tarzları gibi değişik kültür şemaları ile
tanışmalarına yol açmıştır. Çok kültürlülük kitlelerin kaynaşmasına sebep olurken aynı zamanda
aile, iş yerleri, gruplar, örgütler gibi sosyo-kültürel yapılarda birlikteliklerin de artmasına yol
açmıştır. Çok kültürlülük, kültürlerin, ırkların ve etnik kökenlerin, özellikle göçmen ve
azınlıkların ve baskın kültür içindeki farklılıklarının, özel olarak kabul edilmesini savunmaktadır.
Kültürel zekâ, kültürel çeviklik terimiyle benzerlik taşımakta, kültürler arasında etkili bir şekilde
ilişki kurma ve çalışma yeteneği olarak tanımlanmaktır. Diğer kişi ve kültürlerle iletişimlerde
sözlü davranışlar kadar jestler, ses tonu, el ve vücut hareketleri, mesafe, göz teması ve mimikler
gibi sözsüz davranışlar da güçlü mesajlar göndermektedir. Bu mesajlar, insanları rahatlatabilir,
güven inşa edebilir ve başkalarını yakınlaştırabilir ya da onları gücendirebilir, şaşırtabilir ve
uzaklaştırabilir. Sözsüz iletişim, tek kanal kullanan sözlü iletişimin aksine, aynı anda birden fazla
kanal kullanımına imkân tanımaktadır.
Araştırmanın sorunsalı çok kültürlü iletişimlerde, kültürel zekâ ve sözsüz davranışların etkilerini
irdelemektir. Araştırmada literatür taraması yapılmıştır. Araştırma sonucunda; modern örgüt
yapılarında başarılı liderliğin, giderek daha fazla kültürel zekâ liderliğine dayanacağı, kültürel
zekâya sahip olmanın, tüm örgüt yapılarında karşılıklı anlayışın inşa edilmesinde ve rekabette
avantaj sağlayacağı tespit edilmiştir. Kültürel zekâ, bir kişinin farklı kültürel bölgelerden
başkalarıyla etkileşime girerken, uyum sağlama yeteneği olarak tanımlanmaktadır ve bilişsel
davranışsal, motivasyonel ve üst-bilişsel yönlere sahiptir. Diğer kültür formlarına karşı duyarlı
olma kriterlerini ve sözlü/sözsüz davranış kodlarını çözmede etkili iletişim becerilerinin
unsurlarını açıklamaktadır. Sözsüz davranış ve iletişim, mesajların veya sinyallerin göz teması,
yüz ifadeleri, jestler, duruş ve beden dili gibi sözsüz bir platform aracılığıyla iletilmesini ifade
etmektedir. Sosyal ipuçlarının; yüz ifadeleri ve jestler gibi vücut hareketlerinin, vücudun
herhangi bir bölümünün veya bir bütün olarak vücudun hareketleriyle ilgili sözsüz davranışların
yorumlanması, mesafenin ve fiziksel ortamların/görünüşün, sesin ve dokunmanın kullanımını
içermektedir. Sözsüz iletişim, iletişimin en önemli yönlerinden biridir ve sözlü bir mesajı
tekrarlama, tamamlama ve onunla çelişme gibi işlevleri içermektedir. Sözlü ve sözsüz davranışlar
arasında tutarsızlık olduğunda alıcının kafası karışacak ve mesaj içeriği anlaşılmayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Çok Kültürlülük, İletişim, Sözlü Davranış, Örgüt, Sözsüz Davranış
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CULTURAL
INTELLIGENCE
AND
MULTICULTURAL COMMUNICATIONS

NON-VERBAL

BEHAVIORS

IN

ABSTRACT
Culture is what people create together; It is the product of the collective mind, which includes all
of the traditional beliefs, social lifestyles and material characteristics of a racial, religious or
social group. It reflects the characteristic features of everyday existential material and spiritual
beings shared by people. The process of globalization, digitalization and developments in social
media have increased the communication of societies and people from different cultures with
each other and this mutual interaction has led people to meet with different cultural schemes such
as different norms, values and lifestyles. Multiculturalism advocates the exclusive acceptance of
cultures, races and ethnicities, especially immigrants and minorities, and their differences within
the dominant culture. Cultural intelligence which similar to the term cultural agility is defined as
the ability to interact and work effectively across cultures. In communication with other people
and cultures, nonverbal behaviors such as gestures, tone of voice, hand and body movements,
distance, eye contact and facial expressions send strong messages as well as verbal behaviors.
These messages can reassure people, build trust, and bring others closer or offend, surprise, and
distance them. Nonverbal communication allows the use of more than one channel at the same
time, unlike verbal communication, which uses a single channel.
The problem of the research is to examine the effects of cultural intelligence and nonverbal
behaviors in multicultural communication. A literature review was conducted in the research. As
a result of the research; It has been determined that successful leadership in modern
organizational structures will increasingly rely on cultural intelligence leadership, and having
cultural intelligence will provide an advantage in building mutual understanding and competition
in all organizational structures. Cultural intelligence is defined as a person's ability to adapt while
interacting with others from different cultural regions and has cognitive behavioral, motivational
and metacognitive aspects. It explains the criteria for being sensitive to other cultural forms and
the elements of effective communication skills in decoding verbal/nonverbal behavior codes.
Nonverbal behavior and communication refers to the transmission of messages or signals through
a nonverbal platform such as eye contact, facial expressions, gestures, posture and body
language. Social cues; Interpretation of body movements such as facial expressions and gestures,
nonverbal behavior related to movements of any part of the body or the body as a whole, includes
the use of distance and physical environments/appearance, sound and touch. Nonverbal
communication is one of the most important aspects of communication and includes functions
such as repeating, completing and contradicting a verbal message. When there is inconsistency
between verbal and nonverbal behavior, the receiver will be confused and the message content
will not be understood.
Keywords: Multiculturalism, Communication, Verbal Behavior, Organization, Nonverbal
Behavior
INTRODUCTION
Multiculturalism is a way of dealing with cultural diversity at the national and international level.
Sociologically, multiculturalism emphasizes the harmony and tolerance of societies as a whole,
towards different cultures (Reynolds & Fletcher-Janzen, 2008). Multiculturalism; It advocates
the exclusive acceptance of the differences of cultures, races and ethnicities, especially minority
groups, within the dominant culture (Claval, 2010: 1-12).
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Cultural intelligence, similar to the term cultural agility, is defined as the ability to interact and
work effectively between cultures (Earley & Mosakowski, 2004). The term is used in business,
education, government and academic research contexts to describe the ability to understand other
cultures and interact positively (Johnson et al., 2006: 525-543). It explains the criteria for being
sensitive to other cultural forms and the elements of effective communication skills in
interpreting verbal/nonverbal behavioral codes. The concept is about intercultural competence,
but goes beyond that and looks at intercultural communication abilities as a form of intelligence
that can be measured and developed. Cultural intelligence can be defined as "a person's ability to
adapt while interacting with others from different cultural regions" and has behavioral,
motivational and metacognitive features (Ang et al., 2007: 335-371; Johnson et al., 2006: 525543).
In communication with other people and cultures, nonverbal behaviors such as gestures, tone of
voice, hand and body movements, distance, eye contact and facial expressions send strong
messages as well as verbal behaviors. These messages can reassure people, build trust, and bring
others closer or offend, surprise, and distance them. Nonverbal communication allows the use of
more than one channel at the same time, unlike verbal communication, which uses a single
channel. Nonverbal communication, unlike verbal communication, is conscious and continuous
(Mehrabian, 1971; Burgeon et al., 2011).
CONCEPTUAL BACKROUND
In this study, the concepts of cultural intelligence and nonverbal behavior in multiculturalism are
discussed in the context of effective communication skills. Verbal and nonverbal behaviors,
sensitivity and awareness of other cultures are examined from the perspective of multicultural
communication below.
Cultural Intelligence and Communication
Culture is a programmed state of the mind (Hofstede, 1980). According to Merriam Webster
dictionary; traditional beliefs, social life styles and material-spiritual characteristics of a racial,
religious or social group. It is also: a set of values, customs, or social practices associated with a
social characteristic or characteristic features of everyday existence (such as entertainment or a
lifestyle) shared by people at any place and time (Merriam-Webster, 2022). The globalization
process, digitalization and developments in social media have increased the communication of
societies and people from different cultures with each other. Increasing communication channels
have caused people to meet different cultural schemes such as different norms, values and
lifestyles (Parameswaran, 2006: 287-315). While multiculturalism caused the masses to coalesce,
it also led to an increase in unity in all organizational layers (family, workplaces, groups,
organizations, etc.). Cultural intelligence, which expresses awareness of differences and being
open to other cultures, has begun to take place among the features sought in the multicultural
structures of the future (Alon et al., 2016: 78-100).
In order to live in a certain culture, the individual must adapt to the differences in that culture.
Cultural intelligence is a guide for working with people from other cultures. Cultural intelligence
is the ability to adapt to the attitudes and values of others and exhibit certain behaviors, including
skills and qualities. Cultural intelligence; includes linguistic intelligence, spatial intelligence,
intrapersonal intelligence and interpersonal intelligence (Chaney & Martin, 2011: 12). Learning
the mother tongue of others (person, client) is beneficial for linguistic intelligence, and using
international business language(s) can increase effectiveness in organizations and when
communicating with people from other cultures. Spatial intelligence includes the space used in
meetings and promotions. Intrapersonal intelligence refers to the awareness of one's own cultural
characteristics in order to adapt to their international counterparts. Interpersonal intelligence
refers to the ability to understand other people and their motivations (Peterson, 2004: 87-99).
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When encountering someone from another culture, communication barriers often arise when the
behavior of the others is different. Communication barriers are one of the important problems in
front of effective communication. When intercultural communication is understood, barriers can
be removed and the way to mutual understanding and respect opens. Barriers to communication
can be classified under the following headings (Chaney and Martin, 2011: 13):
• Physical: Time, environment, comfort and needs, and physical environment (eg phone or letter)
• Cultural: Ethnic, religious and social differences.
• Perceptual: Watching what is said from one's own mindset.
• Motivational: The mental inertia of the listener.
• Experiential: Absence of similar life events.
• Emotional: The listener's personal feelings.
• Linguistics: The different languages or words/concepts spoken by the speaker and the listener
are beyond the listener's grasp.
• Nonverbal: Nonverbal messages
• Competition: The ability of the listener to do other things instead of hearing the communication.
In simple words, when communicating with people from another culture, their language, space
to be used, awareness of the culture to which they belong, and knowledge of other cultural norms
can play a key role in understanding behavior. Critical elements of cultural intelligence required
for effective intercultural communication; it is conceptualized as metacognitive, cognitive,
motivational and behavioral (Brislin, Worthy, Macnab, 2006: 40-55; Hofstede, 2001; Kanfer and
Heggestad, 1997; Earley and Peterson, 2004: 100-115):
• Metacognitive intelligence: It represents the mental processes that individuals use to acquire
and understand cultural information, including awareness, control and individual thought
processes about culture. Individuals with high metacognitive intelligence are aware of the
cultural preferences of others and adjust their mental processes in their interactions.
• Cognitive intelligence: Reflects knowledge about norms, practices, and rules in different
cultures derived from education and personal experience. It includes basic contextual knowledge
of economic, legal, social, linguistic and interpersonal regulation and cultural values of different
cultures and subcultures. Those with high cognitive intelligence can recognize the similarities
and diversity between different cultures.
• Motivational intelligence: Indicates the ability to direct attention and energy to learning and
performing tasks in situations characterized by cultural differences. It provides control of affect,
cognition and behavior that helps in reaching the goal. It drives a person to interest and curiosity
to adapt to an unfamiliar environment to respond to uncertainty.
• Behavioral intelligence: The ability to demonstrate appropriate verbal and nonverbal actions
with people from different cultures during interactions. Individuals with high behavioral
intelligence display appropriate behavior in interactions such as appropriate words, tone gesture,
and facial expression. It is necessary to maintain effective and appropriate intercultural relations.
Successful leadership in modern organizational structures is increasingly based on cultural
intelligence leadership. Thus, cultural intelligence will contribute to the use of culture and
competitive advantage to build mutual understanding in various groups in organizations
(Rockstuhl et al., 2011: 825-840). Leaders with high cultural intelligence also have positive
effects on organizational commitment. It can be said that cultural intelligence is essential for
leaders to be effective in emerging markets. Individuals with high metacognitive intelligence are
aware of other people's cultural preferences and adjust their mental processes to establish good
relations with their superiors and customers (Ang et al, 2007:335-371).
Research has found that higher levels of cultural intelligence help increase an individual's ability
to fine-tune various cultural situations, which in turn helps develop trust with other team
members. Individuals with a high level of cultural intelligence feel less depressed because they
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experience fewer social problems during intercultural interactions, and therefore they experience
lower levels of burnout (Ward et al., 2008: 159-176).
Nonverbal Behavior
Nonverbal communication is the transmission of messages or signals through a nonverbal
platform such as eye contact, facial expressions, gestures, posture and body language. Social
cues; pertaining to body movement communication, such as facial expressions and gestures, the
movement of any part of the body or the body as a whole; interpretation of nonverbal behavior
(kinesics) includes the use of distance (proxsemics) and physical environments/appearance,
sound (paralanguage) and touch (haptics). It may also include the use of time (chronomics) and
eye contact and gaze actions while speaking and listening, gaze frequency, tissue (fixation)
patterns, pupil dilation, and eye movements or blink rate (oculesics) (Giri, 2009). Messages in
communication between people; It is stated that 7% are words, 38% are voice and intonation,
and 55% are body language coded (Mehrabian, 1971).
Communication is a dynamic and broad process related to the ever-changing roles of information,
ideas, emotions and the functioning of the mind. Communication is not just a word, it is a term
with multiple interpretations (Chandler, 1995). There are two very important types of
communication, verbal and non-verbal, and the relationship between them cannot be separated
(Ferguson et al., 2014). Nonverbal communication occupies a large part of the environment and
is an integral part of verbal communication. In ancient times, using only non-verbal
communication (maybe) could have helped to understand the other person, but in today's
complex societies, both verbal and non-verbal forms of communication are needed to fully
understand each other. Nonverbal communication starts with taking lessons from parents and the
society they live in from the very beginning of life. There is a very common perception among
people that to understand any verbal message one has to concentrate and then understand the
nonverbal elements, but in reality nonverbal communication is not as easy to understand as it
seems (Mehrabian, 1971). Nonverbal behavior is often misinterpreted and therefore the wrong
message is received by the recipient. Another widely accepted fact states that one can predict
how a person feels about any situation by focusing on their body language. But all this varies
from context to context, culture to culture. Research in the field of nonverbal communication has
demonstrated this fact well. Since nonverbal behaviors stem from cultural common sense,
different abilities and systems are used to understand gestures, postures, silence, emotional
expressions, touching, physical appearance and other nonverbal cues, including personality
(Mehrabian, 2009; Ferguson et al., 2014).
Studies have also found that the effects of tone of voice (especially negative tone) have a
disproportionately stronger effect on receivers than verbal content. Other research shows that
nonverbal behaviors can be used to predict truth or deception in the sender. In nonverbal behavior
studies; It has been observed that deceptive communicators make less eye contact, speak less,
give less detail, make more or less body movements than normal, or smile too much or too little
(Mehrabian, 1971).
Nonverbal communication is one of the most important aspects of communication and includes
functions such as repeating, completing and contradicting a verbal message. For example, if
someone says no to anything and nods their head yes, then the verbal message does not match
the nonverbal message. As a result, listeners will be confused as there is no coordination between
verbal and non-verbal means. Apart from this, nonverbal behaviors also direct social and
professional relationships, such as nonverbal cues that tell us when to speak and when to shut up
(Burgoon et al., 2011). Finally, especially when people do not share the same language; They
can even change a verbal message through facial expressions, gestures and facial expressions.
Nonverbal communication is extremely important in any social or professional interaction
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because people tend to seek nonverbal cues when verbal messages are unclear or unclear
(especially when different languages are used) (Mehrabian, 1971; Ferguson et al., 2014).
CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS
In the world, globalization and the digitalization of the masses have increased the interactions
between societies and led to an increase in multicultural socio-cultural (group, workplace,
organization, etc.) structures. Cultural intelligence, which expresses tolerance, awareness and
being open to other cultures, becomes important in the multicultural environment of the future.
Analyzing and communicating the codes of behavior of different cultures, interpreting verbal and
nonverbal behavior patterns, will be possible with effective intercultural communication skills.
Understanding verbal and nonverbal behavior and effective communication is an important factor
in removing barriers and paving the way for mutual understanding and respect. Successful
leadership in modern organizations needs leadership characteristics with cultural intelligence.
Cultural intelligence will provide a competitive advantage in building mutual understanding and
in various teams in organizations.
In our age, in multicultural social structures, both verbal and non-verbal communication methods
are needed for individuals and groups to fully understand each other. Nonverbal behaviors
originate from cultural common sense and within these behavioral codes; Understanding other
nonverbal cues, including gestures, body positions and postures, emotional expressions, touches,
physical appearances and personality are essential to effective communication. Developing
nonverbal communication skills will contribute to intercultural understanding. Paying more
attention to nonverbal cues, especially hand, body language and facial expressions, making more
eye contact will increase awareness of the desired massage. When verbal and nonverbal cues are
inconsistent, more careful analysis of receptive and communication channels and the combined
use of effective cultural intelligence elements (metacognitive, cognitive, motivational,
behavioral) become important. It should be noted that employees in organizations feel
disappointed and insecure when they receive contradictory signals from their superiors or
subordinates. As a matter of fact, awareness of different cultural codes in verbal and nonverbal
communication will be an important component of effective communication and success in all
formal and informal organizational structures.
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ÖZET
Organizasyonlarda ve toplumlarda yönetim tarzları arasında liderlik antikçağdan günümüz
dünyasına kadar önemli bir konu olagelmiştir. Bu sebepledir ki, liderlik meselesi dünyanın farklı
coğrafyalarında, farklı dinamiklere sahip toplumlarda ciddi bir biçimde tartışılmıştır. Zira
ülkelerin ve toplumların kaderi çoğu zaman liderlerinin kaderiyle ortak özellikler taşımıştır. Bu
durum, liderlik meselesini tüm disiplinlerin ortak meselesi olarak tartışılmasını gerekli kılmıştır.
Buradaki tartışmalarda öncelikli olarak izleyicilerin yöneticilerinden bekledikleri liderlik
tarzlarının ne olacağı sorununu öne çıkarmıştır. Bu durum liderin kişilik özellikleri ve bireysel
yeteneklerine odaklanılmasını gerektirmektedir. Bu odaklanmada liderin sahip olduğu dış
görünüşü, retorik yeteneği, iletişim kabiliyeti ve inandırıcılığı gibi içsel ve dışsal faktörler
karizma olgusunu oraya çıkarmaktadır. Liderlerin karizması takipçilerini önemli ölçüde
etkileyerek amaçlara ulaşmada dikkate değer bir yönetim tekniği olarak kullanılmaktadır.
Karizmatik lider, amaçların elde edilmesinde yüksek motivasyon sağlamak koşuluyla etrafında
kitleleri toplayabilir, onları yönlendirebilir ve meşru hedeflerin elde edilmesini sağlayabilir. Bu
liderlik tarzına kendi tarihimizden verilebilecek en ideal örnek Mustafa Kemal Atatürk’tür.
Atatürk, gerek Çanakkale ve Kurtuluş savaşında askeri bir deha gerekse Cumhuriyetin ilanından
sonra kararları, eylemleri ve siyasi duruşu ile tüm dünyanın takdirini ve dikkatini üstünde
toplamış karizmatik bir liderdir. Ölümünün üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen Türkiye’de
ve dünyada karizmatik bir lider olarak tanınmakta, öğretilmekte ve bilinmektedir.
Bu çalışmada ise Atatürk’ün yaşamı boyunca sergilediği karizmatik liderlik yeteneklerine ilişkin
hayatındaki önemli olaylardan, biyografik veya otobiyografik kayıtlardan dikkate değer bilgiler
vermek hedeflenmektedir. Bununla birlikte, liderlik tarzlarından yola çıkarak Atatürk’ün
karizmatik liderlik tarzına ilişkin bir perspektifin oluşturulması düşünülmektedir. Böylece
karizmatik liderin hem toplumu hem ülkesi hem de diğer dünya ulusları açısından teşkil ettiği
önem ortaya koyulmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Lider, Liderlik, Karizmatik Liderlik, Atatürk

ABSTRACT
Leadership among management styles in organizations and societies has been an important issue
from antiquity to today's world. For this reason, the issue of leadership has been seriously
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discussed in different geographies of the world and in societies with different dynamics. Because
the fate of countries and societies often has common features with the fate of their leaders. This
situation necessitated the discussion of the issue of leadership as a common issue of all
disciplines. In the discussions here, he primarily brought forward the problem of what leadership
styles the audience would expect from their managers. This situation requires focusing on the
personality traits and individual abilities of the leader. In this focus, internal and external factors
such as the leader's appearance, rhetorical ability, communication ability and persuasiveness
bring out the phenomenon of charisma. The charisma of leaders is used as a management
technique in achieving goals by significantly influencing their followers. The charismatic leader
can gather the masses around him, direct them and ensure the achievement of legitimate goals,
provided that he is highly motivated in achieving the goals. The most ideal example that can be
given to this leadership style from our own history is Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk is a
military genius in Çanakkale and the War of Independence, and a charismatic leader who has
garnered the appreciation and attention of the whole world with his decisions, actions and
political stance after the proclamation of the Republic. Although many years have passed since
his death, he is recognized, taught and known as a charismatic leader in Turkey and in the world.
In this study, it is aimed to give remarkable information about the charismatic leadership abilities
that Atatürk displayed throughout his life, from important events in his life, from biographical or
autobiographical records. However, it is thought to create a perspective on Atatürk's charismatic
leadership style based on his leadership styles. Thus, the importance of the charismatic leader in
terms of society, country and other world nations will be tried to be revealed.
Keywords: Leader, Leadership, Charismatic Leadership, Ataturk
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GİRİŞ
Geçmişten günümüze liderin kim olduğu, ne gibi özelliklerinin olması gerektiği, davranışlarının
nasıl şekillendiği ve nasıl karar verdiği gibi birçok soruya farklı disiplinler açısından yanıtlar
aranmıştır. Bununla birlikte toplumdaki bazı insanların diğer insanlara göre liderlik vasıflarını
neden daha fazla taşıdıkları ayrı bir tartışma konusu olmuştur. Başarılı bir karizmatik liderlerin
özellikleri araştırılırken yeni liderlik tarzları ortaya çıkmıştır. Tarih boyunca kurulan tüm
devletlerin veya imparatorlukların kurucuları büyük liderlerden oluşmaktadır. Bu liderler, askeri
ve siyasi açıdan ortaya koydukları özgün politikalarla diğer insanlardan kendilerini farklı
kılmışlardır. Tarihte bu liderlerden birisi olarak tüm dünyada kabul gören Türkiye Cumhuriyeti
Devleti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’tür.

Osmanlı Devleti’nin dağılma sürecine girdiği yirminci yüzyılda, işgal devletlerinden kurtuluş
çaresi aranırken devletin içinde bulunduğu durumu en iyi şekilde analiz eden, sentezleyen ve
yorumlayan Atatürk, yeni bir Türk devletinin kurulmasıyla mevcut sorunların çözüleceğini
öngörmüştür. Onun bu öngörüsünün gerçekleşmesinde askeri ve siyasi alandaki görüşlerinin
başta silah arkadaşları olmak üzere toplum tarafından kabul görmesiyle gerçekleşmiştir. Bu
durumun oluşmasında, yani onun görüşlerinin toplum tarafından kabul görmesinde karizmatik
liderlik özelliklerinin etkisi büyük olmuştur. Bu bakımdan mevut çalışmamızda ki amacımız,
Atatürk’ün liderlik anlayışı çerçevesinde karizmatik liderlik kavramı farklı açılardan tartışmaya
çalışacağız.
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LİDER VE LİDERLİK KAVRAMLARI
Lider ve liderlik terimleri toplumsal yaşamda aynı anlamda kullanılsa dahi incelendiğinde farklı
anlamlar içerdiği görülmektedir. Lider, bir kişiyi işaret ederken liderlik bir etkileme sürecine
karşılık gelen davranış biçimi olarak açıklanmıştır (Kayaalp, 2015: 152). Lider, kelime anlamı
olarak aydınlatan, yol gösteren, ileriyi gösteren, öğreten, beraber çalıştığı kişilerin ihtiyaçlar ve
isteklerini zamanında hisseden, yaratıcı kişi olarak tanımlanacağı gibi (Kolburan ve Tasa, 2017:
82), grup üyelerini belirlenen hedefler doğrultusunda başarılı olmaya yönelten, onların
çalışmalarını kontrol ve koordine eden, bu çabaları gerçekleştirmek için gerekli yetenek ve
özelliklere sahip olan kişi olarak da tanımlanmaktadır (Nalbant, Özdil ve Ecevit 1997: 18). Lider
üzerine yapılan tanımlamalara baktığımızda üzerinde herkesin hemfikir olduğu tam bir tanıma
ulaşmak mümkün olmamıştır. Bu durum lider kavramının statik değil, dinamik bir kavram
olmasından kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla lider üzerine yapılan her tanımlama kavramın özü
itibariyle kavramı tamamen kapsaması mümkün olmamaktadır.

Liderlik ise, belirli durumlar altında grubun hedeflerini gerçekleştirmek için başkalarının
faaliyetlerini yönlendirme ve etkileme sürecidir. Liderlik, belirlenen hedeflere varmak için
organizasyonun diğer elemanlarını, yönlendirme, motive etme ve etkileme yeteneğidir (Arıkan,
2001: 232). Bir başka deyişle liderlik kültür, amaç, temel kimlik, kritik süreçler ve strateji gibi
kurumun varlığının devamını sağlayan iyi düşünülmüş ve akılcı eylemleri yönetmek, ekip
kurmak ve geleceği yaratmaktır (Gordon ve Harger, 1996: 4). Buradan anlaşılacağı üzere, liderlik
kavramı lider kavramında olduğu üzere dinamik bir kavram özelliği taşımaktadır. Yani kavram
yaşanan zamanla birlikte mevcut veya gelişen problemlerin çözümünde yeni perspektifleri
gerekli kılmaktadır. Dolaysıyla bu durum liderlik kavramını dogmatik bir kavram kategorisinden
uzaklaştırmaktadır.

KARİZMA VE KARİZMATİK LİDERLİK
Karizma kavramı ilk defa Alman düşünür Max Weber (d. 1864-ö. 1920) tarafından kullanılmıştır.
Weber’in tanımına göre karizma, kişiyi normal insanlardan ayıran ve en azından istisnai bazı
olağanüstü farklılıkları ile yaradılıştan gelen bir özelliktir (Aykanat ve Yıldız, 2016: 201).
Örgütsel açıdan incelendiğinde karizma, liderin hem yakın hem de uzak çevresi olmak üzere
herkesi etkisi altına alabildiği, çevresindekiler tarafından hayranlık uyandıran davranışsal biçim
olarak nitelendirilmektedir. Bu davranışlarıyla lider, söylemlerinde ve eylemlerinde
takipçilerinde heyecan duygusu yaratan, çarpıcı izler bırakan ve sıra dışı insan duygusu oluşturan
bir etki bırakmaktadır (Sabuncuoğlu ve Vergililer Tüz, 2013: 218). Dolayısıyla bu durumda ki
karizma kişiler, toplumdaki ya da çevresindeki diğer insanları güçlü ve derin bir biçimde
etkileme özelliğine sahiptirler.

Karizmatik liderlik; kişisel risk alabilme, alışılmışların dışında tutumlar gösterme, çevredeki
tehditlere karşı duyarlılık ve gerektiğinde kendini feda etme gibi kavramları kapsamaktadır
(Yukl, 1999: 50). Bununla birlikte karizmatik liderin sözleri ve eylemleri toplumdaki takipçileri
tarafından müspet anlamda kabul görmektedir. Kendisinde bulunduğuna inanılan üstün
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yetenekleri nedeniyle kararları genel olarak tartışılmaz bir nitelik taşımaktadır. Çünkü karizmatik
lider; astlarında inanç, güven ve sadakat duygusu yaratmakla birlikte onlara gelecek için ilham
ve umut vermektedir (Tunçer, 2012: 299).

Karizmatik liderliğin en önemli özelliği ise, takipçileri üzerinde kurduğu saygınlık duygusu ile
kriz zamanlarında hızlı ve stratejik kararlar alabilecek yönetimsel güce sahip olmasıdır.
Karizmatik lider vizyon sahibi bir kişi olarak, idealleri ve inançları doğrultusunda yaşayan
kişiliklerdir. Üstün ikna yetenekleri ve güçlü hitapları sayesinde takipçileri tarafından inanç ve
idealleri noktasında sorgulanmaksızın desteklenirler. Bu güçlü yönleri sayesinde karizmatik
liderler, takipçileri tarafından her başarının arkasından takdir görerek rol model alınırlar. Bu
liderlik tarzı daha çok ekonomik ve politik konularda, önemli kararlar alınması gereken
noktalarda ve kriz zamanlarında kurtarıcı sıfatıyla ortaya çıkan liderlik modelidir. Bunun nedeni
ise, hızlı ve doğru karar alabilme, cesur ve yürekli olma, uzmanlık yönlerinin fazla olması bilgi
ve yeteneklerinin gelişmiş olması, takipçilerini her koşulda etkisi altına alabilmeleri ve güçlü
hitap şekilleri gibi özellikleridir (Sabuncuoğlu ve Vergililer Tüz, 2013: 218-219). Dolayısıyla bu
özellikler karizmatik liderliğin oluşmasında ve destekçilerinin onu kabullenmelerinde ve takip
etmelerinde önemli kriterler olarak ön plana çıkmaktadır.

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN KARİZMATİK LİDERLİK ANLAYIŞI
Mustafa Kemal Atatürk beden dili, iddialı sözsüz iletişim kabiliyeti, şık giyimi, kararlı bakışları,
özgüvenli yürüyüşüyle karizmatik bir lider portresi çizmektedir (Geçikli, 2012: 32). Özellikle
yüz hatlarının karakteristiği ve bedeninin zarifliği karizmatik bir lider olarak algılanmasını
sağlamıştır. Atatürk’ün olumlu yüz ifadeleri onu karizmatik ve entelektüel bir görünüme
kavuşturmuştur. Fotoğraf albümlerine bakıldığında verdiği pozların son derece doğal olduğu
görülmüştür (Gençer, 2020: 63). Buradan anlaşılacağı üzere, Atatürk’ün sahip olduğu doğal
karizmatik yapının onu dünyanın tanıdığı bir lider olmasında etkisi yadsınamayacaktır.

Atatürk’ün kendi karizmasını yaratmasının en önemli dayanaklarından biri özgüvendir. Sahip
olduğu özgüven nedeniyle askeri zaferleri ve başarılı inkılâpları kendine mal etmemiştir. O,
büyük eserleri yalnızca büyük niteliklere sahip bir milletin başarabileceğini bilen lider
olduğundan, bütün başarıları ulusuna mal etmekten geri durmamıştır (Geçikli, 2012: 28).
Bununla birlikte yer aldığı ortamlarda kendisini öteki insanlardan üstün görmemiş, gerektiğinde
onlarla eşit şartlarda oturmuş ve sohbetler etmiştir. (Gençer, 2020: 66). Dolayısıyla karizmatik
bir lider olarak kendini insanlardan ayrıştırmamış, üst bir konumda kendini ötekilerden farklı
görmemiştir. Bu durum toplum içindeki karizmatik liderliğinin kabulündeki olumlu yaklaşımı
daha arttırmıştır.

Atatürk’ün en öneli liderlik özelliklerinden birisi de yönettiği kişilere önem vermesi, kararlara
katması, ilişkilerinde sıcak, samimi ve yumuşak olmasıdır (Varışlı, 2021: 113) Atatürk’ün
yönettiği insanların kişiliğine önem vermesi, onun yüksek karakterli karizmatik kişiliğinden
kaynaklanmaktadır (Arıkan, 2001: 243). Bununla birlikte Atatürk, hiçbir olayda ‘Ben böyle
istiyorum, böyle olacak’ dememiştir. Aksine her durumda ‘Millet böyle istiyor, böyle yapacağız’
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demiştir. Bu durum Atatürk’ün sorumluluğu ve yetkiyi kendisinde toplayan bir liderden çok
onları paylaşmaya çalışan karizmatik kişilikli demokratik bir lider olduğunu göstermektedir.
Dolayısıyla Atatürk için "Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. (Arıkan, 2001:248).

Atatürk'ün yönettiği insanlar, onun otoritesine karşı bir korku içinde değildirler. Çünkü
Atatürk’ün otoritesi baskıya ve korkuya dayalı değildir. Atatürk, baskı ve korkuyla insanlar
üzerinde uzun süre hâkimiyet kurulamayacağını bilen zeki bir liderdir. Şu halde Atatürk’ün
bireysel talepleri doğrultusunda değil, milletin talepleri doğrultusunda hareket eden karizmatik
bir lider olduğu söylenebilir (Arıkan, 2001:249).

Karizmatik liderler, cesaret sahibi olmakla birlikte takipçilerine cesaret verme özelliği olan
liderlerdir. Atatürk Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)’nin bir toplantısı için Anadolu’nun
her şehrinden Ankara’ya gelen milletvekillerine yaptığı konuşmada cesaretini, kararlılığını ve
risk alma derecesini su sözlerinden anlamak mümkündür:
“Efendiler bazı arkadaşların yoksulluk içinde bu büyük davanın başarılamayacağını zannederek
memleketlerine dönme arzusunda olduklarını duydum. Arkadaşlar! Ben sizleri bu milli davaya
silah zoruyla davet etmedim görüyorsunuz ki, sizi burada tutmak için de silahım da yoktur.
Dilediğiniz gibi memleketlerinize dönebilirsiniz fakat şunu biliniz ki, bütün arkadaşlarım beni
yalnız bırakıp gitseler ben bu Meclis-i Ali’de tek başıma kalsam da mücadeleye ahdettim.
Düşman adım adım her tarafı işgal ederek Ankara’ya kadar gelecek olursa, ben bir elime silahımı
bir elime de Türk Bayrağını alıp Elmadağ’ına çıkacağım. Burada tek başıma son kurşunuma
kadar düşmanla çarpışacağım. Bu bayrak kanımı sindire sindire emerken ben de Milletim uğruna
hayata veda edeceğim. Huzurunuzda buna ant içiyorum” (Taş, 2009: 5).

Dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki (TBMM) milletvekilleri bu konuşmadan
etkilenmiştir. Bundan sonra milletvekilleri milli mücadelede Atatürk’ün liderliğine her
zamankinden daha fazla inanmışlardır.

Atatürk yöneteceği insanların kalplerini kazanmayı, güvenlerini kazanmayı, ruhlarında saklı olan
duyguları bilmeyi ve yeni bir mücadele ruhunun nasıl yaratılacağını kendisine görev saymıştır.
Bu görev hakkında ise şunları söylemiştir:
"Şimdi bizim yöneteceğimiz insanların emelleri, fikirleri ve ruhlarında saklı duyguları nedir?
Biz, komuta edeceğimiz insanların hangi emellerini kendimize yansıtarak onların kalplerini
kazanacağız ve onlara güven kazandıracağız? Ve onlara moral, kuvvet yaratacak araçları tayin
edeceğiz? Herhalde askerlerimizin ruhunu kazanmak, bizim için bir vazife gibi; onlarda bir ruh,
bir emel, bir seciye yaratmak da bize düşüyor" (Karal 1982: 50)

Atatürk’ün vatan savunması için Çanakkale Savaşında askerlerine “size taarruzu değil ölmeyi
emrediyorum” demesi. Kurtuluş Savaşında “Ya İstiklal Ya Ölüm” fikri kararlılığının, risk
almanın ve cesaretin ve ölçüsünü gösteren çok önemli bir örnektir (Taş, 2009: 5). Bu bakımdan
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liderler, beklenmedik durum ve zamanlarda çözülmesi zor bir sorunla karşı karşıya kalabilirler.
Bu tür sorunlarla karşılaşan karizmatik lider, sorunu zamanında, doğru bir analizle tespit eder ve
aldığı kararları da bütün risk ve sonuçlarına rağmen cesaret ve kararlılıkla uygular. Bu bakımdan
tarihin akışı dikkate alındığında Atatürk, bahsedilen tüm özelliklere sahip karizmatik bir lider
olarak karşımıza çıkmaktadır.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Karizmatik liderler, takipçileri için ilham kaynağı olmakla birlikte, aynı zamanda onların
üzerinde güven ve saygı kaynağıdırlar. Genellikle kaos, kriz, savaş ve karmaşa dönemlerinde
kitleleri yönlendirip yönetmeleriyle ortaya çıkarlar. Zor zamanlarda aldıkları kararlar ile
kitlelerin kaderini değiştirecek cesur adımlar atarlar. Olağan üstü durumlarda ortaya çıkan
karizmatik liderlere takipçileri inanır ve güvenirler. Nitekim Atatürk’ün söylemleri ve eylemleri
dikkate alındığında karizmatik liderliğe verilebilecek en iyi örnek olduğu açıkça görülmektedir.

Atatürk’ün karizmatik liderliği gerek olayların içindeki eylemleri gerek söylemleriyle
ispatlanmıştır. Onun liderliği, hem bilim insanları hem dönemin devlet adamları tarafından kabul
görmüştür. Yaşamış olduğu birçok olaydaki tutum ve davranışları karizmatik liderliğindeki en
önemli belgelerdir.
Bu anlamda Mustafa Kemal Atatürk, dünya tarihinde diğer uluslar
içinde ideal olabilecek bir toplum ütopyasını realitede gerçekleştirmek suretiyle karizmatik
liderliğini eserleriyle ortaya koymuştur. Antikçağ filozoflarından Platon’un felsefesinde karşılık
bulan ‘Filozofların kral kralların filozof olduğu bir toplum ideal bir toplumdur’ düşüncesi
Atatürk’ün karizmatik lider kişiliyle yirminci yüzyılda Türk ulusu ve Türkiye Cumhuriyeti
devletinde varlık bulmuştur.
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KİŞİSEL VE ÖRGÜTSEL KARAR VERME SÜRECİNDE AŞIRI GÜVEN FAKTÖRÜ
OVERCONFIDENCE FACTOR IN PERSONAL AND ORGANIZATIONAL DECISION
MAKING PROCESS
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ÖZET
İnsanlar kişisel ve profesyonel yaşamları süresince her gün farklı konularla ilgili farklı
alternatiflerle karşılaşırlar. Bu alternatifler arasından birini bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde
seçerek karar verirler. Çünkü günlük yaşam formlarımızın tamamı, esas itibariyle insan zihninde
başlayıp orada biten ve bu nedenle soyut bir süreç olan karar vermeye dayanır. Nitekim biyolojik
yaşamlarımızı devam ettirebilmek için ortaya koyduğumuz tüm tutum ve davranışlarımızın
arkasında da dahi, acıkmak, susamak ve uyumak gibi, karar verme süreçleri yer alır. Ayrıca
verilen kararlar bireysel düşünme sonucunda olabildiği gibi grup müzakereleriyle de
olabilmektedir. Bu nedenle verilen bütün kararlar kişiler ve örgütler için farklı düzeyde ve
önemde olabilmektedir. O halde verilebilecek kötü bir karar örgüte ya da kariyere telafisi
imkansız zararlar verebilir. Dolayısıyla bütün insanlar ve örgütler için yaşamsal süreçteki en
önemli durumlardan birisi karar vermedir.
Örgütlerde ve bireylerde karar verme pek çok faktörden etkilenmektedir. Karar vermedeki
hataların kaynağı bazen karar alma süreci değil, karar vericinin zihnidir. İnsan beyninin çalışma
tarzı insanların verecekleri kararları sabote edebilir. Bu nedenle karar vermede doğrudan
gözlemlenebilir faktörlerin yanında, karar vericinin davranışlarını etkileyen psikolojik etkenler
gibi doğrudan gözlemlenemeyen pek çok faktörde vardır. Bu faktörlerden ilki olan aşırı güven,
karar vericinin davranışlarında ve örgütsel iklimde belirleyici bir rol üstlenmektedir. Dolasıyla
aşırı güvenin karar verme sürecindeki belirleyiciliği, toplumsal, bireysel norm olma özelliğinden
ve yaptırımı olmasından kaynaklanmaktadır. Böylece aşırı güven, verilen kararın
uygulanabilirliğinde önemli bir rol oynamaktadır. Görüldüğü üzere karar verme sürecine ilişkin
tespitler, genel olarak bireysel, fizyolojik, psikolojik ve sosyal altyapıya işaret etmektedir. Bu
çalışmada kişisel ve profesyonel karar verme sürecinde aşırı güven faktörünün etkisi ortaya
koyulmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Karar, Karar Verme Süreci, Aşırı Güven
ABSTRACT
ABSTRACT
Throughout their personal and professional lives, people encounter different alternatives on
different topics every day. They decide by choosing one of these alternatives consciously or
unconsciously. Because all of our daily life forms are essentially based on decision making,
which is an abstract process that starts and ends in the human mind. As a matter of fact, even
behind all our attitudes and behaviors that we put forward in order to continue our biological
lives, there are decision-making processes such as getting hungry, thirsty and sleeping. In
addition, the decisions made can be as a result of individual thinking or through group
discussions. For this reason, all decisions made may be of different level and importance for
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individuals and organizations. In that case, a bad decision can cause irreparable damage to the
organization or career. Therefore, one of the most important situations in the life process for all
people and organizations is decision making.
Decision making in organizations and individuals is affected by many factors. Sometimes the
source of errors in decision making is not the decision process but the mind of the decision maker.
The way the human brain works can sabotage the decisions people make. For this reason, besides
the directly observable factors in decision making, there are many factors that cannot be directly
observed, such as psychological factors that affect the behavior of the decision maker. The first
of these factors, overconfidence, plays a decisive role in the behavior of the decision maker and
in the organizational climate. Therefore, the decisiveness of excessive trust in the decisionmaking process stems from its being a social and individual norm and being a sanction. Thus,
overconfidence plays an important role in the applicability of the decision. As can be seen, the
determinations regarding the decision-making process generally point to the individual,
physiological, psychological and social infrastructure. In this study, the effect of the
overconfidence factor in the personal and professional decision-making process will be tried to
be revealed.
Keywords: Decision, Decision Making Process, Overconfidence
GİRİŞ
İnsanlar yaşamları devam ettiği süre boyunca farklı sorunlarla karşılaşır ve onlara çözüm yolu
aramaya çalışırlar. Bu çözüm yollarını karşılaştıkları farklı alternatifler içerisinden seçim yaparak
bulurlar. Hem örgütsel hem de kişisel olarak karşılaştığımız bu seçimler karar alma neticesinde
gerçekleşmekte ve yaşantımıza bu kararlar doğrultusunda yönlendirmektedir.
Çok hızlı değişen şartlar altında doğru karar alma ise bilimsel destekli bir altyapıyla mümkün
olacaktır. Örgütlerin gelişmesi ve zamanla daha karmaşık bir yapıya dönüşmesi karar almayı ve
karar alma sürecini çok daha önemli hale getirmektedir. Karar alma ile ilgili çalışmalar her geçen
gün artmakta, hem bireysel hem de örgütsel karar verme süreci incelenmekte ve en doğru karar
için karar teorileri, karar destek sistemleri, karar verme teknikleri geliştirmektedir.
Karar verme modelleri ve teknikleri geliştirirken karar süreçlerini etkileyen faktörlerin
incelenmesi ve bu faktörlerin kararın etkinliğindeki rolleri de ayrıca önem kazanan konulardan
biridir. Karar, karar vericiyle doğrudan ilgili ve psikolojik bir süreçtir. Her ne kadar örgütün
normları, örgütü ilgilendiren norm düzeni kararın çerçevesini belirlese de kararın alınması karar
vericinin bu normları kendi süzgecinden geçirerek karar verme eylemini yapmasıyla
mümkündür.
Karar verici; teknoloji, iş çevresi, kanun ve yönetmelikler gibi örgütün dış çevresinde etkilendiği
kadar kendi eğitim düzeyi, inançları, içselleştirdiği toplumsal ve örgütsel normlar gibi içsel ve
kişisel faktörlerden de etkilenmektedir. Bu kişisel faktörler, bireyin neyi doğru ve yapılması
gereken, neyi yanlış ve yapılmaması gereken davranışlar olarak değerlendirdiğini belirleyen
inanç, değer ve varsayımlardır. Aşırı güven, bu psikolojik faktörlerden biridir.
Karar verici, karar eylemini gerçekleştirirken öncelikle içsel bir dürtü ile karar eylemine geçmeye
karar verir. Bu, bazen örgütsel ihtiyaçla ilgili rutin bir karar olabildiği gibi bazen bir karar
vericinin değerlerinden veya bireysel bir ihtiyaçtan kaynaklanan rutin dışı bir karar da
olabilmektedir. Karar eyleminde bireyler alternatifleri değerlendirirken, örgüte sağlanacak
faydayı maksimize edecek alternatifler üzerinde dursa da aşırı güvenin de inceleme alanı olan
bireysel, örgütsel ve toplumsal değerlere aykırı karar verme yoluna gitmemektedir.
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Aşırı güven, karar vericiye kararının doğru olup olmadığını bildiren bir alandır ve karar verme
sürecinin en başından karar sonuna kadar karar vericiyi yönlendiren psikolojik bir süreçtir.
KARAR, KARAR VERME VE KARAR VERME SÜRECİ
Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre karar kelimesi: “Bir iş veya sorun hakkında düşünülerek verilen
kesin yargı” olarak tanımlanmıştır (TDK: 2022). Ayrıca Karar, geleceğe yönelik bir hareket ve
davranış biçiminin önceden belirlenmesi ve bu konuda bir iradenin açıklanmasıdır (Solak ve
Özkan, 2015:313).
Karar verme ise en yalın haliyle, çeşitli amaçlar, bunlara ulaştıracak yollar, imkanlar ve araçlar
içerisinden tercih ve seçim yapmakla ilgili duygusal, zihinsel ve bedensel sürecin toplamıdır
(Eren, 2013:197). Ayrıca belirli bir başlangıç yeri olan ve bu başlangıç noktasından itibaren
değişik iş, faaliyet veya düşüncenin birbirini takip ettiği ve neticesinde bir seçimin yapılması ile
sonuçlanmış bir süreç olarak da ifade edilebilir (Ergun, 2015:121).
Karar verme yönetsel bir süreçtir. Çünkü yöneticilerin en temel görevi karar almaktır. Karar
almanın yönetsel anlamda en temel olarak tanımlanması ise “seçeneklerin değerlendirildiği ve
seçim yapıldığı süreç” olarak tanımlanır (Yaşar, 2016: 6). Karar verme süreci, yöneticinin karşı
karşıya kaldığı bir sorun karşısında sahip olduğu gözlem ve bilgiler ile başladığı ve bu nokta
itibariyle farklı düşünce, faaliyet ve eylemleri içeren ve sonucunda bir karara ulaşıldığı bir süreç
olarak değerlendirilmektedir (Koçel, 2014: 137).
Karar verme süreci hakkında birçok araştırmacı tarafından temelde benzerlik, detaylarda ise
farklılık gösteren birçok süreç tanımlanmıştır. Kısaca karar verme süreci birbirini takip eden dört
safhadan oluşmaktadır:
1. Tanımlama,
2. Teşhisi koyma,
3. Şekil verme,
4. Karar verme (Tekin ve Ehtiyar, 2010:3396).
AŞIRI GÜVEN KAVRAMI
Aşırı güven insanların duygusal hükümleri, muhakemeleri ve bilişsel kabiliyetlerine, sebepsizce
duyduğu inanç olarak tanımlanabilir (Pompian, 2006: 51). İnsanlar, bireysel tahmin ve
inançlarının doğrultusunda ve bireysel kabiliyetlerine, diğer insanların kabiliyetlerine karşı daha
çok değer vermektedirler (Bodie, Kane, Marcus, 2009: 386). Kısaca aşırı güven kişinin, kendi
yeteneklerini abartması ya da abartma eğiliminde olması anlamına gelir.
Aşırı güvenin üç temel sebebi bulunmaktadır. Bunlar (Glasser ve Weber, 2010: 242):
Hatalı kalibrasyon
Ortalamadan iyi olma etkisidir.
Hakimiyet yanılgısı
Hatalı kalibrasyon, bireylerin tahminlerinin olasılığına gereğinden çok değer verme eğilimidir
(Ackert ve Deaves, 2010:106). Dolayısıyla hatalı kalibrasyon insanların bir durum ile ilgili
olasılık dağılımını yanlış tahmin etmesine neden olmaktadır.
Bireyler becerileriyle ilgili bir değerlendirme yaparken genellikle başka insanlarla karşılaştırma
yaparlar. Yapılan bu karşılaştırmalarda bireyler genellikle kendi becerilerini diğer kişilerin
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becerilerinden daha iyi olarak ifade ederler bu durum ortalamadan iyi olma etkisidir (Sevenson,
1981: 143-148).
Hâkimiyet yanılgısı, İnsanların, kontrol edemedikleri bir olayın sonuçlarını kontrol
edebildiklerine inanmasıdır. Başka bir deyişle; insanların şans yoluyla elde ettikleri başarıları
sanki kendi becerilerinin bir sonucu olduğunu düşünmesi ve şansa bağlı olayların sonuçlarını
kontrol edebileceklerine inanmalarıdır (Halkbank; 2022).
AŞIRI GÜVEN VE KARAR VERME İLİŞKİSİ
Genel olarak insanlar finans, psikoloji gibi hayatın birçok alanında kendi tahminlerine, bilgilerine
ve yeteneklerine aşırı güven duyarlar. Bu aşırı güven duygusu insanların karar verme sürecini
etkileyerek oluşabilecek olumsuzlukları görmelerini engellemektedir.
Aşırı güven durumu zamanla ortaya çıkmaktadır. İnsanlar her yeni başarısında kendilerine olan
güven duygusu artar ve bu güven duygusu zamanla aşırı güven durumuna dönüşür. Oluşan bu
aşırı güven duygusu karar verme sürecinin en önemli düşmanıdır. Bunu yaşanmış birkaç örnekle
açıklayabiliriz:
Ukrayna Enerji ve Elektrik Bakanı Vitali Sklyarov Çernobil kazasından iki ay önce: “Nükleer
erime olasılığı 10.000 yılda birdir.” demiştir (Heath ve Heath, 2014:16).
Warner Bros Studios sahibi Harry Warner 1927 yılında “Oyuncuların konuşmasını duymayı kim
ister ki?” demiştir (Heath ve Heath, 2014:16).
Western Union Telegraphy Company başkanı William Orton 1876’da Alexander Graham Bell’in
telefon patentini satın alma fırsatını teptiğinde “Elektirikli oyuncak yapmanın bu firmaya ne gibi
faydası olabilir ki?” demiştir (Heath ve Heath, 2014:16).
İngiltere’nin en büyük plak firması Decca Records yöneticisi Dick Rowe 1962 yılında seçmelere
katılan Te Beatles grubuna yazdığı mektupta “Sizin çocukların sesini beğenmedik. Gruplar artık
demode oldu; hatta gitarlı dört kişilik gruplar dönemi artık tamamen kapandı.” demiştir (Heath
ve Heath, 2014: 17).
Yukarıdaki örneklerde olduğu gibi insanlar gelecekte neler olacağı konusunda gerçekte
olduğundan daha fazla bilgiye sahip olduklarını sanırlar bu durum karar vermede aşırı güven
duygusunun olumsuzluklarını ortaya koymaktadır.
İnsanların bilgilerine ve yargılarına olan öznel güveninin, nesnel karşılığına kıyasla oldukça
abartılı bir durumda olması durumunda aşırı güven yanlılığı gözlemlenir. Bu etkiyi araştırmak
için, bir dizi yanıtın doğruluğuna ilişkin öznel güven yargısı, bu yanıtların nesnel doğruluğu ile
karşılaştırılır. Aşırı güven üzerine yapılan klasik bir deneyde katılımcılardan aşağıdaki iki
seçenekten oluşan soruları çözmeleri istenir;
“Bu şehirlerden hangisinin daha fazla nüfusu var?”
(a) İstanbul
(b) Londra
“Aşağıdaki takımlardan hangisinin daha fazla şampiyonlar ligi kupası var?”
(a) Real Madrid
(b) Bayern Münih
Katılımcılar her soruyu yanıtladıktan sonra %0 ile %100 arasında bir ölçekte yanıtlarının
doğruluğundan ne kadar emin olduklarını değerlendirmeleri istenir. Aşırı güven tam da bu
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noktada kendini göstermektedir; kendi cevaplarının doğruluğundan emin olma yüzdesi gerçekte
olandan çok daha yüksektir. Örneğin, bir katılımcının cevaplarında %95 güven düzeyini belirttiği
yanıtlarında genel olarak yalnızca %75’i doğru çıkmaktadır (Drippingain, 2022).
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
İnsanların günlük yaşamlarında karşılaştıkları sorunları çözmek için kaçınılması güç bir görev
olan karar verme, bazen sorunun kendisi olarak da karşılarına çıkmaktadır. Bu nedenle
hayatımızın her alanında her anında farklı önem derecelerinde kararların verilmesi gereklidir.
Bunun için karar verme ilk bakışta karmaşık bir süreç olarak görülmeyebilir. Ancak karar verme
sürecinde kendilerini güçsüz hissettiklerini ve bu yüzden etkili bir karar vermek için gerekli olan
faktörler üzerine düşünülmesi gerekmektedir. Dolayısıyla Karar verme süreci, insanı psikolojik
bir stres içerisine sokar. Bu nedenle zahmetli ve zor bir iştir. Alternatifleri araştırmak, bulmak ve
sayılarını çoğaltmak kolay değildir. Her alternatifin faydaları ve zararları karşılaştırılarak seçimi
yapmak zahmetli bir iştir. Burada karar veren kişi ya da kişiler kararını verirken sahip olduğu
bireysel ve çevresel faktörlerden etkilenir. Bu faktörler karar vericilerin eğitimi, kişiliği, yetiştiği
coğrafya, statüsü, bilgi, yetenek, tecrübe ve duyguları da karar verilen konu ile ilgili
alternatiflerin değerlendirilmesinde ve seçiminde etkili olmakta ve kararın etkinliğinde önemli
rolü bulunmaktadır. Bu noktada karar vericilerin bir davranışı doğru/yanlış ya da iyi/kötü olarak
değerlendirmesini sağlayan aşırı güven de karar süreçlerinde kilit rol oynamaktadır.
Bu bakımdan insanlar karar verme sürecinde amaçlarına ulaştıracak yollar, araçlar ve imkanlar
arasından tercih ve seçim yapmak için zihinsel ve duygusal yönlerini kullanırlar. Burada devreye
aşırı güven faktörü girer. Ancak aşırı güven faktörü genellikle hatalı kararlar verilmesine neden
olmaktadır. Ancak karar vericilerin hatalarına rağmen hala aşırı güvene sahip olmalarının birkaç
nedeni olabilir. Örnek olarak bir konuda başarılı bir karar verildiğinde bu başarıyı kendi becerileri
ile açıklarken, başarısız bir kararı dış etkenler tarafından açıklanması aşırı güveni arttıran
etkenlerden birisidir. Karar vericiler genellikle başarılarındaki şans faktörünü ayırt etmekte
zorlanırlar ve bu başarıyı kendi becerileri ile değerlendirirler. Bu taraflı değerlendirme nedeniyle
şans yoluyla da olsa elde edilen başarılar güvenin artmasına sebep olabilir. Ayrıca karar vericiler
bir olay yaşandıktan sonra geriye dönük olarak o dönemi düşündüklerinde “aslında ben bunun
yaşanacağını biliyordum” düşüncesi oluşabilir. Bu durum karar vericilerin geçmişteki
hatalarından ders çıkarmasını ve yeteneklerini sorgulamasını engelleyecek ve aşırı güven
duygusunu besleyecektir.
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ABSTRACT
The problems of the social sphere are diverse and numerous, but nevertheless we can note certain
general characteristics of their nature.
First, the problems of the social sphere are closely intertwined. It should also be noted that the
nature of these interdependencies is different. We can claim that there are common sources of social
problems such as inequality, social stratification, imperfect human nature. Social problems reinforce
each other.
Second, it is the multifaceted nature of the causes of the problem. Gaps in the legislation, social
stereotypes, imperfect organization of social institutions and social assistance, human shortcomings,
political processes - all these are combined in a single source of various social difficulties.
Accordingly, the elimination of these problems should also be comprehensive.
Third, each social problem exists on several levels: as a problem of an individual (group of
people), as an aspect of social development and as an obstacle that requires legal intervention.
Features of the state social policy implemented in Azerbaijan at the present time include shortterm and medium-term modeling programs of the social sphere. consists of a transition to
development. In this case, their general focus on the development of human capital and human
potential is determined. The interdependence of different levels of the existence of a social problem
necessitates a systematic approach to their understanding and solution.
Finally, both the history of social problems and the approaches to their study are conditioned by
the socio-political situation.
Keywords: Social problems, social policy, socio-economic development, social research, state
policy.
1.INTRODUCTION
In modern research, social problems are often presented in pairs, one of which describes the
problem itself, and the other describes ways to overcome it: the practice of discrimination and
intolerance, intolerance and tolerance, the concept of social capital and social mobility, exclusivity
and inclusion.
But what are the concepts of social exclusion and inclusion - a fashionable name for previous
problems (and their solutions) or a new explanatory scheme with a higher potential to generalize
social knowledge? Similar questions can be asked in connection with other concepts of social
knowledge. To find the answer to this question, it is necessary to find the place of social exclusion
in the system of other concepts close to it.
Social problems are based on the same reasons and the same factors. However, these sources are,
in essence, embodied in various phenomena of public life, which require a certain general program
to eliminate them (generally at the level of minimizing social inequality), as well as specific
experience in limiting each of these phenomena.
It is this fact that complicates the tasks facing social policy and social work - there are many
social problems from one source, each of which requires its own solution.
It seems that it is very important for modern Azerbaijan to develop a single program for the
application of positive social practices. It can be assumed that the complex nature of their application
should be assessed as an important and necessary condition for success in the implementation of
each of the technologies: the practice of non-discrimination, multicultural practice, inclusion. The
application of all aspects of the optimization of the social sphere to social policy and social work,
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as well as the systematization of the conceptual framework for understanding social problems and
their solutions.
2. APPROACH TO MODERN SOCIAL RESEARCH
In modern social research, the interdisciplinary approach reflects the multifaceted nature of the
problems of public life and the history of the study of those problems. The study of practically all
social problems was carried out within the framework of economic, sociological (anthropological),
psychological and political-legal approaches.
In each approach, the degree of problem development was different. Thus, all the problems have
been worked out more fully within the framework of political-legal and psychological approaches.
The economic approach has played a greater role for the concept of exclusion - inclusion, while the
sociological approach - for the practice of discrimination and non-discrimination. The expression of
approaches to the study of social problems will be given in accordance with the logic of moving
from a more important and more general approach to the understanding of the problem - a politicallegal approach, to the approaches that follow it.
The basis of the political-legal approach to social problems is the difference between the
contribution of left-wing (social-democratic) and right-wing (liberal) ideologies to the
understanding of the sources of problems and their solutions. The liberal tradition focuses on civil
rights (personal immunity, conscience, speech, movement, freedom of political choice, etc.), while
the social-democratic tradition is based on social rights, primarily labor law. The focus on securing
different groups of rights leads to different technologies for securing them.
Table 1 provides a comparative analysis of liberal and social-democratic approaches to the
analysis of social problems.
Modern researchers believe that the relationship between left and right approaches is not as
controversial as it used to be. Ideologies are increasingly accepted as interchangeable methods of
social innovation and change. It is also important to note the dynamics of left-wing ideology towards
gradual liberalization.
It is easy to see that the political-legal approach justifies the existence of major differences in
strategies and techniques for solving social problems. Thus, psychosocial assistance (consultations,
trainings, personal growth assistance) corresponds to the liberal model, and radical technologies
(social movements, social actions) - to the social-democratic model. The political-legal approach
plays a special role for the professional reflection of professionals working in the social sphere.
The choice of work methods by the specialist is determined by social self-determination and the
needs of the social sphere at the present time. A specialist working in the social sphere, whether a
teacher or a social worker, etc. However, one of the requirements for professional activity is its
ideological self-determination. In essence, ideological self-determination is an important component
of methodological self-determination for a specialist in the social field, as well as the choice of the
scientific basis of its activity.
The economic approach is based on several principles that define the analytical scheme of social
policy. Thus, the economic understanding of social exclusion has come a long way, from the
primitive, simple identification of poverty and exclusion to the complex interrelationship between
human employment, income and social activity. This approach was one of the first in terms of
understanding the ways of exclusion and inclusion.
One of the economic definitions of social exclusion was K. Duffy, who expressed his opinion in
this regard: “... lack of material resources and impossibility of successful participation in economic,
social and cultural life, as well as deviation from the mainstream of public life and distance storage.
”
Initially, there was a sign of equality between exclusion and material bankruptcy, and poverty
was identified as the leading cause of exclusion. However, common sense says that social isolation
(exclusion) is not necessarily conditioned solely by poverty. However, it cannot be denied that there
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is no connection between the exclusion of a person who is isolated from society and his standard of
living.
TABLE 1
Political and legal approach to social problems
General
characteristics

Intolerance
tolerance

Discrimination - an Exclusionantidiscriminatory inclusion
practice
Paying attention to
Discrimination
the rights of the
exists as a system of
isremnants of the past Social
individual and his Tolerance
personal freedoms. individual
that disappears overexclusion - nonassimilation; againsttime.
exercise
or
Emphasis on the
Liberal role of the individual
the individual
restriction
of
civil
Also,
(right-wing, and the state in the endurance; state discrimination is oftenand political rights
against
exercise of rights, the - is the maina weakness in the face The reason for
collectivism)principle
regulator
of
theof
of
human
rightsthe exclusion is a
relations of toleranceabuses. Reasons forviolation of the right
individual
and multiculturalism. discrimination
responsibility (from
onto participate in
public life
human behavior and
various grounds
life itself
(gender,
age,
nationality)
are
different.
Discrimination is a
social pathology that
requires psycho-social
"treatment"
Tolerance
- Discrimination is a
violation of the rights
recognition of the
of one group to Social exclusion
group and its right to be
- non-exercise or
another.
different;
group
Labor law, health,
tolerance; society is the There is a singlerestriction of social
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environmental
pressures

Under the early economic approach, the fight against poverty is becoming the basis of social
inclusion programs. However, experience has shown that even well-organized and successful
programs aimed at eradicating poverty, such as targeted assistance programs based on the family
budget and needs assessment in the UK, do not eliminate the exclusion of the poor from society. .
In addition, well-organized economic assistance is even an additional factor in people's exclusion
from public life.
These two aspects - stigmatization and addiction (even arbitrariness) - seem to feed each other.
A number of researchers have concluded that the allocation of funds for socialization of poor
children should take place not in the benefit regime, but, for example, by creating additional
opportunities for out-of-school employment of children from poor families, ensuring their leisure
time. It should be noted that in order to understand the limitations of this version of the economic
approach, researchers had to go beyond economic schemes and address the socio-psychological
consequences of targeted assistance.
The solution to the problem of poverty does not help to solve the problem of exclusion in families
with children with special needs. Hereditary traits that can lead to exclusion and psychosocial
historical developmental development are not offset by an increase in family income. In addition,
the family is under pressure from others because they are intolerant of a particular child's problem
and do not understand why they receive great social assistance from the child's parents.
Thus, low incomes are not an indicator of social exclusion, and the allocation of financial
assistance is not enough for a person to enter public life.
The modern economic approach to the problem of social exclusion is based on the assessment of
human income. Vocational employment is the main way to earn income, gain a high social status
and gain prestige in a liberal capitalist society. Accordingly, unemployment is a gap in social status
that appears to be a major barrier to human inclusion in society.
Ensuring stable and permanent employment of parents is considered to be the main strategy that
can be applied to eliminate the problems of exclusion, including exclusion from education.
The modern economic approach is based on the fact that one type of exclusion is more closely
related to the level of income than others. For example, child exclusion, which stems from the lack
of access to popular children's entertainment and fashionable clothing and the informal and
spontaneous (spontaneous) socialization of adolescents, results in more family income than
inadequate behavior and academic failures in the learning process. depends.
The modern economic approach to social exclusion and inclusion closely links these concepts to
problems such as social mobility, the ability to move from groups with limited access to social goods
to groups with higher access to social goods.
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The sociological approach to the study of phenomena such as discrimination, intolerance,
exclusion is aimed at identifying and describing risk groups in terms of quantitative and qualitative
indicators. The essence of the sociological approach is to study the changes in the situation by
identifying risk groups and observing their dynamics, to identify the most pressing (painful) points
of negative social processes. This approach is aimed at assessing the scale of the spread of the social
problem.
It is within the social approach that the notion of a “social minority” has been generated for a
particular group of people - a group of people whose individual members face restrictions on the
exercise of their rights due to a set of distinctive features. For example, discrimination against
women in the labor sector is due to the fact that women's health resources are somewhat different,
they are engaged in the upbringing of children at certain stages of their lives, and do not have the
necessary social prestige.
Therefore, the ad with the content "24-30 years old, with at least 5 years of work experience,
ready for an abnormal working day is looking for an administrative position", in essence and for
objective reasons, most likely meets the requirements listed at this age means discrimination for a
woman who is unable to give. Traditionally, social minorities include the elderly, children, people
with disabilities, and women. Quantitatively, a social minority may be significant enough, but its
social role will not be large due to limited access to rights.
The sociological approach puts forward a set of indicators on the basis of which the fact of
exclusion (discrimination, intolerance) can be determined. Such criteria include, first of all, the
quality of life, the diversity of relationships in the immediate and immediate social environment,
the resources and limitations that characterize the human situation. For example, five main criteria
for formal assessment of child exclusion have been identified:
- merging of households in one area (share of families with one parent, single people, pensioners,
everything that constitutes a child's life resources or limitations within the community);
- household income (20% of the richest and poorest households);
- integration of people of different nationalities and households (distance from traditional
national culture, customs and traditions);
- participation in society (determined on the basis of salary and taxes paid by a person);
- housing and communal conditions (type of apartment ownership, density of housing area,
change of residence).
Distinguishing these criteria, of which we are talking, was of some importance from the point of
view of determining the signs of a person's daily exclusion from society.
Socio-geographical characteristics of the exclusion were also identified. The greatest risk of
exclusion is in large cities with a population of more than 100,000 people.
The combination of economic and sociological approaches has made it possible to compare the
relationship between exclusion and income in urban and rural areas. It has been found that low
incomes are more likely to be the cause of exclusion in urban areas than in rural areas.
Despite the significant differences in economic and sociological approaches, they have one thing
in common - the exclusion of people from public life, the focus on aspects of public life in which
people are excluded - education, health, labor, social security.
The psychological approach to social problems is based on an understanding of the behavioral
and personal mechanisms that contribute to deep-rooted phenomena such as discrimination,
inequality, and exclusion. As with other approaches, the psychological approach is extremely
heterogeneous.
The psychological approach focuses on the analysis of the behaviors of discredited, abusive, and
intolerant people, as well as those who have been discriminated against, abused, or intolerant. A
balanced psychological approach should apply equally to those who engage in discriminatory
(inhumane) behavior and to those who fall victim to such attitudes. Otherwise, psychology begins
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to act either as a cripple (if the focus is only inhumane behavior) or, in essence, as a discriminator
(if there are only "victims" in the research center).
It is difficult to note any differences in the understanding of such phenomena as discrimination,
intolerance, exclusion in the psychological approach - all of them are stereotypes, biased
preconceptions, low level of locus control (unpreparedness to take responsibility), as well as is
equated with a tendency to stigmatize. But none of the approaches is as far removed from the main
source of inequality as the psychological approach.
The most complete embodiment of the psychological approach to social problems and their
solutions is given in the theory of identity (identity, identification). If a person has his own gender
identity, it will be easier for him to implement the principle of equality of gender rights in everyday
life, not to inflict any moral damage on a person of the opposite sex for one reason or another.
Anyone who has the ability to imagine himself as an old man in the future will easily avoid the risk
of being "influenced" by ageism. Inclusive education begins with the realization that a child with a
disability has the same needs as a healthy child, but he or she also has special needs. At the same
time, the effectiveness of the external mechanisms of inclusion will be low until a person with
special needs does not accept that he or she has a characteristic of his or her own and begins to treat
that attribute more or less adequately.
It is possible to distinguish the sequence of steps taken by a social sphere specialist (teacher,
doctor, social researcher, social worker, psychologist, social pedagogue, etc.) to eliminate
preconceived notions about the sphere. Table 2 describes the process of developing such a
specialist's discriminatory aspects.
TABLE 2.
Work with a discriminatory mindset at the individual level
Stages of work
Ways of implementation
Removal
of
discriminatory Determining the existence of this tendency thinking, the
opinions from the expert's mind
formation of methods for diagnosing their existence, the
development of flexible and varied perceptions of people's
social roles, the development of the basics of confident
behavior (antitheses to psychological manipulations).
Drawing the line between professional and individual
perception of a social problem
Assistance in
Determining the relationship between the manipulations
eliminating stigmas in the
performed by man and the social directions he uses.
client's mind
Investigation of negative experiences related to the
emergence of discriminatory thinking tendencies. Eliminate
destructive feelings (guilt, hatred, anxiety) that create a food
environment for discriminatory thinking tendencies
Search for socially conditioned Emphasis on the social causes of human nature (for
reasons for the characteristics of example, people with disabilities do not have a number of
those whose rights have been violated psychological resources, because no one develops these
resources)
Encouragement of social minorities Forming self-help groups for people with special needs
to social activity, the principle of
and those around them; to promote the development of a
mutual influence of political interests
network of organizations involving people with special needs
and personal interests
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3. MULTI-LEVEL NATURE OF SOCIAL PHENOMENON
One of the main principles of the study of social phenomena is a multilevel analysis of their
origin, consequences (consequences) and ways to eliminate them. There are usually three levels of
problem existence and resolution.
Legal and socio-political strengthening of the macro-level phenomenon. Its formation is ensured
as a result of the activities of political institutions, which determine which of the ways that can be
useful in overcoming the social problem are appropriate and which are inappropriate. Accordingly,
the macro level is related to political, legal and economic approaches to social problems.
Meso-level - is concentrated in mass culture, ideology and the real carriers of social phenomena.
It should be noted that the meso-level is closely related to the sociological and socio-cultural
approaches applied to the analysis of the social problem.
Micro level - is determined by the position of individuals and specific organizations. Thus, it can
be said that the micro level is represented in two aspects at once: in certain actions of people and in
attitudes to this social phenomenon. The micro level reflects the psychological aspects of social
problems and the practices of overcoming them.

TABLE 3.
Exclusion factors (in the example of education)
Macro- I. Level of theoretical and methodological support
level
I.1. The formal nature of the relationship between educational technology and the
socio-political objectives of education
I.2. Significant difference between the achievements of psychological and pedagogical
science and their level of embodiment in education
II. Level of socio-political security
II.1. Decreasing the social importance of education (including the lack of education is
not the main reason for exclusivity - this is the opinion of the younger generation)
II.2. Education policy focuses on the selection of students (ensuring the objective
selection of students in different situations)
II.3. Poor interaction between educational institutions and public organizations (for
example, between parents' associations and schools of children with disabilities)
III. Level of legal security
III.1. Lack of special legislation to ensure equal rights for children with special needs
III.2. Insufficient legal support of specialists (psychologists, social workers, social
educators) assisting the education system
IV. Level of economic provision of education
IV.1. Increasing fees for children to stay in preschools
IV.2. Low availability of quality psychosocial assistance
IV.3. Hidden market of additional education services (from payment for homework
with the child to tutoring)
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Mesolevel

V. Level of organizations
V.1. Boarding schools for children with developmental disabilities
V.2. Correction classes in ordinary schools (compensatory education classes)
V.3. Evening schools for those who are "concerned" about the general education
school
V.4. Insufficient number of organizations supporting children with special needs,
including early intervention centers
VI. Level of educational programs
VI.1. Kindergartens take on the role of organizations that prepare children for school
VI.2. Variability of programs for children with high potential and unity of educational
programs for children with problems
VI.3. Non-compliance of some programs with the age-individual characteristics
of the child (for example, failure of students in the study of geometry)
Micro- VII. Level of activity of individual specialists
level
VII.1. Discrimination against children with disabilities, children from ethnic minority
families, girls
VII.2. Lack of individual approach
VII.3. Lack of communication between assistants and paramedics
VII.4. Teachers' tendency to harshly evaluate children, the persistence of
stereotypes
The multilevel nature of the social problem is becoming increasingly important for national social
research. The point is that these studies often reduce inequality to one level or another. A clear
example of reduction to the micro level is the use of the term "rejection" in practice instead of the
term "exclusion". Another example of such a reduction is the reduction of discrimination to
violence.
We can often see examples of reverse reductions toward the macro level. In this case, the main
causes of social problems are wrong political decisions, lack of economic security, references to
cultural stereotypes. The influence of the media as the main source of intolerance - this can also be
cited as examples of reduction.
A systematic understanding of the social phenomenon, in its manifestation as a regularity,
tendency, a separate case, allows the specialist to define the boundaries of their capabilities and
choose the problem that is realistic.
A three-tier system of analysis of social phenomena is used not only to study the causes of events
and ways to minimize them, but also to identify them.
According to M. Walzer and L. Bollinger, tolerance includes:
1) interpersonal tolerance;
2) mutual tolerance of different social groups;
3) tolerance as a cultural and legal norm.
This three-level division of tolerance is assessed as a socio-political aspect of social forecasting.
This includes the public's and politicians' perception of the problem, as well as the political and legal
consequences of the first two relations.
Similarly, discrimination is defined as a phenomenon that exists at three interrelated levels:
a) at the level of social formation, institutions of power;
b) at the level of mass culture, ideology;
c) at the level of individual (group) behavior and daily experience.
Based on the multilevel nature of social problems, it leads to the formation of interdisciplinary
and inter-institutional relations. It is clear that the phenomenon exists at several interrelated levels,
forming criteria for assessing the effectiveness of ways to overcome problems and forecasting the
social situation. In essence, adherence to a multi-level understanding of social problems provides a
balance between generalized and individualized approaches to a social problem.
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The micro level is related to the general trends of the problem. The micro level reflects the
possible features of the problem in the life of a particular person.
A social worker cannot follow any level. He must be able to take a specific approach to a specific
situation, as well as to develop in his practice certain universal methods of solving social problems.
4.COMPARATIVE ANALYSIS IN THE STUDY OF SOCIAL PROBLEMS
Traditionally, the comparative method itself is associated with a comparison of existing social
practices in different countries. Such a definition of comparative analysis significantly limits its
possibilities. Like any other method of analyzing the modern social situation, comparative analysis
must be complex in nature, which should provide higher standards of objective approach to the
study of the problem and its solutions.
We can note several directions of comparative analysis:
- Comparison of the norms of international (supranational) understanding of problems and the
ways proposed by the international community in the direction of their solution with national
experience;
- Comparison of social experiences of different countries in terms of understanding the
opportunities and limitations of the experience gained by one country in the context of another
country;
- Comparison of current and past experiences in solving social problems from the point of view
of inheritance of experience;
- Comparison of technologies for solving different social problems or the same problem, but in
relation to different groups of the population.
Comparative analysis of social policies implemented in different countries is becoming the most
common method of comparative research. Comparing the experience of different countries is
traditionally limited to noting that it is quite difficult to justify the criteria for selecting comparable
countries. The successful or unsuccessful experience of other countries is used as evidence in favor
of one or another variant of social development.
The positive aspects of comparative analysis are the identification and identification of methods
used in the analysis of social policy, the development of technologies used in the analysis of social
legislation. Comparison of social and legal provision allows to objectively assess the dynamics of
the development of social policy, to predict the next directions of the process of formation of the
social sphere.
A comparison of the social and legal security of different states cannot be made outside the
analysis of international norms. To what extent do international norms not depend on the interests
and experience of different countries? What is the degree of universality of international norms and
recommendations, how can they be spread to all countries? These questions can be answered by
including comparisons with international norms in the harmonization of social legislation of
different countries.
CONCLUSION
The comparison of the social policy of the same state in terms of time is used to justify the
interdependence of the political structure and the legal provision of citizens, to identify the main
directions of legislative development, as well as to identify the pros and cons of the current state of
social protection. Revealing the dynamics of social priorities allows us to assess the degree to which
the implemented social policy is well thought out and its strategic component.
Retrospective analysis shows that the comparison of past and modern social policy can not exist
without comparison with international norms and the experience of other countries. Changes occur
not only under the influence of domestic innovations, but also under the influence of world trends.
In conclusion, the methodology of studying social problems is crucial for the formation of
professional thinking of professionals working in the social sphere. The level of professional
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reflection in the social sphere is largely determined by the interdisciplinary and systemic nature of
the perception of the sources and solutions of social problems by specialists. Each of the
methodological principles is reflected in the mind of the specialist with certain analytical thinking
tendencies that form the strategy of action.
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KUR’AN-I KERİM’DE BAŞARI-İSTİŞARE İLİŞKİSİ

Remzi KAYA
Öz
Yüce Allah insanı en mükemmel şekilde yaratmış ve dünyayı idare edecek konumda halife olarak
göndermiştir. İnanma ve inanmama konusundaki tercihini kendi iradesine bırakmıştır. Yaratıcı,
inananlara İslâm’ı tebliğ ve temsil etmeleri durumunda, dünyayı imar, barış ve sulhu sağlamada
ve insanlar arasında adil davranmada yardım edeceği vaadinde bulunmuştur. Söz konusu
hedeflerin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi için idarecide istişare, adalet, sabır, doğru
kaynaktan alınan haber ve kalbe danışarak karar vermesi önemlidir. İdarecinin hedefi dünya ve
ahıreti kazanma olmalıdır. Amaca ulaşmanın kuralları Kur’an ve sünnette bulunur. İstişare emri
Kur’ân ve sünnette yer aldığı gözlenir. Hz. Peygamber ümmetine şûrayı emrettiği gibi kendisi de
genel ya da özel işlerinde istişare etmiştir. İslam’da yönetim istişare ile yürütülmek
durumundadır. Başarı, istişare ve sabırla olur. Bu konudaki ayet ve hadisleri değerlendiren İslam
âlimleri istişarenin önemine işaret ederler. İdarecinin ihlaslı, bilgi, beceri ve kuvvetli iradeye
sahip olması hedef ve amacına ulaşmasını sağlar. Söz konusu makalede Kur’an-ı Kerim’de yer
alan istişare kavramı ve idarecide olması gereken temel kurallar incelenmeye çalışılır. İşaret
edilen bilgilerden hareketle bu çalışmada istişare kelimesi ile verilmek istenen mesajı,
Yaratıcı’nın ve Hz. Peygamber’in idarecide görmek istediği prensipleri bulacaksınız.
EXTENDED SUMMARY
CONSULTATION AND ADMINISTRATIVE RELATIONS IN THE QURAN
Almighty Allah created human in the best way and sent him to earth as a Khaliph in a
position to rule the earth. He lets him to choose about whether to believe or not with his own
will. He promised the believers that conveying and representing Islam would help them rebuild
the world, ensure peace and tranquility, and act justly among people. When doing this duty,
believers read the Qur'an and the Prophet. They were asked to take the example of the Prophet.
If the believer, who is in a managerial position, consults, analyzes the news, and makes a decision
by consulting the heart, he is given the good news that he will be successful and win the hereafter.
Consultation is in the Qur'an and Sunnah. “Again, they respond to the call of their Lord and
perform the prayer. Their affairs are in consultation with each other. They also spend out of what
We have given them as sustenance.” While the believing managers were rewarded with their
statements, ın the person of the Prophet, all believers said, “…consult them about business. When
you have made your decision, put your trust in Allah. For Allah loves those who put their trust
in Him.” statements show what needs to be done before starting work. Similar reminders are also
found in hadiths. "If a task is given to you because you want it, you are left alone with it. If you
are given a task unintentionally, you will get help with your task!" (Muslim, Imare, III/13.),
“Allah will definitely punish those who commit cruelty and torment.” (Muslim, Birr, 117-119;
Abu Dawud, Imare, 32.)
In the hadiths, words such as shūra, ıstıshara, meshūra, tashawur are frequently mentioned with
their dictionary meanings. It is known that the Prophet is consulted with his Companions on
public or private matters, as he ordered the assembly of his ummah. It is known that he consulted
with his Companions on many issues such as in various stages of the battle of Badr, Uhud and
the Khandaq, the Treaty of Bey'atür-ridvân and Hudaybiya, the construction of a pulpit in a
mosque (İbn Mâce, "İḳāmetü's-Salat", 199.), how people were called to prayer (İbn Hisham, II,
154-156). Islam was founded on consultation. Success comes with consultation and patience.
Almighty Allah helps those who consult sincerely. (Rum, 30/47.) With this feature, Islamic rule
is different from "autocracy" based on a person's dictatorship; from "theocracy", based on the
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sovereignty of the person claiming to have a divine attribute; from the "oligarchy" based on the
rule of the superior minority class; It differs from "demagogy", in which people rule according
to their whims and whims. (İzzüddin et-Temîmî, al-Shura beyne'l-Esâle ve'l-Muâsıra, Amman
1405/1985, pp. 27-28.) Islamic scholars who evaluate verses and hadiths draw attention to the
importance of consultation in success. Justice, consultation, patience, accuracy of the news and
good deeds show that the administrator is in good hands. Such a ruler is a friend of Allah, the
Prophet and the believers. Based on all these, in this study, you will find the basic rules that a
believing administrator will be successful in all matters if he is sincere, balanced and consulted.
The following reminders of the Prophet are very significant for the administrator. “If you are
given a position as a result of your request, you will be left alone with it; but if you are granted a
position without asking for it, you will be helped!” (Muslim, Imare, III /13.)
Key words: Qur’ān, Tafsir, Consultation, Merit, Justice
A.GİRİŞ
Kur’ân-ı Kerim’in ana konusu tevhittir. Tevhitle başlar ve tevhitle biter. Bu bağlamda
Kur’an ayetleri çok tanrılı bir inancı reddederek, Allah’ın birliği, eşsizliği, yüceliği ve inanılıp
amel edilmesi gereken konuları içerir. Kur’an açısından her şeyin sahibi Yüce Allah’tır.
İnsanoğlu yeryüzünde Onun vekili konumundadır. Yaratılanlar arasında hem adaleti ve barışı
sağlamakla hem de dünyayı imar etmekle görevlidir. İnsanın dışında bu misyonu yüklenebilecek
herhangi bir yaratık yoktur. Yaratıcı nimetlerini imtihan için vermiştir. O kendisini, “Mutlak
hükümranlık elinde olan Allah, yüceler yücesidir ve O'nun her şeye gücü yeter. O ki, hanginizin
daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır. O, mutlak galiptir, çok
bağışlayıcıdır.” şeklinde tanıtır. Bu ayetin ifadelerine göre asıl güç sahibi Yüce Yaratıcıdır. O,
bütün noksan sıfatlardan münezzehtir. İnsan ise Allah karşısında aciz olmakla birlikte
yaratılmışlar içinde yetki ve sorumluluk açısından üstün bir varlıktır. Allah’a gereği gibi kul
olursa üstün, aksi durumda en sefildir. Varlık âleminin yaratılış sebebi olan insan ilahi cevhere
sahip olması sebebiyle bir taraftan fizik diğer taraftan metafizik unsurları taşıdığı için
yaratılanların en şereflisidir. Bu özelliği ona lütfeden Allah, insanı kendine halife yapmıştır. Bu
sebeple vahiy önce peygamberlere verilmiş, sonra inananlara emanet bırakılmıştır. İnsanın
halifeliği sürdürebilmesi ve varlık aleminde üstünlüğünü muhafaza edebilmesi, ilk ahde sadık
kalmasına ve işlerini ona göre yürütmesine bağlıdır. Bu bağlamda Kur’ân’ın işaret ettiği istişare
kavramının özel bir önemi vardır. Hz. Peygamber inananlar için her konuda örnektir.
Peygamberlerin ilk görevi Allah’ı ve tâğûtu (insanı Allah’tan uzaklaştıran ve azgınlaşmasına
sebep olan varlıkları) tanıttıktan sonra insanları imana davet etmek olmuştur.
İlahi vahiyde emredilen istişare bilgiç davranış sergileme şeklinde değil, vahye uyularak
ve görüş alışverişi yapılarak olur. İstişarenin bilgi, beceri ve liyakat ile beslenmesi büyük önem
taşır. Verilecek kararlarda kabile, renk ve bölgeselliğe bakılmaksızın takvanın ve İslam
kardeşliğinin tercih edilmesi gerekir. Nitekim Yüce Allah Mü’minleri İslam kardeşliğinde
birleştirerek farklılığı tanışmaya, üstünlüğü de takva ve salih amele bağlamıştır.
İnsan kelimesinin aslı ins olup, Hz Âdem’den türetilmiştir. Aslı su ve toprak olmakla
birlikte, diğer yaratılmışlardan üstün ve kabiliyetlerle donatılmış olması sebebiyle en güzelidir.
Cisimsel varlıklarla ruhun birleşmesi neticesinde değişik evrelerden geçirilerek insan
oluşmuştur. Bu vesileyle insan dünyada önemli işleri yapabilme kabiliyeti verilmiş, son vahiy
rehber ve emânet edilmiş, düşünen, konuşan ve yaptığından sorumlu tutulan bir varlık olmuştur.
Diğer bir ifade ile irade ile donatılmış ve yaptığından sorumlu tutulmuştur. Bununla birlikte
üzerinde bulunan güç ve kuvveti veren Allah’tır. İradesinde serbesttir ancak O’nun izni ve lütfu
olmadan bir şey yapamaz.
İnsanın Yaratıcı tarafından verilen iyi ve kötü duyguları algılaması, fiillerinden hesap
vereceğinin bir işaretidir. Yaratıcı insana hedef gösterir. Bu hedef, istikamette gitmesi, zulümden
sakınması, tebliğ ve temsili gereği gibi yapması ve hakkın hakim kılınmasıdır. Bunların
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başarılması için inanç ve amelin istikamet üzere olması gerekir. İnsanlık farklı kabile ve ırklara
ayrılmış olması tanışma ve yardımlaşma içindir. Buradan hareketle inanan ve gereği gibi hareket
eden mümin yapacağı işlerle ilgili yetki ve liyakatli kişilerle istişareye de önem vermek suretiyle
iyiyi kötüden ayırt edip, doğru karar verebilir.
İnanan tehlikelerden iman ve istişare ile korunabilir. İnsan kibir ve sabırsız olabilir. Verilen
nimetlerin imtihan gereği olduğunu unutup kötülük yapabilir. Oysa yaptığı iyilikte kötülükte
kendisine döner. Müspet ve menfi duyguları ihtiva eden insan iki hayat tarzından birini seçmek
durumundadır. Birincisi Yaratıcısına karşı kulluk, diğeri dünyaya aşırı meylederek cin ve insan
şeytanlarına uymasıdır.
İstişare doğru karar verme ve sağlıklı neticeye ulaşmada yardımcı olur. Hz. Peygambere
hitaben işlerinize istişare edin ifadesi önemlidir. Böylelikle Yüce Allah’ın idareci konumundaki
insanlardan istediği adalet, sulh ve barış sağlanarak mutluluk temin edilmiş olur. İlahi vahye göre
istişare insanın iman kapsamına giren esasları kabul edip, fıtrata uygun amel işlemesine bağlıdır.
Bu vesileyle iman, salih amel, akıl ve ilmi kullanarak Allah’ın istediği işleri yapmış olur. Yaratıcı
insana asli görevi ve imtihanıyla ilgili şu hatırlatmalarda bulunur:
“Kıyamet gününde, biz bundan habersizdik demeyesiniz diye Rabbin Âdemoğullarından,
onların bellerinden zürriyetlerini çıkardı, onları kendilerine şahit tuttu ve dedi ki: Ben sizin
Rabbiniz değil miyim? (Onlar da), Evet (buna) şâhit olduk, dediler.” “İnsanın üzerinden, henüz
kendisinin anılan bir şey olmadığı uzun bir süre geçmedi mi? Gerçek şu ki, biz insanı katışık bir
nutfeden yarattık; onu imtihan edelim diye, kendisini işitir ve görür kıldık. Şüphesiz biz ona
(doğru) yolu gösterdik. İster şükredici olsun ister nankör.”
İdareci Allah ve Peygamber sevgisini her şeyin üzerinde tutması gerekir. Kendini ve
Yaratıcısını bilerek dünyada ihsan, kalbi selim, marifet ve hayırda yarışıp ahirette Hz.
Peygambere komşu olmayı hedeflemelidir. Bunun için ayetlerden sonra sünnete uyması önem
taşır. Örneğin Hz. Peygamber yıllardır savaşan Evs ve Hazrec kabilelerini kardeş yapmıştır.
Burada alınması gereken önemli dersler vardır. O, tebliğ ve temsili uygulamasıyla düşmanları
kardeş yapmıştır.
İdarecinin hedefi dünya ve ahıreti kazanmadır. İhlaslı bir iman ile idareciliğin kurallarını
yerine getiren, salih amel sahibi olanlar Hz. Peygamber’e komşu olacaklardır. Mü’min olan kişi
peygamberin idare ettiği gibi uygulaması amel ettiği gibi yaşaması gerekir. Bu durumda olanlar
şöyle tanıtılır. “Onları ne ticaret ne de alış-verişin kendilerini Allah'ı anmaktan, namaz
kılmaktan ve zekât vermekten alıkoyamadığı insanlardır. Onlar, kalplerin ve gözlerin allak
bullak olduğu bir günden korkarlar.”
Din, akıl ve ilmin esası Allah’a dayanır. İnsanlara öğreten Yaratıcıdır. Vahiyle uyum
halinde olan akıl ve ilim vahyin isabetli anlaşılmasına yardımcı olur. Yaratıcı ilahi mesajda şüphe
olmadığını, benzerinin meydana getirilemeyeceğini, kelimelerini değiştirebilecek kimsenin
olmadığını ifade ederek Hz. Peygamber ve Kur’ân’ın gönderiliş sebebini şöyle açıklar:
“Andolsun ki içlerinden, kendilerine Allah'ın âyetlerini okuyan, (kötülüklerden ve
inkârdan) kendilerini temizleyen, kendilerine Kitap ve hikmeti öğreten bir Peygamber
göndermekle Allah, müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Hâlbuki daha önce onlar apaçık
bir sapıklık içinde idiler.” “Biz bu Kitab'ı sana sırf hakkında ihtilafa düştükleri şeyi insanlara
açıklayasın ve iman eden bir topluma da hidayet ve rahmet olsun diye indirdik.”
Ayetlerin anlamlarına dikkat edilirse, son nebinin görevi vahyi öğretip tebliğ etmek,
insanları şeytan ve nefisten sakındırmak, ihtilafa düştükleri şeyleri açıklamak ve bunların çözüm
yollarını göstermek olduğu anlaşılır. Hz. Peygambere uyulmadan Allah’ın istediği gibi idareci
olmak mümkün değildir. O insanların sıkıntılarını gidermek için gönderilmiştir.
İnsanlar inançlarına göre isimlendirilir. Müslüman-kafir, Ehl-i Kitap-Müşrik; mü’minmünafık vs. Yüce Allah insanların fıtrat inancına sahip çıkmalarını ister. İnanan idareciye de
bunları idare etmek için yaratılıştan sahip oldukları inanca sahip çıkmalarını, inananların da Hz.
Peygamber’i örnek almaları istenir. Yüce Allah şöyle buyurur. “Ey Peygamber! Allah'tan kork,
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kâfirlere ve münafıklara boyun eğme…” “Sizin dostunuz ancak Allah'tır, Resulüdür, iman
edenlerdir; onlar ki Allah'ın emirlerine boyun eğerek namazı kılar, zekâtı verirler. Kim Allah'ı,
Resûlünü ve iman edenleri dost edinirse (bilsin ki) üstün gelecek olanlar şüphesiz Allah'ın
tarafını tutanlardır.”
Ayetlerden gerçek dostun Allah, Hz. Peygamber ve namaz kılan, zekat veren ruku
edenlerin olduğu belirtildikten sonra 56. ayette başarmanın anahtarını vermiş olur. Bu ayet dost
ve düşmanı tanıtma açısından önemlidir. Mü’minler kendi aralarında olduğu gibi diğer din
sahiplerine de idareciliğin kurallarını uygulamaları gerekir. Onlardan korunmak için maddi ve
manevi açıdan kuvvetli olunması, sırların korunması gerekir.
İdarecilikte istişare öncelikle İslam kardeşleriyle yapılır. Kur’ân’da kardeşliği ifade eden
“ehun” kelimesinin iki çoğulu bulunur. a) Hucurat suresindeki “Müminler ancak kardeştir.”
ayetinde ifade edilen “Ihvetün/  ”إِ ْخ َوةkelimesi. Bu kardeşlik İslam kardeşliğidir. b) Tevbe
Suresinde yer alan “ihvân/ َ ” ِإ ْخ َوانkelimesi. Burada ifade edilen kardeşlik ırk, nesep, cemaat ve
menfaat üzerine kurulan kardeşliktir. Yüce Allah insanın babası ve akrabası da olsa böyle
kardeşliği yasaklamakta, olması gerekenleri Tevbe 23 ve 24 de hatırlatmaktadır.
İnanan idareci yaratılıştan elde edilen temel haklara saygı göstermesi, adil olması, Allah’ın
yaratılanlara yaklaşımını ve Hz. Peygamberin davranışlarını örnek alarak asrımızın belası olan
ırkını, kabilesini, cemaatini memnun etmeyi değil Allah’ın rızasını düşünmesi gerekir. Allah’ın
idareciden istediği sulh ve barışı temin ederek İslam’ın insanlara tebliğ edilmesidir. Diğer
guruplara karşı temsili vahye göre yaparak Müslüman olmaları için çalışır. İslam’a ve inananlara
saldırmayan, din ve temel haklara saygı gösterenlere karşı daha güzeliyle karşılık verir. Yüce
Allah onların hile ve tuzaklarını açık bir şekilde haber verirken, her türlü tehliken korumak için
yapılması gerekenleri belirtir.
B. KUR’AN’DA İDARECİLİĞIN ÖNEMLI BIR VASFI OLARAK İSTIŞARE
Kur’an’da İstişare, danışma, görüş alışverişinde bulunma, danışan kimseye fikrini söyleyip
yönlendirme anlamındaki şûrâdır. Şûra ile aynı kökten gelen (şevr) kelimesinin, bir şeyi
bulunduğu yerden alma ve açığa çıkarıp görünür hale getirme manasına geldiği görülür. Kişinin
isabetli karara varabilmesi için bilgi sahipleriyle istişare ederek doğru karar vermesi demektir.
Şûranın terim anlamıyla kök anlamı arasında semantik ilişkinin bulunduğu
söylenebilir. Meşveret, meşûre, müşâvere, istişâre ve teşâvür de şûra ile aynı anlama gelir. Şûra
kelimesi ayrıca, üzerinde ortaklaşa görüş beyan edilen iş mânasına geldiği gibi, “işlerini istişare
ile yaparlar, görüşlerini bildiren istişare sahibidirler” manasına da gelir. Dikkat edilirse bu
prensipler idarecilerin doğru karar vermede uyması gereken prensiplerdir.İstişare idareci
konumunda olanların yanılmasını önleyen önemli bir prensiptir.
İstişâre eden kişi arıya benzetilir. Arı bal yapmak için çeşitli bitkilerden faydalanır.
Sonucunda güzel besin elde eder. İdareci de çeşitli görüşlere başvurmak suretiyle doğruyu elde
eder ve sağlıklı görüşe ulaşır. İstişâre, kişinin kendisini ilgilendiren konularda bir başkasının
görüşüne başvurması veya idârecilerin ümmetin durumunu ilgilendiren konularda müşâverede
bulunması şeklinde iki cepheden ele alınabilir. Birincisi istişâre sünnettir. İkincisi ise idari
konularda farklı görüşler olmakla birlikte bütün mezhepler ve idârecilerin ümmetin durumunu
ilgilendiren konularda fikir birliğinde olmalarıdır. Bu kanaate “İşleri aralarındaki danışma ile
yürür." ve “Yapacağın işler konusunda onlarla iştişare et!” ayetlerini delil gösterirler. Şura
Suresinde şu hususlara dikkat çekilir. a)Dünya ve ahiret nimetlerinin konumu, b)Fuhuş ve büyük
günahtan sakınma, c)Namaz ve zekâtın önemi, d) Zulmü önleme hakkı ve karşılığı kadar ceza
verilme izni. e) Affı tercih etmenin önemi. Bu kurallar sureye şura isminin verilmesine sebep
olmuştur.
Yüce Allah’ın Hz. Peygamber'e bir konuda karar vermeden önce arkadaşlarıyla istişare
etmesini kararını verince Allah'a güvenmesini “danış” kelimesiyle ifade etmektedir. Allah’ın
yardımı kulun üzerine düşeni yapmasıyla olur. Sebep yerine getirilmeden tevekkül olmaz. Ayette
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ifade edilen “danış” emri, bütün ümmeti, özelliklede yöneticileri ilgilendirir. Âlimler arasındaki
ağırlıklı görüş şûranın karar alma yöntemi olmasıdır. Diğer Taraftan şura kelimesi zikredilmeden
danışmanın önemine dikkat çekildiği gözlenir. Mesela Hz. Mûsâ’nın kardeşi Hârun’un kendisine
yardımcı yapılması ve işine ortak edilmesi yönündeki duası, devlet başkanının kendisiyle istişare
edeceği “tefvîz veziri” tayininin meşruiyetini dikkat çekmektedir. Kur’ân-ı Kerim’de öncelikle
Hz. Süleyman zamanında Sebe Kraliçesi Belkıs’ın Hz. Süleyman’ın gönderdiği mektuba cevap
vermek için komutanlarıyla istişare ettiği dikkat çekicidir.
Hadislerde şûra, meşveret, meşûre, istişare ve teşâvür gibi kelimeler zikredilir. Şûra, kişisel
ve toplumsal düzeyde her iş bakımından doğru karar almanın gerekli bir yöntemi diye
tanımlanmıştır. Hz. Peygamber şûrayı emrettiği gibi kendisinin de genel ya da, özel işlerde ashabı
ile görüş alışverişinde bulunduğu bilinir. Nitekim Resûl-i Ekrem, ilk müslüman toplumun var
olma mücadelesinde belirleyici durumdaki her kararı ashabı ile istişare ederek almıştır. Bunlar
arasında Bedir, Uhud ve Hendek savaşlarının çeşitli aşamaları, bey‘atürrıdvân ve Hudeybiye
antlaşması örnek verilir. Hicretin 3. yılında (625) Kureyş’in savaşmak için Medine’ye yöneldiği
öğrenilince kendileri, Medine’de kalınıp savunma yapılması kanaatinde olmasına rağmen
müşriklerin şehir dışında karşılanmasını daha yerinde bulan çoğunluğun görüşüne uymuş ve
savaş Uhud’da gerçekleşmiştir. Hudeybiye’de yapılan antlaşma sebebiyle hayal kırıklığı ve
büyük üzüntü yaşayan sahâbîlerin Resûlullah’ın üç defa emretmesine rağmen kurbanlarını kesip
tıraş olmak için kalkmamaları üzerine eşi Ümmü Seleme ile konuşup tavsiyesine uyması da
belirtilmesi gereken ilginç bir örnektir. Mescide minber inşa edilmesi ve insanların namaza hangi
usulle çağrılacağı gibi ibadetle ilgili bazı konularda da ashabı ile istişare eden Resûl-i Ekrem’in
İfk olayında Hz. Ali ve Üsâme b. Zeyd’i çağırıp onların fikirlerini alması da istişare verdiği
önemi gösterir. Ebû Hüreyre, Hz. Peygamber kadar istişareye önem veren bir kimse görmediğini
söylemiştir.
Hz. Peygamber istişâreye teşvik etmiş; kendisi de Bedir'de Ebû Sufyân'ın geldiğini haber
alınca ne gibi tedbir alınacağı konusunda ensarla görüşmüştür; ayrıca Hendek Gazvelerinde,
Hudeybiye'de, Taif Seferinde, İfk hadisesinde, ezan konusunda olduğu gibi birçok mevzuda
ashabıyla istişâre etmiştir. İbn Teymiyye “İdareciler istişâreden muaf olamazlar. Çünkü Allah
istişareyi peygamberine emretmiştir.” demektedir. Bunun yanı sıra sahabe ve özellikle Hulefâ-i
râşidîn istişâreye büyük önem vermişler, Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer istişâre etmek üzere Hz.
Osman, Hz. Ali, Abdurrahman b. Avf, Muaz b. Cebel, Ubey b. Ka'b, Zeyd b. Sâbit ve diğer
ashab'tan oluşan birer istişare heyeti oluşturduğu bilinir. İslâm devleti istişâre esası üzerine
kurulmuştur. İstişareye tarafsız riayet eden idareci başarılı olur. Samimi bir şekilde istişare edene
Yüce Allah yardım eder. Bu özelliğiyle İslam idaresi bir şahsın diktatörlüğüne dayanan
"otokrasi"den; kendisinde ilâhî bir sıfat olduğu iddiasıyla ortaya çıkan kişiye dayanan
"teokrasi"den; azınlık sınıfının hâkimiyetine dayanan "oligarşi"den; kişilerin heva ve heveslerine
göre idare ettiği "demagoji"den ayrılır.
Hulefâyi Râşidîn halife seçimi, vali tayini ve savaşa karar verilmesi gibi kurallarda bilinen
prensipler, kişiye ya da olaya göre karara bağlanması gereken işlerle Kitap ve sünnette hükmü
bulunmayan toplumsal sorunların çözümünde Resûlullah’ı takip ederek şûra yöntemine uygun
davrandığı bilinir. Hz. Ebû Bekir’e biat edilmesi, dinden dönen ve zekât vermeyi reddeden kabile
ve topluluklara savaş açılması, Kur’ân’ın cem‘i ve Hz. Ömer’in halife olarak belirlenmesi, Ebû
Bekir döneminde istişareye önem verildiğini gösterir. Sahâbe dönemi icmâ örneklerinin ortaya
çıkışında ve klasik icmâ teorisinin meydana gelişinde Hz. Ömer’in şûraya dayalı yönetim
anlayışının ve bu usulle gerçekleştirdiği yasal düzenlemelerin etkili olduğu bilinir. Hz. Ömer’in
kendisinden sonraki halifenin seçimi için oluşturduğu altı kişilik heyet İslâm tarihinde “ehlü’şşûrâ” diye anılmış, bu heyetin seçilmesi ve çalışma şekli “emrü’ş-şûrâ” adıyla anılır olmuştur.
Hz. Osman’ın ve Hz. Ali’nin hilâfetinde de şûraya ilke düzeyinde bağlı kalındığı söylenebilir.
Meselâ Abdullah b. Sa‘d, İfrîkıye’nin fethi için kendisine mektup yazınca Hz. Osman yanında
bulunan ashabın ileri gelenlerine konuyu danışmış, 30/650 yılında Kur’ân’ın farklı şekillerde
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okunmasını ve tahrifini önlemek için Hz Hafsa annemizin yanında bulunan nüshadan istinsah
edilip bazı beldelere gönderilmesi meselesini ashabın önde gelenlerini bir araya getirip karara
bağlamıştır. Hz. Osman’ın şehid edilmesi üzerine hilâfeti kabule zorlanan Hz. Ali, bu işin şûranın
görevi olduğunu söylemesine rağmen daha kötü hadiseleri önlemek için görevi kabul etmek
durumunda kalmış, o da zaman zaman önemli kararların alınmasında ashaptan yanında
bulunanlara ve ileri gelenlere danışmıştır.
Şûra kelimesinin fıkıhta kamu hukukunu ilgilendiren meselelerde danışma anlamında
yaygın biçimde kullanıldığı bilinir. Ahkâm âyetlerinin tefsiriyle ilgili bazı kaynaklarda yer alan
tanımlar ise daha çok kelimenin sözlük anlamını açıklamaya yöneliktir ve şûranın çeşitleri,
hükmü, konusu, alınacak kararın bağlayıcı olup olmadığı ve usulü gibi unsurlar
işlenmektedir. Mâlikîler dini konularda ve İslâm devletinin yönetimi ile ilgili mevzularda
idarecilerin istişârede bulunmalarının vacip olduğu görüşündedirler. İmam Şafiî istişâreyi nedbe
hamletmiş, ancak daha sonraki Şâfiî fukahası ayetin vücub ifade ettiği görüşünü benimsemiştir.
Bu konuda Hanefilere nispet edilen bir görüş bulunmamakla birlikte, Cessâs'ın (370/980) Şûrâ
42/38. ayetinin tefsirinde istişarenin iman ve namaz kılmakla birlikte ele alınması görüşünü
destekler niteliktedir.
İslâm tarihi boyunca müslümanlar tarafından kurulan devletlerde hükümdara danışmanlık
yapan çeşitli kurul ve kurumlar oluşturularak meşveret usulü işletilmeye çalışılmakla birlikte
şûranın genellikle yönetim merkezlerinde bulunan kimselerin katılımıyla sınırlı kaldığı bilinir.
Özellikle Emevîler’le başlayan süreçte şûranın toplumun önde gelenleri, yöneticiler ve ordu
kumandanları ile ilim adamlarından meydana gelen üç sınıfın temsilcileriyle, birlikte ya da ayrı,
genel ya da özel biçimde gerçekleştirilmiştir. Ömer b. Abdülazîz döneminde ise şûrada sadece
ulema ve fukahanın bulunduğu bilinir. Halife Medine valiliğine başladığında buranın
fakihlerinden on kişiyi davet etmiş ve işleri onların fikirlerine göre yapacağını söylemiştir. Diğer
Emevî valileri de istişare heyeti oluşturmuşlardı. Mervân b. Hakem, Medine valisi tayin
edildiğinde buradaki ashapla istişare etmiş ve onların ittifak ettikleri kararları uygulamıştır.
Abbâsî Halifesi Ebû Ca‘fer el-Mansûr’un istişareden sonra hükmedeceğini ifade etmesi,
Abbâsîler zamanında da şûra fikrinin korunduğunu göstermektedir. Fâtih Sultan Mehmed
döneminde Dâr-ı Şûrâ-yı Askerî ve Dâr-ı Şûrâ-yı Bâbıâlî gibi meclislerin var olduğu bilinir.
C. KUR’AN’DA İDARECİNİN İNANÇ ÖZELLİKLERİ
Asıl hâkim ve idareci Yüce Allah’tır. O’nun dünyada en güzel uygulayıcısı Hz.
Peygamberdir. Her şey Yaratıcının idaresindedir. Yeryüzünde insanlar arasında huzur ve barışın
sağlanması için peygamberlerin öncülüğünde bu görev inananlara verilmiştir. İnananlar ihlaslı
bir inançla iman, salih ve amel uyumu şeklinde olmak durundadır.
1. İhlas Sahibi Olmak
İslam’a göre iyi bir idareci olmanın temel prensibi gereği gibi inanma, uygulama ve temsil
etmeye bağlıdır. İman güvenme, kalple tasdik, Hz. Peygamberin uyguladığı gibi amel etmedir.
Terim olarak Allah'tan başka îlâh olmadığına, Hz. Muhammed'ın Allah'ın kulu ve Resûlü
olduğuna, meleklere, kitaplara, ahiret gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah’tan geldiğine
inanmadır. Mü’minler içinde kendine zulmeden, dünya nimetlerini Allah ve peygamber sevgisi
önüne geçirenlerden istenilen idareci olamaz. İnanan idareci hesabını Yüce Allah’a ve Hz.
Peygamber’e vermeye hazır olan kişidir.
“İnsanlardan öyleleri de var ki, Allah'ın rızasını kazanmak için kendini ve malını feda eder.
Allah da kullarına şefkatlidir.” “Onlar, ne ticaret ne de alış-verişin kendilerini Allah'ı anmaktan,
namaz kılmaktan ve zekât vermekten alıkoyamadığı insanlardır. Onlar, kalplerin ve gözlerin
allak bullak olduğu bir günden korkarlar. Çünkü (o günde) Allah, onları yaptıklarının en güzeli
ile mükâfatlandıracak ve lütfundan onlara fazlasıyla verecektir. Allah, dilediğini hesapsız
rızıklandırır.”
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Yüce Allah ve Hz. peygamberin sevdiği idarecinin özellikleri iman esaslarını ihlâslı şekilde
yerine getiren salih amel sahibi Allah’ın halifesi konumunda olanlardır. Müfessirler arasında
yeryüzünde Allah’ın halifesi ifadesini kâmil insanla açıklayanlar bulunur. İlahi vahye göre doğru
bir inanca ve o inancın güzel hasletlerine sahip olmak gerçek idarecinin özelliğidir. Salih amel
bütün azalarını ihsan ölçüsünde Yaratıcı’nın memnun olduğu yararlı, iyi ve güzel iş demektir.
İtimat, güven ve hasenat kelimeleriyle ameller belirtilir. Adil, doğru, dürüst Yaratıcı tarafından
sevilen kulun konumunu ortaya koyabilmek için söz konusu güzel hasletlere sahip olunması
arzulanır.
Yüce Allah iyi mü’minin amelini amel ve salah kelimeleri kullanmıştır. Bu durum Ra’d
Suresi 19-23. ayetler arasında açıklanır.
“Onlar, Allah'ın ahdini yerine getirenler ve verdikleri sözü bozmayanlardır. Onlar Allah'ın
gözetilmesini emrettiği şeyleri gözeten, Rablerinden sakınan ve kötü hesaptan korkan
kimselerdir. Yine onlar, Rablerinin rızasını isteyerek sabreden, namazı dosdoğru kılan,
kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli ve açık olarak (Allah yolunda) harcayan ve kötülüğü
iyilikle savan kimselerdir. İşte onlar var ya, dünya yurdunun (güzel) sonu sadece onlarındır.”
“(O yurt) Adn cennetleridir; oraya babalarından, eşlerinden ve çocuklarından sâlih
olanlarla beraber girecekler, melekler de her kapıdan onların yanına varacaklardır. Buna göre
dürüst idareci inandığını salih amel kapsamına girecek şekilde yakmak durumundadır. Bunun
güzel ifadesi ihsan hadisinde Allah’ı görüyor gibi yaşama olarak ifade edilir. Yüce Allah bu
durumda olanlar için şöyle buyurur. “Her kim Allah'a ve Resûlüne itaat eder, Allah'a saygı duyar
ve O'ndan sakınırsa, işte asıl bunlar mutluluğa erenlerdir.”
İnanan idareci kendisine yapılmasını istemediğini başkasına yapamaz. Konuyla ilgili şöyle
buyurulur. " ... Her kim bir dostuma düşmanlık ederse, ben ona karşı harp ilan ederim. Kulum,
kendisine emrettiğim farzlardan, bence daha sevimli herhangi bir şeyle bana yakınlık
sağlayamaz. Kulum bana (farzlara ilaveten işlediği) nafile ibadetlerle durmadan yaklaşır;
nihayet ben onu severim. Kulumu sevince de (adeta) ben onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli
ve yürüyen ayağı olurum. Benden ne isterse, onu mutlaka veririm, bana sığınırsa onu korurum.”
Tirmizi bu hadisi şerifi Allah dostları için örnek olarak verir. Nebi, veli ve mümin idareciler
inananların dostudur. Doğru inanır doğru yaşarlar. Gereği gibi inanıp salih amel işlerler kâmil
insanlardır.
2.Salih Amel sahibi Olmak
Kur’ân-ı Kerim’e göre cennete girecek idarecinin salih amel sahibi olması gerekir. Doğru
amel marifetullah, nefsin tezkiyesi ve amelin salih olmasına bağlıdır. Kulun kendini ve Allah'ı
bilmesi, nefsini kötülüklerden arındırması neticesinde işler doğru ve adil (salih amel) olur. Bu
durumda olan kişinin azalarından kötülük oluşmaz. Yaptığı vahye uygun olur. İdaresi altında
olanlar ondan memnun olur. Yüce Allah şöyle buyurur: “…yaptığınız işi güzel yapın. Allah işini
güzel yapanları sever.” “İman edip de dünya ve ahıret için yararlı işler yapanlar bilmelidir ki,
biz güzel iş yapanların ecrini asla zayi etmeyiz.” Hz. Peygamber de ayetleri şöyle açıklar. “Yüce
Allah birinizin yaptığı işi en iyi şekilde yapmasından memnun olur.”
Yaratıcı Kur’ân’da işlerini doğru ve güzel yaptıkları için peygamberlere ve mü’minlere
sâlih ismini vermiştir. Salih iyi olmak, düzeltmek, düzgün olmak, namaza çağırmak, ıslah etmek
gibi güzellikleri ifade eder. Muhtaçlara iyilik, yardım, Allah yolunda cihâd, zulme ve zâlimlere
karşı mücâdele, hak, adalet, doğruluk, emânet ve takva üzerinde yardımlaşmak, helâl kazanmak,
ailesine, akrabasına ve toplumuna karşı görevlerini yerine getirmek, insanlara karşı güzel
davranmak sâlih amel kapsamına girer. Salih amel cennete, kötü amel cehenneme götürür.
İdarecinin etrafında iki sınıf insan bulunur: a) Doğruyu söyleyip Allah rızası için yardımcı olmak
isteyenler. b) Dünya çıkarını düşünerek isabet buyurdun diyenler. Bu inceliği seçebilen idareci
olur. Amel, iş, çapa, fiil, çalışma gibi anlamlarına ilaveten, niyete bağlı olarak yapılan bilinçli
işlere denir. Kur’ân’da insanlar amellerinin durumuna göre karşılık göreceği ifade edilir. İdareci
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de dünyadaki ameline göre ahırette karşılık görecektir. Yüce Allah kulunu dünyaya gönderiliş
sebebini şöyle belirtir. "Hanginizin daha iyi amel işleyeceğini denemek için ölümü ve hayatı
yaratan O'dur." “Kim Allah'a ve Resûl'e itaat ederse işte onlar, Allah'ın kendilerine lütuflarda
bulunduğu peygamberler, sıddîkler, şehidler ve salih kişilerle beraberdir. Bunlar ne güzel
arkadaştır! Bu lütuf Allah'tandır. Bilen olarak Allah yeter.”
3.Kalbi Selîm Sahibi Olmak
Selim, selamette ve emniyette olup, kurtulmak demektir. Şirkten arınmış, kalbi temiz
olarak Allah’a gelen kişi demektir. Müfredat müellifi kalbi selimi, iç ve dış düşmanlardan
korunma, Muhammed Esed ise Allah’ın huzuruna kötülükten korunmuş bir kalple gelme olarak
tanımlar. Kur’ân-ı Kerim’de dört farklı anlamda kullanıldığı gözlenir. a) İhlas, “Çünkü Rabbi
ona: Müslüman ol, demiş, o da: Alemlerin Rabbine boyun eğdim, demişti.” b) ikrar; ”“Bedevîler
"İnandık" dediler. De ki: Siz iman etmediniz, ama "Boyun eğdik" deyin…” c) Sulh, “Eğer onlar
barışa yanaşırlarsa sen de ona yanaş ve Allah'a tevekkül et, çünkü O işitendir, bilendir.” ve d)
Şeriat. “Ey iman edenler! Hep birden barışa girin. Sakın şeytanın peşinden gitmeyin. Çünkü o,
apaçık düşmanınızdır.” Verilen dört anlama dikkat edilirse hepsinin anlamı bir noktada toplanır.
O da Allah ve O’nun gönderdiklerine temiz bir kalple inanarak amel etmedir.
“O gün, ne mal fayda verir ne de evlât. Ancak Allah'a kalb-i selîm (temiz bir kalp) ile
gelenler (o günde fayda bulur).(O gün) cennet, takvâ sahiplerine yaklaştırılır.”
Kalbi temiz, şirkten ve günahlardan arınmış kişi annesinden doğmuş gibidir. Böyle idareci
Allah’ın sevgilisidir. Yüce Allah bu terimi hiç kötülük düşünmeyen Hz. İbrahim için kullanır. Bu
durumda olanlar yaratılanlara tebliğ ve hizmeti düşünür. Hedefi Allah’ın rızasıdır. İşini en adil
şekilde yerine getirmeye çalışır. Maiyetinde olanların hak ve hukukunu gözetir. Haksızlık
yapmaz, kırmaz, gurur ve kibirden uzak durur. Kalbi selim, doğru, dürüst ve kusursuz Allah’ın
sevdiği bir kalp sahibidir.
4.Hayırda yarışmak
Hayırda yarışma Yüce Allah’ın sevdiği ve teşvik ettiği bir fiildir. Yaratıcı Fatır suresi 32
ayette hayırda yarışandan memnun olduğunu belirtir. Hayırda yarışan kamil idarecinin ilk
özelliği, azalarını kontrol altında tutarak sağlam bir teslimiyeti ifade etmesidir. İdarecilik hayırda
yarışma ve insanlığa hizmettir. Söz konusu hizmetle Allah ve Peygamberin sevgisini ve
dostluğunu ispatlamış olur. Yüce Allah dostunu şöyle tanıtır. “Sonra Kitab'ı, kullarımız
arasından seçtiklerimize verdik. Onlardan (insanlardan) kimi kendisine zulmeder, kimi
ortadadır, kimi de Allah'ın izniyle hayırlarda öne geçmek için yarışır. İşte büyük fazilet budur.”
buyurulmuştur. Ayet üç noktaya dikkat çeker. a) Zulmeden. b) 0rtada olan. Hata ve isabet eden
idareci. c) Hayırda yarışan idareci. Nefsin fazileti, ruhun kuvvetliliği ve Allah’ın rızası
doğrultusunda çalışır. Kur’ân’da yer alan üç ayet görevini yapmayarak zulmeden idareci
konusunda uyarıda bulunur. Nekes; verdiği sözü yerine getirmeyenlerdir. Mekr başkasına tuzak
kuranlardır. “Çünkü onlar yeryüzünde büyüklük taslıyor ve kötü tuzaklar kuruyorlardı. Halbuki
kişi kazdığı kuyuya kendi düşer.” Bağy; Zulmeden, hak hukuka riayet etmeyen idarecidir. Hz.
Peygamber zalim durumuna düşen bir Müslüman için şu ifadeyi kullanır: “Bir Müslümana eziyet
eden bana eziyet etmiş olur. Bana eziyet eden de Allah’a eziyet etmiş olur.” Yüce Allah’ta
inananlar arasında cehenneme gideceklerin zalimler olduğunu belirtir. Razi’ye göre Meryem 7172. ayetlerde emrileri yerine getirmeyen ve nefsine yenik düşenler olarak belirtir. İdareciden
istenen hayırda yarışmasıdır. Yaratıcı her dönemde hayırda yarışanları şöyle müjdeler. “Onlar
Allah’a ve ahıret gününe yürekten inanırlar, İyiliği emredip kötülükten sakınırlar, iyi ve hayırlı
işlere koşarlar. İşte onlar iyi kimselerdir.” “(Dünyada) İmanda ve hayırda başı çektikleri için
en önde olurlar, O kimseler Allah’a en yakın olan kimselerdir. Onlar nimetlerle dolu cennetlere
yerleştirileceklerdir.”
5. Ölüme Hazır Olmak
Yüce Allah insanları kulluk için göndermiş, ölüm ve hayatın imtihan olduğunu belirtmiştir.
Yaptığının İslam’a göre olduğunu bilen idareci bilen idareci ölünden korkmaz ölüme hazır olur.
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Zira karşılığını misliyle orada alacaktır. Böyle birisi için dünya geçicidir. Asıl hayat ahırettir.
Ölüm onun için vuslattır. Önemli olan güzel bir amalle Allah’a ve Peygambere kavuşmadır. Yüce
Yaratıcı şu Hatırlatmada bulunur. “Sakın, kendilerini denemek için onlardan bir kesimi
faydalandırdığımız dünya hayatının çekiciliğine gözlerini dikme! Rabbinin nimeti hem daha
hayırlı hem de daha süreklidir.”
“Ailene namazı emret; kendin de ona sabırla devam et. Senden rızık istemiyoruz; (aksine)
biz seni rızıklandırıyoruz. Güzel sonuç, takvâ iledir.” “Onlardan bir kısmı da: Ey Rabbimiz! Bize
dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru! derler. İşte onlar
için, kazandıklarından büyük bir nasip vardır. (Şüphesiz) Allah'ın hesabı çoktur.”
Allah’a kavuşmaya hazır olan idareci dünyanın imarı ve barışı için çalışır. Tercihini hak
için yapar. Her konumda Allah’la beraber olur. O’na kavuşacağı anı bekler. Azrail’ın gelmesi
onun için müjdedir. Sevgiliye kavuşmaya engel teşkil edecek hasletlerden uzak durur. Bu
durumda olanlar ahsen olarak isimlendirilir. Onlar kendisine verilen nimetleri verenin rızasında
kullanır. Şükrü yerine getirir. İnandığını gereği gibi inanır ve temsil eder.
Vakıa Suresinde şöyle müjde verilir: “(Dünyada) İmanda ve hayırda başı çektikleri için en
önde olurlar, O kimseler Allah’a en yakın olan kimselerdir. Onlar nimetlerle dolu cennetlere
yerleştirileceklerdir.”. Rad suresindeki ayette Allah’ın hidayete erdirdiği ihlas sahibi olanlar
Allah’a, peygambere ve Kur’ân’a gönülden inanan samimi kullardır. Kur’ân’ı okumak ve
ibadetleri yapmakla kalpleri huzur, ruhları sükûnete erer. Böyle bir inanç bütün azalara yansır.
Mü’minleri huzura kavuşturan dünya ve ahıreti dengeleyerek vuslata hazır olmalarıdır. Yaratıcı
kullarını temiz olarak dünyaya göndermiş, temiz olanları sevmiş ve şöyle müjdelemiştir.
“Ey huzura kavuşmuş insan! Sen O'ndan hoşnut, O da senden hoşnut olarak Rabbine dön.
(Seçkin) kullarım arasına katıl ve cennetime gir!” “…Allah kendilerinden hoşnut olmuş, onlar
da Allah'tan hoşnut olmuşlardır. Bu söylenenler hep Rabbinden korkanlar içindir.”
D. KUR’AN’DA İDARECİLİĞİN GENEL VASIFLARI
1-Adil Olmak
İnanan idarecinin ilk vasfı adalettir. Adalet sayesinde dünya barışı se sulhu tesis edilir.
Adaletin olmadığı yerde zulüm olur. Dünyada adaletin tesisi son olarak Hz. Peygamber ve O’nun
ümmetine verilmiştir. Hz. peygamber görevini en mükemmel şekilde yapmış, O’nun vefatından
sonra vazife inananlara geçmiştir. Şimdi görev Mü’minlerindir. İnananların başarılı olması için
şu prensiplere dikkat etmeleri gerekir.
“Muhakkak ki Allah, adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder, çirkin işleri, fenalık
ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.”
Ayette dünya barışı ve zulmün esasları belirtilir. Mümin idareci her konuda adalet, ihsan
ve yardımlaşmayı esas almak durumundadır. Aksi halde şeytanın istediği zulme meyletmiş olur.
Hud ve Meryem Suresinde adil olan idarecilerin cennete gidecekleri ifade edilir. Yaratıcı’nın
istediği, kulları arasında adaleti ve yardımlaşmayı sağlamak, haksızlığa karşı mücadele etmektir.
“Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir
topluluğa duyduğunuz kin, sizi âdil davranmamaya itmesin. Adaletli olun; bu, Allah korkusuna
daha çok yakışan (bir davranış) tır. Allah'a isyandan sakının. Allah yaptıklarınızı hakkıyle
bilmektedir.” “De ki: Rabbim adaleti emretti. Her secde ettiğinizde yüzlerinizi O'na çevirin ve
dini yalnız Allah'a has kılarak O'na yalvarın. İlkin sizi yarattığı gibi (yine O'na) döneceksiniz.”
“Yarattıklarımızdan, daima hakka tebliğ eden ve adaleti hak ile yerine getiren bir millet
bulunur.” “Andolsun biz peygamberlerimizi açık delillerle gönderdik ve insanların adaleti
yerine getirmeleri için beraberlerinde kitabı ve mizanı indirdik. Biz demiri de indirdik ki onda
büyük bir kuvvet ve insanlar için faydalar vardır. Bu, Allah'ın, dinine ve peygamberlerine gayba
inanarak yardım edenleri belirlemesi içindir. Şüphesiz Allah kuvvetlidir, daima üstündür.”
Adalette ayrım yapılmaz. Bütün yaratılanlar için eşit davranılır. huzur ve barışın tesisi
idarecinin adil olmasına bağlıdır. Yaratıcı Kur’an-ı Kerim’de Ehl-i kitap mensuplarından düşman
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olmayan, inananların inancına saygı gösterenlere adil olunması emredilir.” “Allah, sizinle din
uğrunda savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayanlara iyilik yapmanızı ve onlara âdil
davranmanızı yasaklamaz. Çünkü Allah, adaletli olanları sever.”
Hz. Peygamberde şöyle buyurur: “Kıyamet gününde Allah’ın en çok sevdiği ve kendisine
yakın ettiği insan dünyada adil olanlardır. O gün Allah’ın kızdığı ve kendisinden uzak tuttukları
insanlar ise zalim olan imamlardır.” “Bilmiş olunuz ki; her kim bir zimmiye zulmeder yahut
taşıyamayacağı bir yük yüklerse, hakkını gasp eder veya elinden zorla alırsa ben kıyamet
gününde o kimsenin hasmıyım.”
İdarecide adaletle birlikte liyakat önemlidir. İdarecinin başarılı olabilmesi için ehliyet,
yetenek, bilgi, beceri ve iradeye sahip olması gerekir. “Allah size, mutlaka emanetleri ehli
olanlara vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder.
Allah size ne kadar güzel öğütler veriyor! Şüphesiz Allah her şeyi işitici, her şeyi görücüdür.”
Alanında bilgili ve tecrübeli kişi, akıl, tecrübe ve bilgi açısından yetkili olması
anlamındadır. Hz. Peygamber; "Âkil (akıllı) olandan fikir alın ki, doğruyu bulasınız..." "İşini
bilmen, akıllı kişiye danışıp sonra da ona uymandır" buyurur. Âlimler, kendini beğenen,
tecrübesiz gençle, aklına araz gelmiş yaşlılardan fikir alınmasını uygun bulmazlar. Liyâkatlı ve
tecrübeli kimse, güvenilebilir olduğu takdirde inançsız bile olsa istişare edilebilir. Ahlâk
kitaplarında kaydedilen: "Müsteşarın fikren gam ve kederden sâlim olması" şartı da liyâkatle
alâkalı bir husus olarak değerlendirilir.
İnsanların başlarına gelen sıkıntılar alim ve idareciler gereği gibi görevlerini
yapmamalarından kaynaklanır. “Sizden önceki asırlarda yeryüzünde (insanları) bozgunculuktan
alıkoyacak faziletli kimseler bulunsaydı ya! Fakat onlardan, kurtuluşa erdirdiğimiz az bir kısmı
müstesnadır. Zulmedenler ise, kendilerine verilen refahın peşine düştüler.”
Anlamını aldığımız ayet vb Hz. Peygamber aracılığı ile insanların başlarına gelen
sıkıntıların sebeplerini açıklar. Adil davranmaları gereken idarecilerin ve dini tebliğ etmekle
görevlilerin görevlerini yapmamaları sebebiyle ikaz olarak ceza verilir. Onların bu duruma
düşmeleri Allah'ın zulmü değil kendi yaptığı hataların bir sonucudur. Adalet, ihsan ve
yardımlaşma beraberinde rahmeti getirir. Dünya barışını tesis edecek peygamberlerin vekili
konumundaki inanan idareci ve âlimler iyiliği tavsiye edip kötülüğü önleyip, hak ve adaleti tesis
ettikleri sürece o topluma ceza verilmeyeceği ifade edilir. Ceza inkâr ve zulmedenlere verilir.
İnananların başına gelen sıkıntı derecelerini artıracak bir imtihan olabilir.
“Eğer siz iman eder ve şükrederseniz, Allah size neden azap etsin! Allah şükre karşılık
veren ve her şeyi bilendir.” “Biz, kıyamet günü için adalet terazileri kurarız. Artık kimseye,
hiçbir şekilde haksızlık edilmez. (Yapılan iş,) bir hardal tanesi kadar dahi olsa, onu (adalet
terazisine) getiririz. Hesap gören olarak biz (herkese) yeteriz.” “Kim zerre miktarı hayır
yapmışsa onu görür. Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu görür.”
Örnek olarak aldığımız ayetler inancını yaşayan adil olanlar müjdelenmekte, dünya
zevkine dalanlar ise uyarılmaktadır. Rahmet veya ceza insanın kendi elindedir.
Hz. Peygamber kendisinden yöneticilik görevi isteyenlere, “Vallahi biz bu işe ne onu
isteyen birini ne de ona hırs gösteren birini tayin ederiz” buyurarak onların isteklerini
reddetmiştir. Yöneticilik görevi istememesini tavsiye ettiği bir sabâbîye de "İstediğin için görev
sana verilirse onunla baş başa katırsın; istemeden sana verilirse onun uğrunda yardım
görürsün!" buyurarak yöneticiliğe talip olmamanın gerekçesini anlatmıştır. Hadislere göre
idareye hırslı olarak, birilerini aracı yaparak, yardımı kullardan beklemek uygun olmadığı
anlaşılır. Yöneticiliği her insanın yapması mümkün değildir. Adalet, bilgi, beceri ve liyakat ister.
Allah’ın rızasını kazanmak, vatana ve İslam’a hizmet için yapılır. İnsan istemeden bu görevi sen
yapacaksın denilerek verilirse hem Allah hem de insanlar yardım eder. Hz. Yûsuf kıssasında
olduğu gibi ehliyet ve liyakatini hatırlatması ve atayacak kişinin iradesine bırakması, iyi niyetle
ve yanlış atamaları engellemek için talepte bulunması caiz olarak görülür. İdarecilik istenmez
verilir.
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2. İstişarede Bulunmak
İştişare Kur’ân ve sünnettin emridir. Şura Suresinin 38. ayetinde “Onların işleri,
aralarında danışma iledir.” ifadesiyle çözülmesi gereken konularda istişare yolunu izlemek,
kendilerine verilen imkânları başkalarıyla paylaşmaktan sevinç duymak, haksız saldırılara karşı
ortak tavır almak adil idarecinin vasıfları arasında yer alır. Öfkelendiğinde bağışlayıcı olmak bir
erdem olduğu gibi haksız tecavüze karşı koymakta gerekli bir erdemdir. Konuyla ilgili kesinlik
ifade eden diğer bir ayette şöyledir. “…iş hakkında onlara danış. Kararını verdiğin zaman da
Allah'a dayanıp güven. Çünkü Allah, kendisine dayanıp güvenenleri sever.” Diğer taraftan, Hz.
Süleyman kıssasında şu ifadelere yer verilir. “(Sonra Melike) dedi ki: Beyler, ulular! Bu işimde
bana bir fikir verin. (Bilirsiniz) siz yanımda olmadan (size danışmadan) hiçbir işi kestirip
atmam” Hz. Yusuf kıssasında da şöyle buyrulur: “Kral dedi ki: Onu bana getirin, onu kendime
özel danışman edineyim. Onunla konuşunca: Bugün sen yanımızda yüksek makam sahibi ve
güvenilir birisin, dedi.” Kral gördüğü rüyanın yorumunu Hz. Yûsuf’a sorar. O’da rüyayı
yorumlar. Kral nasıl tedbir almak gerektiğini sorunca, Hz. Yûsuf, bolluk yıllarında çok ekin ekip
ürünü stok etmek gerektiğini söyler. Kralda aynısını yapar. Böylelikle sıkıntıdan kurtulur.
Kur’ân-ı Kerim’e göre istişare edilecek kişide şu özelliklerin olması gerekir. “…İyilik ve sakınma
üzerinde yardımlaşın, günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın. Allah'tan korkun; çünkü
Allah'ın cezası çetindir.”
3. Bilgiyi Doğru kaynaktan Almak
İdarecinin isabetli karar verebilmesi için gelen haberin doğruluğunun sağlıklı olması
gerekir. Bunun için haberi getiren doğru, dürüst, kâmil ve ihsan sahibi mi yoksa idareciye
yaranmak için yalan mı söylüyor araştırılması gerekir. Gelen haberlerin analiz edilmesi gerekir.
Aksi durum idareciyi yanıltır. “Ey iman edenler! Bilmeden birilerine zarar verip de sonra
yaptığınıza pişman olmamanız için, yoldan çıkmışın biri size bir haber getirdiğinde doğruluğunu
araştırınız.”
Dikkat ederse ayet gelen haberin araştırılmasını emretmektedir. Haberin doğruluğundan
emin olmadan uygulamaya konulması haksızlığa yol açabildiler. Müslümanlar arasında yer alan
münafıklar menfaat elde etmek için her türlü yalanı söyleyebilir. Ayette yer alan fâsık kelimesi
bu durumu ifade eder. Bakara Suresi 9. ayette Allah ve inananlara tuzak kurmak isteyen
münafıklar “hâdea” kelimesiyle ifade edilirken, aynı surenin 204. ayetinde “ne yaman düşman”
terimiyle açıklanır. Bu gibi insanlar makam ve dünya çıkarı için her şeyi mubah görür. Hucurat
suresindeki ayetin hükmü geneldir. Nekes, mekr ve bağy kapsamına giren bütün hileleri kapsar.
Sosyal ve hukukî hayatın sağlıklı olması, haksızlıkların önlenmesi için idarecinin insan ve cin
şeytanlarına karşı uyanık olması gerekir. Anlamını aldığımız ayet önemli bir olay üzerine nazil
olur. Rivayete göre Velîd b. Ukbe, Benî Müstalık kabilesinin zekât vergisini toplamak üzere
gönderilir. Velîd yolda iken birisi, bu kabileden silahlı bir grubun yola çıktığını haber verir.
Velîd, onların savaşmak için çıktıklarını düşünerek Peygamberimize durumu anlatır. Hz.
Peygamber öncelikle haberin doğruluğunun teyit edilmesi için Hâlid b, Velîd'i görevlendirir.
Hâlid kabileye yakın bir yerde konaklayarak durumu araştırır; söz konusu grubun ezan okuyup
namaz kıldıklarını, İslâm'a bağlılıklarının devam ettiğini tespit eder ve Medine'ye döner.
Sonunda onların, zekât tahsildarı geciktiği için durumu öğrenmek veya zekâtı kendi elleriyle Hz.
Peygamber'e teslim etmek üzere yola çıktıkları anlaşılır. Dikkat edilirse Hz. Peygamber gelen
haberin doğruluğunu araştırıp ona göre karar vermiştir. İdareci olan Mü’min aynı yolu
izlemelidir. İdarecilikte istihbarat çok önemlidir. İyi bir istihbarat doğru ve yanlışı ortaya çıkarır.
4. Sabırlı Olmak
Yaratıcı her zaman sabredenlerle beraber olduğunu belirtir. Kur’ân ve sünnette de başarının
sabırla elde edildiği belirtilir. Buna göre zafer sabırla kazanılır. Sabır dini tebliğde azim ve sebat
gösteren peygamberlerin niteliklerindendir. “Ey iman edenler! Sabır ve namaz ile Allah'tan
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yardım isteyin. Çünkü Allah muhakkak sabredenlerle beraberdir. “Sabır ve namaz ile Allah'tan
yardım isteyin. Şüphesiz o (sabır ve namaz), Allah'a saygıdan kalbi ürperenler dışında herkese
zor ve ağır gelen bir görevdir.”
İnananların dünya ve ahıreti kazanmaları için gerekli kuralları açıklayan vahiydir. Örnek
olarak uygulayanda Hz. Peygamber’dir. Bir kimse kendisine kötülük yapana adil şekilde karşılık
verebilir. Ancak sabretmesi Allah'ın ihsanı sayesinde mükâfata dönüşür. Yüce Allah
inançsızların kötülüklerine sabredenlerin kurtuluşa erdireceğini bildirmiştir. Sabır düşmanlarının
hile ve tuzakları zararını zararsız hale getirir. Özellikle savaş durumunda sabır gösterip disiplinli
davranan Müslümanları Allah melekleriyle destekleyeceği müjdesini verir. kötülüklere sabır ve
iyilikle karşılık vermek düşmanlığı dostluğa dönüştürür.. Kur’ân-ı Kerim insanların başına gelen
musibetlerin bir imtihan olduğunu, bu imtihanı sabırlı olanların kazanacağını bildirir. Hz.
peygamber de “Sabreden zafere kavuşur.” Sabır kişiyi telaştan ve yanlış işler yapmaktan
koruduğu için, "Sabır ışıktır" sözüyle ifade etmiştir. Sabrı tarif ederken de "Sabır ilk sarsıntı
sırasında gösterilen metanettir" şeklinde açıklar. İdarecinin yapması gerekenleri Al-i İmran ve
Fussilet surelerinde yer alan ayetler çok zarif bir şekilde açıklamaktadır.
“Ey iman edenler! Sabredin; (düşman karşısında) sabırda sebat gösterin; (cihad için)
hazırlıklı ve uyanık bulunun ve Allah'tan korkun ki başarıya erişebilesiniz.” “(İnsanları) Allah'a
çağıran, iyi iş yapan ve ‘Ben Müslümanlardanım’ diyenden kimin sözü daha güzeldir?” “İyilikle
kötülük bir olmaz, Sen (kötülüğü) en güzel bir şekilde önle. O zaman seninle arasında düşmanlık
bulunan kimse, sanki candan bir dost olur. Bu sadece sabırlı kimselere verilen bir meziyettir.
Evet, bu meziyet sadece yüksek ahlak ve faziletten nasibi olanlara verilir.”
İlk ayette başarıya ulaşmak için dört kural belirtilir. Sabır, sabırda ısrar, Allah’a güvenip
dayanma ve takva olup son kelime felaha erersinizdir. Örnek olarak aldığımız Fussilet
Suresindeki ayetlerde başarı iki kelime içinde toplanır. Bunlar sabır ve zûhaz’dır. Buna göre
kötülük ihsanla, günah affetmekle, gazap sabırla ve hilm ile dostluğa dönüşür. Bunların hepsi
sabır ve zûhaz içinde toplanır. Ayetlerde öncelikle inananlar tanıtılır. Daha sonra ahsen
kelimesiyle temsil görevi zikredilir. Ardından düşmanın dosta dönüştürme kuralı belirtilir.
Dördüncüsünde sabır ve zûhazla hedefe ulaşılır. Asıl hedef tasavvuf dilinde Allah’ta yok olma
zahiri anlamı ise Allah’ın rızasını kazanmadır. Zû-haz sahibi olan insanın bedeni helal gıda,
kafası doğru bilgi, kalbi sevgiyle mutlu olandır. Asıl mutluluk kalp mutluğudur. Kâmil idarecinin
gönlünün huzur içinde sevgilisiyle olması demektir. Allah’la beraber olmak, sözle ifade
edilemeyen hazdır. O da zû hazdır. O da sabırla elde edilir. Bu durumda olan idarecide cennet ve
cehennem düşüncesi olmaz. Sırf Allah ve Peygamberin rızasını düşünür. Tefsirlerde zû haz
kelimesi için farkı açıklamalar yapılır. Taberî ve Kurtubi’ye göre cenneti kazanmadır. Râzî, ruh
cevheri kuvvetli olup dış etkenlerden etkilenmeyenlerdir. Konuyla ilgili şu ifadeler önemlidir.
Sabırlı insan öfke anında sabırı, bilgisizliğe karşı yumuşaklığı, kötülüğe karşı affı tercih eder.
Bunları yapanları Allah korur. Bu hasletlere sahip olanlar Allah dostlarıdır. Yüce Allah şöyle
buyurur.“(Ey Muhammed!) Sabırlı ol, çünkü Allah güzel iş yapanların mükâfatını zayi etmez.”
“O ne güzel Mevla ne güzel yardımcıdır.”
5. İhsan Sahibi Olmak
İhsan sahibi, azalarının aktivitesini Allah’ın kontrolü altında olduğunu bilendir “Allah,
gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediğini bilir.” “Andolsun, insanı biz yarattık ve nefsinin
kendisine fısıldadıklarını biliriz ve biz ona şah damarından daha yakınız.” Hz. Peygambere
inanmayıp, O’nu sözleriyle incitmeleri üzerine şöyle teselli edilmiştir: “(Resûlüm!) Onlar iman
etmiyorlar diye neredeyse kendine kıyacaksın! Biz dilesek, onların üzerine gökten bir mucize
indiririz de ona boyunları eğilip kalır.” “(Resûlüm!) O halde onların sözleri sakın seni üzmesin.
Kuşkusuz biz, onların gizlemekte olduklarını da açığa vurduklarını da biliyoruz.” İdarecinin
önemli özelliklerinden biri ihsan sahibi olmaktır. Onlara korku yoktur. Ecirlerini Allah
verecektir. Kur’ân-ı Kerim’de ihsan bir nevi oto kontrol sistemidir. İnsan kendisinin her halinin

789

VII. INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
April 22-24, 2022, Antalya, Türkiye

Allah tarafından kontrol edildiğini bilerek ona göre kararını verir. İhsan iyi ve güzeli temsildir.
Söz konusu kelime hasene fiilinden türetilir. Temelde iki anlama gelir. Allah’ın her halde kendini
görüyor düşüncesinde olup, ona göre bulunmasıdır. Yüce Allah inandığını en güzel şekilde
yapanlara muhsin ismi vermiştir. Kur’ân-ı Kerim’de ona yakın anlamı olmakla birlikte, Nahl 90
ve Bakara 112 ayetleri konumuz açısından önemlidir. Söz konusu ayetler idarecinin temel
özelliğini ifade ederler. Nahl Suresindeki ayet İslam’ın adalet, ihsan ve yardımlaşma üzerine
kurulduğunu belirtir. Bakara Süresindeki ayet ise, Allah ile kul arasındaki ince çizgiyi açıklar.
“Bilâkis, kim muhsin olarak yüzünü Allah'a döndürürse (Allah'a hakkıyla kulluk ederse) onun
ecri Rabbi katındadır. Öyleleri için ne bir korku vardır ne de üzüntü çekerler.”
İhsân, sahibi idarecinin azalarından Allah’ı ve kulları incitecek davranış olmaz. Diğer bir
ifade kişinin kalbinin temiz olması, fiile yansıması Allah’ı görüyor gibi kul olması demektir. Hz.
Peygamber kelimeyi şöyle açıklar: a)İhsan, "Allah'a sanki görüyormuş gibi ibadet etmendir.
Çünkü sen O'nu görmesen bile, kuşkusuz O seni görür." Zira ahırette bütün uzuvlar yaptığını
haber verecektir. b) İhsân, "Kendin için sevdiğini, kardeşin için de sevmendir." Yüce Allah şöyle
buyurur. "Rabbin, sadece kendisine kulluk etmenizi, ana babanıza da ihsânda bulunmanızı
emretti." İhsan sahibi olanlar Allah’ın has kullarıdır. “Müminler ancak, Allah anıldığı zaman
yürekleri titreyen, kendilerine Allah’ın âyetleri okunduğunda imanları artan ve yalnız Rablerine
dayanıp güvenen kimselerdir. Onlar namazlarını dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak
verdiğimizden (Allah yolunda) harcayan kimselerdir. İşte onlar gerçek müminlerdir. Onlar için
Rableri katında nice dereceler, bağışlanma ve tükenmez bir rızık vardır.”
İhsan ihlasla nefsini kontrol altında tutmak, ibadetleri Hz. Peygamber’in yaptığı gibi
yapmaya çalışmak, Allah’a gereği gibi kul olmak ve İslam’ı güzel yaşamak demektir. İdareci
zikredilen hasletlere sahip olması durumunda dünya ve ahırette hedefine ulaşmış olur. Furkan
Suresinde ihsan anlamında “has kul” zikredilir. “Rahmân'ın(has) kulları onlardır ki, yeryüzünde
tevazu ile yürürler ve kendini bilmez kimseler onlara laf attığında (incitmeksizin) "Selam!" derler
(geçerler).” “(O kullar), harcadıklarında ne israf ne de cimrilik ederler; ikisi arasında orta bir
yol tutarlar.”
6- Kalbe Danışmak
İdarecinin doğru karar vermesi, güzel iş yapması, Yaratıcı ve yaratılanları memnun etmesi
kalbe danışılarak verilen kara bağlıdır. Bir iş yapacağı zaman Allah ve Resûlü memnun olur mu?
Bana böyle yapılsa ben memnun olur muyum? sorusuna verilecek cevap önemlidir. Diğer bir
ifade ile kendisine yapılmasını istediğini başkasına yapabilmesidir. Buna “festefti kalbek”
denilir. Yapılacak işi kalbine sormasıdır. Kur’ân ve sünnet üzerine olan istişare ve araştırmaları
yaptıktan sonra fiiliyata geçireceği zaman yaptığımda kalbine danışması sağlıklı karar vermesini
sağlar. Bu durum Hz. Peygamber’in şahsında bütün inananlara verilen emirde görülür.
“Şüphesiz Rabbin, onların her birinin amellerinin karşılığını onlara tam olarak verecektir.
Çünkü Rabbin, onların yapmakta olduklarından haberdardır. O halde seninle beraber tevbe
edenlerle birlikte emrolunduğun gibi dosdoğru ol! Aşırı da gitmeyin. Çünkü O, sizin
yaptıklarınızı çok iyi görendir. Zulmedenlere meyletmeyin; sonra size ateş dokunur. Sizin
Allah'tan başka dostlarınız yoktur. Sonra (O'ndan da) yardım göremezsiniz!”
Hud Suresindeki söz konusu ayetler idareci için önemli bir mihenktir. Hz. Peygambere,
emrolunduğun gibi dost doğru ol, zulmedenlere meyletme, sonra size ateş dokunur ve Allah’tan
yardım göremezsiniz ifadeleri bizlere söylenen emirlerdir. Bu emirlere riayet eden idareci
istikamet üzere olur. İstikamet, doğruluk, ihlas birbirini tamamlayan güzel hasletlerdir. Doğru
sözlü olmak, gerçeği söylemek, sözünü yerine getirmek, iş ve işlemlerinde güvenilir olmak salih
ameli içerir. Salih amel kapsamına Allah’ın sevdiği ameller girer. Kur’ân’daki anlam itibariyle
iman ve salih amel,mîsâk, ahde vefâ, Allah’ın vadini yerine getirme, güzel ahlak vs.gibi anlamlar
içinde kullanılır. Yüce Allah bu durumda olanlar için şöyle buyurur. “Müminler içinde Allah'a
verdikleri sözde duran nice erler var. İşte onlardan kimi, sözünü yerine getirip o yolda canını
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vermiştir; kimi de (şehitliği) beklemektedir. Onlar hiçbir şekilde (sözlerini) değiştirmemişlerdir.
Çünkü Allah sadâkat gösterenleri sadâkatları sebebiyle mükâfatlandıracak….”
İnsanda bütün azalar çift iken kalp ve ağız tektir. Kalpte iman ve küfür bir arada bulunmaz.
Temiz kalp adaletle karar verir. “Bunlar, iman edenler ve gönülleri Allah'ın zikriyle sükûnete
erenlerdir. Bilesiniz ki, kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur.” Yüce Allah kul ile kalbi
arasına girer. “Ahırette kalbi temiz olanlar kazanır.” Allah’la irtibat temiz kalble olur. Kalpten
söylenen tesir eder. Ağızdan söylenen kulakta kalır. Kalp doğruyu söyler. “İslam’da zarar ve
zarar verdirme yoktur” “Müslüman elinden ve dilinden kötülük gelmeyen insandır” ifadeleri
temiz kalpli olanları ifade eder.
İnanmayan veya günah işleyen insanların kalbi günahlarla kirlenir. Her günah kalpte kara
bir leke oluşturup, günahların çoğalmasıyla kararır. İnanan mü’min tevbe ile günahlardan
temizlenebilir. Hud ve Şurâ surelerinde yer alan istikâmet ayetleri temiz ve doğru olan kalbi işaret
etmektedir. Hz. Peygamber’de konunun önemine işâret ederken, “Beni Hud Suresi ve kardeşleri
ihtiyarlattı” buyurmuştur. Hud ve benzeri sureler incelendiğinde idarecide olması gereken güzel
hasletlerin zikredildiği gözlenir. Söz konusu hasletlere sahip olan kişiler verecekleri kararları
kalplerine danıştıklarında doğru karar verecekleri anlaşılır. İnananları Gayr-i Müslimlerden
ayıran özellikler şirksiz iman, salih amel ve adalettir. Müslümanların vasfı olan orta ümmet,
adâletin karşılığı olarak izah edilir. Burada da kalp mihenk görevi yapar.
“…Onların heveslerine uyma ve de ki: Ben Allah'ın indirdiği Kitab'a inandım ve aranızda
adaleti gerçekleştirmekle emrolundum..” “Eğer sana gelirlerse aralarında hükmet yahut
onlardan yüz çevir... Eğer hükmedersen aralarında adaletle karar ver. Allah adil olanları
sever.”
İnsanlar arasında oluşması gereken sulh ve güvenin tesisi kalbe danışılarak yapılan adil
uygulamalardan geçer. İslâm, zulme izin vermez. Tarihi bir vesika olarak önemli bir bilgiye
sahibiz. Ömer b. Abdülaziz döneminde Kuteybe b. Müslim el-Bâhilî (96/715) harp kurallarına
uymayarak Semerkant’ı teslim alır. Durumun kendisine bildirilmesi üzerine, halife şehrin geri
verilmesini emreder. Bu duruma şaşıran Semerkant halkı, şikâyetlerinden vazgeçerek
Müslümanların adaleti karşısındaki tutumları sebebiyle İslâm’ı kabul ederler. Hafiye göre Zulüm
payidar olmaz. İslam tarihinden başka bir örnek vermek gerekirse; Hz. Ömer döneminde Mısır
valisinin oğlu, bir Kıpti’yi yarışmada kazandığı için cezalandırır. Bundan haberdar olan Hz.
Ömer doğruluğunu teyit ettikten sonra, valinin oğluna aynı cezayı verir ve babasını da görevden
alır. Dikkat edilirse yukarıdaki iki uygulamada istişarenin ve istişarede olması gereken kuralların
uygulandığı görülür. Büyüklere hocalar ve ilim sahiplerine saygı gösterilir ve hürmet edilir.
İnsanlık gereği yanlışları olursa ahlakı kurallar dahilinde özel olarak söylenir. Hatalarında israr
ediliyorsa anne babam, hocam ve büyüğüm diyerek yanlışına ortak olunmaz. İşte, Allah’ın
inanan idarecilerden istediği makalede üzerinde durduğumuz hasletlere uyması gerekmektedir.
Bizleri yanıltan makam, dünya menfaati ve yanlış ilişkilerdir. Gerekli şartlar yerine getirildikten
sonra kalbe danışılması ahirette Hz. Peygambere komşu olmamızı sağlayacaktır.
“Rabbinin sözü, doğruluk ve adalet bakımından tamamlanmıştır. O'nun sözlerini
değiştirecek kimse yoktur. O işitendir, bilendir.” “Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve
doğrularla beraber olun.” “Sen, sana vahyedilene sımsıkı sarıl. Şüphesiz sen, dosdoğru
yoldasın. Doğrusu Kur’ân, sana ve kavmine bir öğüttür. İleride ondan sorumlu tutulacaksınız.”
Aileden başlamak üzere en üst mertebeye kadar idareci konumunda olan bizler, hayatta
iken kendimizi hesaba çekmek durumundayız. Bizim hakkımızda bu mevtayı nasıl biliyorsunuz
sorusu sorulmadan kendimize sormalıyız. Yoksa dünyada sahip olduğumuz makam, şöhret ve
servet bizleri kurtaramaz. Yüce Allah dünya ve ahıret için çalışana şu hatırlatmada bulunur.
“Onlardan bir kısmı da: Ey Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver.
Bizi cehennem azabından koru! derler. İşte onlar için, kazandıklarından büyük bir nasip vardır.
(Şüphesiz) Allah'ın hesabı çok süratlidir.” “Kim, (yalnız) dünya hayatını ve ziynetini ister ise,
işlerinin karşılığını orada onlara tam olarak veririz ve orada onlar hiçbir zarara uğratılmazlar.
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İşte onlar, ahirette kendileri için ateşten başka hiçbir şeyleri olmayan kimselerdir; yaptıkları da
boşa
gitmiştir,
yapmakta
oldukları
şeyler
bâtıldır.”
SONUÇ
Kur’ân-ı Kerim’e göre istişare ve idarecilik, her Müslümanı ilgilendirir. İdarecilik
sorumluluk isteyen bir görevdir. Sevabı ve günahı çoktur. Doğru karar veren ve uygulayanları
Yüce Allah, Hz. Peygamber ve inananlar sever. (İşlerinizi istişare edin” Âl-i İmran 159);
“onların işleri istişareye göredir” (Şura 38); Hz. Yusuf ve Hz. Süleyman kıssalarında istişarenin
zikredilmesi ve Hz. Peygamber’in yapacağı işlerde ashabıyla istişare etmesi konunun kitap ve
sünnette yer aldığını gösterir.
İnsanoğlu dünyada Allah’ın halifesidir. (Bakara 2/30) Dünyayı imar, sulh ve barışı
sağlamak halife konumundaki insanın görevidir. Allah’ın kullarından istediği İslam’ın hakim
olması dünya barışının sağlanması öncelikle inananlar arasında kardeşliğin sağlanmasına
bağlıdır. Söz konusu kardeşlik Maide Sûresinin 55. ayetinde işaret edilen Allah, Peygamber ve
inananların Kur’an ve Sünnet etrafında oluşturduğu kardeşliktir. Bunun için idareci konumunda
olan inananların bazı vasıflara sahip olmaları gerekir.
İslam’a göre inananların hepsi idareci olduğuna göre Allah ve peygamberin idarecilerde
görmek istediği birtakım özellikler bulunur. Bunlar ihlâslı bir iman, salih amel, hayırda yarışma,
takva ve ölüme hazır olmadır. Yaşanmayan inanç kısa zaman sonra yok olur. Dolayısıyla kişi,
İslam’dan uzaklaşarak şeytanın arkadaşı olabilir. (Tâhâ,20/124-126; Zuhruf, 43/36-38) İdareci
için bütün güzel hasletler Kur’an ve sünnette yer almaktadır. İdareci inanır ve gereğini yaparsa
Yüce Allah inanan ve gereğini yapanların yardım edileceğini haber verir. (Yunus, 10/103; Rum
30/47)
İdarecide bulunması gereken kriterler önemlidir. Söz konusu kurallar, adalet, istişare, sabır,
haberin doğruluğu, ihsan ve kalbe danışarak karar vermedir. Bir idarecide bu maddeler bulunursa
istenilen başarıyı gösterir ve Allah’ın lütfuna nail olur. İnanan idareci adil olmazsa kendine
zulmetmiş olur. Böylelikle dünya ve ahıret nimetlerini kaybeder. Elmalılı merhum dinini
yaşamayanların cizye vereceği ve sömürüleceğine işaret eder. (Elmalılı H. Yazır, Hak Dini
Kur’an Dili, IV/313-314; 319.)
İdarecinin yanılmasını sağlayan dört önemli madde vardır. Makam sevgisi, mal sevgisi,
kadın-erkek sevgisi ve ırk, kabile, cemaatçilik. Konuyla ilgili Velid b. Mugire hakkında nazil
olan ayetlerde söz konusu maddelere işaret edilir. (Müddessir74/11-28) Diğer taraftan Kur’ân’da
yer alan “nekes”, “mekr” ve “bağy” terimlerinden birini işleyen idareci, yaptıklarının karşılığını
öncelikle dünyada sonra da ahirette göreceği anlaşılır. Atasözünde şöyle ifade edilir. “Kazma
düşersin. Yakma pişersin” Birisinin kuyusunu kazan dünyada yaptığını bulur, ahrette ise
cehenneme girer. Yüce Allah adil olan idarecinin ve zulme uğrayan mazlumun yanında yer alır.
Araştırmamızdaki önemli tespitlerimizden biri de, “idarecilik istenmez verilir prensibidir.”
Hz. Peygamber isteyene şöyle demiştir. “Vallahi biz bu işe ne onu isteyen birini, ne de ona hırs
gösteren birini tayin ederiz.” (Müslim, İmâre, III/ 14) ifadesine ilaveten başka bir sahabeye de
"İstediğin için görev sana verilirse onunla baş başa kalırsın. İstenmeden görev verilirse,
görevinde yardım görürsün!" (Müslim, İmâre, III/13) buyurmuştur. Hz. Peygamber’in idareciliği
hırslı olanlara vermeyip liyakatli olanları seçmiş olması konunun önemini hatırlatır. Ancak Hz.
Yusuf kıssasında ifade edildiği gibi “kendisinin yapabileceğini” nezaket kuralı içinde hatırlatarak
görevi verecek yetkiliye bırakması güzel karşılanır. Hz. Peygamber’in şu hatırlatmaları bizler
için önemlidir. "İstediğin için görev sana verilirse onunla baş başa kalırsın. İstenmeden görev
verilirse, görevinde yardım görürsün!" (Müslim İmare, III/13) “İdareci olup da haksızlık ve azap
edenlere Allah mutlaka azap eder.” (Müslim, Birr, 117-119; Ebû Dâvud, İmâre, 32)
Makalede ele aldığımız kriterler aileden devlet başkanına kadar bütün idarecileri
kapsamına alır. İslam’ın istedikleri yerine getirilirse dünya idaresi inananların olacağı anlaşılır.
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Mevla şu müjdeyi verir. “Andolsun Zikir'den sonra Zebur'da da: "Yeryüzüne iyi kullarım vâris
olacaktır" diye yazmıştık.” (Enbiya, 21/105) “Andolsun ki, biz senden önce kendi kavimlerine
nice peygamberler gönderdik de onlara açık deliller getirdiler. Günaha dalanların ise cezalarını
hakkıyla vermişizdir. Müminlere yardım etmek de bize düşer.” (Rum, 30/47) “Biz,
peygamberlerimizi ve iman edenleri kurtarırız. İnananları kurtarmak üzerimize bir borçtur.”
(Yunus, 10/103) “De ki: Ey insanlar! Size Rabbinizden Hak (Kur’ân) gelmiştir. Artık kim doğru
yola gelirse, ancak kendisi için gelecektir. Kim de saparsa, o da ancak kendi aleyhine sapacaktır.
Ben sizin üzerinize vekil değilim.” “(Resûlüm!) Sen, sana vahyolunana uy ve Allah hükmedinceye
kadar sabret. O hâkimlerin en hayırlısıdır.” (Yunus, 10/108-109)
İdareci ile ilgili Yaratıcı’nın emri şöyledir “Allah size, mutlaka emanetleri ehline vermenizi
ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adil olmanızı emreder. Allah size ne kadar güzel
öğütler veriyor! Şüphesiz Allah her şeyi işitici, her şeyi görücüdür.” (Nisa 4/58)
“Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygamber'e ve sizin inancınızdan olan
yöneticilerinize itaat edin. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz Allah'a ve ahirete gerçekten
inanıyorsanız onu Allah'a ve Resûl'e götürün. Bu hem hayırlı, hem de netice bakımından daha
güzeldir.” (Nisa 4/59)
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TÜRKİYE’DE İKTİSADİ BÜYÜME VE SAĞLIK HARCAMALARI ARASINDAKİ
NEDENSELLİK İLİŞKİSİ
Dr. Öğretim Üyesi Şaduman YILDIZ
Bayburt Üniversitesi, ORCID: 0000-0002-9990-0628
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ÖZET
İktisat literatüründe ekonomik büyümenin kaynakları incelendiğinde, beşeri sermayenin bu kaynaklardan
biri olduğu görülmektedir. Beşeri sermayenin gelişimini sağlayan en önemli unsurlardan birinin eğitim
birinin ise sağlık olduğunu söylemek mümkündür. Beşeri sermayenin eğitim ve sağlık ile olan ilişkisinden
yola çıkarak, iktisadi büyümenin eğitim ve sağlık konuları ile bağlantılı olduğu bir gerçektir. Ayrıca
literatürde eğitim ve sağlık harcamaları ekonomik büyüme konusuyla ilişkilendirilmektedir. Bu açıdan
bakıldığında bu çalışmanın amacı, 1975-2019 dönemi için Türkiye’de sağlık harcamaları ile iktisadi
büyüme arasındaki nedensellik ilişkisinin ortaya koyulmasıdır. Çalışmada kullanılan değişkenler iktisadi
büyümeyi temsil eden kişi başına düşen GSYİH (gayri safi yurtiçi hasıla), sağlık unsurunu temsil eden
kişi başına düşen sağlık harcamaları ve doğumda yaşam beklentisidir. Öncelikle değişkenlerin birim kök
analizi KPSS (Kwiatkowski, Phillips, Schmidt ve Shin) testi ile araştırılmıştır. Bu teste göre, kişi başına
düşen GSYİH ile kişi başına düşen sağlık harcamaları değişkeni birinci farkta birim kök içermiyorken,
doğumda yaşam beklentisi değişkeni ise ikinci farkta birim kök içermemektedir. Değişkenler arasındaki
nedensellik ilişkisi incelenirken, Toda-Yamamoto nedensellik analizi kullanılmıştır. Toda-Yamamoto
nedensellik analizi sonuçlarına göre, kişi başına düşen sağlık harcamalarından, kişi başına düşen
GSYİH’ya doğru bir nedensellik ilişkisi söz konusudur. Yani sağlık harcamalarından iktisadi büyümeye
doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğunu söylemek mümkündür.
Anahtar Kelimeler: Sağlık Harcamaları, İktisadi Büyüme, Nedensellik Analizi
THE CAUSAL RELATIONSHIP BETWEEN ECONOMIC GROWTH AND HEALTH
EXPENDITURES IN TURKEY
ABSTRACT
When the sources of economic growth are examined in the economics literature, it is seen that human
capital is one of these sources. It is possible to say that one of the most important factors that ensure the
development of human capital is education and one of them is health. Based on the relationship of human
capital with education and health, it is a fact that economic growth is related to education and health
issues. In addition, education and health expenditures are associated with economic growth in the
literature. From this point of view, the aim of this study is to reveal the causal relationship between health
expenditures and economic growth in Turkey for the 1975-2019 period. The variables used in the study
are GDP per capita (gross domestic product) representing economic growth, health expenditures per
capita and life expectancy at birth representing health. First of all, the unit root analysis of the variables
was investigated with the KPSS (Kwiatkowski, Phillips, Schmidt and Shin) test. According to this test,
while the variables of GDP per capita and health expenditures per capita don’t contain a unit root, the
variable of life expectancy at birth doesn’t contain a unit root at the second difference. Toda-Yamamoto
causality analysis was used while examining the causality relationship between the variables. According
to the results of Toda-Yamamoto causality analysis, there is a causal relationship from health expenditures
per capita to GDP per capita. In other words, it is possible to say that there is a one-way causality
relationship from health expenditures to economic growth.
Keywords: Health Expenditures, Economic Growth, Causality Analysis
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FACTORS AFFECTING TO BRAND EXTENSION QUALITY
Le Nguyen Doan Khoi 1
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ABSTRACT
Current research has shown that consumers’ attitudes towards brand extensions is a function of
brand affect, and similarity between parent and extension product categories. This paper
developed a model of evaluation of brand extensions with the variables of relevance of the
brand’s specific association in the extension category and typicality of the brand in its original
category.
Data were collected from 475 consumers in investigating the impact of brand quality, brand
liking, value congruence, and category similarity on the brand extension evaluation. Using HLM
methodology, the study found that consumers tend to value more brand quality and value
congruence in evaluating brand extension. Although brand liking and category similarity have
positive relationship with brand extension evaluation, but their influence was not very strong.
Keywords: factor analysis, brand extension, brand quality
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BİOSENSORS FOR THE DETECTİON OF VİRUSES AND CANCER
CELLS- AN EMERGİNG TECHNOLOGY FOR POİNT OF CARE
DİAGNOSTİCS
SZJ Zaidi
M.S Shahbaz
W.Gondal
S.Hassan
Institute of Chemical Engineering and Technology, University of the Punjab, Lahore, Pakistan
Institute of Biochemistry and Biotechnology, University of the Punjab, Quaid-i-Azam Campus,
Lahore, Pakistan.
Gulab Devi Hospital, Lahore Pakistan.
Bioengineering Research Group, Faculty of Engineering and Physical Sciences, University of
Southampton, Southampton SO17 1BJ, UK.

Early diagnostic and effective therapy are two of the important benchmarks for the early detection
of life threatening viruses and cancer cells. Exosomes from viral cells may be important
candidates for reliable biomarkers for the detection evaluation of tumor. In this study, Human
interferon α2 (IFNα2) and thymosin α1 (Tα1) are therapeutic proteins used for the treatment of
viral infections and different types of cancer. Both IFNα2 and Tα1 show a synergic effect in their
activities when used in combination. Furthermore, the therapeutic fusion proteins produced
through the genetic fusion of two genes can exhibit several therapeutic functions in one molecule.
In this study, we determined the anticancer and antiviral effect of human Interferon α2-Thymosin
α1 fusion protein (IFNα2-Tα1) produced in our laboratory for the first time. We discuss the
candidature of exosomal biomarkers for the detection of cancers, which can be employed for
indicative diagnostic and treatment responses by incorporating IFNα2 and Tα1 with the cancerderived exosomes on biosensors. Further electrochemical recognition of viral cells was done by
chronampermoteric studies which comprise integrated scientific development of
bioelectrochemical engineering and important figure of merits related with electrochemical
aspects. Furthermore, advanced research directions and aspects in using viral-derived exosomes
and recombinant with therapeutic proteins for point-of-care (POC) testing and bio sensory
technology will be presented.
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ARE 4 DOSES OF COVID-19 VACCINE BENEFICIAL FOR COPD PATIENTS
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ABSTRACT
Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is an inflammatory lung disease that causes
obstructed airflow from the lungs. They are an immunosuppressed group. We aim to find if
COPD patients need the 4th dose of vaccine and study its benefits. We reviewed articles from
2020- present from PubMed, Google scholar, Lancet, CDC, etc.
Studies show that COPD patients have increased concentration & hypersecretion of MUC5AC
mucin in the respiratory tract. Studies also show the role of the upregulation of ACE2 receptors
acting defensively in COPD patients in improving lung function and reducing pro-inflammatory
response. Keeping in mind, the affinity between SARS-CoV-2 and ACE2 receptor, the
upregulation can act as an accelerant in transmission. According to a study, the emphysematous
destruction of the bronchioles in COPD patients leads to increased peripheral airway resistance
and elastolysis. Recent evidence suggests that COPD patients may display the machinery
required for SARS-CoV-2 cellular entry differently, indicating that Covid spreads faster in
COPD patients.
CDC recommends people start their vaccine series or get a booster dose using mRNA vaccines.
According to a study by Imperial College London, alongside data from US and France, nearly
half of the patients with no antibody response after two doses show some response after three
doses. This meant almost 25% of immunocompromised patients still had no response. A study
on the consequences of COVID19 on an immunocompromising disease Di-George Syndrome,
keeping in mind the mechanism of immunodeficiency in COPD further convinces the dangers of
having a low CD4 count and a major risk factor for COVID. An investigation amplifying a strong
correlation with low CD4 counts in both HIV and COPD, and a study explaining the declining
immunity in PLWH after 5 months from the SARS-COV vaccine, further strengthen our
hypothesis and urges the need for the 4th dose for COPD patients.
Keywords: SARS-COV, COVID-19, COPD, immunocompromised, booster dose, lung
function, CD4
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Mineralogy and Geochemistry of Rhyolitic domes and Perlites Rocks in the
Tidiniet massif, (Nador, Northern Morocco)
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Faculty of Nador, Mohamed First University, Nador, Morocco.

Abstract. Volcanic rocks of Tidiennit massif are located some 18 km southwest of Nador,
Morocco. Volcanic product of the area exposed as acidic roks include Miocene perlite and
rhyolite and Messinien bentonite clay. Tectonic setting of the study area results from the
convergence between the African and Eurasian lithospheric plates since the Cretaceous period.
The rhyolites of Tidiennit are exposed in the form of domes as well-known as lava flows. All
samples were subjected to a series of analytical methods for the determination of their
mineralogical, petrography and geochemical characteristics: XRD, FTIR, optical microscopy,
XRF. Mineralogically the perlitic and rhyolitic rocks include feldspar, plagioclase, quartz,
biotite, hematite and illimenite. Petrography study show that the samples studied composed
mainly of the sanidine, quartz, plagioclase and opaque minerals with microlithic and spherulitic
texture. Geochemically indicate the rocks of Tidiennit calc-alkaline nature. Taken into
consideration Statistical analysis show the correlations between the mineralogical and chemical
composition related to perlite and rhyolite,

Keywords : Volcanic rocks, perlite, rhyolite, Cretaceous, African lithospheric plates.
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HYBRİD DEVİCE FOR CONTİNOUS TEACHER TRAİNİNG AND İTS İMPACT ON
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ABSTRACT :
The GENIE program (Generalization of Information and Communication Technologies in
Education in Morocco) gives great importance to the axis "Continuous Training" which aims and
improves the professional side in teachers, as well as encourage the use of ICT tools and integrate
them into teaching to succeed in this program. Continuous training must respond to the needs of
professional development in teachers and increase their adaptation to new approaches to learning
and teaching: for this purpose, it must evolve the modalities and contents of training. The need
to develop teacher training mechanisms is an opportunity to be seized, and research studies
analyze its opportunities and limitations (DESCO and CNED, 2002; AUDET, 2005).
In this sense, an experimental study of continuous teacher training was conducted under the
GENIE program, and a device was tested in a course on the MS TEAMS. Structured according
to a hybrid mode, the face-to-face time in this course was mainly devoted to practical learning
while the conceptual learning was done at a distance. Based on the hypothesis that a dynamic
and deferred pedagogical approach would be preferable to support the procedural learning
targeted by this course, we decided to integrate online self-training capsules on the concepts, in
order to be able to better accompany the procedural learning of the teachers in the classroom.
The training context was therefore "hybridized" by introducing self-training material available at
a distance in synchronous and asynchronous mode. The problematic of our study and the analysis
of its results is part of the training and learning grants approach and the exchange of expertise
and skills necessary for the development of the new training system is based on knowledge and
technological educational content.
With the conditions of the realization of this new mode of training that requires more time to
adapt to it especially in the absence of monitoring and continuity of this training. The study
carried out showed us, in a general way, an adherence that can be considered acceptable, a
moderately effective application in their teaching practices of the knowledge and skills acquired
in this training. However, this type of teaching was recommended by the MEN since the
appearance of the strategic vision in 2009, but its application in the Moroccan educational system
was almost nil until this difficult context considered as the greatest challenge that the educational
systems have ever faced.
Keywords: Hybrid device, Continuous training.
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INVESTİGATİON OF FLOCCULATİON OF CLAY SUSPENSİON PRESENT İN
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Abstract:
In this work, a novel flocculant was successfully elaborated by incorporating quaternary
ammonium onto the skeleton of hydroxyethyl cellulose (HEC), using a simple, environmentally
friendly, and cost-effective green approach. This flocculant used for removing bentonite clay as
a model. Zeta potential, FT-IR and 13C-NMR characterizations manifested the successful
introduction of quaternary ammonium on HEC. Then the influence of many factors including
flocculant dosage, pH and flocculation time on the flocculation capacity were discussed and the
results showed that HEC-Q was an effective flocculant for the bentonite suspension, and the
flocculation efficiency was over 90%. The novel flocculant HEC-Q constitute a new candidate
promising to be a suitable flocculant at the industrial level, especially with its characteristics
respecting to environmental criteria and its high efficiency with short contact times.
Key word: cationic flocculant, bentonite, hydroxyethyl cellulose (HEC).
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HİTAB TETBİQİ DİLÇİLİK MÜSTEVİSİNDE
(NESİMİ YARATICILIĞI ESASINDA)
Doç. Dr. Memmedova ESMETHANIM
Bakü Devlet Üniversitesi
ORCID No: 0000-0002-9055-2313
ÖZET:
Poetik-felsefi mirası ilə tarihi çok asrlar önceye dayalı ve zengin edebi geleneklere sahip klasik
Azerbaycan edebiyatının zirvesini feth etmiş büyük söz ustatlarından biri de Şeyh Ali ibn Seyid
Muhammed
İmadeddin
Nesimidir.(öl.1417)
Türk
halklarının
yetenekli
şairi
gibi şöhret kazanmış Nesimi ana dili Azerbaycan Türkçesi ile yanısıra Fars ve Arap dilleride de
mükemmel sanat incilerinin müellifidir. Farsça Divan`ında şair gazel, kaside, kıta, rubai,
tecibent, mesnevi gibi lirik şiirin çeşitli türlerine başvurmakla divan edebiyatının mükemmel
örneklerini kaleme almıştır. Ana dilinde yaratdığı analoji şiir geleneğinden gerek manevi-estetik,
idea-mefkureci değer bakımından, gerekse edebi yapısı ve Doğu poetikasının rengarenk söz
sanatlarından yararlanmak bakımından aşağı kalır yanı olmayan Farsça Divan`ı dilcilik
bağlamında da araştırmacılar için zengin kaynaktır. Biz bu araştımamızda ilahi aşkla, beşeri
sevginin poetik ifadesi olan Nesimi şiirlerinde sık-sık rastladığımız hitap, onların kullanma
yerleri, sözlük içeriği ihtiva ettikleri, anlam ayrıntılarını araştırmaya almışız. Bu amaçla meşhur
İran şairi Seyyid Ali Salehi`nin Nesimi`nin Farsça Divanı esasında hazırladığı قوقونوس درشب
عمادالدین نسیمی- ( خاکسترKaranlık gicede Kokonus) ismli kitaba muracaatta bulunduk. Divan`da
diğer poetik örneklerle yanısıra toplanmış 175 gazelden sırasıyla 100 tanesini inceleyerek burada
kullanılan hitapların istatistik bölgüsünü yapmışız.Azerbaycan Türkçesinde-hitap;
farsça خطابrusça-обрщение; ingilizce-adress isimlendirilen bu dil faktörü “..adların, zamirlerin
ve adlaşmış önadların veya onlara uygun sözcük birleşmelerinin başvurulan şahsa ve eşyalara
yönelik kullanılmasıdır. Genellikle hitap sentaktik bakımından segment üzeri vasıtalarla
hazırlanır.
Nesiminin edebi hayatı için karakterik olan bu edebi, gramatik usulün iki, üç değil, hatta altı
ve ondan daha çok sözcükle ifade vasıtalarına rastlıyoruz. Belirtmek gerekir ki, fikrin daha
dolgun, canlı ifadesine hizmet eden hitaplar Nesimi belagatının, tehayyül olanaklarının
sınırsızlığı sayesinde tamamen yeni ve farklı nitelik kazanmıştır.
Anahtar kelimeler: İmadeddin Nesimi, Farsça Divanı, Divan edebiyatı, hitap.
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ADDRESS USE IN LINGUISTICS
(ON BASİS OF NASIMI’S CREATIVITY)
Assoc. Prof. Mamedova ASMETKHANUM
Baku State University
ORCID No: 0000-0002-9055-2313
ABSTRACT:
One of the great wordsmiths who conquered the peak of Azerbaijani literature with his poetic
and philosophical heritage which has a centuries-old history and rich artistic traditions is Sheikh
Ali ibn Sayyid Muhammad, Imadaddin Nasimi. (death: 1417). Nasimi who has got a reputation
as a capable poet of the Turkic-speaking countries, is an author of the perfect art pearls also in
Persian and Arabic languages, alongside the Azerbaijani language.
Poet has created the perfect sample of the divan literature by addressing the different genres of
the lyric genres like ghazal, qasida ("lyrics"), qita and rubai, terci-bend, masnavi in his divan in
Persian. The Persian divan which does not lag behind the analogous poetry, written in the native
language, both in terms of moral-aesthetic, idea-ideological value and of benefiting from the
artistic structure and the colorful expression and description means of Eastern poetics, is also a
study resource for researches in the linguistics context. In our study, we have involved the
address which is often seen in the Nasimi’s poetry, a poetic expression of divine love and human
love, their places of use, lexical components and semantic stratum in the research.
For this purpose, we have addressed the book “ عمادالدین نسیمی- “ قوقونوس در شب خاکسترcompiled
by the famous Iranian poet Seyed Ali Salehi on the basis of the Persian divan of Nasimi.
Examining 100 of the 175 ghazals collected in the divan, along with other poetic examples, we
made a statistical distribution of the addresses used here. This language fact which is "xitab" in
Azerbaijani language, " "خطابin the Persian language, and an address in English, are the use of
“… nouns, pronouns, and substantivized adjectives or word or phrases towards the addressed
person or items. The address is usually syntactically composed of segmental means”.
We come across not two, three, but even six or more lexeme means of expression of this literary
and grammatical style, which is characteristic of Nasimi's creativity. It should be noted that the
addresses, which serve a fuller, more vivid expression of thought, have acquired a completely
new, different nature due to Nasimi's eloquence and unlimited possibilities of imagination.
Key words: Imadaddin Nasimi, Persian divan, Divan literature, Address.
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THE ROLE OF WITCHCRAFT IN SOCIO – POLITICAL HISTORY OF
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Abstract
Witchcraft is as old as when man took a sedentary life to settle in a society and attached himself
in to a belief system, to get control of his environment witchcraft being part of belief system.
However, in Nupeland it plays a vital role in socio – political life of the people, due the nature,
belief of their activities and perceptions of people toward them. Thus, it is on the basis of the
above that the paper examine the role of witch craft in Socio – political history of Nupeland. The
Historical research methodology and content analysis was used for the study.
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MANAGEMENT STYLES IN MANUFACTURING ENTERPRISES UNDER THE
CORONAVIRUS PANDEMIC CONDITIONS
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ABSTRACT
Domestic and foreign businesses, through very strong competition, despite the difficulties
presented at the time of the pandemic, committed to provide products and services to meet
customer demands.
The classic criteria for the successful introduction of goods into the market, such as: price,
quality, design and the like, are influenced by many factors. Under the conditions of the
pandemic, there is a need for a change in the management approach, and thus in the adaptation
of management styles to the requirements of the situation, which is the purpose of this paper: the
study of management styles under the conditions of the coronavirus pandemic
The skills and creativity of managers and their management style of transmitting decisions to
employees play an important role in the success of businesses. As a result of this, employees
need to be managed in the best possible way through adequate leadership.
Based on the national and international sources of literature reviewed, enriched with the
conducted survey, using the qualitative and quantitative method, as well as the use of the GraStat
program, the study shows that managers in manufacturing enterprises have adapted their
management style to pandemic conditions.
The results of the research point out the need to adapt the management style to the created
circumstances. These results can be useful for managers in various fields, especially researchers
in the field of human resource management.
Keywords: management style, human resources, enterprise, pandemic
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CHİLD MARRİAGE İN ZİMBABWE: POVERTY THE ROOT CAUSE
Ashley Kudzaishe MAKOWANİ

Abstract
Child marriage refers to any formal marriage or informal union between a child under the age of
18 and an adult or another child. In Zimbabwe approximately 1 in 3 girls are married before the
age of 18.the practice is mainly prevalent in the poorer regions of Zimbabwe, traditional farming
communities and in areas where illegal gold panning is the main source of income. Illegal gold
panners have easy access to cash when they sell gold which enables them to lure vulnerable girls
living in poverty. Some low-income parents even force their young girls into marriage before
they are 18 so as to relieve themselves from the burden of poverty as they would receive dowry.
Furthermore because of extreme poverty some families fail to sustain their children’s education
till secondary level at least. Unfortunately, as a result young girls feel pressurised to secure their
wellbeing financially thus, they resort to early marriages. The gap s in law has also fuelled child
marriage, Section 70(4) of the Criminal Law Act initially provided that the age limit for sexual
intercourse was 16. Worse off, the Customary Marriage Act did not provide any minimum age
for marriage. However, these gaps are filled by the Marriage Bill which sets at 18 the minimum
age to marry, in line with Section 78 of the Constitution. These slow efforts have been described
as a “snail-pace approach” (Linnet Sithole, 2019). The government is known to “typically turn a
blind eye on the practice”, for example in the case of Memory Machaya a 15-year-old girl who
died whilst giving birth, the husband was charged with the crime of murder and having sexual
intercourse with a minor but he was not prosecuted for marrying a child and violation of the girl’s
rights. This paper is going to show how poverty has fuelled child marriage amongst other things.
Keywords
Child, marriage, poverty, Zimbabwe, causes
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Abstract
This paper examines the literature that advocates the concepts of Administrative capacity and
brainstorming being used in organizations. This research investigates how children's
brainstorming experiences can help them become better managers as they grow older.
Because children are the building blocks of the future, it is very important for institutions to have
strong administrative skills in order to be successful and avoid failure.
The purpose of the review was to determine how to develop, define, and activate administrative
ability in children, as well as to determine whether administrative ability is a useful concept for
further research, and if so, with what considerations. It also tried to figure out what brainstorming
is and how it works, as well as how to grow, define, and activate administrative skills in kids.
The findings demonstrated that brainstorming has a positive influence on the development of
Administrative capacity in children by training them to use a collective spirit when making
decisions and to listen to the ideas of others in order to arrive at the best conclusion in the shortest
amount of time. And how to come to terms in order to make the best decision.
Key words: Brainstorming, Administrative Capacity
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YÜZYIL SAVAŞLARI VE GÜLLER SAVAŞI’NIN İNGİLİZ SİYASAL HAYATININ
ŞEKİLLENMESİNDEKİ ETKİLERİ
IMPACT OF HUNDRED YEARS' WAR AND WARS OF THE ROSES ON THE SHAPING
OF BRITISH POLITICAL LIFE
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ÖZET
İngiltere tarihinde büyük bir yer işgal eden Yüzyıl Savaşları ve sonrasında meydana gelen Güller
Savaşı İngiliz siyasal tarihini şekillendiren en önemli etkenlerdendir. 14. ve 15. yüzyılları
kapsayan bu savaşların İngiltere’nin iç ve dış siyasetinde bıraktığı etkiler günümüzde de
hissedilmektedir.
Yüzyıl Savaşları İngiltere ile Fransa arasında yaklaşık bir asır boyunca aralıklarla devam etmiştir.
Savaşın çıkma sebebi iki ülke arasındaki akrabalık bağlarından kaynaklanan taht varisliği sorunu
olmuştur. Fransa topraklarında bazı bölgelerin İngiliz krallığına ait olmasının doğurduğu feodal
ilişkiler ve İngiltere ile Fransa hanedanları arasındaki veraset kurallarının farklı olması iki ülke
arasında sorunlar doğurmuştur.
Güller Savaşı ise Yüzyıl Savaşları’nın sonucunda Fransa’daki topraklarını kaybeden ve bunun
sonucunda iç karışıklıklar yaşayan İngiltere içerisindeki Lancaster ve York hanedanlarının
birbirleri ile yapmış oldukları bir savaştır. Lancaster hanedanının sembolü kırmızı gül, York
hanedanının sembolü ise beyaz gül olduğundan savaşa bu isim verilmiştir. Yüzyıl Savaşları
esnasında yönetimde olan Lancaster hanedanının uzun süren savaş süresince uyguladığı
politikaların başarısız olduğunu iddia eden York hanedanı yönetimi devralmak istemiş, böylece
Güller Savaşı başlamıştır.
Yüzyıl Savaşları’nın etkileri ve onun tetiklediği Güller Savaşı ile İngiltere içerisinde soylu sınıfı
oluşturan iki büyük hanedanın birbirlerini yok edecek noktaya gelmesi İngiliz siyasal sisteminin
gelişimini etkilemiştir. Güller Savaşı Kıta Avrupası ve Anglosakson İngiltere’nin siyasal
sistemindeki farklılıkların sebeplerinden biri olarak görülebilir. Kıta Avrupası ülkelerinde soylu
sınıf ile burjuvazi arasındaki çatışmaların siyasal istikrarsızlıklara ve kargaşalara sebebiyet
vermesine karşılık İngiltere’de soylu sınıfın Güller Savaşı ile zayıflaması sonucu burjuvazi
sınıfının siyasal sisteme daha kolay dahil olması İngiliz siyasal sisteminin daha istikrarlı
ilerlemesine sebebiyet vermiştir. Bu durum iki gelenekte monarşinin bulunduğu konumu da
etkilemiş, Kıta Avrupası’ndaki monarkların soylu sınıf ile burjuvazi arasındaki çatışmalardan
faydalanarak güçlenmesine karşılık İngiltere’de bu ihtilafın olmaması monarşinin güçlenmesini
önleyen etkenlerden biri olmuştur.
Bu çalışmada Yüzyıl Savaşları’nın ve Güller Savaşı’nın sebepleri incelenecek, bunların İngiliz
siyasal sisteminin oluşumuna katkısı ele alınacaktır. Bu iki savaş İngiliz siyasal sisteminin Kıta
Avrupası’na göre daha istikrarlı olmasına ve farklı özellikler göstermesine sebep olan temel
faktörlerden olduğu için önemlidirler.
Anahtar Kelimeler: Yüzyıl Savaşları, Güller Savaşı, İngiltere, Fransa
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ABSTRACT
Hundred Years' War that occupies a significant place in the history of England and Wars of the
Roses that took place afterwards are the most important factors that shaped the British political
history. The impacts made on the domestic and foreign policy of England by these wars covering
the 14th and 15th centuries are still felt today.
The Hundred Years' War continued intermittently for almost a century between England and
France. The reason the war broke out was problem of heirship to the throne arising from the
kinship ties between the two countries. The feudal relations caused by the issue that some areas
in France belonging to the British kingdom and succession rules between the dynasties of
England and France being different caused problems between the two countries.
The Wars of the Roses, on the other hand, were wars between the Lancaster and York dynasties
in England, which had lost her lands in France as a result of the Hundred Years' War and
experienced internal turmoil as a result. The wars were named as such due to the symbol of the
Lancaster dynasty being a red rose and that of York dynasty being a white rose. The York
dynasty, which claimed that the policies implemented by the Lancaster dynasty, which was in
power during the Hundred Years' War, wanted to take over the power, thus the Wars of the Roses
broke out.
With the impacts of the Hundred Years' War and the fact that the two great dynasties that formed
the noble class in England came to the point where they destroyed each other with the Wars of
Roses triggered by it affected the development of the British political system. The Wars of Roses
can be seen as one of the causes of differences in the political system of Continental Europe and
Anglo-Saxon England. While the conflicts between the noble class and the bourgeoisie in
Continental European countries caused political instability and turmoil, the bourgeoisie class
became more involved in the political system as a result of the weakening of the noble class in
England with the Wars of the Roses, which led to a more stable progress of the British political
system. This situation had also affected the position of the monarchies with two traditions, while
monarchs in Continental Europe were strengthened by taking advantage of the conflicts between
the noble class and the bourgeoisie, the absence of this conflict in England was one of the factors
preventing the monarchy from getting stronger.
The causes of the Hundred Years' War and Wars of Roses will be investigated and their
contribution to the forming of the British political system will be discussed in this study. These
two wars are important in the sense that they are the main factors that cause the British political
system to be more stable and show different characteristics compared to the Continental Europe.
Keywords: Hundred Years' War, Wars of Roses, England, France
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TRANSFERING MEANING FROM COLLECTIVE CULTURE TO
INDIVIDUAL LIFE-WORLD: A SEMIOTIC ANALYSIS OF VOLKSWAGEN
COMMERCIALS
Lect. Dr. Erdinç YILMAZ
Gaziantep University, School of Foreign Languages
ORCID: 0000-0003-1693-3481
ABSTRACT
Advertising, as one of the tools developed to ensure the sustainability of the consumer society,
is a part of product marketing. Advertising is a part of mass culture as well as being an important
tool in promoting any product to the masses. Therefore, advertising goes beyond just being a
commercial tool and enters the circulation as a cultural and social element in social life. In today's
advertising perspective, advertising messages highlight individual meanings by functioning in
the same direction as postmodern thought which emphasizes individuality and self-orientation.
The narrative and visual elements used in the advertisements target the individual’s life-world
and establish a bond between the individual and the product. In the process of establishing this
bond, advertisements try to make the product a part of the “self” that the individual has built for
himself/herself. In line with this goal, advertisements use various codes, metaphors and signs.
One of the methods used to make sense of these codes that benefit from social realities, collective
past, myths and collective culture is "Semiology". Semiotics is a research method that is based
on associations and its purpose is to make sense of signs, and it offers a helpful way to interpret
the meaning of all kinds of signs. The aim of this study is to reveal how television advertisements
reproduce cultural codes in order to communicate with the individual and to be a part of the
individual's life-world. In this direction, using the semiotic analysis method, the visual and
auditory elements in two advertisements produced by the Volkswagen automobile brand for the
Passat model were analyzed based on Roland Barthes' semiotic theory. The visual and auditory
elements in the advertisements selected as an example were analyzed and interpreted within the
framework of denotation and connotation. In the semiotic analysis, it was concluded that
Volkswagen, a global company, produces signs with global, local and individual meanings in its
commercials targeting the European and Asian geographies and tries to reach the individual’s
life-world by using the elements of collective culture through these signs.
Keywords: Commercials, Semiotics, Cultural Codes, Life-World

810

VII. INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
April 22-24, 2022, Antalya, Türkiye

BİR İŞVEREN MARKASI UYGULAMASI OLARAK SANAL FUARLAR
Meral DOĞAN
Onur BAŞAR
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-5013-0960
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7269-6930

Özet
Günümüz çalışma hayatında değişen koşullar ve firmaların iş yapış şekillerinde meydana gelen
farklılaşmalar sebebiyle İnsan Kaynakları Yönetimi, firmaların sektördeki konumunu belirleyen
ve bunu dinamik tutan faaliyetlerden biri haline gelmiştir. Özellikle çalışanlar tarafından tercih
edilebilirliği arttırarak, firmanın en başarılı insan kaynağına erişiminin kolaylaşmasını ve rekabet
avantajı elde etmeye ilişkin süreçlerin gerçekleştirilmesiyle işlevinin kapsamını arttırmıştır.
Günümüz İnsan Kaynakları Yönetimi yaklaşımı bağlamında değerlendirilen önemli
kavramlardan biri işveren markasıdır. İşveren markası kültürünü benimseyerek çalışma
prensibini bu temelde devam ettiren firmalar, çalışan motivasyonu ve örgütsel bağlılığı ile
firmada çalışma sürelerinin artması gibi avantajlara kavuşmaktadır. İşveren markasının kurum
içerisinde kalıcı yer edinmesi adına motivasyon, şirket kültürü, iş-yaşam dengesi, çalışma ortamı,
maaş/tazminat gibi tamamlayıcı etmenlerden destek alınmaktadır. Öte yandan firmalar kendi
bünyelerinde İşveren Markasını benimsemenin yanı sıra bunu firma dışında da yansıtması ve öne
çıkarması gerekmektedir. Bu konuda en önemli katkılardan birini sanal fuarlar sağlamaktadır.
Geçmişten günümüze tanıtım alanı, panayır gibi kavramlar olarak karşılık fuarlar, hem ekonomik
anlamda pazarlama ve kendini tanıtma adına fırsatlar sunması, hem de günümüzde kurumsal
kimlik çalışmaları sayesinde işverenlere destek sağlama konusunda oldukça önemli bir hale
gelmiştir. Bu çalışmanın amacı günümüzde en etkili kariyer yönetimi araçlarından biri haline
dönüşen sanal kariyer fuarlarının işveren markası geliştirme konusundaki katkıları
değerlendirilmektedir. Ülkemizde ilk kez 2016 yılında gerçekleştirilen sanal fuarlar ile çalışan
adayları dijital ortamda fuar alanında incelemeler sağlama ve ürünleri yakından tanıma fırsatları
yakalamaktadırlar. İstihdam Fuarları, Turizm Fuarları, Staj Günleri, Dijital Kariyer Günleri gibi
projeler ile hem firmalarının ulaşılabilirliğini arttırmanın yanı sıra yüz yüze görüşme fırsat ya da
imkânı mevcut olamayan yeteneklere hızlı ve etkin bir şekilde ulaşma imkanını
yakalamaktadırlar.

Anahtar Kelimeler:İşveren Markası, İnsan Kaynakları Yönetimi, Fuar, Sanal Fuar
VIRTUAL FAIRS AS AN EMPLOYER BRANDING PRACTICE
Abstract
Due to the changing conditions in today's working life and the differentiations in the way
companies do business, Human Resources Management has become one of the activities that
determine the position of companies in the sector and keep it dynamic. It has increased the scope
of its function, especially by increasing the preferability of the employees, facilitating the
company's access to the most successful human resources and realizing the processes related to
gaining competitive advantage. One of the important concepts evaluated in the context of today's
Human Resources Management approach is the employer brand. Companies that adopt the
employer brand culture and maintain their working principle on this basis gain advantages such
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as increased employee motivation and organizational commitment and increased working hours
in the company. In order for the employer brand to have a permanent place in the organization,
support is received from complementary factors such as motivation, company culture, work-life
balance, working environment, salary/compensation. On the other hand, companies should not
only adopt the Employer Brand within their own structure, but also reflect and highlight it outside
the company. Virtual fairs provide one of the most important contributions in this regard. From
past to present, fairs, as concepts such as promotion area and fair, have become very important
in terms of providing opportunities for marketing and self-promotion in economic terms, as well
as providing support to employers thanks to corporate identity studies today. The aim of this
study is to evaluate the contributions of virtual career fairs, which have become one of the most
effective career management tools today, to employer brand development. With the virtual fairs
held for the first time in our country in 2016, employee candidates have the opportunity to
examine the fair area in digital environment and get to know the products closely. With projects
such as Employment Fairs, Tourism Fairs, Internship Days, and Digital Career Days, they not
only increase the accessibility of their companies, but also have the opportunity to reach talents
who do not have the opportunity or opportunity to meet face to face quickly and effectively.

Keywords: Employer Brand, Human Resources Management, Fair, Virtual Fair
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BİLİŞİM VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ (BİT) ALANINDAKİ ETİK SORUNLARIN
ÇÖZÜMÜNE FELSEFİ ETİK PERSPEKTİF ARAYIŞI
Dr. Nesibe KANTAR
Orcid:0000-0003-3179-2314
Bilişim teknolojileri ve en genel adıyla hesaplamalı teknolojiler alanında yaşanan yeni
gelişmeler, gün geçtikçe alışageldiğimiz yaşamın formunu, değer alanlarını değiştirmekte ve
kendi imkân ve kısıtları dahilinde yorumlayarak başka bir alışkanlığı ve yaşam şekline
dönüştürmektedir. Internet sonrası dünyamız, artık keşfedilmeyi bekleyen bir gezegen olmanın
ötesinde birbirine bilgisayarlar bağlı bir ada haline gelmiştir. Binlerce kültür, milyarlarca insan,
sayısız bilimsel araştırma ve yerel gelenek siber dünyanın atmosferi olan infosfer içinde anlamlı
bir yer bulmaya çalışırken devasa veri yığınları dijital ve global bir medeniyetin temellerini
oluşturmuştur.
Özellikle dünyayı etkileyen 2019 Covid salgını nedeniyle dijital okul, dijital market, dijital
toplantıları, aile bireyleri ile dijital buluşmaları ve yeni bir evren modeli olarak gündeme gelen
metaverse’i yaklaşmakta olan yeni dünyanın örnekleri olarak göstermek mümkündür.
Her şeyin daha fazla dijital olduğu yeni dijital dünyada, küresel durumların olumlu -olumsuz etik
sonuçlara neden olduğunu veya olacağını söylemek artık şaşırtıcı bir durum tespiti olmadığı gibi
dijital dünyanın neden olduğu kompleks sorunlarıyla daha fazla mücadele edeceğimiz bir yüzyıl
olacağını söylemek de abartı olmayacaktır.
Endüstrileşme sonrasında ülkeler arası ticaretin yaygınlaşması sonucu tüketim alışkanlığı ve
kültürel ihtiyaçların birbirine benzemesi bilişim devrimi sonrasında bir değil birkaç derece daha
fazlalaşmıştır.
Bu komplike ve yeni durumlardan dolayı Bilişim ve İletişim Teknolojileri (BİT) etiğinin sadece
tek bir değer veya etik yaklaşım ile üstesinden gelmesi zor olacağa benzemektedir.
Bu nedenle BİT etiğinin etkinliğini arttırmak ve BİT alanındaki etik sorunların çözülmesine
yardımcı olabilmek için Bilişim teknolojilerinin gölgesinde inşa edilen bu yeni dijital dünyanın
etik ihtiyaçlarını hem meta-etik hem de teknoloji ve değer ilişkisi üzerinden düşünmemiz
gerekecektir.
Bunun için ise etikte daha geniş ve sorunları çok boyutlu ele alabileceğimiz kapsayıcı bir etik
perspektife ihtiyaç vardır. Bu derinliği kavrayabilmek için ise hem meta-etik hem de uygulamalı
bilimler üzerinden teknoloji ve değer bağlamında BİT problemlerini ele almamız gerecektir.
Örneğin Moor bilgisayar etiğinin temeline insanın temel ortak ihtiyaçlarını ve adalet gibi bir
kavramı yerleştirmektedir. Flourishing Ethics teori'ye gelince ise hem meta-etik hem de teknoloji
ve değerler üzerinden ICT etik problemlerinin ele alınmasını bunun için insanın daha iyi bir etik
insan olması ve dünyanın hatta evrenin daha iyi bir evren olması düşünceleri ile bu meseleyi ele
almaktadır.
Bu çalışma ICT etiğinin etkinliğini arttırmada ve ICT alanındaki etik sorunların çözülmesi için
bilişim etiğinin sahip olması beklenen birleştirici etik perspektifine dikkat çekmektedir.
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Anahtar Kelimeler: Felsefi Etik Perspektif, Bilişim ve İletişim Teknolojileri (BİT), Uygulamalı
Etik, Bilişim Etiği Dijitalleşme, Metaetik
A LOOKING FOR A PHILOSOPHY ETHICAL PERSPECTIVE TO SOLVE ETHICAL
PROBLEMS IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES (ICT)

New developments in information technologies, and in the most general name, computational
technologies, change the form and value areas of life that we are accustomed to day by day and
transform it into another habit and lifestyle by interpreting it within its own possibilities and
constraints. Our post-Internet world has become more than just a planet waiting to be discovered,
it has become an island connected by computers. While thousands of cultures, billions of people,
countless scientific studies, and local traditions are trying to find a meaningful place in the
infosphere, the atmosphere of the cyber world, huge data stuck have formed the foundations of a
digital and global civilization.
It is possible to show the digital school, digital market, digital meetings, digital meetings with
family members, and the metaverse, which came to the fore as a new universe model, which
emerged with the 2019 Covid epidemic, which especially affected the world, as an example of
the cultural habits of the upcoming new digital world civilization.
In the new digital world where everything is more digital, it would not be an exaggeration to say
that global situations cause or will have positive or negative ethical consequences, and it will not
be an exaggeration to say that it will be a century in which we will struggle more with the complex
problems caused by the digital world.
As a result of the spread of trade between countries after industrialization, the similarity of
consumption habits and cultural needs has increased not one but several degrees after the
information revolution.
Because of these complicated and new situations, it seems that it will be difficult for ICT ethics
to deal with only one value or ethical approach.Therefore, in order to increase the effectiveness
of ICT ethics and to help solve ethical problems in the field of ICT, we will need to think about
the ethical needs of this new digital world built in the shadow of information technologies, both
in terms of meta-ethics and technology and value relations.
For this, there is a need for a broader and inclusive ethical perspective in ethics, where we can
deal with the problems in multiple dimensions. In order to grasp this depth, we will need to deal
with ICT problems in the context of technology and value through both meta-ethics and applied
sciences. For example, Moor places the basic common needs of human beings and a concept
such as justice at the basis of computer ethics. As for Flourishing Ethics theory, it deals with both
meta-ethics and the handling of ICT ethical problems through technology and values, with the
idea of human being a better ethical person and the world and even the universe being a better
universe.
This study draws attention to the unifying ethical perspective that information ethics is expected
to have in order to increase the effectiveness of ICT ethics and to solve ethical problems in the
field of ICT.
Keywords : Philosophical Ethical Perspective, Information and Communication Technologies
(ICT), Applieable Ethics, The Philosophy of Information, Digitalization, Metaethics
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BANKACILIK SEKTÖRÜ KREDİLERİNDE COĞRAFİ YOĞUNLAŞMA VE
EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK BİR ANALİZ
( 1988-2020)
Sultan SARI
ORCID ID: 0000-0002-8670-3625
ÖZET
Banka kredilerinde coğrafi yoğunlaşma, kredilerin belirli bölgelerde kullandırılmasını yani
belirli bölgelerde yoğunlaşmasını ifade etmektedir. Sistemik öneme sahip ve ana faaliyeti mali
aracılık yani kredi faaliyetleri olan bankaların bu faaliyetleri hem makroekonomiden etkilenir
hem de etkiler. Yoğunlaşma bir portfolyo tercihini yansıtırken ölçek ve coğrafya üretimle ilgili
bir kavramdır. Dolayısıyla bankacılık sektörü kredilerindeki her türlü yoğunlaşmanın (kişi, grup,
coğrafi ya da sektörel) sadece bankaların risk ve karlılığını değil finansal istikrarı ve dolayısıyla
makroekonomiyi de etkileme potansiyeli vardır. “Kredi yaratma sürecini”, “istihbarat ve izleme, risk
paylaşımı dâhil yani temel kredi verme ve yatırım fonksiyonlarıyla birlikte geniş tanımıyla” kullanmış
olan Bernanke’nin (1992) de belirttiği gibi “kredi ve kredi yaratma sürecinin makroekonomideki rolü”
incelemeye değerdir. Bu amaçla, çalışmada, Türkiye bankacılık sektörü kredilerindeki coğrafi

yoğunlaşma ve makroekonominin en iyi göstergelerinden biri olan büyüme ilişkisi 1988-2020
dönemi yıllık verileriyle incelenmiştir. Bu uzun dönemde Türkiye ekonomisinde pek çok krizler
yaşandığından bunun için bir kukla değişken kullanılmıştır. ADF testi ile yapılan birim kök testi
sonucuna göre değişkenlerin durağanlık seviyeleri farklı çıktığından yöntem olarak bir zaman
serisi analizi olan Otoregresif Dağıtılmış Gecikme (Autoregressive Distributed Lag Bound Test
– ARDL) modeli (yöntemi) ya da diğer bir tanımlamayla sınır eşbütünleşme testi tekniği tercih
edilmiş ve uzun dönem eşbütünleşme ilişkisine odaklanılmıştır. Coğrafi yoğunlaşma göstergesi
olarak da hesaplaması kolay ve literatürde sıklıkla kullanılan Herfindahl-Hirschman endeksi (
Herfindahl-Hirschman Index – HHI ) tercih edilmiştir. Endeksin hesaplanmasında Türkiye
Bankalar Birliği’nin 1988 - 2020 dönemi il bazında yıllık kredi payları verilerinden yararlanılmış
olup her ilin kredi payının karesi alınarak Herfindahl-Hirschman yoğunlaşma endeksi
hesaplanmıştır. Tüm tanı testlerini geçen modelin analiz sonuçlarına göre, büyüme ile coğrafi
yoğunlaşma endeksi arasında negatif yönlü bir ilişki tespit edilmiş olmasına rağmen bu sonuç
istatistiksel olarak anlamlı değildir.
Anahtar Kelimeler: Kredilerde coğrafi yoğunlaşma, büyüme, ARDL metodu, sınır
testi, Herfindahl-Hirschman Endeksi (HHI)
THE RELATIONSHIP BETWEEN ECONOMIC GROWTH AND GEOGRAPHIC
CONCENTRATION IN BANKING LOANS: AN AMPIRICAL ANALYSIS OVER
TURKEY ( 1988-2020)
ABSTRACT
Geographic concentration in banking loans means that loans are used in some locals or region,
in other words loans concentrate on some regions. Banks’, systemically important, main
operations is financial intermediary and so credit operations, these operations are affected and
affect macro economy. While “concentration” reflects a portfolio preference, scale and
geography is related with production. Therefore, every kind of concentration (people, group,
geography or sectoral ) in banking sector, not only affect banks’ risk and return and also affect
financial stability and so it has potential of macro economy. As expressed by Bernanke (1992),
used “The credit creation process” with broad definition, “ including gathering information and
monitoring and also risk sharing, it means with basic credit allocation and investment functions”, “the
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role of credit and credit creation process in macro economy is worth to study. Therefore, in this study, it
is considered the relationship between geographic concentration in Turkish banking sector loans and
growth, one of the best indicators of macro economy with the annually data between 1988 and 2020.

Because of many crises in Turkey economy in this period, it is added a dummy variable to the
model for it. It is preferred a time series analysis, Autoregressive Distributed Lag Bound Test
(ARDL) in other definition, bound test ADF as method, because the stationary levels of variables
are different according to ADF unit root test results and is focused the cointegration relationship
between variables in the long run. As geographic concentration indicator, it is preferred
Herfindahl-Hirschman Index (HHI) that is easier to count and used commonly in the
literature. To calculate Index, it is used the annual credit share for every province data for the
period of 1988 – 2020 from The Banks Association of Türkiye and it is calculated by squaring
the credit share of each province and then summing the resulting numbers. According to analysis
results of the model passed the all diagnostic tests, there are negative relationship between growth
and geographic concentration, but is not statistical meaningful.
Key Words: Geographic credit concentration, growth, ARDL method, bound test, HerfindahlHirschman Index (HHI)
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III. SELİM DÖNEMİNDE BALKANLARDA NÜFUZLU AYANLAR
(Tirsiniklioğlu İsmail Ağa, Pazvantoğlu Osman Paşa, Tepedelenli Ali Paşa ve Alemdar
Mustafa Paşa)
Gülşen ULUKAYA
Derya DEMİR
Osmanlı Devleti klasik dönemden sonra idari, iktisadi ve askeri yönden merkezi otoriteye
ağırlık vermiştir. Ancak XVI. yüzyılın ikinci yarısından itibaren dışta yabancı devletlerle yapılan
uzun savaşlar ve kadim ticaret yollarının yön değiştirmesi; içte uzayan savaşlar sebebiyle
Osmanlı ekonomisi olumsuz yönde etkilenmiştir. Bunlarla beraber tımar sisteminin işleyişinde
de bozulmalar meydana gelmiş ortaya çıkan Celali İsyanları Osmanlı merkezi otoritenin
sarsılmasına yol açmıştır. Osmanlı Devleti’nin idarecileri, merkezi hazinenin ihtiyacını
karşılamak üzere çareler aramışlardır. XVII. Yüzyılın son onlu yıllarından itibaren malikâne
usulü uygulamaya konulmuştur. Üç ya da altı yıllığına arttırma ile satışa çıkan mukataaların
“kaydı-ı hayat” şartı ile verilmesi sonucu bunları ele geçiren zengin aileler servetlerine servet
katarak bölgelerinde en nüfuzlu kişiler olmuşlardı. İltizam ve malikâne topraklarını alan kişiler
merkezde oturduklarından yerlerine genellikle mütesellimleri görevlendirmişlerdir.
Mütesellimler yerli oldukları için malî nüfuzlarından dolayı zamanla itibar kazanacaklardır.
Umumiyetle kendi yerleşme yerlerinin eşraf/ayanından olan bu kişiler “Ayanlık kurumunu" teşkil
edeceklerdir. Çalışmamızın konusu olan ayanlar, ilk dönemlerde devletin mahallinde yarı resmî
görevlilerdi ve devlet ile halk arasındaki işlerde hem halkın temsilcisi hem de devlet emirlerinin
halka ulaşmasında ve uygulanmasında iki taraf arasında aracı durumundaki kişilerdi. Ancak
XVIII. yüzyıldan sonra otoritesini arttıran ayanlar, sonraları taşrada birçok huzursuzluğun sebebi
olmuşlardır. Osmanlı devlet idarecileri bu sebepten dolayı ayanlara karşı bir seri tedbirler almak
zorunda kalacaktı.
Çalışmamızda III. Selim dönemde Balkanlarda bulunan ayanların, otorite boşluğundan
faydalanarak nüfuzlarını arttırmaları ve bunların faaliyetleri üzerinde durulacaktır. Bu dönemde
Balkanlarda birçok ayan bulunmaktadır. Ancak biz bu dönemi genel olarak anlamak mahiyetinde
özellikle otoritesini gittikçe attıran ve devleti bir hayli uğraştıran dört önemli ayan üzerinde
durarak bu dönemi değerlendirmeye çalışacağız. Çalışmada Balkanlarda etkili olan ve ellerindeki
yetkilerle devlete bir hayli sıkıntı çıkaran ayanlardan Tirsiniklioğlu İsmail Ağa, Pazvantoğlu
Osman Paşa, Tepedelenli Ali Paşa (Yanyalı Ali Paşa) ve Alemdar Mustafa Paşa ele alınacaktır.
Ele alınan bu ayanlarların Balkanlarda oluşan boşlukta yaptığı faaliyetler ve devletin bunlara
karşı tutum ve tedbirleri izah edilmeye çalışılacak ve böylece devletin ayanlarla olan mücadelesi
genel olarak bunlar üzerinden incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, III. Selim, Balkanlar, Ayanlar.
POWERFUL NOTABLES IN THE BALKANS IN THE III. SELIM PERIOD
(Tirsiniklioğlu İsmail Ağa, Pazvantoğlu Osman Pasha, Tepedelenli Ali Pasha and Alemdar
Mustafa Pasha)
Absract
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After the classical period, the Ottoman Empire gave weight to the central authority in
terms of administrative, economic and military aspects. However, since the second half of the
16th century, the long wars with foreign states and the change of direction of ancient trade routes;
The Ottoman economy was adversely affected due to the protracted internal wars. Along with
these, deteriorations occurred in the functioning of the timar system, and the emerging Celali
Revolts caused the Ottoman central authority to be shaken. The administrators of the Ottoman
Empire sought solutions to meet the needs of the central treasury. Since the last decades of the
17th century, the mansion method has been put into practice. As a result of the sale of mukataas,
which were put up for sale for three or six years, on the condition of "kayd-ı hayat", the wealthy
families who seized them became the most influential people in their region by adding wealth to
their wealth. Since the people who bought the iltizam and mansion lands lived in the center, they
usually appointed mutual trustees instead. Since Mütesellims are locals, they will gain respect
over time due to their financial influence. These people, who are generally from the
notables/notables of their settlements, will constitute the "Ayanlık Kurumu". The ayans, the
subject of our study, were semi-official officials in the state in the early periods, and they were
both the representatives of the people in the affairs between the state and the people and the
intermediary between the two parties in the delivery and implementation of state orders to the
people. However, the ayans, who increased their authority after the 18th century, later became
the cause of many unrest in the countryside. For this reason, the Ottoman state administrators
would have to take a series of measures against the notables.
In our study, In the Selim III period, the notables in the Balkans increased their influence
by taking advantage of the authority vacuum and their activities will be emphasized. During this
period, there were many notables in the Balkans. However, in order to understand this period in
general, we will try to evaluate this period by focusing on four important pillars, which have
increased their authority and made the state very busy. In this study, Tirsiniklioğlu İsmail Ağa,
Pazvantoğlu Osman Pasha, Tepedelenli Ali Pasha (Yanyalı Ali Pasha) and Alemdar Mustafa
Pasha, who were influential in the Balkans and caused a great deal of trouble to the state with
their authority, will be discussed.
Key Words: Ottoman Empire, III. Selim, Balkans, Ayans
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SİGORTA HUKUKUNDA TAHKİM MÜESSESESİ
Arş. Gör. Yunus ALHAN
Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi
ORCID ID: 0000-0002-6145-2591
Sigorta sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıkların hızlı ve etkin bir biçimde çözümlenmesi için
5684 sayılı Sigortacılık Kanunu (SK)’nun 30’ncu maddesi ile sigortacılıkta tahkim kurumu
düzenlenmiştir. Tahkim, sigortalılar ile sigorta şirketleri ve üçüncü kişiler arasındaki birçok
uyuşmazlığı en geç dört ay içerisinde çözen bir kurumdur. Bu yönüyle mahkemelere ciddi bir
alternatif olmakta ve etkinliğini her geçen gün arttırmaktadır.
Tahkim usulünde hakemlerin ya da hakem heyetinin vermiş olduğu kararların çoğunun kesin
olması ve diğer uyuşmazlıklar için örnek oluşturması, konunun önemini arttırmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Sigorta Hukuku, Sigortacılık Kanunu, Tahkim,
ARBİTRATİON INSTİTUTİON İN INSURANCE LAW
In order to resolve disputes arising from insurance contracts quickly and effectively, an
arbitration institution in insurance is regulated with Article 30 of the Insurance Law No. 5684
(SK). Arbitration is an institution that resolves many disputes between the insured, insurance
companies and third parties within four months at the latest. In this respect, it is a serious
alternative to the courts and increases its effectiveness day by day.
The fact that most of the decisions made by the arbitrators or the arbitral tribunal in the arbitration
procedure are final and set an example for other disputes increases the importance of the subject.
Keywords: Insurance Law, Insurance Law, Arbitration
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ÖZET
Çocuk geleceğimizin varisidir. Çocukların fiziksel ve ruhsal açıdan gelişimi için oyun
oynamaları oldukça önemlidir. Oyunlar, çocuklarda sosyalleşme, paylaşma, özgüven gibi pek
çok olumlu etki yaratmaktadır. Oyun alanları bu noktalarda oldukça önem taşımaktadır. Farklı
donatı elemanlarının tercih edildiği oyun alanlarına çocukların ilgisi daha fazla oluşmaktadır.
Kullanılan donatı malzemeleri de yaş gruplarına göre seçilip uygulanmaktadır. Bu bakımdan
tasarlanmış olan farklı oyun alanları ve donatılarına ilgi her zaman daha fazladır. Gelişen
günümüz teknolojisi ile beraber toplumda oyun alanlarına olan ilgi her geçen gün azalmaktadır.
Belirli bir yaş grubu dışında artık oyun alanlarına giden çocuk ve ebeveyn sayısı düşmektedir.
Kullanımda yaşanılan düşüşle beraber kent içerisindeki oyun alanları da her geçen gün
azalmaktadır. Çocuklar için gerçekleşen bu durumların aynıları yetişkinler içinde geçerlidir.
Yetişkin bireylerde gerçekleşen stres, kaygı gibi psikolojik sorunlar oyun ile beraber
unutulabilmektedir. Yetişkin bireylerin çocukları ile oyun oynayabilecekleri alanlar oldukça
kısıtlıdır. Çocukları dışında birey olarak yapabilecekleri oyun etkinlikleri de kısıtlıdır. Bunun en
büyük sebebi olarak, donatı elemanlarının yetişkinler için uygun olmadığı söylenebilmektedir.
Yetişkin bir birey olarak zaman zaman bazı oyun gruplarında yer alma isteği oluşmaktadır. Bu
durumu engelleyen en önemli etken ise materyallerin yetersiz kalmasıdır. Bu çalışma
kapsamında, yetişkin bireylerin kaç yaşında olursa olsun oyuna ihtiyaç duyduklarını ve onlara
engel teşkil eden durumlar ortaya koyulmuştur. Aynı zamanda yetişkin bireylerin gerek
çocuklarıyla gerekse bireysel olarak oyun oynayabilmelerini sağlayabilecek donatı ve materyal
önerisi sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Çocuk, Oyun, Oyun Alanı, Yetişkinlikte Oyun
INTERIOR DESIGN AND LANDSCAPE DESIGN
ABSTRACT
The child is the heir to our future. It is very important for children to play games for their physical
and mental development. Games have many positive effects on children such as socialization,
sharing, and self-confidence. Playgrounds are very important at these points. Children are more
interested in the playgrounds where different reinforcement elements are preferred. The
reinforcement materials used are also selected and applied according to age groups. In this regard,
there is always more interest in the different playgrounds and equipment that have been designed.
With today's developing technology, Society also, interest in playgrounds is decreasing every
day. Apart from a certain age group, the number of children and parents who go to playgrounds
is now falling. Along with the decline in usage, playgrounds in the city are also decreasing every
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day. The same situations that occur for children apply to adults. Psychological problems such as
stress, anxiety that occur in adult individuals can be forgotten along with the game. There are
very limited areas where adult individuals can play games with their children. Apart from their
children, the game activities they can do as individuals are also limited. As the main reason for
this, it can be said that the reinforcement elements are not suitable for adults. As an adult
individual, there is a desire to take part in some game groups from time to time. The most
important factor preventing this situation is that the materials are insufficient. Within the scope
of this study, it was revealed that adult individuals, no matter how old they are, need games and
situations that are an obstacle to them. At the same time, samples of equipment and materials
have been created that can ensure that adult individuals can play games both with their children
and individually. An example of an imagistic playground is considered with these materials
created.
Keywords: Children, Play, Playground, Play in Adulthood
GİRİŞ
Çocukluk; bireylerin kişiliklerinin temellerinin atıldığı ve yaşamının yönünü belirlendiği bir
dönemdir (Aklıbaşında ve ark., 2018). Çocuk, çoğunlukla bebeklik ve ergenlik dönemlerindeki
bireylere denilmektedir. Fakat zaman sınırlamasını net bir şekilde yapmak doğru değildir.
Çocukluk döneminin yaş sınırlaması göreceli olmakla beraber Birleşmiş Milletler raporlarında
0-18 yaş insanlar çocuk kabul edilmektedir (Çağlar, 2020).
Oyun; isteyerek yapılan, bireylerin eğlendiği, zevk aldığı ya da keyif duyarak yaptığı fiziksel ve
bilişsel olan faaliyetlerdir. Bununla beraber tam bir tanımı bulunmamaktadır. Bunun sebebi
olarak; oyunun süreçleri ve fonksiyonlarındaki değişikliklerdir (Demir, 2019). Çocukların
sosyalleşme kavramını öğrendikleri, davranışlarını düzenlemelerini sağlayan, duyusal ve
gelişimsel sorunları çözmelerini sağlayan bir aktivitedir. Kendilerini dünyaya hazırlamalarını
sağlayan ve ufkunu açmasını sağlamaktadır. gelecekte yaşayacakları gerçek dünya ile hayallerini
birleştirmelerini sağlayan faaliyetlerdir (Ayan, 2016).
Yapılan birçok çalışmada; oyunun çocuklar üzerinde farklı bakış açıları, yaratıcılık ve
duygularının farkına varma gibi olumlu etkileri olduğu ortaya konulmuştur. Arkadaşları arasında
sosyalleşip, ahlaki ve sosyal kuralları öğrendikleri belirlenmiştir (Akandere, 2006)
Çocuklukta oyun alanları; genellikle parkları kapsamaktadır. Bu alanlar çocuklar üzerinde gerek
fiziksel gerekse zihinsel olarak gelişmelerini ve bazı gereksinimlerini karşılamaktadır. Park
alanlarının tasarımında kullanılacak olan donatılar, zemin materyali ve diğer ögelere bu yüzden
dikkat edilmelidir.
Oyunun Çocuk Gelişiminde Etkileri
Çocukların işi oyun oynamaktır. Oyunun çocuk üzerinde bıraktığı etkiler şu şekilde sıralanmıştır;
•
•
•
•
•
•

Fiziksel, ruhsal, sosyal, bilişsel ve ahlaki gelişim, (Şekil 1)
Dikkat toplama, etkili iletişim, beden ve zihni uyumlu kullanma,
Karar verme becerisi,
Yaratıcılık,
Yetişkin baskısı ve kısıtlama baskısından kurtulma,
Karakter gelişimidir (Demir, 2019).
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Şekil 1: Fiziksel ve Zihinsel Gelişimi Etkileyen Oyun Alanı
Oyun Alanlarının Önemi
Oyun alanları çocuk gelişiminde önemli bir yere sahiptir. Çocuk oyun alanları;
•
•
•
•
•
•

Çocuklarda merak ve macera ilgisi doğurma,
Çocuklarda risk alma, meydan okuma gibi sınırlı duyguları test etme,
Hayal dünyasını genişletme,
Zihinsel aktiviteleri tetikleyip, genişletme,
Fiziksel olarak zorluklara karşı gelme,
Doğayı gözleme ve inceleme gibi olumlu ve gelişimlerini sağlayan etkileri bulunmaktadır
(Tekkaya, 2001). (Şekil 2)

Şekil 2: Risk Alma ve Fiziksel Oyun Alanı
Oyun Alanı Tasarımı Ana Kriterleri
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•
•
•
•
•
•

Farklı oyun alanları oluşturulmalıdır,
Oyuna yön verecek kişilerin çocuklar ile beraber olabilmesi sağlanmalıdır,
Çeşitli aktivite alanları bulunmalıdır, (Şekil 3)
Oyun alanının tamamı görünür olmalıdır,
Alanların esneklik, belirsizlik ve başarı noktaları oluşturulmalıdır,
Çeşitlilik bulunmalıdır. (Altay E., Kayabaşı, 2020)

Şekil 3: Çeşitlilik Aktiviteler Bulunduran Oyun Alanı
Çocuk Oyun Alanlarında Olması Gereken Özellikler
•
•
•
•
•
•

Alan kolay erişilebilir olmalıdır,
Oyun alanı içerisinde tercih edile materyaller alana uygun ve fonksiyonel olmalıdır,
Sosyalleşme ve iletişim kolay sağlanmalıdır,
Mekansal nitelik sağlanmalıdır,
Alanda aktivite işlevselliği bulunmalıdır,
Alan dışarıdan gelebilecek engellere uzak olmalıdır (Min ve Lee, 2006).

Oyunun ve Oyun Alanlarının Azalması
Yapılan çeşitli çalışmalarda; günümüz oyunlarının doğasının ve süresinin değiştiği
kanıtlanmıştır. Dış mekan oyun alanlarının azaldığı, çocukların oyun oynamaya daha az zaman
ayırdığı belirlenmiştir. Oyunun azalması ile beraber oyun alanları da azalmıştır. Teknolojinin
gelişmesi ile beraber oyun yerini yapılandırılmamış aktivitelere bırakmıştır. Oyun, televizyon
izlemek, bilgisayarda zaman geçirmek, video oyunları gibi hareketsiz pasif aktivitelere yerini
bırakmıştır.
MATERYAL VE YÖNTEM
Çalışma kapsamında; yetişkin bireylerin kaç yaşında olursa olsun oyuna ihtiyaç duyduklarını ve
onlara engel teşkil eden durumlar ortaya koyulmuştur. Belirlenen bu durumlarla beraber
yetişkinler ve çocuklar için ortak olarak kullanılabilecek oyun alanı önerisi sunulmaktadır.
Yetişkinlikte Oyun
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İnsanlar yaşları ilerlese de bir taraflarının hala çocuk olduğunu unutmamalıdır. Biz yetişkinlerin
çocukluğumuza özlemimiz hep bulunmalıdır. Eğlence tutkusu olarak içimizde yaşattığımız bu
hissiyat ile beraber yaşamımıza devam etmeliyiz.
Yaşamış olduğumuz hayatı daha kolay yaşanabilir yapmak bakış açımıza bağlıdır. Zaman zaman
içimizde yaşattığımız ve hayatımızın sonuna kadar bizim olacak bu hissiyata kulak vermeliyiz.
Yetişkinler Neden Oyun Oynamalı?
‘Eğer oyun hayatımızda olmasaydı ne olurdu?’ her yetişkinin kendisine sorması gerekmektedir.
Oyunun yaşı yoktur. Oyun insanların yaşamayı ve doğayı öğrendiği ilk etkinliktir. Oyun
sayesinde çevremizi, kendimizi tanıyarak hayata başlanmaktadır. Dünyanın kaosuna uyum
sağlayarak, yeni öğrenme yaşantıları yaratmamızı sağlamaktadır (Akgül, 2019).
Teknolojinin her geçen gün daha fazla gelişmesi ve yaygınlaşması ile beraber iletişimsizlik
artmaktadır. İnsanlar birbirinden uzak yaşam sürdürmeye başlamıştır. Yetişkinlikte oyun, stresin
ve sorumlulukların verdiği dayatmalara karşılık olarak nefes almamızın bir yoludur.
Oyunun Yetişkinler Üzerindeki Etkileri
Oyun oynamayı seven yetişkin bireylerde stresin daha az olduğu ve daha mutlu oldukları
araştırmalarla kanıtlanmıştır. Oyun oynayan yetişkinler;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stres durumları ile diğer bireylere göre daha iyi başa çıkma,
Çocukları ile bağlarının daha güçlü olduğu,
Hayat stresinden uzaklaştıkları,
Geniş bir hayal gücü ve yaratıcılığa sahip oldukları,
Dengeli bir yaşam perspektifine sahip oldukları,
Kolay sosyalleşebildikleri,
Sabırsızlıkla bekledikleri bir şeylerin olduğu,
El, göz koordinasyonlarının gelişmesi,
Sıkıcı ortamları eğlenceli hale getirme,
Oyunları egzersize çevirebilme şeklinde olumlu etkileri bulunmaktadır (Url 1)

SONUÇ VE ÖNERİ
Oyunun yaş fark etmeksizin tüm bireyler üzerinde fiziksel, sosyal ve psikolojik olarak olumlu
etki yarattığı belirlenmiştir. Bu kapsamda çocuklar için oyun alanlarının yetersizliği ve
tasarımlarının geliştirilmesi gerektiği düşünülmektedir.
Yapılan araştırma sonucunda biz yetişkinlerin oyun oynamamasının bazı sebepleri
bulunmaktadır. Bunlar;
•
•
•
•
•
•

En başta mevcut durumda bulunan oyun gruplarının yetişkinler için fiziksel olarak
yetersiz kalması,
‘Çocuk’ oyun oynar, kaç yaşında insansın.’ algısının kültürümüzün içerisinde bulunması,
Materyallerin yetersiz olması,
Bazı yetişkin bireylere oyun oynamanın zor gelmesi,
Çocukken oynanan oyunların günümüz koşullarında sıkıcı bulunması,
Zamansızlık olarak belirlenmiştir.

Belirlenen bu sebeplerin kırılmasının ve aşılmasının sağlanması gerekmektedir. Bunun içinde
hem yetişkinlerin hem de çocukların beraber ya da ayrı ayrı oyun oynayabilecekleri oyun alanları
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tasarlanmalıdır. Bu alanlara olan talebin artması ve yetişkinleri oyun için zaman ayırmaya teşvik
etmesi gerekmektedir.
Bu kapsamda oyun alanlarında tekrar bir düzenleme yapılarak tasarımda olması gerekenler öneri
olarak sunulmuştur. Bu öneriler;
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Oyun alanları hem yetişkinlerin hem de çocukların zihinsel, fiziksel ve sosyal gelişimini
sağlayacak şekilde olması,
Çocuklarla beraber yetişkinlerinde oyuna dahil olabilecekleri alanların olması,
Çeşitli aktivite alanlarının bulunması,
Aktivite alanlarının hem yetişkinler için hem de çocuklar için kendi düşüncelerini ve
çevrelerini yaratmaları ve yaşatmaları sağlanmalı,
Estetik olarak göze hitap eden, çocuklar için dikkat çekici, yetişkinler için ise merak
uyandırıcı olması,
Çeşitliliklerin bulunması, (oturma birimleri katlı şekilde farklı yaş ve kullanıcı kitlelerine
göre, farklı dikkat çekici, odak sağlayan renkler, farklı renkte, dokuda, şekilde bitkiler ile
mekanlar oluşturulması)
Oyun alanları yaş gruplarına göre sınıflandırılması ve yetişkinler için de bir alan
oluşturulması,
Başarı duygusu ve arzusunu arttıracak hedef noktalar oluşturulması,
Her alanda ister çocukları ile gelen yetişkinler isterse tek başına gelen yetişkinler için
materyaller ve gruplar oluşturulması önerilmektedir.

Biz yetişkinlerinde oyuna ihtiyacı vardır. ‘Artık büyüdün, bırak bu hareketleri.’ cümlesinin
içimizdeki çocuğa tokat gibi vurmasına izin verilmemelidir. Oyun sadece çocukların eğlenmesi,
öğrenmesi için değil; her yaştan bireyin eğlenmesi, zihinsel gelişimi ve rahatlaması, ruhsal
dinginliğe ulaşarak hayatının akışını olumlu etkilemektedir.
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BİTCOİN’İN BIST 100, BIST BANKA VE BIST MALİ ENDEKSLERİ ARASINDAKİ
RİSK YAYILIMLARI ÜZERİNE BİR ANALİZ
Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül KIRKPINAR
Kurum: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İşletme Bölümü
ORCID No: 0000-0002-7339-8262
Özet
Kripto para birimleri arasında piyasada en yüksek hacme sahip olan Bitcoin para birimi, yüksek
riskleri ve getirileri olan bir yatırım ürünü olarak değerlendirilmektedir. Kullanım alanlarının
yaygınlaşması ve her geçen gün ilginin artmasıyla kripto paralara ilişkin çalışmalar finans
literatüründe oldukça öneme sahip olmaya başlamıştır. Bu çalışma hem Bitcoin ile Borsa İstanbul
BIST 100 endeksi, hem de Bitcoin ile Borsa İstanbul’daki Banka ve Mali sektörlere ait BIST
Banka ve BIST Mali endeksleri arasındaki risk yayılımını ele almaktadır. Yapılan bu çalışmada
Bitcoin ve söz konusu ele alınan üç farklı endeks arasındaki risk yayılımını ölçmek için DCCGARCH (1,1) modeli uygulanmıştır. Bitcoin, BIST 100, BIST Banka ve BIST Mali endekslerine
ait veriler 01/04/2012 ile 01/04/2022 tarihleri arasındaki günlük fiyatları kapsamaktadır.
Sonuçlar, Bitcoin ve Borsa İstanbul BIST 100 endeksi arasında risk yayılımının varlığını
göstermektedir. Öte yandan, sonuçlara göre Bitcoin ve BIST Banka, Bitcoin ve BIST Mali sektör
endeksleri arasında herhangi bir risk yayılımının olmadığı gözlemlenmiştir. Bulunan bu sonuçlar,
Bitcoinin hem portföy çeşitlendirme ve piyasa etkinliği açısından, hem de riskten korunma ve
diğer finansal varlıklar arasında tercih edilip edilmeme açısından önemini arz etmektedir. Bitcoin
ve BIST 100 endeksi arasında risk yayılımının olmasından dolayı, gerek yatırımcılar gerekse
portföy yöneticileri için aynı portföylerde Bitcoin ve BIST 100 varlıklarına yatırım yaparak
portföy çeşitlendirme açısından avantaj sağlayamayacaklarını göstermektedir. Buna rağmen
Bitcoin’in BIST Banka ve BIST Mali endeksleri arasında herhangi bir risk yayılımının
olmamasından dolayı, Bitcoin’in bu endekslerle olacak portföy çeşitlendirmesinden ise fayda
sağlayabilecekleri söylenebilir. Buradan hareketle, hem yatırımcılar hem de portföy yöneticileri
risk yönetimi tekniklerini uygulayabilir ve portföylerindeki varlık tahsis stratejilerini
değiştirebilir ve yönlendirebilirler.
Anahtar Kelimeler: Bitcoin, BIST 100, BIST Banka, BIST Mali, Risk Yayılımı
Analysis of Risk Spillover Between Bitcoin and BIST 100, BIST BANK, BIST FINANCIAL
Indices
Abstract
The Bitcoin currency, which has the highest volume in the market among cryptocurrencies, is
considered an investment product with high risks and returns. With becoming popular of areas
of its usage and increasing interest day by day, studies on cryptocurrencies have started to have
a great importance in the finance literature. This study deals with the risk spillovers between
Bitcoin and Borsa Istanbul BIST 100 index, and Bitcoin and BIST Bank and BIST Financial
indices of Bank and Financial sectors in Borsa Istanbul. In this study, DCC-GARCH (1,1) model
was applied to measure the risk spillover between Bitcoin and the three indices in question. Data
on Bitcoin, BIST 100, BIST Bank and BIST Financial indices cover daily prices between
01/04/2012 and 01/04/2022. The results showed the existence of risk spillover between Bitcoin
and Borsa Istanbul BIST 100 index. On the other hand, according to the results, it has been
observed that there were not risk spillovers between Bitcoin and BIST Bank, between Bitcoin
and BIST Financial sector indices. These results show the importance of Bitcoin both in terms of
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portfolio diversification and market efficiency, and whether it is preferred among other financial
assets and hedging. It shows that due to the risk spillover between Bitcoin and BIST 100 index,
both investors and portfolio managers cannot take advantage in terms of portfolio diversification
by investing in Bitcoin and BIST 100 assets in the same portfolios. On the other hand, since there
are not risk spillovers between Bitcoin and BIST Bank, BIST Financial indices, it can be said
that Bitcoin can benefit from portfolio diversification with these indices. From this, both
investors and portfolio managers can apply risk management techniques and modify and lead the
asset allocation strategies in their portfolios.
Keywords: Bitcoin, BIST 100, BIST Bank, BIST Financial, Risk Spillover
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GİYİM SEKTÖRÜNDE BÜTÜNCÜL KANAL TECRÜBESİNİ ETKİLEYEN
FAKTÖRLER: ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ İLE BİR MODEL ÖNERİSİ
Alperen ÖZDOĞAN
ÖZET
İşletmeler, son kullanıcıya ürün tedariki sağlamak için birbiri ile etkileşim içinde olan
pazarlama kanallarını farklı şekillerde kullanmaktadırlar. Giyim sektörü işletmeleri de
müşterilerinin karşısına birden fazla pazarlama kanalını ortak bir biçimde kullanarak
çıkmaktadırlar. Bu kanalların başında fiziki mağaza, e-mağaza(web üzerinden), mobil
uygulama, sms uygulaması, e-posta ve sosyal medya gelmektedir. Müşterilerinin karşısına
tüm pazarlama kanallarını birbiri ile etkileşimli bir biçimde kullanarak çıkmasını sağlayan
bütüncül kanal deneyimi günümüzde üzerinde durulması gereken önemli alanlardan birisi
olmuştur.
Giyim sektöründe bütüncül kanal tecrübesini etkileyen faktörlerin belirlenmesi, müşterilerin
elde ettiği tecrübeleri daha iyi seviyelere çıkarmak, müşteri memnuniyetini artırmak,
müşteri sadakati oluşturmak için önemli bir etkendir. Bu kapsamda mevcut çalışmanın
amacı, giyim sektöründe bütüncül kanal tecrübesini oluşturan faktörlerin önem
derecelerinin tespit edilmesidir.
Çalışmada öncelik olarak literatür araştırmasında elde edilen bütüncül kanal deneyimine etki
edecek ölçütler belirlenmiş olup yöntem olarak ise çok kriterli karar verme yöntemlerinden
olan Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) tekniği kullanılarak ölçütlerin bütüncül kanal
tecrübesi üzerindeki önem düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bulgularda bütüncül
kanal tecrübesini etkileyen en önemli değişkenler sırasıyla Kanallar arası entegrasyon,
Kanallar arası tutarlılık ve Faydacı Değer en az önemli olanlar ise Geri dönüş lojistiği,
Tutumlar ve Öz yeterlilik olarak tespit edilmiştir. Müşteriler satın alma sürecinde tüm
pazarlama kanallarına ulaşmak istediklerinden dolayı bütüncül kanal tecrübesini etkileyen
en önemli kriter kanallar arası entegrasyon olmuştur. Uzman görüşlerine göre Öz yeterlilik
kriteri, göreceli olarak en az önem düzeyine sahiptir. Çünkü
müşteriler daha çok kanallar arası geçiş yapabilmeye ve bu kanallar arasında tutarlılık
sağlanmasına daha çok önem vermektedirler.
Anahtar Kelimeler: Bütüncül Kanal, Çok Kriterli Karar Verme, AHP

ABSTRACT
Businesses use marketing channels that interact with each other in different ways to supply
products to the last user. Clothing industry businesses also come across their customers by using
more than one marketing channel in a common way. At the beginning of these channels are the
physical store, e-shop (on the web), mobile application, sms application, e-mail and social media.
The holistic channel experience, which enables its customers to use all marketing channels
interactively with each other, has become one of the important areas to focus on today.
Determining the factors affecting the holistic channel experience in the clothing industry is an
important factor in increasing customer experience, increasing customer satisfaction and creating
customer loyalty. In this context, the aim of the current study is to determine the importance
levels of the factors that make up the holistic channel experience in the clothing industry.
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In the study, the criteria that will affect the holistic channel experience obtained in the literature
research were determined as a priority, and as a method, it was aimed to determine the importance
levels of the criteria on the holistic channel experience by using the Analytical Hierarchy Process
(AHP) technique, which is one of the multi-criteria decision-making methods. In the findings,
the most important variables affecting the holistic channel experience have been determined as
Inter-Channel integration, Inter-Channel consistency and Utilitarian Value, while the least
important ones were Return logistics, Attitudes and Self-sufficiency. Since customers want to
reach all marketing channels during the purchasing process, the most important criterion
affecting the holistic channel experience has been the integration between channels. According
to the expert opinions, the Self-efficacy criterion has the relatively least importance. because
customers give more importance to switching between channels and ensuring consistency
between these channels.

Keywords: Holistic channel, Multi-Criteria Decision Making, AHP
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COVID-19 PANDEMİSİ İLE İLİŞKİLİ TEDARİK ZİNCİRİ STRATEJİLERİ
ÇALIŞMALARININ SİSTEMATİK BİR İNCELEMESİ
Dr. Öğr. Üyesi Şafak KURT
Türk Hava Kurumu Üniversitesi, İzmir Havacılık Meslek Yüksekokulu
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-2454-059X

Özet
Eskiye nazaran etkisi azalmış olsa da 2019 yılında Çin’de başlayan ve halen devam eden küresel
Covid-19 pandemisi, tedarik zincirleri üzerinde de bozulma ve kesintilere neden olmuştur.
Yöneticiler, bu küresel krizle başa çıkma hedefi doğrultusunda, pandemi öncesine kıyasla tedarik
zinciri stratejileri seçimi ve uygulamasına daha fazla kafa yormakta ve zaman ayırmaktadır. Bu
noktadan hareketle hem uygulayıcı ve yöneticilere hem de akademisyenlere pandemi vb. gibi
küresel krizlerde tedarik zinciri stratejilerinin fonksiyonları yönünden ışık tutmak ve yön
göstermek amacıyla, COVID-19 Pandemisi ile ilişkili tedarik zinciri stratejileri çalışmaları
sistematik bir şekilde incelenmiştir.
Araştırmada, covid 19 pandemic "supply chain strategies" anahtar kelimeleri ile sadece makale
seçeneği işaretlenerek google scholar veri tabanında yapılan tarama sonucunda toplam 84 makale
tespit edilmiştir. Bu makaleler, tedarik zinciri stratejileri ile pandemi ilişkisini ele alıp almadıkları
yönünden süzgeçten geçirilerek 24 çalışmaya indirgenmiştir. Bu 24 çalışmanın detaylıca
incelenmesi sonucunda, hem covid-19 hem de tedarik zinciri stratejilerini makale bütününde ele
alan 20 makale bu literatür araştırmasının inceleme konusu edilmiştir.
Anılan çalışmalar; yayınlandığı dergiler, yazarlarının çalıştığı kurumların ülkeleri, yazarlarının
çalıştığı kurumların türü, ele aldıkları ana sektörler/alanlar, ele aldıkları konular, çalışmaların
bulguları ve sonuçları açısından incelenmiştir. Söz konusu çalışmalar 17 farklı dergide
yayınlanmış olup toplam 69 yazar tarafından katkı sağlanmıştır. Yazarların çalıştığı kurumlar
ağırlıklı olarak eğitim kurumu (%72) olup bunu %13,5 ile hastaneler takip etmektedir.
Çalıştıkları kurumların ülkeleri bazında ise %22 ile Amerika Birleşik Devletleri ve %20 ile Çin
başı çekmekte, onları ise %10 ile Hindistan ve %9 ile Malezya izlemektedir.
İncelenen eserlerde; gıda, sağlık ve imalat sektörlerinde tedarik zincirinin duyarlılığı, esnekliği
ve sürdürülebilirliği konuları ele alınmıştır. Anılan konularda başarım için ise eklemeli üretim,
blok zinciri, büyük veri, bulut bilişim, artırılmış ve sanal gerçeklik, nesnelerin interneti, makine
öğrenimi, yapay zekâ, endüstri 4.0, drone, robot, dijital ve konum-navigasyon teknolojileri gibi
enstrümanların mevcut teknolojiler ile yeni kullanımlarının ve yeni teknolojilerin devreye
sokulmasının önemli olduğunun altı çizilmiştir. Ayrıca, gıda sektörü ve özellikle gıdaya erişim
noktasında küresel adalete de dikkat çekilmiştir. Sonuç olarak bu çalışmada gerek yöneticilere
gerekse akademisyenlere, pandemi ve benzer tarzda kriz ortamlarında, krizle başa çıkmada
uygulanabilecek tedarik zinciri stratejilerinin ve diğer enstrümanların gelecek projeksiyonu
yapılmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Covid-19 Pandemisi, Tedarik Zinciri Stratejileri, Teknoloji.

831

VII. INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
April 22-24, 2022, Antalya, Türkiye

A SYSTEMATIC REVIEW OF STUDIES ON SUPPLY CHAIN STRATEGIES
ASSOCIATED WITH THE COVID-19 PANDEMIC
Abstract
Although it has lost its impact compared to the past, the global Covid-19 pandemic, which started
in China in 2019 and still continues around the world, has also caused disruption and interruptions
in supply chains. In order to overcome this global crisis, managers spend more time and effort
on the selection and implementation of supply chain strategies than pre-pandemic period. In the
present study, the articles of supply chain strategies related to the COVID-19 pandemic have
been systematically examined in order to shed light and guide practitioners, managers and
academics in terms of the functions of supply chain strategies in global crises such as pandemics.
In the study, a total of 84 articles have been identified in the google scholar database by selecting
only the article option with the keywords of covid 19 pandemic "supply chain strategies". These
articles have been reduced to 24 articles by filtering according to whether they addressed the
relationship between supply chain strategies and the pandemic. As a result of the detailed
examination of these 24 articles, 20 articles that deal with both covid-19 and supply chain
strategies in the article have been the subject of this literature research.
These 20 articles have been categorized according to the journals they were published, the
locations of the institutions of the authors, types of institutions, main sectors they analyzed, their
findings and results. The articles appeared in 17 different journals and total number of authors
was 69. The institutions of the authors were mainly universities (72%) followed by hospitals
(13.5%). The mentioned institutions were found to be mainly located in the USA (22%), China
(20%), India (10%) and Malesia (9%).
In the examined articles; the sensitivity, resilience and sustainability of the supply chain in the
food, health and manufacturing sectors were discussed. The reviewed articles underlined that for
success in the aforementioned subjects, instruments such as additive manufacturing, blockchain,
big data, cloud computing, augmented and virtual reality, internet of things, machine learning,
artificial intelligence, industry 4.0, drone, robot, digital and location-navigation technologies
must be combined with existing technologies and new technologies must be introduced. In
addition, attention was drawn to global justice in the food sector and especially in terms of access
to food. As a result, this study attempted to make a future projection of supply chain strategies
and other instruments that can be applied to cope with the crisis in pandemic and similar crisis
environments, both for managers and academics.
Keywords: Covid-19 Pandemic, Supply Chain Strategies, Technology.
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BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖREN JANTSA İŞLETMESİ’NİN FİNANSAL
PERFORMANSLARININ DUPONT ANALİZ YÖNTEMİNE GÖRE İNCELENMESİ:
2013-2021 DÖNEMİ
Öğr. Gör. Dr. Yasemin COŞKUN ERDOĞAN
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sultanhisar Meslek Yüksekokulu,
ORCID ID:0000-0002-5724-8395.
ÖZET
Bu çalışmada Borsa İstanbul’da işlem gören Jantsa İşletmesi’nin 2013-2021 dönemi finansal
performansı finansal raporlarındaki veriler ile elde edilen finansal oranlardan yararlanmak
suretiyle değerlendirilmiştir. Bu anlamda işletmeye ait finansal oranlar likidite, mali yapı,
faaliyet ve karlılık oranları olarak gruplandırılmış ve her bir yıl bütün olarak Du pont analizi
yöntemiyle analiz edilmiştir. Bu çalışma ile bu şirkete yatırım yapmak isteyen yatırımcılara karar
vermede destek olması da amaçlanmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen bulgular
karşılaştırılarak Du Pont analizi ile aktif karlılığı ve özsermaye karlılığı yüksek olan dönemler
belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Finansal Performans Analizi, Finansal Oranlar, Dupont Analizi
A DuPont Analysis of the Financial Performances of Jantsa Enterprise Trading in Borsa
Istanbul: 2013-2021 Period
ABSTRACT
In this study, the 2013-2021 financial performance of Jantsa Enterprise, which trades in Borsa
Istanbul, was evaluated by benefiting from the financial ratios obtained from the data in its
financial reports. In this sense, the financial ratios of the enterprise were classified as liquidity,
financial structure, activity and profitability ratios, and each year was analyzed as a whole with
the Dupont analysis method. Within the scope of the study, it was also aimed to support investors
who want to invest in this company in their decision-making processes. Comparing the findings
obtained in the the study, the periods with high return on assets and return on equity capital were
determined by DuPont analysis.
Key Words: Financial Performance Analysis, Financial Ratios, Dupont Analysis
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HATAY’DA SOSYO-MEKANSAL AYRIŞMA; DEFNE ÖRNEĞİ
Ferhat ARIK
Hatay Mustafa Kemal Ünv. Fen-Edebiyat Fak. Sosyoloji Bölümü
Hatay- Türkiye
ORCID: 0000-0003-4524-2292
Özet
Bu çalışmada, mekânsal tercihin ve kümelenmenin kültürel, dini, etnik, ekonomik görünümleri
tartışılırken, öznel ve ilişkisel tercihlerden bağımsız bir şekilde mekânı politik anlamda
yönetmenin ve konumlandırmanın izleri Antakya-Defne ayrılığı üzerinden ele alınmıştır. 2012
yılındaki 6360 sayılı yasa ile Hatay büyükşehir olmuş ve merkez ilçe olan Antakya ikiye
bölünmüştür ve Defne ilçesi kurulmuştur. Benzer bir uygulama ise İskenderun ilçesinden
Arsuz’un ayrılmasıyla gerçekleşmiştir. Bu yasa ile beraber Hatay’ın merkez ilçeleri Antakya ve
Defne olarak belirmiştir. Bu araştırma söz konusu bölünmeye sebep teşkil eden sosyolojik
şartları, kentin sosyo-mekansal ayrışması bağlamında anlamaya çalışırken iki merkez ilçenin
sosyo-ekonomik ve kültürel özelliklerine ve oy verme davranışlarına, siyasal tercihlerine etki
eden süreçlere odaklanmaktadır. Toplumsal farklılıkların bir arada ve birlikte yaşandığı bir
kültürel coğrafyada farklılıkları merkez alan idari anlamdaki bölünmenin toplumsal bütünleşme
açısından ne anlama geleceği çalışmanın odaklandığı temel sorgu alanlarından biridir. Nitel
araştırma deseninin uygulandığı araştırmada öncelikle doküman incelemesi yapılmış ardından
5’i mahalle muhtarı olmak üzere 20 kişi ile derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir.
Çalışmanın evrenini Hatay’ın Defne ilçesi oluştururken örneklem olarak Defne’nin en yoğun
nüfusa sahip olan Harbiye, Çekmece ve Sümerler mahalleleri seçilmiştir. Araştırma sonucunda
Defne’nin Alevi kimliği başat bir farklılık göstermektedir. Türkiye’nin sosyolojik şartları
çerçevesinde Alevi kimliğine bağlı olarak “sol” geleneğin hâkim olduğu Defne’de siyasal
tercihler ve oy verme davranışının esasını bu kimliksel farklılık oluşturmaktadır. Antakya gibi
kadim bir şehrin idari anlamda bölünmesi eski Antakyalıları yeni Defnelileri oldukça üzmüş ve
kararın ardındaki politik tutumdan hem kaygı hem de geleceğin beraberce inşa edilmesi
noktasında umutsuz olduklarını belirtmişlerdir. Antakya’nın geneline oranla ilçede Suriyelilerin
parmakla gösterilir şekilde az oluşu bölgenin son dönem politikalara verilmiş tepkinin bir sonucu
olarak ele alınmıştır. Defne, ekonomik faaliyet alanlarında diğer ilçelerden önemli bir farklılık
göstermezken, özellikle kadınların eğitimine verilen önem üst seviyededir. Hoşgörü olgusunun
kamusal bir anlam içerdiği açıkça görülürken “özel alanda” ilişkisel bir “birliktelik ve
biraradalık” söz konusu değildir.
Anahtar Kelimeler: Sosyo-Mekansal Ayrışma, Antakya-Defne, Etnik Farklılık, Politik Tutum
Socio-Spatial Segregation In Hatay; Defne Case
Abstract
In this case, while the spatial preference and heap up of cultural, religious, ethnic and economic
are discussed; the trace of management and positioning of spatial in terms of politics are
addressed separation with Antakya- Defne, independently from subjective and relational
preferences. In 2012, with the law 6360, Hatay became municipality and the core city named
Antakya divided into two counties one of them is Antakya and the other one is Defne. A similar
implementation came true with separation Arsuz from İskenderun. Along with this law, Antakya
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and Defne were identified as the core counties of Hatay. This case focuses on the cultural and
socio-economic characteristics and the process of political preferences, voting behavior, besides
this, tries to understand sociological conditions in the context of socio-spatial segregation which
is caused in point question. what is the meaning of social integration in the sense of governmental
division which is based on geographical differentiation is one of the main questions of this case
in a cultural space that social differentiation lives all together. In this research that applied
qualitative research design firstly, document review is made and then in-depth interviews are
made with 20 people that 5 of them are reeve. While defne is the population of this case, sampling
constitutes of Harbiye, Çekmece, and Sümerler that is peak population. In conclusion, Defne’s
Alewi identity shows dominant differentiation. In the sociological condition of Turkey, this
identity differences are causing essential of political preferences and voting behavior in Defne
where is “left” tradition dominate depending on the identity of Alewi. Administrative division of
an ancient city like Antakya made depressed old Antakya’s and the new Defne’s householders
and they said that they are worried about the politic attitudes beyond the decision and desperate
about constructing the future together at the same time. Compared to the generality of Antakya,
there are very few Syrian people in that town discussed as a result of a given reaction to the
policies of the last semester. There is no significant difference in the area of economics, Defne
cares the education of women at a high level especially. there is no “association and coexist” in
the private space, while it is clear that the fact of tolerance contains a public meaning.
Key Words: Socio-spatial segregation, Antakya- Defne, Ethnic, Diversity, Political stance.
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NECDET RÜŞTÜ EFE'NİN MANZUM ROMANI AŞKIN GÖZÜ
Dr. Fikri KULA
Aksaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü,
Aksaray-Türkiye,
ORCID: 0000-0003-1010-0251.
ÖZET
Şair, yazar ve gazeteci Necdet Rüştü Efe (1900-1969), Türk edebiyatının renkli simalarındandır.
Anne ve baba tarafından seçkin bir sülaleden gelen Necdet Rüştü, İstanbul Şehzadebaşı’nda
doğar. 1912’de başladığı Mekteb-i Saadet’i 1915’te bitirip aynı yıl Fatih Numune Mektebi’ne
kaydolur. Buradan mezun olduğu 1918 yılında Vefa Lisesi’ne başlar. Lise tahsilini müteakip
1921 yılında İstanbul Tıp Fakültesi’ne başlasa da üçüncü yıl sonunda hastalığı nedeniyle okulunu
yarıda bırakır. Kısa süre öğretmenlik yaptıktan sonra çeşitli kurumlarda bankacılık, sigortacılık,
kâtiplik ve müfettişlik yapar. 1960 darbesi sonrası memuriyetten ayrılıp yaşamını serbest
gazetecilikle sürdürür ve 1969’da hayata veda eder. Divan sahibi bir dedenin torunu olan Necdet
Rüştü Efe, pek çok şiir yazar ve bunlardan bazıları bestelenir. Şiirleri millî edebiyat akımından
izler taşıyan şair, eserlerinde aşk, kadın, aile ve vatan sevgisi konularına ağırlık vererek sade bir
anlatımı tercih eder. Şiirlerinin yanı sıra oyunlar yazar, özellikle 1960 sonrası yöneldiği çocuk
edebiyatı kapsamında hikâye, fıkra ve masallar kaleme alıp eğlendirerek eğitmeyi amaçlar.
Dönemin önemli dergilerinden Akbaba, Papağan ve Karikatür’de hiciv ve nükteler yazar.
Nazımda yetkin olan Efe’nin hece ve aruzla yazdığı hiciv mahiyetinde şiirleri olduğu gibi
sahnelenen manzum komedisi ve çok sayıda manzum hikâyesi vardır. Necdet Rüştü Efe,
manzum komedi ve manzum hikâye türlerinde kalem oynatmanın yanı sıra Türk edebiyatında
manzum roman türünü deneyen ilk isimlerden de biridir. Yazarın Aşkın Gözü, Dirilen Aşk, Nisan
Yağmuru ve Çadır Fahişesi adlarını taşıyan toplam dört romanının tümü manzum olarak
yazılmıştır. Çalışmaya konu olan Aşkın Gözü adlı eser ilk kez 1927 yılında Akbaba dergisinde
tefrika edilmiş olup 1928 yılında kitap hâlinde basılır. Bu bildiride, ferdî aşk macerası olarak
başlayıp millî mücadele cephelerine kadar uzanan Aşkın Gözü romanı şekil ve muhteva
bakımından incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Necdet Rüştü Efe, manzum roman, aşk, millî mücadele.
ABSTRACT
Poet, writer and journalist Necdet Rüştü Efe (1900-1969) is one of the colorful figures of Turkish
literature. Necdet Rüştü, who came from a distinguished family from his parents' side, was born
in Şehzadebaşı, Istanbul. He graduated from Mekteb-i Saadet, which he started in 1912, in 1915
and enrolled in Fatih Numune School in the same year. He started Vefa High School in 1918
when he graduated from here. Although he started to Istanbul Medical Faculty in 1921 after his
high school education, he dropped out of school at the end of the third year due to his illness.
After teaching for a short time, he worked as a banking, insurance, clerk and inspector in various
institutions. After the 1960 coup, he left the civil service and continued his life as a freelance
journalist and died in 1969. Necdet Rüştü Efe, the grandson of a grandfather who had a Divan,
wrote many poems and some of them were composed. The poet, whose poems carry traces of the
national literary movement, prefers a simple expression by giving weight to the subjects of love,
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women, family and patriotism. In addition to his poems, he writes plays and aims to educate and
entertain by writing stories, anecdotes and fairy tales within the scope of children's literature,
especially after 1960. He wrote satire and jokes in Akbaba, Papağan and Karikatür which were
important magazines of the period. Efe, who is proficient in poetry, has satirical poems written
in syllable and prosody, as well as staged verse comedy and many verse stories. Necdet Rüştü
Efe is one of the first names to try the genre of verse novel in Turkish literature, as well as writing
in verse comedy and verse story genres. All four of the author's novels, titled Aşkın Gözü, Dirilen
Aşk, Nisan Yağmuru and Çadır Fahişesi, were written in verse. The work called Aşkın Gözü,
which is the subject of the study, was first serialized in the Akbaba jorunal in 1927 and was
published as a book in 1928. In this paper, the novel Aşkın Gözü, which starts as an individual
love adventure and extends to the fronts of the national struggle, will be examined in terms of
form and content.
Key Words: Necdet Rüştü Efe, verse novel, love, national struggle.
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DISASTER LOGISTICS NETWORK DESIGN: A LITERATURE REVIEW AND
FUTURE RESEARCH DIRECTIONS
Doç. Dr. Yasemin YAVUZ
Erciyes Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
ORCID No: 0000-0003-2285-0121
Ashiraf KATEGAYA
Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Öğrencisi
ORCID No: 0000-0001-5253-8003
ABSTRACT
The growing threat of climate change today plays a crucial role in emerging of many disasters.
Disasters, which are ever-increasing in frequency and severity, have continued to cause
disruptive losses and damages on the community. The health, economic, social, and
environmental impacts of disasters significantly hinder global efforts towards sustainable
development as well. For increasing resilience to disasters, an effective disaster management
involving mitigation, preparedness, response, and recovery actions is of vital importance. The
mitigation and preparedness constitute pre-disaster phases, while the response and recovery are
related to post-disaster ones. Since a great majority of pre and post disaster phases is concerned
with logistics activities, the field of disaster logistics has received considerable interest from
scientific community. The network design comprises the core of disaster logistics decisions.
Therefore, a wide variety of research has been devoted to the disaster logistics network design in
the recent years. After COVID-19 outbreak, various studies have been carried out to design of
pandemic logistics networks as well.
The increasing number of recent contributions and the need for an up-to-date and structured
review have been our main motivations for a classification and systematic analysis of related
literature on the disaster logistics network design. The objective of this study is twofold: i) to
provide a classification-based analysis of the research in the field of disaster logistics network
design, and ii) to identify any research gaps in the existing literature from which further guidance
can be provided. For these purposes, we have conducted a comprehensive review of the relevant
studies spanning a period of eleven years (2011-2021). We have proposed a classification
framework for the literature of disaster logistics network design and have analyzed the studies
by classifying them with regard to a variety of problem characteristics, objectives taken into
account, and solution approaches used. We have also identified several research directions which
can provide an important guidance for future research in the field of disaster logistics network
design.
Keywords: Disaster logistics, Network design, Location and routing, Literature review.
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BATIDAN ALINAN SPOR TERİMLERİNİN İMLÂSI ÜZERİNE BİR
DEĞERLENDİRME
Öğr. Gör. Dr. Uğur ÖZGÜR,
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi,
Rektörlük, Türk Dili Bölümü
(Tekirdağ,Türkiye),
ORCID ID: 0000-0001-9385-2912
Toplumlar ve kültürlerin farklı alanlardaki ilişkileri, dillerin birbirini etkilemesinde belirleyici
unsur olmuştur. Tarım, ticari ilişkiler, göçler, buluşlar, din değişikliği, felaketler, hastalıklar,
bilim ve sanattaki gelişmeler, teknolojik ilerlemeler gibi kısacası yeryüzünde yaşanan her olay,
diller arasında kelime alışverişini hızlandırmıştır. Farklı sebeplerle başka dilden geçen kelimeler,
ödünç ya da alıntı kelime olarak adlandırılmaktadır. Alıntı sözcükler, hemen hemen tüm dünya
dillerinde bulunmaktadır. Bu alıntı kelimelerin yazımı konusundaki farklılıklar, sürekli tartışma
konusu olmuştur. Kitaplarda, gazete ve dergilerde, sosyal ağlarda, televizyon kanallarında aynı
alıntı kelime, farklı yazılışlarla verilmektedir. Bu durum, imlâda birliğin sağlanmasını
zorlaştırmaktadır. Bu çalışmada, Batı kökenli spor terimlerinin spor gazetelerindeki imlâsı
üzerinde durulmuştur. Alıntı spor terimlerinin, bazen okunuşa göre, bazen orijinal dildeki
biçimiyle, bazen de Türkçeleştirmeye çalışılarak kullanıldığı örneklere yer verilmiştir. Batı
kökenli alıntı spor terimlerinin yazımı konusunda tespit edilen farklılıklara yer verilmiştir. Aynı
sayfa içerisinde aynı terimin farklı şekilde yazıldığı görülmüştür.
Anahtar kelimeler: Alıntı terimlerin imlâsı, yazım kılavuzu, spor gazetelerinde dil.
An Evaluation on the Spelling of Sports Terms Taken from the West
The relations of societies and cultures in different fields have been the determining factor in the
interaction of languages. In short, every event on earth such as agriculture, commercial relations,
migrations, inventions, religious changes, disasters, diseases, developments in science and art,
technological advances has accelerated the exchange of words between languages. Words that
are transferred from another language for different reasons are called borrowed or loanwords.
The borrowed words are found in almost all world languages. Differences in the spelling of these
loanwords have been the subject of constant debate. In books, newspapers and magazines, social
networks and television channels, the same quoted word is given with different spellings. This
situation makes it difficult to achieve unity in spelling. In this study, the spelling of Western
origin sports terms in sports newspapers is emphasized. Examples are given in which the quoted
sports terms are sometimes used according to their pronunciation, sometimes in their original
language, and sometimes by trying to translate them into Turkish. Differences in the spelling of
western origin sports terms are included. It has been observed that the same term is written
differently on the same page.
Keywords: Spelling of loanwords, spelling guide, language in sports newspapers.
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HAM PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL 100 ENDEKSİNDE İŞLEM
GÖREN ŞİRKETLERİN HİSSE FİYATLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Ramazan KÜÇÜK
Yüksek Lisans Öğrencisi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Finans ve
Bankacılık ABD,
ORCID: 0000-0002-6781-6130,
Doç. Dr. Turan KOCABIYIK
Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, Finans ve Bankacılık Bölümü
ORCID: 0000-0003-3651-206X,
ÖZET
1850’li yıllardan günümüze kadar dünyanın gösterdiği gelişimde itici güç rolünü ham
petrol üstlenmiştir. Enerji kaynağı olma özelliğinin yanı sıra birçok sektörün ve emtianın ham
maddesi, ham petroldür. Çalışmamızda ham petrol fiyatlarının Borsa İstanbul 100 Endeksi (BIST
100) şirketleri üzerine etkisi ile Borsa İstanbul Ulaştırma, Sınai ve Ulusal Tüm Endeksi üzerine
etkisi incelenmiştir. Araştırma dönemi olarak 04.01.2010 – 24.05.2021 tarih aralığı ve günlük
veriler kullanılmıştır. Ham petrol fiyatı olarak Brent petrol fiyatı kullanılmıştır. Araştırmamızda
birim kök testi olarak Lee Strazicich (LS) yöntemi tercih edilmiştir. Değişkenler arasındaki
nedensellik bağının analizi için Todo-Yamamoto analizi kullanılmıştır.
Yapılan testlerde düzeyde durağan olmayan serilerin birinci farkı alınarak durağan hale
getirilmiştir. Brent petrol fiyatı ile her bir değişken arasındaki ilişki ayrı ayrı incelenmiştir. Toda
Yamamoto testi yapılırken kullanılan gecikme uzunluğu (k) Akaike Bilgi Kriterine (AIC) göre
alınmıştır. Maksimum bütünleşme derecesi (dmax) Lee Strazicich birim kök testinden elde
edilmiştir. Modeldeki (k) gecikmeli değere Wald İstatistiği uygulanarak değişkenler arasındaki
nedensellik ilişkisi olup olmadığı sınanmıştır.
Analiz sonucunda ham petrol fiyatındaki değişimler Ulaştırma Endeksi ve BIST 100’de
işlem gören şirketlerin %15’lik bir kısmının hisse senedi fiyat hareketlerini etkilendiği sonucuna
ulaşılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre %5 anlamlılık düzeyinde; Anadolu Efes Malt (aefes),
Aksa Akrilik (aksa), Alarko Holding (alark), Alarko Gayrimenkul (algyo), Enerjisa (enjsa),
Medical Park Hastaneleri (mpark), Odaş Elektrik (odas), Özak Gayrimenkul (ozkgy), Tofaş
(toaso) şirketlerinin hisse senedi fiyat hareketleri ham petrol fiyatlarından etkilenmektedir.
Ayrıca %10 anlamlılık düzeyinde; Goodyear Lastikleri (goody), Migros (mgros), Pınar Süt
(pnsut), Tat Gıda (tatgd), Türk Hava Yolları (thyao), Yataş (yatas) şirketlerinin hisse senedi fiyat
hareketleri ve Ulaştırma Endeksi (xulas) fiyat hareketleri ham petrol fiyatlarından
etkilenmektedir. Yatırımcılar ham petrol fiyatından etkilenen hisse senetlerine ve Ulaştırma
Endeksi’ne yatırım yaparlarken ham petrol fiyatlarını dikkate almalıdırlar. Ham petrol
fiyatlarından etkilenen şirketlerin yöneticileri alacakları kararları ham petrol fiyatlarındaki
gelişmeleri göz önünde bulundurarak almalıdırlar. Ayrıca ham petrol fiyatlarından etkilenmek
istemeyen yatırımcılar ham petrol fiyatlarından etkilenmeyen hisse senetlerine yatırım
yapmalıdırlar.
Anahtar Kelimeler: Ham Petrol, Borsa İstanbul, Toda-Yamamoto
THE EFFECT OF CRUDE OIL PRICES ON STOCK PRICES OF COMPANIES
TRADED IN BORSA ISTANBUL 100 INDEX
ABSTRACT
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Crude oil has been the driving force of development of the world economy since mid of
the 1800s. In addition to being an energy source, the raw material of many sectors and
commodities is crude oil. In our study, the effect of crude oil prices on Borsa İstanbul 100 Index
(BIST 100) companies and on Borsa İstanbul Transportation, Industrial and National All Index
were examined. The date range of 04.01.2010 – 24.05.2021 and daily data were used as the
research period. Brent oil price was used to represent the crude oil price. In our research, Lee
Strazicich (LS) method was preferred as the unit root test. Todo Yamamoto analysis was used to
analyze the causal link between the variables.
In the tests, the first difference of the non-stationary series was taken and series were
made stationary. The relationship between Brent oil price and each variable has been examined
separately. The lag length (k) used when performing the Toda Yamamoto test was taken
according to the Akaike Information Criteria (AIC). The maximum degree of integration (dmax)
was obtained from the Lee Strazicich unit root test. By applying Wald Statistics to the lagged
value (k) in the model, it was tested whether there was a causal relationship between the variables.
As a result of the analysis, it was concluded that the changes in the crude oil price affected
the stock price movements of 15% of the companies traded in the Transportation Index and BIST
100. According to the results obtained, at the 5% significance level; Anadolu Efes Malt (aefes),
Aksa Acrylic (aksa), Alarko Holding (alark), Alarko Gayrimenkul (algyo), Enerjisa (enjsa),
Medical Park Hospitals (mpark), Odaş Elektrik (odas), Özak Gayrimenkul (ozkgy), Tofaş (toaso)
companies' stock price movements are affected by crude oil prices. In addition, at the 10%
significance level; stock price movements of Goodyear Tires (goody), Migros (mgros), Pınar Süt
(pnsut), Tat Gıda (tatgd), Turkish Airlines (thyao), Yataş (yatas) companies and price movements
of Transportation Index (xulas) are affected from the crude oil prices. Research results reveal
that Borsa İstanbul investors should consider crude oil prices when investing in stocks affected
by crude oil prices and the Transportation Index. Managers of companies affected by crude oil
prices should take their decisions by considering crude oil price movements. In addition,
investors who do not want to be affected by crude oil prices should invest in stocks that are not
affected by crude oil prices.
KEYWORDS: Crude Oil, Borsa İstanbul, Toda-Yamamoto

841

VII. INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
April 22-24, 2022, Antalya, Türkiye

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE İMALAT SANAYİSİNİN
KATMA DEĞER ZİNCİRİ
Öğr. Gör. Dr. İlkay GÜLER
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Tapu Kadastro Yüksekokulu, Emlak ve Emlak
Yönetimi Bölümü,
ORCID NO: 0000-0003-1289-6652
Sektörlerin katma değer zinciri incelenirken çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Bu yöntemlerden
ilki, Porter (1985)’ın değer zinciridir. Bir ürünün veya hizmetin ekonomik, teknolojik
faaliyetlerinin tespit edilmesinde ve her faaliyet arasındaki önemli bağlantıların saptanmasında
kullanılmaktadır. Kısacası, girdi sağlama sürecinden başlayarak çıktı haline gelen faaliyetleri
sınıflandırmaktadır. Bu yaklaşım; ürün sabitken, üretim aşamalarının, ilgili ürüne kattığı
süreçlerle birlikte, yarattığı ek değerin, nerede, nasıl gerçekleştiğini göstermektedir. Fakat ilgili
sektörün, diğer sektörlerle olan ilişkisini, dolayısı ile tüm ekonomi de yaratılan katma değeri tam
olarak açıklayamamaktadır. İkincisi, doğrudan geri bağlantı etkisi ile gerçekleştirilen hesaplama
yöntemidir. Bu yöntemde, sektörlerin toplam üretimlerinden, ara mallar için yapılan ödemelerin
çıkarılması gerekmektedir. Ancak önemli bir ikilem ortaya çıkmaktadır. Çünkü katma değer
katsayısının yüksek olması, ilgili sektörün doğrudan geri bağlantı katsayısının düşük olması
anlamına gelirken, katma değer katsayısının düşük çıkması ise tersi durumu
göstermektedir. Üçüncü yöntem ise Leontief ters matris aracılığı ile hesaplanan toplam geri
bağlantı etkisidir. Leontief bu yöntemle ikinci yöntemde oluşan açmaza çözüm getirmiştir. Bu
çalışmada, üçüncü yöntem esas alınmakta olup hesaplama için OECD tarafından en son
yayınlanan girdi-çıktı tablosu kullanılmaktadır. Türkiye’de sanayi sektörünün katma değer
zinciri şu şekildedir; “kok ve rafine petrol ürünler”, "elektrikli ekipman", “gıda ürünleri, içecekler
ve tütün”, “ana metal”, “orman ve mantar ürünler”, “kauçuk ve plastik ürünler”, “diğer metalik
olmayan mineral ürünler”, başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat,”, “tekstil, tekstil
ürünleri, deri ve ayakkabı”, “kağıt ürünleri” ve basım”, “başka yerde sınıflandırılmamış imalat;
makine ve teçhizatın onarım ve montajı”, “fabrikasyon metal ürünler”, “ilaç, tıbbi kimyasal ve
botanik ürünler”, “kimyasal ve kimyasal ürünler”, “bilgisayar, elektronik ve optik cihazlar”
Anahtar Sözcükler: Türkiye Ekonomisi, İmalat Sanayisi, Katma Değer Zinciri
ADDED VALUE CHAIN OF MANUFACTURING INDUSTRY IN TURKISH
ECONOMY
There are various methods when examining the added value chain of the sectors. The first of
these methods is the value chain of Porter (1985). It is used to determine the economic and
technological activities of a product or service and to determine the important links between each
activity. In short, it categorizes the activities that start from the process of providing inputs and
become outputs. This approach shows where and how the additional value it creates is realized,
together with the processes that the production stages add to the relevant product while the
product is stationary. However, it cannot fully explain the relationship of the relevant sector with
other sectors, and therefore the added value created in the whole economy. The second is the
calculation method with direct backward effect. In this method, payments made for intermediate
goods must be subtracted from the total production of the sectors. However, an important
dilemma arises. Because a high added value coefficient means a low direct backward coefficient
of the relevant sector, while a low added value coefficien indicates the opposite situation. The
third method is the total backward effect calculated via the Leontief inverse matrix. With this
method, Leontief brought a solution to the stalemate that occurred in the second method. In this
study, the third method is taken as basis and the latest input-output table published by OECD is
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used for calculation. The added value chain of the industrial sector in Turkey is as follows; “coke
and refined petroleum products”, “electrical equipment”, “food products, beverages and
tobacco”, “basic metals”, “wood and products of wood and cork”, “rubber and plastics products”,
“other non-metallic mineral products”, machinery and equipment, nec “textiles, textile products,
leather and footwear”, “paper products and printing”, “manufacturing nec; repair and installation
of machinery and equipment”, “fabricated metal products”, “ pharmaceuticals, medicinal
chemical and botanical products”, “chemical and chemical products”, “computer, electronic and
optical equipment”
Keywords: Turkish Economy, Manufacturing Industry, Added Value Chain
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THE PILOT SURVEY OF GENERAL PRACTITIONIER’S FIRST LINE
TREATMENT PREFERENCES FOR PATIENTS WITH INSOMNIA
Paulina ČEKANAUSKAİTĖ
Lithuanian University of Health Sciences, Faculty of Medicine, Kaunas, Lithuania
Rūta MİNELGAİTĖ
Lithuanian University of Health Sciences, Faculty of Medicine, Kaunas, Lithuania
Aurimas RAPALAVİČİUS
Hospital of Lithuanian University of Health Sciences Kaunas Clinics, Department of Family
Medicine, Kaunas, Lithuania
Worldwide, poor sleep complaints are numerous and frequent in the general population.
Insomnia is a common sleep problem with many people seeking medical attention from general
practitioners (GPs) whose clinical response usually is limited. The management of insomnia can
be non-drug treatment or drug treatment. Each of these treatment tactics has advantages and
disadvantages that must be considered when choosing treatment. Furthermore, a patient of GPs
can be redirected to a specialist such as psychologist, psychiatrist or neurologist. This pilot study
aims to investigate GPs tactics of management when insomnia is newly diagnosed.
We collected and analyzed data from survey answers of 16 GPs, who work in different private
clinics in Klaipėda, Lithuania.
Most GPs used combinated management of insomnia (n=9, 56.2 %) which included drug therapy,
non-drug therapy and in some cases a consultation with a specialist. The frequency of GPs who
suggest non-drug therapy was higher (n=5, 31.25 %) compared to those who immediately redirect
a patient to a specialist (n=3, 18.75 %). There were no GPs who would prescribe drug based
treatment only.
This survey showed how new cases of insomnia are usually managed in Lithuania’s primary
medical care clinics. Most GPs in Klaipeda, Lithuania used combined insomnia therapy which
includes non-drug and drug treatment at the same time. GPs have to choose the most efficacious
treatment for insomnia according to guideline recommendations. Further research is required to
improve the quality of Lithuanian medical clinical practice in treating insomnia.
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ÖĞRETMEN ADAYLARININ KALP KAPAKÇIKLARINDAN ESİNLENEREK
TASARLADIKLARI TEKNOLOJİK ÜRÜNLERLE İLGİLİ ÇİZİMLER
Tuba GÖKGÖZ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi/Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Yüksek Lisans Öğrencisi
Doç. Dr. Mehmet YAKIŞAN
Ondokuz Mayıs Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Biyoloji Eğitimi, Samsun/Türkiye
ORCİD NO: 0000-0002-5359-2826

Son yıllarda fen eğitiminde öğrencilerin sadece konularla ilgili teorik bilgileri öğrenmeleri yeterli
görülmemektedir. Fen eğitiminde öğrencilerden öğrendikleri teorik bilgiler ile günlük hayat
arasında bağlantılar kurmaları ve mümkünse bu bilgilerini kullanışlı bir ürüne dönüştürmeleri ya
da var olan bir ürünü geliştirmede kullanabilecek bireyler olarak yetişmeleri hedeflenmektedir.
Bu açıdan bakıldığında canlılarla ilgilenen biyoloji konularında öğrencilerin öğrendikleri canlı
yapılarından ve bu yapıların çalışma mekanizmalarından esinlenerek teknolojik ürün
tasarlamaları son derece önemlidir. Bu çalışmanın amacı üniversitede öğrenim gören öğretmen
adaylarının kalp kapakçıklarının yapısı ve çalışma mekanizmasından esinlenerek tasarlamayı
düşündükleri teknolojik ürünlerle ilgili yaptıkları çizimleri analiz etmektir. Çalışmaya biyoloji
öğretmenliğinde farklı sınıflarda öğrenim gören 34 öğretmen adayı katılmıştır. Öğretmen
adaylarına kalbin yapısı tanıtılırken kalpte kulakçık ve karıncıklar arasında yer alan kapakçıkların
yapısı ve çalışma mekanizması ile ilgili animasyonlar izletilmiştir. Ayrıca bu kapakçıkların
çalışma mekanizmasından yola çıkılarak günlük hayatta kullanılan bazı araç gereçlerle ilgili
örneklere yer verilmiş ve bu ürünler ile kalp kapakçıkları arasında benzerlik ve farklılıklar
öğretmen adayları ile tartışılmıştır. Daha sonra öğretmen adaylarından kapakçıkların yapısı ve
çalışma mekanizmasından yararlanılarak günlük hayatta kullanabilecek ne tür teknolojik ürünler
tasarlanabileceğini düşünmeleri ve tasarlamayı düşündükleri ürünlere ait çizimler yaparak
açıklamaları istenmiştir. Öğretmen adaylarının kalp kapakçıklarından esinlenerek tasarlamayı
düşündükleri teknolojik ürünlere ait çizimler arasında benzer fonksiyonlara sahip ürün çizimleri
bir araya getirilerek gruplandırılmış ve analiz edilmiştir. Aynı grup içerisinde yer alan çizimlerde
kendi arasında alt kategorilere ayrılmıştır. Her kategori ile ilgili frekans ve yüzdeler hesap
edilmiştir. Öğretmen adaylarının yapmış olduğu çizimler incelendiğinde, çizimlerin 5 ana
kategoride toplandığı tespit edilmiştir. Bu kategoriler;11 kişi günlük yaşamda kullanılabilen araç
gereçler, 9 kişi içindekinin dökülmesini önleyen kap olarak kullanılabilen araç gereçler, 7 kişi
süzme/filtreleme gerçekleştiren araç gereçler, 6 kişi önleyici-uzaklaştırıcı araç gereçler ve 1 kişi
da sağlık araç gereçleri ile ilgili ürün çizimi yaptığı anlaşılmıştır. Öğretmen adaylarının çizimleri
ile ilgili tablo hazırlanmış örnek çizimlere yer verilerek açıklanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Öğretmen adayları, kalp kapakçıkları, çizimler
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TÜRKİYE’DE EĞİTİM TARİHİNİN SOSYOLOJİK ANALİZİ
SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF THE HISTORY OF EDUCATION IN TURKEY
Prof. Dr. H. Eylem KAYA
Prof.Dr.,Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü
Orcid: 0000-0003-0736-5662
Duygu DOĞAN
Süleyman Demirel Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü,Sosyoloji Anabilim Dalı
Orcid: 0000-0003-2497-1998

ÖZET
Gelecek nesillerin ruh ve fikir dünyalarının geliştirilmesinde toplumu oluşturan temel kurumların
başında eğitim gelmektedir. Toplumsal bütünlüğün ve kültürün nesilden nesile aktarımı için
eğitime olan ihtiyaç eskiden de olduğu gibi günümüzde de önemini korumaktadır. Bu bağlamda
ülkelerin kendi dinamiklerine uygun eğitim politikaları geliştirdiklerini gözlemlemekteyiz. Uzun
vadeli olması kabul edilen bu politikaların sosyolojik, psikolojik ve felsefi temeller üzerinde
tutarlılıkla ilerleyebilmesi ön görülmektedir. Küreselleşen dünyada gelişmiş bir toplum
olabilmek ve varlığını sürdürebilmek için ülkelerin eğitim reformuna önem vermeleri ve hayata
geçirmeleri gerekmektedir.Günlük hayatta eğitimin sosyal bir gereklilik olduğunu
düşündüğümüzde ülkelerin,özellikle rekabet ortamından kendini kurtarabilmesi için donanımlı
bireyler ve insan gücüne ,kaliteli eğitim anlayışına, okullaşma oranlarını arttırmasına,
tutarlı,işlevsel ve uzun vadeli eğitim hedeflerine sahip olması kaçınılmaz olmalıdır.Eğitime
yapılan yatırımlar ve öncelikler, modern hayatta bir ülkeye beraberinde, üretkenliği, daha fazla
bilgi ve beceri kazandırmayı, ekonomik büyümeyi ve gelişmeyi getirmektedir.
Bu çalışmanın hedefi; Türkiye’de eğitim tarihinin sosyolojik analizi olup, Türkiye Cumhuriyeti
mevcut hükümetin eğitim politikaları, eğitim ile ilgili öne çıkan fikirler, şuralar ışığında yapılan
sistem değişikliklerini incelemektir. Araştırma yöntemi olarak mevzuat ve literatür taraması
üzerinden yaptığımız çalışmamızda öncelikle eğitimin tanımı ve önemi üzerinde durulmuş olup,
eğitim politikası nedir konusuna değinilerek Cumhuriyet öncesi ve sonrası eğitim politikaları ve
sistemleri üzerinde durulmuştur. Köy Enstitüleri ve Atatürk’ün eğitime bakış açısı incelenerek
hükümetlerin eğitim politikaları özellikle de 2000’li yıllardaki eğitim sistemleri
karşılaştırılmıştır. Sonuç ve öneri kısmında ise ülkemizin içinde bulunduğu sosyo ekonomik,
siyasi ve kültürel durumu göz önüne alınarak uzun vadeli eğitim politikalarının olması yönünde
çıkarımlarda ve önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar kelimeler: Eğitim,eğitim poltikaları,Köy Enstitüleri

ABSTRACT
Education is the foundation of the community in the development of the spirit and idea worlds
of future generations. Education, which is necessary for the transfer of social integrity and culture
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from generation to generation, maintains its importance today as it was in the past In this context,
we observe that countries develop education policies in line with their own dynamics. It is
foreseen that these policies, which are considered to be long-term, can progress consistently on
sociological, psychological and philosophical foundations. In order to be a developed society and
to maintain its existence in the globalizing world, countries should attach importance to education
reform and implement it. When we think that education is a social necessity in everyday life, it
must be inevitable to achieve a quality education approach, to increase the well-equipped
individuals and education rates to free themselves from the competitive environment and have
functional and long-term consistent training goals. Because investments and priorities in
education bring productivity, more knowledge and skills, economic growth and development to
a country in modern life. The aim of this study is; It is a sociological analysis of the history of
education in Turkey and the education policies of the Government of the Turkish Republic are
to examine the system changes made in the light of prominent ideas about education.As a
research method, ıt is focused on the definition and importance of education in our study, which
we conducted on the legislation and literature review and emphasized is on the issue of education
policy, pre-republic and post-republic education systems. By examining the Village Institutes
and Atatürk's perspective, the education policies of the governments, especially the education
systems in the 2000s, compared.In the conclusion and proposal, the implications and suggestions
for long-term education policies have been made, taking into account the socio-economicpolitical and cultural situation that our country is in.
Key words: Education, education policies, Village Institutes

847

VII. INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
April 22-24, 2022, Antalya, Türkiye

THE EFFECT OF GUERILLA MARKETING ACTIVITIES ON PURCHASE
INTENTION
Asst. Prof. Bekir ÖZKAN
Bursa Technical University, Faculty of Humanities and Social Sciences,
Merve GAGA
Bursa Technical University, Postgraduate Education Institute,
ABSTRACT
Guerilla marketing activities are activities that in addition to small businesses, big businesses
have also started to use, that can be made real with low budgets, and that are more about
imagination. The purpose of this study is to research the consumers’ perceptions and attitudes’
effect on the purchase intention toward guerilla marketing activities. In this direction, the effect
of adverts toward guerilla marketing on purchase intention with factors such as creativity, clarity,
humor, emotional arousal, and surprise is researched. For this purpose, data from 361 people are
analyzed with the SPSS program. According to the gathered data, while the creativity, humor,
emotional arousal, and surprise have a positive and meaningful effect on purchase intention;
clarity does not have any effect on purchase intention.
Keywords: Guerilla, Guerilla Marketing, Purchase Intention
INTRODUCTION
In today’s intense competition conditions, businesses have to develop different marketing
strategies to keep on existing on the market and be one step ahead of their competitors. Among
these marketing strategies developed, guerilla marketing tactics have an important position.
Guerilla marketing tactics are tactics that can usually be done by marketeers with a low budget,
yet have a vast effect on people.
The guerilla marketing concept has been used for the first time by Jay Conrad Levinson in the
80s (Levinson 1984). The guerilla marketing concept is an example of terminology about military
and war being used in the marketing field (Baltes and Leibing 2008). The guerilla marketing
strategy most preferred by small firms is stealing key accounts of the market leaders, and the
least preferred is intense and irregular promotion activities (Vutete and Vutete 2016).
According to Tam and Khoung (2015), guerilla marketing is discussed in terms of sub-factors
such as creativity, clarity, humor, emotional arousal, and surprise. Tam and Khoung (2015)
researched the effect of consumer perceptions toward guerilla adverts on purchase intention.
According to the gathered data, creativity, emotional arousal, and clarity are effective on
purchase intention, and humor and surprise are not effective on purchase intention.
Powrani and Kennedy (2018) with the study they made toward graduate students approached the
effects of guerilla marketing in seven aspects such as newness, esthetics, relevance, clearness,
humor, emotional arousal, and surprise; and researched the effect of these cases on purchase
intention. As a result, they observed that in guerilla marketing, newness, esthetics, relevance,
clearness, humor, emotional arousal, and surprise factors affect purchase intention positively.
Diaa (2017), on the study they made, analyzed the effects of demographical variables on guerilla
marketing on purchase intention. As a result, they observed that women have a higher purchase
intention than men and that there isn't any meaningful relationship between the age factor and
purchase intention. According to another result obtained from the same study, advert creativity,
clearness, humor, emotional arousal, and surprise have an important effect on purchase intention.
In another study, brand loyalty of guerilla marketing and its effect on purchase intention is
analyzed. According to the study results, while humor doesn’t have a positive effect on purchase
intention, newness, surprise, esthetics, relevance, humor, and emotional arousal do have a
positive effect( Yıldız 2017)

848

VII. INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
April 22-24, 2022, Antalya, Türkiye

Oyman and Ozer (2018), in the study they made, did a comparison of ambient advertisement,
one of guerilla marketing activities, and print advertisement, a traditional advertisement; and
evaluated the attitude and general belief toward the adverts. According to the results of the study,
it is determined that ambient adverts are more effective than print adverts in terms of surprise
perceived surprise, and the attitude toward advert.
Spahic and Parıltı (2019), in the study they made, researched the differences in demographical
factors between guerilla marketing communication and traditional marketing communication. As
a result, they reached the conclusion that the guerilla marketing method is a more efficient
communication method, and the traditional marketing method is a higher-cost communication
method that doesn’t give good results.
Semiz and Aksoy (2019) evaluated the attitude and attention toward guerilla marketing and
guerilla marketing adverts. According to the gathered findings, the level of attitude and attention
toward guerilla adverts is higher than in traditional adverts. Milak and Dobrinic (2017), in the
study they made, reached the conclusion that guerilla marketing is defined as attention-grabbing,
creative, and unusual.
Gökerik et al. (2018), in the study they made, analyzed the effect of guerilla marketing activities
on social media on brand image. According to the results they gathered, guerilla marketing
activities on social media have a positive effect on brand image in both functional and symbolic
ways. Uzunoglu et al. (2019), according to the study they made, observed that in the messages
advert obtains, side meanings affect the target audience rather than the core meaning.
Dinh and Mai (2015), in the study they made, reached to the conclusion that creativity has a
strong effect on mouth-to-mouth communication intention both directly and indirectly. Also, the
surprise factor of guerilla marketing affects consumer behaviors both directly and indirectly.
Similarly, message reliability in guerilla marketing plays a meaningful middle-man role and as a
result, the clarity of the message has an indirect effect on mouth-to-mouth communication.
Shakeel and Khan (2011), in the study they made, researched the effect of guerilla marketing on
consumer perception. According to the results they gathered, guerilla marketing has an important
effect on consumer perception. Walia and Singla (2017), in the study they made, analyzed the
effect of guerilla marketing strategies on purchase intention and reached the conclusion that a big
part of consumers are affected by guerilla marketing methods made for smartphones.
Vinodini and Phil(2018), in the study they made, focused on the success of small-scale
businesses’ guerilla marketing methods. According to the result they obtained, in the case that
the seller’s presentation of the products is very good, the attention of the consumer is immediately
grabbed. Also, because the charm factor of guerilla marketing is high, it maintains its freshness
in the mind of the consumers.
According to the result of another study that the effect of guerilla marketing activities on purchase
intention is analyzed, it is found that guerilla adverts have a significant effect on consumers'
purchase behavior (Nawaz et al. 2014).
METHODOLOGY
The Purpose and the Method of the Study
The purpose of this study is to specify the effect of consumers' perceptions and attitudes toward
guerilla adverts on purchase intention. With the survey developed for this purpose, data is
gathered with the convenience sampling method. This study includes individuals over the age of
18. The survey form is prepared online and has been given to the participants online.
The survey form consists of 7 parts. In the first part, questions to gather the participants’
demographic information are asked. In the 2nd, 3rd, 4th, 5th and 6th parts, 16 advert examples
that are determined according to guerilla adverts are shown to participants and they are asked to
answer the statements regarding guerilla adverts. Said adverts are analyzed in factors of
creativity, clarity, humor, emotional arousal, and surprise. In the last part, statements to identify
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the purchase intention are used. It is asked from participants to evaluate the formed statements
with the 5 point Likert scale (1-Strongly Disagree, 2-Disagree, 3-Neither Agree nor Disagree, 4Agree, 5-Strongly Agree). The scale used in the study is adapted from the one in the study Tam
and Khuong made (2015).
For the analysis of the gathered data in the study, the SPSS 26 program is used.
Reliability of the Scales
To identify the reliability of the scales used in the study, Cronbach’s Alpha values are checked.
According to the results, creativity, clarity, humor, and purchase intention scales’ reliability
coefficients are, in order, 0.913, 0.836, 0.846, 0.918. The reliability coefficients of emotional
arousal and surprise scales are 0.604, 0.582. Since the reliability coefficients of creativity, clarity,
humor, and purchase intention scales are between 0.80-1.00, they are highly reliable, Since the
reliability coefficient of the emotional arousal scale is between 0.60-0.80, they are moderately
reliable. Since the reliability coefficient of the surprise scale is between 0.40-0.60, they are lowly
reliable (Özdamar 2002; Kılıç 2016).
Hypothesises of the Study
H1: Creativity is effective on purchase intention.
H2: Clarity is effective on purchase intention.
H3: Humor is effective on purchase intention.
H4: Emotional arousal is effective on purchase intention.
H5: Surprise is effective on purchase intention.

FINDINGS
Findings gathered at the extent of the study are given in the tables below. The demographic
qualities of participants are shown in Table 1.
Table 1; Demographic Findings
Gender

Income

Education

Female
Male
Total
0-2000 TL
2001-4000 TL
4001-6000 TL
6001 and above

f
252
109
361
217
86
34
24

%
69,8
30,2
100,0
60,1
23,8
9,4
6,7

Total

361

100,0

17

4,7

109
43
173

30,2
11,9
47,9

19

5,2

361

100,0

Primary
School
Graduate
High School Graduate
Associate’s Degree
Graduate Degree
Postgraduate
and
Doctorate Degree
Total

Marital
status

Age

Occupation

Married
Single
Total
18-24
25-30
31 and above
Toplam
Unemployed(Doesn’t
work)
Public
Private Sector
House Wife
Retired
Student
Other
Total

f
74
287
361
203
96
62
361

%
20,5
79,5
100,0
56,2
26,6
17,2
100,0

82

22,7

30

8,3

80
21
4
132
12
361

22,2
5,8
1,1
36,6
3,3
100,0

When demographical findings are looked at, 69.8% of participants are female, 30.2% are male.
47.9% of participants have a graduate degree, 30.2% are high school graduates, and 11.9% have
an associate's degree. 36.6% of the occupation group are students, 22.7% are
unemployed(doesn’t work), and 8.3% are public workers. From the age group, 56.2% are 18-24,
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26.6% are 25-30, 17.2% are 31 and above. Of the participants, 79.5% are single, 20.5% are
married. And the income group are 60.1% are 0-2000 TL, 23.8% are 2001-4000 TL, 9.4% are
4001-6000 TL, 6.7% are 6001 and above.
Regarding guerilla marketing, creativity, clarity, humor, emotional arousal, and surprise factors
and averages of purchase intention are given in Table 2.
Table 2; Demographic Variables Average
Gender
Female
Male
Marital Status
Married
Single
Income
0-2000 TL
2001-4000 TL
4001-6000 TL
6001 and above
Education Status
Primary School Graduate
High School Graduate
Associate’s Degree
Graduate Degree
Postgraduate Degree
Doctorate Degree
Age
18-24
25-30
31 and above
Occupation
Unemployed (Doesn’t
Work)
Public
Private Sector
House Wife
Retired
Student
Other

Creativity

Clarity

Humor

Emotional
Arousal

Surprise

Purchase
Intention

3,2368
3,0696

3,4794
3,3394

3,4425
3,2500

3,1647
2,9358

3,0026
2,7890

2,9259
2,8211

3,1791
3,1882

3,3243
3,4662

3,2838
3,4103

3,2196
3,0636

3,0901
2,8990

3,0315
2,8589

3,1843
3,2539
3,1225
3,0917

3,4516
3,3721
3,5529
3,6400

3,4124
3,3198
3,4559
3,3500

3,0530
3,1599
3,3235
3,0250

2,9078
2,9884
3,1471
2,6667

2,8095
3,1105
3,0098
2,5000

2,7255
3,0833
3,2558
3,2909
3,0521
3,2222

2,8588
3,2917
3,4512
3,5503
3,7875
3,4000

3,0000
3,3257
3,4884
3,4480
3,2344
3,3333

2,9412
2,9839
3,2326
3,1546
3,0313
3,0000

2,5882
2,8440
3,0078
3,0019
3,0417
3,1111

2,7647
2,9862
2,9574
2,8622
2,5417
3,1111

3,2188
3,1749
3,0927

3,4808
3,4681
3,2710

3,3916
3,4176
3,2944

3,0837
3,0824
3,1210

2,9261
2,9158
2,9946

2,9015
2,8150
2,9731

3,1138

3,4610

3,4116

2,9787

2,8740

2,7622

2,9444
3,2479
3,1944
2,6458
2,6875
2,6875

3,5733
3,3550
3,4476
2,9000
2,6167
2,6167

3,2500
3,3188
3,4762
3,1250
2,7708
2,7708

2,9167
3,1813
3,3810
3,1875
2,5833
2,5833

2,7444
3,0167
3,4127
2,8333
2,5000
2,5000

2,5722
3,1625
3,1667
2,7083
2,5000
2,5000

According to Table 2, from women's and men's creativity, clarity, humor, emotional arousal,
surprise, and purchase intention variables, the variable with the highest average is the clarity
variable. When the averages of income groups are analyzed as well, from the six variables, the
variable with the highest average is the clarity variable.
When average values of education statuses are analyzed, in graduate degree, postgraduate degree,
doctorate degree groups, from the six variables, the variable with the highest average is the clarity
variable; in primary school graduate, high school graduate, associate’s degree groups, from the
six variables, the variable with the highest average is humor variable.
When average values of age groups are analyzed, in 18-24 age groups and 25-30 age groups,
from the six variables, the variable with the highest average is the clarity variable; while in 31
and above age groups, from the six variables, the variable with the highest average is humor
variable.
When average values of occupation groups are analyzed, in unemployed (doesn’t work), public,
and private sector groups, from six variables, the variable with the highest average is the clarity
variable; while in housewife, student, and other groups, from six variables, the variable with the
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highest average is humor variable. When average values of the retired group are analyzed, from
six variables, it is observed that the variable with the highest average is the emotional arousal
variable.
Table 3; Normal Distribution Table
Creativity
Clarity
Humor
Emotional arousal
Surprise
Purchase intention

Average
3,1863
3,4371
3,3843
3,0956
2,9381
2,7957

Standard Deviation
0,85162
0,85652
0,92868
0,76617
0,80710
0,95200

Skewness
-0,364
-0,839
-0,310
-0,336
-0,232
-0,144

Kurtosis
0,358
0,765
-0,141
0,563
0,365
-0,310

Normal distribution test is made before getting to parametric tests. When table 3 is analyzed,
since skewness and kurtosis values are between -1.50 and +1.50, data show normal distribution
(Tabachnick and Fidell 2012).

Table 4; The Effect of Guerilla Marketing Activities on Purchase Intention-Regression Analysis
ANOVA
Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig. (p)

Regression

165,414

5

33,083

73,011

,000

Residual

160,857

355

0,453

Total

326,27

360

When Table 4 is analyzed, p<0.05 shows that the model is meaningful. Creativity, clarity, humor,
emotional arousal, and surprise affect the purchase intention significantly.
Tablo 5; The Effect of Guerilla Marketing Activities on Purchase Intention -Coefficients
Unstandardized
B

Coefficients
Std. Error

Standardized
Coefficients
Beta

t

Sig.
(p)

(Constant)
creativity
clarity

-,030
,206
-,060

,173
,058
,054

,185
-,054

humor
emotion
arousal
surprise

,223
,363

,060
,080

,201

0,065

Tolerance

VIF

,218
,293

-,172
3,558
1,111
3,740
4,522

,863
,000
,267

,516
,595

1,939
1,680

,000
,000

,410
,332

2,437
3,013

0,171

3,088

,002

,454

2,201

H1 (β=,206; p=,000), H3 (β=,223; p=,000), H4 (β=,363 p=,000), and H5 (β =,201; p=,002)
hypothesises’ p values are p<0.05 and therefore creativity, humor, emotional arousal, and
surprise affected the purchase intention significantly. According to these results, H1, H3, H4, and
H5 hypothesises are accepted. H2 hypothesis (β=-060; p=,267) is denied. So clarity isn’t effective
on purchase intention.
RESULTS AND SUGGESTIONS
The purpose of this study is to reveal the effect of guerilla marketing activities on consumers’
purchase intention.
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In this direction, adverts made as guerilla marketing are shown to participants and they are asked
to evaluate in terms of creativity, clarity, humor, emotional arousal, and surprise factors. In
addition, the effect of these 5 factors on purchase intention is analyzed.
According to the obtained results, gender, marital status, and income groups have the clarity
variable as the variable with the highest average. According to another result, people with
primary school, high school, and associate’s degrees evaluate guerilla adverts humorous more;
people with graduate, postgraduate, and doctorate degrees find guerilla adverts more clear.
According to the results, it could be said that the higher the education status gets, the clarity of
guerilla adverts increases; and the lower the education status gets, the more humorous guerilla
adverts are perceived.
Also, when participants are evaluated in terms of age, the higher the age gets, guerilla adverts are
more evaluated as in humor. When evaluated in terms of occupation, it is seen that clarity and
humor become prominent also. As a result, when all demographical variables are evaluated in
terms of five variables regarding guerilla adverts, it is seen that clarity and humor have high
averages.
According to another result gathered in the study, creativity, humor, emotional arousal, and
surprise factors of adverts regarding guerilla marketing affect purchase intention positively. The
clarity factor however has no effect on purchase intention. Thus, even though the average of
clarity factor is high, it could be said that it has no effect on purchase intention.
It is known that in our day guerilla marketing activities are a used tactic not only by small firms
but also by big firms. To introduce the products of firms, to advertise, utilizing guerilla marketing
activities will provide an important advantage. For people who will do studies on the subject,
analyzing the different ways of guerilla marketing, and different guerilla methods, the effect it
has on consumers of different socio-demographical qualities is suggested in terms of the variety
of gathered results.
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ŞAİRƏ XURŞUDBANU NATƏVANIN BƏDİİ İRSİ
Mərdan Məmmədov
Gəncə Dövlət Universiteti

Çoxəsrlik tarixə malik olan Azərbaycan ədəbiyyətında xüsusi yeri olan və bu il anadan
olmasının 190 ili tamam olan Xurşudbanu Natəvanın (1832-1897) həm də rəssam və dekorativsənət ustası kimi tanınması çoxlarına məlum məsəldir. Bununla belə şairin bədii irsi arxada qalan
illər ərzində arzulanan səviyyədə araşdırılmamışdır. Belə ki, onun ərsəyə gətirdiyi əsərlər
Azərbaycan təsviri sənətinin keçid mərhələsinə təsadüf etdiyindən, müxtəlif janrlı bu qrafika
nümunələrinin daşıdığı estetikanın milli rəssamlığımızın inkişafında hansı yer tutduğunu
müəyənləşdirmək duyulası önəm kəsb edir.
Əgər onun bioqrafiyasına işıq salmalı olsaq, onda sonuncu Qarabağ xanı
Mehdiqulu xanın övladı olan Natəvan Azərbaycan tarixində “Xan qızı” ayaması-ləqəbi ilə
xatırlanması, bilavasitə, zamanında onun el arasında işıqlı əməllər sahibi kimi tanıması olmuşdur.
Tarix onun Qafqazda, o cümlədən Bakıda səfərdə olan məşhur fransız yazıçısı Aleksandr
Dümaya özünün qonagı heyrətə gətirən tikmələrini bagışlaması faktını yaşatmaqdadır. Bütün
bunların bütün mənalarda onun yaradıcılığına təsir etdiyi birmənalıdır...
Deyilənə görə o, sənətin sirlərini ona həm də ilk təhsil verən bibisi Gövhər xanımdan
öyrənibmiş. Eyni zamanda həm də lirik şeirlər ədəbi yaradıcılıqla məşğul olan Natəvan tədricən
şeirlərinin toplandığı albomun səhifələrini həm də çəkdiyi rəsmlərlə bəzəməyə başlamışdır.
Beləcə, bu onun geniş ictimaiyyətə də məlum olan “Gül dəftəri”nin yaranmasını şərtləndirmişdir.
Şairənin ədəbi və bədii yaradıcılığının qovuşağı olan bu dəftər, hər kəsə onun sənət dünyasını
duymağa imkan verir.
Xurşudbanu Natəvanın bədii irsindən söz açanda, həm də onu yaşadığı dövrün necəliyini
də nəzərdən keçirməyə ehtiyac duyuruq. İlk növbədə xatırladaq ki, orta əsrlərdə duyulası tərəqqi
mərhələsini yaşamış Azərbaycan miniatür rəssamlıgı XVIII-XIX əsrlərdə yeni – Avropa və
Rusiyadan gəlmə bədii ənənələrlə qovuşmaqla, yeni estetika ilə fərləndiyini nümayiş etdirməkdə
idi. Elə Şuşada yaşayıb-yaradan rəssamlar birbaşa Avropa ənənələrinə tapınmasalar da, onların
çəkdiyi divar rəsmlərində və kitab tərtibatlarında miniatürün yeni təzahür forması olan “Qacar
üslub”undan geniş istifadəni müşahidə etmək olardı. Rəssamlıgın müxtəlif sahələrində çalışan
Mir Möhsün Nəvvab, Usta Qəmbər Qarabagi, onun qardaşı Səfər və oglu Şükürlə yanaşı
Xurşudbanu Natəvanın da səmərəli fəaliyyətində özünəməxsusluq nümayiş etdirmək istəyi
qabarıq duyulurdu.
Bununla belə Natəvan xanımın çəkdiyi rəsmlər bədii həllinə görə o dövrdə yaradılan
təsviri sənət nümunələri arasında özünəməxsuslugu ilə seçilir desək, həqiqəti ifadə etmiş olarıq.
Şairənin rəsamlıq irsi də olduqca maraqlıdır. Belə ki, onun ərsəyə gətirdiyi qrafik əsərlər XIX əsr
Azərbaycan təsviri sənətinin inkişaf tarixini özünəməxsus bədii xüsusiyyətlərlə yeniləşdirib.
Təbii ki, onun bədii irsi təkcə “Gül dəftəri” ilə məhudlaşmır. Belə ki, müstəqillik illərində onun
həm də ayrıca vərəqlərdə çəkdiyi qrafik nümunələr də üzə çıxarılmışdır. Şairənin bir çox yerli
və xarici ölkə muzeylərində isə bədii tikmə nümunələri saxlanılmaqdadır.
Onun ən çox əsərləri toplanan “Gül dəftəri” (1886) hazırda M.Füzuli adına Əlyazmalar
İnstitutunda saxlanılır. 227 səhifəlik bu albom sözün əsl mənasında Xurşudbanu Natəvanın fərdi
sənətkarlığını və gözəllik duyumunu özündə əks etdirir. Şeirlərlə müxtəlif janrlı rəsmləri
qoşalaşdıran rəssam-şair son nəticədə, oxucusunu və tamaşaçısını duyğuladıra biləcək bir bədii

855

VII. INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
April 22-24, 2022, Antalya, Türkiye

aura yarada bilmişdir. Əgər burada şairənin cəmisi on üç qəzəli yer alıbsa, əksinə, rəssamlıq işləri
isə say etibarilə çoxdur. Onun rəssamlıq istedadını özündə hifz edən bu qrafik işləri sulu boya və
karandaşla çəkilmişdir. Bu rəngli lövhələrdə daha çox güllər təsvir olumuşdur. Belə ki, Şuşanın
nəbatət aləmini özündə əks etdirən bu çoxsaylı güllər arasında qərənfil, qızılgül, bənövşə, lalə,
süsən, yasəmən və digərlərinə rast gəlmək mümkündür. Bunlardan əlavə albomda toplanmış
rəsmlərin bir qismi müxtəlif mənzərələrə və ayrı-ayrı bitkilərə həsr olunmşdur.
Ümumi sayı otuza çatan bu rəsmlərin başlıca bədii xüsusiyyəti əsvirlərin naturadan
çəkilməsidir. Həm reallığı, həm də inadırıcılığı ilə diqqət çəkən bu lövhələrdə müəllifin icra
sənətkarlığı duyulandır. Həmin qrafik rəsmlərə ovqat daşıyıcılığının hakim olması da şairənin
şeirlərində lirikanın daha çox duyulması ilə həmahənglik təşkil edir. Başqa sözlə desək,
Xurşudbanu Natəvan öz rəsmlərində də əhval-ruhiyyə ifadəçisidir.
Zamanına görə daha çox XIX əsrin son rübündə ərsəyə gətirilən müxtəlif janrlı bu
rəsmlərdə ənənə və müasirliyin vəhdət halında təqdim oluduğunu deməliyik. Bunu rəssamın
çəkdiyi real gül-çiçəyı həm də stilizə etməsi ilə təsdiqləmək olar. Bir çox hallarda lakonik biçim
alan bu nəbati varlıqların bədii təcəssümündə gülün gerçəkçiliyinə atılan bədii improvizə
yaddaqalandır. Bir çox hallarda gül təsvirlərinin işıqlı-neytral fonda görüntüyə gətirilməsi
müəyyən qədər qədim miniatür bədii ənənələri ilə səsləşir ki, bu da əənənin davam etdrilməsi
kimi qəbul oluna bilər. Natəvan xanımın çəkdiyi “Süsən”, “”Qərənfil”, “Lalə”, “Qızılgül” və
“Üzüm salxımı” kimi rəsmlərdə naturaya - “cansız əşyaar”a göstərilən münasibətdə, o vaxtlar
Azərbaycan rəssamlığında yer almayan natürmort janrının işartılarını görmək mümkündür.
Rəssamın fəaliyyəti dövründə milli təsviri sənətimizin inkişafına xidmətlərindən biri də onun
bədii mənzərəsinə yeni məziyyətlər əlavə etməsi olmuşdur. Müəllifin bir çox əsərlərində əfsanəvi
- mifik obrazların yer almasını bunun göstəricisi hesab etmək olar.
Onun “Pərvanə və şam”, “Qərənfil”, “Qızılgül və bülbül”, “Quşlar” və digər
kompozisiyalarının yanında həmin zərif varlıqlara həsr etdiyi şeirlərini yerləşdirməs də məqsədli
olub, qədim əlyazma tərtibatı ənənələrinə özünəməxsus çalarlar əlavə etməsinə səy kimi qəbul
edilir.
Xurşudbanu Natəvanın bizim dövrə gəlib çatmış bədii irsinin timsalında onun flora aləmi
kimi, fauna aləminə də bələdçiliyi duyulur. Bu iki “dünya”nın təsvirində nümayiş etdirdiyi icra
sənətkarlığı isə onun realizm sənəti ənənlərini yaxşı bildiyindən xəbər verir.
Rəssamın artıq Azərbaycan təsviri sənətində möhkəmlənməkdə olan Qərb rəssamlıgəna
xas ifadə vasitələrindən geniş istifadə etməsini çəkdiyi müxtəlif mənzərələrdə də izləmək
mümkündür. Bu mənzərələr özündə həm ayrı-ayrı təbiət detallarını, həm də şəhər və dəniz
mənzərələrini Bakı və Tiflisə səfərləri zamanı çəkmişdir. Mənzərə janrında çəkilmiş bu əsərlərin
zamanına görə diqqətçəkən bədii məziyyəti onlarda perspektivanın və fəza dərinliyinin
özünəməxsus tərzdə ifadə olunmasıdır. Qeyd etdiyimiz həmin bədii məziyyətləri onun Qarabag
ünvanlı lövhələrlə yanaşı, “Bakı mənzərəsi”, “Daglara yol”, “Dəniz kənarı”, “Məscidli qala”,
“Sahil kənarında körpü” və s. mənzərələrində müşahidə etmək olar.
Əgər şairənin bioqrafiyasına diqqət yetirsək, onda onun bir çox mənzərələrini Tiflisdə oğlu Mehdiqulunun yanında olarkən işlədiyini söyləyə bilərik. Təbii ki, həmin mənzərələrin
başlıca motivlərini qədim Tiflisin gözoxşayan görüntüləri təşkil edir. Karandaşla çəkilmiş “Kür
qıragı”, “Narınqala”, “Metex qalası”, “Şeyx Sənan dagı” və “Müctəhid bagı” adlı mənzərələri
reallığı əks etdirdiyindən, bu gün onlar həm də tarixi əhəmiyyət daşıyırlar.
“Xan qızı” tərəfindən Şimal Qafqazın özünəməxsus landşaftının bənzərsizliyini hifz edən
başqa əsərlər də yaradılmışdır. Bunların arasında məşhur Şeyx Şamilin evinin və Qunib qalasının
rəsmi diqqət çəkir. Ehtimal etmək olar ki, bu rəsmlər şairənin həyat yoldaşı Xasay xan Usmiyevlə
birlikdə Dagıstana səfərləri zamanı çəkilib.
Natəvanın C.Cabbarlı adına Azərbaycan Dövlət Teatr Muzeyində qorunan dörd rəsm
əsəri də gül-çiçək motivli olmaqla, özünün ifadəli görünüşünə və incə rəng həllinə görə maraq
dogurur. Flora aləminin yaraşığı olan müxtəlif gülləri “Gül dəftəri”ndə olduğu kimi neytral fon-
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yerlikdə görüntüyə gətirən rəssam, bununla da onların cəlbediciliynə nail olmaqla, həm də
onların yaddaqalanlığını şərtləndirmişdir. “Bədii üslubu, ifaçılıq üsuluna görə Azərbaycan
incəsənətində tamamilə yeni, orijinal keyfiyyətlərə malik olan bu əsərlər realist mənzərə janrının
ilk nümunələri kimi böyük əhəmiyyətə malikdir” (1,214).
Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi Xurşudbanu Natəvan həm də dekorativ-tətbiqi sənətin
tikmə növü ilə məşğul olmuşdur. Zamanında müxtəlif funksiyalı bu tikmə nümunələri o vaxtlar
keçirilən nüfuzlu sərgilərdə uğurla nümayiş etdirilmişdir.1882-ci ildə təşkil olunan Ümumrusiya
sərgisində onun mahud üzərində qızıl-gümüş saplarla ərsəyə gətirdiyi tikmələr böyük tamaşaçı
marağına səbəb olmuşdu.
Natəvan xanımın belə işlərinin bir qismi hazırda Milli Azərbaycan Tarixi və Milli
Azərbaycan İncəsənət Muzeylərində saxlanılır. Deyilənə görə onun belə əl işlərindən biri də
fransız yazıçısı Aleksadr Dümanın ev muzeyində qorunur. Belə ki, rəssam-şairənin həyat yoldaşı
Xasay Usmiyev 1858-ci ildə məşhur yazıçı ilə Bakı görüşündən sonra ona Natəvanın ərsəyə
gətirdiyi muncuqlu tikmələrdən birini hədiyyə vermişdi...
Sonda yekun olaraq demək lazımdır ki, Xurşudbanu Natəvanın sənətin iki sahəsini əhatə
edən bədii irsi XIX əsr Azərbaycan incəsənətinin inkişafında dərin iz qoymuş nümunələrdir.
Onların rəng və saplarla ifadə olunmaqla, həm də yüksək icra sənətkarlığın daşıyıcısı olmaları,
uzaq-yaxın dövrün sənət estetikasını daşımaları, belə əsərlərin zamansızlığa qovuşduğunu
söyləməyə əsas verir.
Açar sözlər:lirika, poeziya, mənzərə, tikmə, nəbati, realizm, stilizə,
Keywords: lyrics, poetry, landscape, embroidery, flora, realism, stylized,
Anahtar Sözcükler: güfte, şiir, manzara, nakış, flora, gerçekçilik, stilize,
Ədəbiyyat.
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Xülasə.
Çoxəsrlik tarixə malik olan Azərbaycan ədəbiyyətında xüsusi yeri olan və bu il anadan olmasının
190 ili tamam olan Xurşudbanu Natəvanın (1832-1897) həm də rəssam və dekorativ-sənət ustası
kimi tanınması çoxlarına məlum məsəldir. Bununla belə şairin bədii irsi arxada qalan illər ərzində
arzulanan səviyyədə araşdırılmamışdır. Belə ki, onun ərsəyə gətirdiyi əsərlər Azərbaycan təsviri
sənətinin keçid mərhələsinə təsadüf etdiyindən, müxtəlif janrlı bu qrafika nümunələrinin daşıdığı
estetikanın milli rəssamlığımızın inkişafında hansı yer tutduğunu müəyənləşdirmək duyulası
önəm kəsb edir.
Deyilənə görə o, sənətin sirlərini ona həm də ilk təhsil verən bibisi Gövhər xanımdan
öyrənibmiş. Eyni zamanda həm də lirik şeirlər ədəbi yaradıcılıqla məşğul olan Natəvan tədricən
şeirlərinin toplandığı albomun səhifələrini həm də çəkdiyi rəsmlərlə bəzəməyə başlamışdır.
Beləcə, bu onun geniş ictimaiyyətə də məlum olan “Gül dəftəri”nin yaranmasını şərtləndirmişdir.
Şairənin ədəbi və bədii yaradıcılığının qovuşağı olan bu dəftər, hər kəsə onun sənət dünyasını
duymağa imkan verir. Bununla belə Natəvan xanımın çəkdiyi rəsmlər bədii həllinə görə o dövrdə
yaradılan təsviri sənət nümunələri arasında özünəməxsuslugu ilə seçilir desək, həqiqəti ifadə
etmiş olarıq. Şairənin rəsamlıq irsi də olduqca maraqlıdır. Belə ki, onun ərsəyə gətirdiyi qrafik
əsərlər XIX əsr Azərbaycan təsviri sənətinin inkişaf tarixini özünəməxsus bədii xüsusiyyətlərlə
yeniləşdirib. Təbii ki, onun bədii irsi təkcə 227 səhifəlik “Gül dəftəri” ilə məhudlaşmır. Belə ki,
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müstəqillik illərində onun həm də ayrıca vərəqlərdə çəkdiyi qrafik nümunələr də üzə
çıxarılmışdır. Şairənin bir çox yerli və xarici ölkə muzeylərində isə bədii tikmə nümunələri
saxlanılmaqdadır.
Özet.
Azerbaycan edebiyatının asırlık tarihinde özel bir yeri olan ve bu yıl 190 yaşında olan
Hurşudbanu Natava (1832-1897), bir ressam ve süsleme sanatları ustası olarak tanınmaktadır.
Ancak şairin sanatsal mirası son yıllarda istenilen düzeyde çalışılmamıştır. Dolayısıyla eserleri
Azerbaycan güzel sanatlarının geçiş dönemine denk geldiği için, farklı türlere ait bu grafik
örneklerin estetiğinin milli sanatımızın gelişmesindeki yerinin tespiti önem arz etmektedir.
Sanatın sırlarını, kendisine ilk eğitimini de veren halası Govhar Hanım'dan öğrendiği söylenir.
Aynı zamanda lirik şiirlerin edebi yaratımıyla da uğraşan Natavan, şiirlerinin toplandığı albümün
sayfalarını yavaş yavaş çizimleriyle süslemeye başladı. Böylece, halk tarafından da bilinen
"Çiçek Kitabı" nın yaratılmasına yol açtı. Şairin edebi ve sanatsal çalışmalarının bir kavşak
noktası olan bu kitap, herkesin onun sanat dünyasını hissetmesini sağlar. Ancak Natavan
Hanım'ın resimlerinin o dönemde yaratılan güzel sanat eserleri arasında sanatsal
çözümlemeleriyle öne çıktığını söylersek, gerçeği ifade edebiliriz. Şairin sanatsal mirası da
oldukça ilgi çekicidir. Böylece onun grafik çalışmaları kendi sanatsal özellikleri ile XIX yüzyılda
Azerbaycan'da güzel sanatların gelişim tarihini yenilemiştir. Sanatsal mirası elbette 227 sayfalık
“Çiçek Kitabı” ile sınırlı değil. Böylece bağımsızlık yıllarında ayrı sayfalara çizdiği grafik
örnekler de ortaya çıkarılmıştır. Şairin birçok yerli ve yabancı müzesinde sanat örnekleri
bulunmaktadır.
Summary
Khurshudbanu Natava (1832-1897), who has a special place in the centuries-old history of
Azerbaijani literature and is 190 years old this year, is known as an artist and a master of
decorative arts. However, the poet's artistic heritage has not been studied to the desired level in
recent years. Thus, since his works coincide with the transition period of the fine arts of
Azerbaijan, it is important to determine the place of the aesthetics of these graphic samples of
different genres in the development of our national art. It is said that he learned the secrets of art
from his aunt Govhar khanum, who also gave him his first education. At the same time, Natavan,
who was also engaged in literary creation of lyrical poems, gradually began to decorate the pages
of the album, where his poems were collected, with his drawings. Thus, it led to the creation of
his "Flower Book", which is also known to the general public. This book, which is a crossroads
of the poet's literary and artistic work, allows everyone to feel her world of art. However, if we
say that Natavan khanum's paintings are distinguished among the works of fine art created at that
time due to their artistic solution, we can express the truth. The poet's artistic heritage is also very
interesting. Thus, his graphic works renewed the history of the development of fine arts in
Azerbaijan in the XIX century with its own artistic features. Of course, his artistic heritage is not
limited to the 227-page "Flower Book". Thus, during the years of independence, graphic
examples drawn by him on separate sheets were also revealed. Many local and foreign museums
of the poetess keep art samples.
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GIDA GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ FİRMALARINDA ULUSLARARASI
PAZARLARA GİRİŞ STRATEJİLERİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR: BİR
KÜRESEL FİRMA ÖRNEĞİ
GLOBAL MARKET ENTRY STRATEGIES AND ENCOUNTERED PROBLEMS IN
FOOD SAFETY AND INSPECTION FIRMS: THE CASE OF A GLOBAL FIRM IN
TURKEY
Öğr. Gör. Berkay ÖZKAYA
Türk Hava Kurumu Üniversitesi
İzmir Havacılık MYO
ORCID: 0000-0001-6238-866X
Özet
İnsan hayatının temel kaynağı olan gıdanın güvenli ve besleyici olması, hayatta kalmak ve
sağlıklı bir yaşam sürebilmek için büyük önem arz etmektedir. Güvenlik açısından sorunları olan
gıdalar insan için 200’den fazla hastalığa sebebiyet verebilmektedir. Her yıl dünya nüfusunun
1/10’u kontamine gıda tüketiminden hastalanmakta ve buna bağlı olarak 400.000’in üzerinde
insan hayatını kaybetmektedir. Gıda güvenliğindeki zafiyet insan hayatının kaybedilmesine
sebep olmakla birlikte hem gıda hem de tıbbi sektörlerde yılda 100 milyar doların üzerinde kayba
meydan vermekte ve düşük ve orta gelirli ekonomilerde her yıl yaklaşık 95 milyar dolarlık
üretkenlik kaybına yol açmaktadır (FAO, 2021; WHO, 2020). Gıda tedarik zinciri yapıları
dikkate alındığında gıda güvenliği ulusal sınırları aşan ve hükümetler, üreticiler ve tüketiciler
arasında iş birliği sağlanmasını gerektiren bir yapı haline gelmektedir.
Günümüzde birçok işletme menşei sınırlarını aşarak gıda güvenliği ve denetimine ilişkin
uluslararası pazarlarda faaliyet göstermeye başlamıştır. Buradan hareketle söz konusu çalışmada
gıda güvenliği ve denetimi alanında küresel işletmelerin menşei ülke dışındaki pazarlara giriş
stratejilerinin, stratejileri belirleyen kıstasların ve pazara giriş ve sonrasında ortaya çıkabilecek
sorunların anlaşılması amaçlanmaktadır. Keşifsel nitelikte tasarlanmış olan çalışmada, nitel
araştırma yöntemleri ve yarı yapılandırılmış mülakat tekniği uygulanmıştır. Bu kapsamda
yargısal örnekleme tekniği ile gıda güvenliği ve denetimi alanında Türkiye dâhil 26 ülkede
faaliyet gösteren bir firmadan araştırma kapsamında bilgili ve yetkin Bölge Satış Yöneticisi, Kilit
Müşteri Yöneticisi ve Test Dışı Hizmetler Satış Müdürü pozisyonlarında üç (3) kişi ile mülakat
gerçekleştirilmiştir.
Çalışma kapsamında elde edilen bulgular doğrultusunda gıda güvenliği ve kalite denetimi
alanında faaliyet gösteren firmaların küresel pazarlara giriş stratejisi olarak yoğun bir şekilde
satın alma temelli tam sahiplik ya da ortak girişime benzer yapılara yöneldiği anlaşılmaktadır.
Strateji tercihlerinde ise ülke pazarındaki faaliyet düzeyinin, teknik yeterliliğe sahip laboratuvar
ve personel durumunun, firmanın öz kabiliyetlerinin, rakiplerin durumunun, küresel düzeydeki
politik ilişkilerin, ilgili pazarın politik yapısının ve yasal düzenlemelerin, ülkenin söz konusu
alandaki ticari hacminin ve küresel düzeyde elde edilebilecek veri havuzunun önemli kıstaslar
olduğu gözlenmektedir. Söz konusu alanda yetersiz altyapı, personel kaynağındaki yetersizlikler,
iş uygulamaları, yasalar, düzenlemeler ve yönetmelikler vb. konularının ise karşılaşılan sorunlar
olduğu gözlenmektedir. Bununla birlikte çalışmanın kapsamı ve yöntemi dikkate alındığında
Türkiye pazarında ilgili alanda faaliyet gösteren diğer işletmelerin de örnekleme dâhil edilerek
genişletilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Gıda güvenliği, gıda denetimi, küresel pazarlama, giriş stratejileri
Abstract
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Keeping food, which is a basic human need, safe and nutritious is of great importance for humans
to survive and maintain a healthy life. Unsafe food can cause more than 200 diseases. 1/10 of the
world’s population become sick due to consumption of contaminated food resulting in the death
of more than 400.000 people on yearly basis. In addition to causing mortality, compromised food
safety causes a loss of more than a total of 100 billion dollars in food and healthy sectors together.
This loss further results in nearly 95 billion dollars of loss of productivity each year in low and
middle income economies (FAO, 2021; WHO, 2020). Considering food safety structures, food
safety turns out to be a phenomenon that exceeds national boundaries and requires the
coordination among governments, producers and consumers.
Currently various enterprises have begun to provide services to international markets regarding
food safety and inspection. The present study aims to determine i) global market entry strategies
the strategies of the firm, ii) the criteria that determine these strategies and iii) potential problems
that might arise during and after entry to the market. The study uses an explorative method and
qualitative research methods and a semi-structured interview technique. To this end, interviews
have been conducted with three people serving in positions of Regional Sales Manager, Global
Key Account Manager and Beyond Testing Sales Manager in a global firm serving 26 countries
(including Turkey) in the field of food safety and inspection using judgment sampling method.
Findings of the study revealed that the firms serving in the field of food safety and inspection
mainly adopted joint venture-like structures or acquisition among the ownership based entry
mode or as a strategy to enter global markets. As for their preferences for strategies, the study
found that the most prominent criteria for the firms included the activity level in country market,
status of laboratories and personnel with technical capabilities, firm’s own capabilities, the status
of the rivals, global political relations, political structure of the market and legal regulations. The
problems encountered by the firms were found to be inadequate infrastructure and personnel
resources, business practices, laws and regulations. On the other hand, considering the scope and
the method of the study, we believe that the present study can be further extended to include
similar firms serving in the related field in Turkey for a future study.
Key words: Food safety, food inspection, global marketing, entry strategies
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TO STUDY THE ROLE OF FACT CHECKİNG İN JOURNALİSM TO RESTORE
ACCURACY AND CREDİBİLİTY
Deepamol THOMAS
Asst.Professor, Dept. of Journalism and Mass Communication
Mar Ivanios College, Thiruvananthapuram, Kerala, INDIA

Abstract
Social media is growing – and growing. Many Indians, especially in the middle class, rely on
Twitter for much of their news. Many stories online contain grains of truth and a smattering of
falsehoods. This is the age we live in, and it is crucial that fact-checkers be in place to help media
consumers guard against those falsehoods. Lack of or absence of gatekeepers in online media
may also push the necessity of depending fact checkers.
In this study, the researcher put forth three objectives..1) To analyse whether fact checkers can
curb misinformation, disinformation and propaganda2) To identify the importance of gatekeepers
in this era of online journalism. 3) To discover the need of fact checking as the backbone of good
journalism . Dr. Max McCombs and Dr. Donald Shaw’s Agenda Setting Theory makes it
possible to complete the study.
A quantitative research approach and questionnaire survey research designs are used for this
study. Thiruvananthapuram corporation is the study area and middle age people are the samples.
The semi-structured questionnaire will be distributed among the people and 183 people have
responded. Percentage analysis to be used for findings and conclusions.
861

My research findings indicate that , with more places to access information, and to do so more
quickly, digitisation has led to the spread of disinformation. Some extent fact checkers
can fighting back against the proliferation of falsehoods that dominate so much of the news cycle
today. So professional fact-checkers are crucial
Key Words : Fact checking, gate keepers, proliferation, misinformation, disinformation.
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TURİZM SEKTÖRÜNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARININ
META-TEMATİK ANALİZİ
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Birgül SÜLEK
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ÖZET
İnsan kaynakları, işletmelerin en güçlü ve kompleks dinamiğini oluşturmakta ve rekabet
üstünlüğü sağlamada kilit bir rol oynamaktadır. Özellikle emek yoğun bir özellik gösteren hizmet
sektöründe bu rol daha da önemli bir hale gelmektedir. Emek yoğun özelliği nedeniyle yüksek
oranda insan kaynağına istihdam sağlayan turizm sektöründe bu kaynağın başarılı bir şekilde
yönetilmesi gerekmektedir. Nitekim, insan kaynaklarının başarılı bir şekilde yönetilmesi, çalışan
mutluluğu ve dolayısıyla müşteri memnuniyeti anlamına geldiği için turizm sektöründe hizmet
veren işletmeler için hayati bir önem taşımaktadır. Turizm sektöründe sahip olduğu insan
kaynaklarını başarılı bir şekilde yöneten işletmeler varlıklarını sürdürebilmekte ve
faaliyetlerinden maksimum verimlilik elde edebilmektedir. İnsan emeğine duyulan ihtiyacın
yoğun bir şekilde hissedildiği turizm sektörü, beşeri kaynakları yönetme konusunda modern
yönetim uygulama ve tekniklerinden de yararlanmak durumundadır. Bu çalışmada, turizm
sektöründe insan kaynakları yönetimi uygulamaları geniş bir zaman perspektifinde bütüncül bir
bakış açısıyla ele alınmıştır. Çalışmanın amacı, turizm sektöründe insan kaynakları yönetimi
uygulamaları konusunda yapılmış çalışmaların sonuçlarını sistematik bir şekilde bir araya
getirmek ve incelemektir. Daha önce turizm sektöründeki insan kaynakları yönetimi
uygulamalarını bütüncül olarak ele alan bir çalışmaya rastlanmadığından, çalışmanın literatüre
katkı sağlayacağı söylenebilir. Çalışmanın amacı doğrultusunda nitel yöntem benimsenmiştir.
Verilerin değerlendirilmesinde meta-tematik analiz tekniği kullanılmıştır. Meta-tematik analiz
belli bir konuda yapılan nitel çalışmaların sonuçlarının sistematik bir biçimde bir araya
getirilmesi ve yeniden yorumlanmasına dayalı bir tekniktir. Çalışmanın ham verileri mülakat
tekniği kullanılan toplam 6 çalışmadan sağlanmıştır. Bu çalışmaların 3’ü makale 3’ü ise tezlerden
oluşmaktadır. Çalışmalara YÖK akademik ve ulusal tez merkezi veri tabanında yapılan tarama
sonucunda ulaşılmıştır. İlgili çalışmalardan elde edilen ham veriler 2 araştırmacı tarafından
yeniden kodlanmıştır. Kodlayıcılar arası uyum Cohen Kappa analizi ile ölçülmüştür. Kodlamalar
sonrasında elde edilen temalar modeller halinde sunulmuştur. Sonuçta, turizm sektöründe insan
kaynakları yönetimi uygulamaları konusunda ortaya çıkan modeller değerlendirilmiş ve
çalışmanın önerileri sunulmuştur.
Key Words: İnsan Kaynakları, Turizm, Meta-Tematik Analiz
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META-THEMATIC ANALYSIS OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
PRACTICES IN TOURISM SECTOR
SUMMARY
Human resources constitute the most powerful and complex dynamic and play a role in success.
This role becomes even more important in the service sector, which has a labor-intensive
characteristic. Due to the labor-intensive choice, it is necessary to think extensively about
employment for high recruitment. As a matter of fact, successful management of human
resources is of vital importance for businesses serving in the tourism sector, as it means employee
happiness and therefore customer satisfaction. Businesses that successfully manage their human
resources in the tourism sector can maintain their existence and obtain maximum efficiency from
their activities. The tourism sector, where the need for human labor is intensely felt, has to benefit
from modern management practices and techniques in managing human resources. In this study,
human resources management practices in the tourism sector are discussed from a holistic
viewpoint in a wide time perspective. The aim of the study is to systematically gather and
examine the results of studies on human resource management practices in the tourism sector. It
can be said that the study will contribute to the literature, since there has not been a study that
dealt with the human resources management practices in the tourism sector as a holistic one. In
line with the purpose of the study, the qualitative method was adopted. Meta-thematic analysis
technique was used in the evaluation of the data. Meta-thematic analysis is a technique based on
the systematic gathering and reinterpretation of the results of qualitative studies on a particular
subject. The raw data of the study were obtained from 6 studies using interview technique. 3 of
these studies consist of articles and 3 of them are theses. The studies were reached as a result of
the search made in the academic YOK and national thesis center database. The raw data obtained
from the related studies were recoded by 2 researchers. Inter-coder agreement was measured by
Cohen Kappa analysis. The themes obtained after the coding were presented as models. As a
result, the emerging models on human resource management practices in the tourism sector were
evaluated and the recommendations of the study were presented.
Key Words: Human Resources, Tourism, Meta-Thematic Analysis

863

VII. INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
April 22-24, 2022, Antalya, Türkiye

ENVIRONMENTAL FACTORS AND LIFE SATISFACTION
Dr. Can MAVRUK
Nigde Omerhalisdemir University, Nigde Vocational School of Social Sciences
ORCID NO: 0000-0002-4084-7447
ABSTRACT
Environmental factors influence spatial nature of life and thus satisfaction with life. Differences
in environmental factors are determined by the degree to which an individual feels affected by
noise, air pollution, traffic exposures, water quality and green space in their locations of living.
The effects of these differences on life satisfaction are measured using satisfaction with life scale
(SWLS) of Diener et al. (1985).
This study has been carried out in order to determine marginal probabilistic effects of these
factors based on the data of a self-reported online survey conducted to 980 individuals in Jan
2019. The survey included socio-demographic-economic variables, environmental factors and
satisfaction with life scale. Ordered logistic regression model is used for estimations because
dependent variable is an ordered variable. Pairwise correlations indicate that “I am satisfied with
my life” subscale has the highest correlation with the total SWLS. So it is used as the observed
dependent variable denoted by LS in the model LS = α + β EF + ε where ε is the error term,
LS is the jth category life satisfaction depending on the jth category of ith environment factor
EF and β is the effect of EF on LS . Both variable categories receive a value from 1 to 5. All
environmental factors except traffic were significantly correlated (p<0.01) with LS, with noise
exposure being the highest correlate (r=0.15).
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Model estimation results showed that when air pollution, traffic, noise exposures, water quality
and green space are included in the model, only noise and traffic were significant to explain
higher LS. Marginal analysis revealed that feeling extremely affected by noise relative to not
affected decreases the probability of higher LS by 13.31 percentage points. Feeling affected by
traffic iregularities relative to not affected decreases the probability of higher LS by 15.91
percentage points.
Further, higher exposure levels to noise and traffic significantly decrease satisfaction with life
even when controlling for demographic and socio-economic variables.
Keywords: Environmental factors, Life satisfaction, Adana
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HONESTY'S IMPORTANCE İN BUİLDİNG A PEACEFUL SOCİETY (IN THE
LİGHT OF ISLAMİC TRADİTİON)
Dr. Naseem Akhter (Associate Professor)
Department of Islamic Studies
Shaheed Benazir Bhutto Women University, Peshawar, Pakistan.

Abstract
Honesty is a positive quality and an Almighty Allah blessing. Almighty Allah bestows this
attribute on anyone He pleases. The best attributes are honesty and sincerity. Because Islam is a
religion of peace and security, it seeks to live in a peaceful society. Dishonesty, betrayal,
deception, corruption, lying, and deception are all forbidden in Islam. Islam has identified the
correct and incorrect paths, and it is now up to the individual to choose one of these paths,
whether the good road or the bad one. However, it is a proven fact that people who become
ethical and honest spend their lives in a society that is prosperous and peaceful. When it comes
to modern civilization, it is undeniable that we will deteriorate over time. We have disregarded
Islam's precepts, as a result of which unethical principles, such as dishonesty, robbery, deceit,
treachery, kidnapping, murder, violence, and corruption, are prevalent throughout society.
People's honesty and integrity are essential for a society's advancement and prosperity; when
people are honest, society's environment is calm. The purpose of this study is to demonstrate how
honesty is critical to the development of a peaceful community.

Keywords: Role of Honesty, Islamic teachings, Society, Establishment of a peaceful society
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KENT PLANLAMADA ÇOCUK DOSTU KENTLER VE KADIKÖY’DE ÇOCUK
OLMAK
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ÖZET
Kentler kırsal alanlara nazaran heterojen yapıya sahip; nüfus ve sektörel bazda yoğun, ekonomi
ve istihdam olanakları daha gelişmiş yerleşmiş alanlarıdır. İnsanların kırsaldan kente göç
etmelerinin temel nedenleri ekonomi, kültür, eğitim, sağlık ve idari fonksiyonlara bağlı
olabilmektedir. Bireylerin aile yaşamlarında çocuklar önemlidir. Kentsel yaşamın tercih
nedenlerinden biri çocukların sahip olabileceği fırsatlar olabilmektedir. Kentsel yaşamın içinde
çocuklara verilen öneminde bu yönde olması gerekmektedir. Kentler her türlü yaş, cinsiyet,
köken, gelir ve eğitim durumundan bireyleri barındırır. Kent yönetimlerinin bu bireylerin hepsine
kentsel hizmet sunması gerekmektedir. Öyleyse kentli memnuniyeti bakımından çocuklar da
paydaş rolündedir. Kent planlama açısından çocukları ön planda tutan yaklaşımlardan biri
“Çocuk Dostu Kentler”dir. Kent yönetimi süreç, politika ve bütçelemelerinde çocuklara önem
verilmesi mantığı hakimdir. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleriyle bağlantılı
bakış açısındadır. Çocuklar açısından yaşam kalitesinin artıracak; kentsel hizmet planlamasında
çocuk katılımcılığına yer verebilecek bir tutum içermektedir.
Bu çalışma; çocuk dostu kent tanımından hareketle, kentlerdeki yaşanabilirliğin çocuklar
açısından nasıl olması gerektiğini irdelemektedir. Bu planlama yaklaşımı başarıyla uygulayan
belediyelerden biri Kadıköy’dür. Çalışmada Kadıköy Belediyesi’nin çocuk kentliler için yaptığı
çalışmaları ele alarak çocuk dostu kent yaklaşımının yorumlaması yapılmaktadır. Çocuk Dostu
Kent yaklaşımı Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin maddelerinin hayata
geçebildiği yaşam alanlarını ifade etmektedir. Sağlık, eğitim, barınma, temiz su, kentsel altyapı,
yeşil alan, kültürel faaliyet ve ulaşım hizmetlerinin kentteki çocuklara eşit erişebilir biçimde
sunulmasını hedeflemektedir. Esasen bu hizmetler kentsel yaşam kalitesinin olmazsa
olmazlarıdır. Başka bir deyişle; geleceğimizin garantisi çocukları ön planda tutan bu planlama
düşüncesinin toplumun bütününe fayda sağlayabileceği açıktır. Bu nedenle yaygınlaşmasına
destek olmak gereklidir. Çocuk dostu kentsel planlamanın sadece o kente değil; bölge ve ülke
bazında iyileşmeler yaratabileceği açıktır.
Anahtar Kelimeler: Kent, Kent Planlama Yaklaşımları, Çocuk Dostu Kent, Kadıköy
CHILD FRIENDLY CITIES IN CITY PLANNING AND BEING CHILDREN IN
KADIKOY
ABSTRACT
Cities have a heterogeneous structure compared to rural areas. Population and sectoral basis are
densely settled areas with more developed economy and employment opportunities. The main
reasons for people to migrate from rural to urban areas may be related to economy, culture,
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education, health, and administrative functions. Children are important in family life. One of the
reasons for choosing urban life is the opportunities offered to children. The importance given to
children in urban life should be in this direction. Cities accommodate individuals of all ages,
genders, origins, incomes, and educational backgrounds. Urban administrations are required to
provide urban services to all these individuals. Therefore, children also play a stakeholder role
in terms of urban satisfaction. One of the approaches that prioritize children in terms of urban
planning is “Child Friendly Cities”. The logic of giving importance to children is dominant in
the processes, policies, and budgeting of the urban administration. It is in connection with the
United Nations Sustainable Development Goals. It will increase the quality of life for children;
includes an attitude that can include child participation in urban service planning.
This study; defines a child-friendly city. It examines how livability in cities should be for
children. The child-friendly city approach is interpreted by considering the works of Kadıköy
Municipality for the child urbanites. The Child Friendly City approach refers to the living spaces
where the articles of the United Nations Convention on the Rights of the Child can be
implemented. It aims to provide health, education, shelter, clean water, urban infrastructure,
green space, cultural activities, and transportation services to children in the city in an equally
accessible way. In fact, these services are indispensable for the quality of urban life. In other
words, this planning idea, which prioritizes children, who is the guarantee of our future, can
benefit the whole of society. Therefore, it is necessary to support its dissemination. Child-friendly
urban planning is not only for that city; It can create improvements on a regional and country
basis.
Keywords: City, Urban Planning Approaches, Child Friendly City, Kadıköy
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MIGRATION INTENSITY FLOWS IN THE RURAL AREAS OF BULGARIA
Petar MARİNOV,
Phd, Chief assist, prof.
IAE, Agricultural Academy – Sofia
Emil MUTAFOV,
PhD, Chief assist. prof.
Trakia University, Stara Zagora
Abstract
The scientific discipline Geodemography in the arsenal of its nomenclature considers and
analyzes the intensity of migration processes locally and globally. In this case - the research
includes the study of the Migration Intensity Factor (MIF) in per thousands (‰) in rural areas
(municipalities) of the Republic of Bulgaria for a certain period of five years 2015 - 2019,
according to the NUTS classification. An attempt is being made for a new methodological
approach aimed at MIF. In the elaboration the authors present in the numerical values, tabular
form and visual figures the coefficient of the intensity of the migration processes (MIF) immigration and emigration.
Kye words: Rural areas, rate, intensity, migration and NUTS.
Introduction
Regional development, as a socio-economic process in the European space, is in
opposition to the centralized policy imposed or inherited from the orders of other political times
left behind in the civilizational development of the Old Continent. On the other hand,
Regionalism offers a new kind of policy aimed at the administration of territories, as independent
spaces with all natural, social, economic and environmental components. In this aspect of
decentralized policy by the European Union (EU), the focus is on Rural areas (RA) and the
solution of the series is aimed at overcoming socio-economic disparities between urban areas and
peripheral areas. The EU's development policy in the EU is driven by concomitant socio economic factors - approximately 60% of the population of the 27 member states live in the RA,
covering 90% of the Community's territory. A characteristic feature of each rural area of the
European area is specific factors (geopolitical, geographical, social, economic, political,
environmental, etc.) that distinguish it from others.
According to (Mutafov and Marinov 2022) … “this difference is one of the largest
resources of the same within the EU, but still poses challenges to many member states - on the
definition and definition of a territory as a “rural area”.
After Bulgaria's accession to the EU in 2007, the problems in rural areas came to the fore,
and the Rural Development Program (RDP) was re-adopted at a national level over a seven-year
programming period. On this basis, there is an accepted definition, which defines the respective
territory for “rural municipality” or “district” (Georgieva, 2018).
Geodemography considers two types of migration processes: internal and external
(Slaveykov, 2012). Internal processes or mechanical movement take place within the borders of
the state between its administrative-territorial units and settlements, from the highest to the
lowest level of the NUTS classification, between the types of settlements: “village-city”, “citycity”, “Town-village” and “village-village”. This type of migration does not include daily travel
for work and study, as well as suburbanization as a process (Petrov and Marinov, 2020).
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The national definition defines as a rural area - the municipalities of (LAU 1), in which
there is no settlement (municipality) with a population of over 30,000 people. According to this
definition, 232 of them are classified as rural, out of a total of 265 municipalities in Bulgaria for
2020. Rural areas cover approximately 82% of the country's territory and 35-38% of its
population.
In recent decades, there has been a total depopulation and migration wave from villages
to urban areas and abroad by large groups of people of childbearing age seeking better socioeconomic living conditions. The application of this type of analysis - MIF will allow for a more
accurate geodemographic picture of the smallest administrative regions, tracking the population,
the movement caused by various migration processes. The need for such research is determined
by the specific internal processes relevant to the subsequent development of rural areas, and
knowledge of internal migration is crucial for building change in these processes.
Methodology
The scientific development relies on the National Definition of RA, which are united in
the regions of their location. On the other hand, the authors refer to the Regional Development
Act of 2008 (Chapter Two, Article 4, Paragraph 3). The aim of the study is to study the migration
intensity ratio (MIF) in per thousands (‰) in rural areas of the Republic of Bulgaria for a certain
period of time 2015-2019. population. The research is based on a mathematical approach and
analysis, reducing the numerical indicator in per thousands (‰), equating them in the number of
populations participating in MIF. Continuation and addition to the study is that the values
obtained in per thousands (‰) are transformed into numerical values, such as population for a
fixed period of time. The application of this type of methodology with the appropriate formula
(visualized below) can be used in different types of administrative districts or regions, regardless
of their size in area or population.
Where:
(A + B) / H *1000 = MIF
MIF*1000 = NPMIF
A – Immigrants
В – Emigrants
Н – Total number (country, regions and municipalities) of the current population
*1000 (‰) – Coefficient in per thousands
MIF - Migration Intensity Factor
NPMIF – Number of populations participating in the Migration Intensity Factor.
The use of the methodology for determining the MIF for the smallest administrative
structures (RA), gives the most accurate and clear geodemographic picture. The survey used
statistical information from the NSI and Eurostat, as well as definitions and definitions from the
RDP of 2014-2020. The program - Excel is applied for the processing of numerical values.
Results and discussion
In development, the authors visualize for greater scientific credibility, the demographic
picture in Table 1 of the total population of the country, the same by the RA grouped in the six
regions of the NUTS 2 classification in a period of five years 2015-2019.
Table 1. Population in the country and RA by regions
District
Bulgaria
RA of Bulgaria

2015
7 153 784
2 376 901

2016
7 101 859
2 378 512

2017
7 050 034
2 364 896

2018
7 000 039
2 338 166

2019
6 951 482
2 342 102
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Northwest
North Central
Northeast
Southwest
South Central
Southeast

410 471
292 683
369 919
348 332
569 996
385 500

421 332
288 056
366 349
343 591
577 048
382 136

422 288
283 404
362 549
339 305
578 633
378 717

413 068
278 604
358 822
359 386
564 410
363 876

404 814
274 479
356 426
360 477
572 976
372 930

Source: NSI and authors' calculations

Within 5 years, the population decline is 202,302 peoples, according to official statistics.
For 2015 the population in the RA of the country is 33,23% of the total number, approaching the
European values in the same regions. The lowest indicators for RA in the country were reported
in 2018, compared to the original year there was a decrease of 38,735 peoples. The decline of the
population in the RA of the country is a fact and this negative process is due to internal socioeconomic preconditions. The north-western region for the whole period of the study reported a
gradual decline in population, and in the end, it decreased by 32,377 peoples, or 9,47%. For the
North-Central region, the geodemographic picture is similar with negative values for the whole
period. In the Northeast for the five-year period, the decline is insignificant. The only region that
reports population growth in the RA is the Southwest - the mechanical growth is 12,145 peoples,
or 3,48%. The South-Central region during the study period reported minimal values of change
between positive and negative aspects. The Southeast region follows the gradual decline of the
population in the RA, and from the initial to the final period, the negative value is 12,570 peoples.
The development examines and analyzes the Migration Intensity Factor, including a fiveyear period, as the numerical values are given in per thousands (‰) in Table 2, showing a clearer
geodemographic picture. The RA is of the country are included, as well as the regions with the
same administrative structures. The authors refer to the national baseline values, presenting and
analyzing the whole geodemographic picture.

District

2015 2016 2017 2018 2019

Bulgaria
RA in Bulgaria
Northwest
North Central
Northeast
Southwest
South Central
Southeast

40,97
50,45
59,95
41,96
53,21
45,20
43,60
50,39

34,33
37,32
43,42
36,54
40,49
38,49
33,63
41,70

40,59
48,74
53,73
45,47
51,21
47,52
43,07
53,18

40,34
48,62
48,20
59,11
48,66
43,14
44,71
52,52

48,08
58,48
60,77
61,62
60,15
54,40
54,48
62,17

Table 2 Мigration intensity factor (‰) 2015 – 2019
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For Bulgaria MIF during the study period ranges between 34-48‰. From the initial to the
final study period, MIF increased by 7,11‰. The lowest values were reported in 2016, which is
the time when there is the least migratory mobility of the population, probably caused by the
temporary socio-economic situation. Accordingly, the highest indicator and increase is in 2019,
the migratory mobility of the population is increasing. The ratio between these two years has
increased by 13,75‰, MIF.
In the RA of Bulgaria again during the same period of research from the initial to the final
period, MIF in per thousand is within 8,03 points. Again, the lowest value is reported in 2016,
compared to the final period, the difference is 21,16‰. After this year, the study reported a
gradual rise in MIF to the end.
The north-western region during the study period reported some of the highest values for
KIM compared to others. The difference between the first and last year of the study was
insignificant 0,82‰. For 2016, MIF reports the lowest indicator. The highest coefficient of
migratory mobility is in 2019. During the whole period of the study, minimal decreases and
increases of KIM are reported - which for this region is above the average for the country and
the RA of the same.
The North-Central region reports MIF values throughout the period, above the national
average and those for the RA of the same. From the initial to the final study period, the ratio was
19,66‰. For 2016, the lowest value of MIF from all regions is reported, including the RA of the
country. In the following years there is a gradual rise in MIF.
Northeastern values for KIM for the entire study period are above the national average
and the RA of the same. From the initial to the final period, the ratio of MIF is 6,94‰ there is an
increase. For 2016, the lowest activity of MIF is reported for the region. In the coming years
there is a gradual increase in MIF, and in 2019 it is the highest.
The south-western region, the average values for MIF during the study period, are close
to those for the RA of the country. The ratio between the beginning and the end of the MIF study
is 9,2‰ or there is an increase. The lowest activity of the population is reported again in 2016,
compared to the last year, the increase is MIF 15,91‰. By the end of the study there is a gradual
increase in values for the area.
South-Central region, the average values for MIF during the study period coincide with
the same for the RA of the country. Again in 2016, the weakest migration movement was
reported. The ratio between the beginning and the end of the study, MIF is 10,88‰. By the end
of the study there is a gradual increase in MIF, with the highest rate reported for 2019.
The southeastern economic region has the highest indicators of MIF or the movement of
the population in the direction of immigration and emigration is the most significant. The
probable reasons are related to the socio-economic status, the inherited problems and the lack of
adequate policy. The ratio between the initial period and the end of the study, MIF is 11,78 ‰.
The lowest activity of the population is reported again in 2016. At the end of the period for 2019,
the highest indicator of MIF is reported in the region, compared to other territories.
The visualization of MIF in fig. 1 is a kind of continuation of the analysis related to the
movement of the population by regions in the country for the period 2015-2019. The study is
based on the above methodology for determining MIF by years in (‰), equated to the number of
populations in the process.
Fig. 1 Rural municipalities grouped by regions, migration intensity factor (‰)
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Source: NSI and authors' calculations

In the initial period of the study for 2015, the average values for the RA of Bulgaria in MIF
are 50 451,31 peoples, and below this indicator are three regions - Northwest, North-Central and
South-Central. The rest are above the national average, there is a larger number of populations
participating in KIM for the fixed period.
For 2016, the values of MIF are the lowest for the entire study period. The Northwest
economic region has the highest indicators in terms of the number of participants – 43 421,81,
respectively, the South-Central has the lowest values. The average indicator for the RA of
Bulgaria is 37 317,87 people.
In the next period of 2017, there is an increase in all values and regions for MIF. With the
highest indicators are, the Northwest 53 729,65 peoples. And the Northeast region 53 177,46
peoples. The average values for the country are over 48 743,76 peoples. Or when determining
the MIF for the first region the number of participants is 4 985, 89, above the average.
For 2018, the values of MIF are increasing compared to previous years. The highest indicator
of MIF is the North-Central region with 59 105,4 peoples, followed by the Southeast with 52
520,64 people. During this period, the lowest indicator is the Southwest region with 43 137,46
peoples.
The last year of the 2019 survey, there is an increase in MIF for all regions. With the highest
share are – North-Central, Northwest and Northeast. These are the territories where there is a
traditionally high migration, directed to the capital and abroad. These regions are ahead of the
MIF values for Bulgaria. At the end of the study for 2019, the highest values for MIF for the
entire period are reported.
In fig. 2 presents MIF, equated to the number of populations in thousands of people
participating in the migration processes in the RA of the country. This visualization gives a
clearer and more accurate picture of the actual population for a given period. With this method
of research going down to a lower administrative level (village or neighborhood), the true state
of the geodemographic picture can be established with great accuracy.
Fig. 2 Number of populations participating in MIF on RA in Bulgaria thousands of peoples
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Source: NSI and authors' calculation

The visualization of MIF in fig. 2, presents the movement of the population in the
migration processes for a period of five years. For the first year the total number exceeds that for
the following years, but is 13,72% lower than at the end of the study. In 2016, there is the
smallest number of populations involved in the processes, compared to 2019, it is 36,18% less.
The next 2017, there is an increase from the previous one by 23,44%. The increase of MIF for
RA, at the end of the period is due to the deepening of the problems of socio-economic level and
their failure to solve in the smaller administrative territories of the country. For the last two years
the participants in MIF have increased and their movement is directed to the urbanized
settlements of the country and abroad. The largest number of population in migration processes
is reported in the last year 2019 of the survey, and it is growing exponentially.
Conclusion
The research attempts to present a new look at the migratory mobility of the population,
relying on the study and analysis of the Migration Intensity Factor in the RA of the country,
presented according to the NUTS classification for a period of five years 2015-2019. The
publication makes it possible to trace the movement of the population from the rural areas of the
country, and this study may cover larger administrative areas. The time study reports an
increasing movement of the population from rural areas to urban areas and abroad. The reasons
for the migration flows have been known for decades, related to the socio-economic status and
the lack of any policy - protectionist by the state. Negative values in RA during the study period
are typical for all regions. All this leads to the redistribution of the population at the regional
level to urban areas and is carried out mainly as a result of internal migration. That is why it is
important for academics and institutions developing strategies in relation to demographic
processes to define what are the patterns of behavior of the population in redistribution and what
lessons we can learn from the past. Returning to conservatism, supporting forgotten nationalism,
promoting the motive for management, will reverse the process of entropy in the country.
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ÖZET
Seramik, M.Ö. 6000’li yıllarda ilk olarak Anadolu’da üretilmeye başlamış olup, üç ana malzeme
olan su, toprak ve ateşin bir araya gelmesiyle birlikte, yaratıcılığın ve yeteneğinde kullanımıyla
ortaya çıkmıştır. Seramiğin bulunmasından sonra yapılan ilk tasarım modeller, kap, kacak, kaşık,
pişirme ve saklama kaplarıdır. Endüstri devrimi sonrasında sofra seramiği ürünlerinin tasarlanma
ve üretim süreçlerinde geleneksel yöntemler bırakılarak, makineleşmeye dayanan üretim
yöntemleri ortaya çıkmıştır. Endüstrileşme ile birlikte tasarım kavramı da yeni bir boyut
kazanmış ve sofra seramiği tasarımlarının işlevselliğinin yanında estetik görüntüsü de tüketici
tarafından dikkat edilen hususlardan birisi olmuştur. Seramiğin, tarih öncesi dönemlerde insanlık
için önemli bir yere sahip olmasının yanında, bu malzeme kadar önemli olan bir diğer malzeme
ise gümüştür. Gümüş gibi değerli madenler günlük kullanımda kap, kacak gibi ürünlerde tercih
edilmemektedir. Fakat, seramik gibi günlük olarak kullanılabilecek ürünlere değer katmak için
gümüş aksesuarlardan yararlanılmaktadır. Seramiğin kullanımıyla hazırlanan kahve takımları,
ikramlıklar ve sunum ürünleri gibi bazı ürünler gümüş ile birleştirilip kombin haline getirilerek
tüketiciye sunularak gümüş aksesuarlarla birlikte tüketicinin ilgisini çekmektedir.
Yapılan bu araştırma kapsamında, endüstriyel sofra seramiklerinde kullanılan gümüş aksesuarlı
kombinler araştırılmış olup yapılan araştırmalar sonucunda estetik, işlevsel ve özel üretim
ürünler örneklemelerle anlatılmaktadır. Çalışmanın materyalini sofra seramikleri ile kombin
edilen gümüş aksesuarlara ait veriler oluşturmaktadır. Çalışma literatür taraması, karşılıklı
yapılandırılmış görüşme, alan çalışması yapılarak verilerin düzenlenip sonuçların çıkartıldığı
nitel yönteme dayalı tarama modelidir. Araştırmanın saha çalışması Türkiye’de üretilen
seramikten mamül kahve takımı, ikramlıklar ve sunum ürünleriyle birlikte kombin edilerek
aksesuar olarak kullanılan gümüş ürünlerden elde edilen veriler ile sınırlıdır. Veriler amaç
doğrultusunda düzenli bir biçimde verilmiştir. Elde edilen veriler doğrultusunda; seramik mutfak
eşyaları, yapımı, tanımı, tarihçesi, gelişim süreci, gümüş aksesuarların sofra seramiği ile
kullanımının mevcut durumu ele alınmıştır. Seramik sofra ürünlerinden kahve takımları,
ikramlıklar ve sunum ürünleriyle birlikte kullanılan gümüş aksesuarlarla ilgili detaylı açıklamalar
ile seramik ürünlerinden özgün nitelik gösteren tasarım örneklerinden 100 tanesi incelenmiştir.
Bu sofra seramiği ürünlerinden kasti olarak örneklem seçilen 25 tanesinin nitelikleri üzerinde
durulmuştur. Çalışma kapsamında yer alan bulgular görsel öğeler ile desteklenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sofra Seramiği, Gümüş, Endüstri, Aksesuar, Tasarım
ABSTRACT
Ceramic, BC. It was first started in Anatolia in the 6000s, and it emerged with the use of creativity
and talent, together with the combination of the three main materials, water, earth and fire. The
first design models made after the discovery of ceramics are pots, pans, spoons, cooking and
storage containers. After the industrial revolution, traditional methods were abandoned in the
design and production processes of table ceramic products, and production methods based on
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mechanization emerged. Along with industrialization, the concept of design has also gained a
new dimension and the aesthetic appearance of tableware ceramics designs as well as
functionality has been one of the issues that the consumer pays attention to. In addition to the
fact that ceramics had an important place for humanity in prehistoric times, another material as
important as this material is silver. Precious metals such as silver are not preferred in products
such as pots and pans in daily use. However, silver accessories are used to add value to products
that can be used daily, such as ceramics. Some products, such as coffee sets, treats and
presentation products prepared with the use of ceramics, are combined with silver and presented
to the consumer, attracting the attention of the consumer with silver accessories.
Within the scope of this research, combinations with silver accessories used in industrial
tableware ceramics were researched, and as a result of the researches, aesthetic, functional and
special production products are explained with examples. The material of the study consists of
the data of silver accessories combined with tableware ceramics. The study is a qualitative
method-based scanning model in which the data are organized and the results are drawn by
making literature review, mutual structured interview, field study. The field work of the research
is limited to the data obtained from the silver products used as accessories in combination with
the ceramic coffee set, treats and presentation products produced in Turkey. The data are given
regularly in line with the purpose. In line with the data obtained; Ceramic kitchen utensils, their
production, definition, history, development process, the current situation of the use of silver
accessories with tableware are discussed. With detailed explanations about silver accessories
used with coffee sets, treats and presentation products from ceramic tableware, 100 of the original
design examples of ceramic products were examined. The qualities of 25 of these table ceramic
products, which were deliberately selected as samples, were emphasized. The findings within the
scope of the study were supported by visual elements.
Keywords: Tableware, Silver, Industry, Accessory, Design
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TÜR ANLATISI BAĞLAMINDA “İLK İNEK” VE “KÖPEĞİN PENÇESİ”
FİLMLERİNDE WESTERN VE NEO WESTERN KODLARI
ARŞ. GÖR. DR. ONUR KEŞAPLI
Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi
ORCID ID: 0000-0001-5686-2353
Sanatsal bir form olmaktan ziyade, hareketli görüntüyü seyredilebilir hale getiren teknolojik bir
gelişme şeklinde sunulan sinema, keşfinden birkaç yıl sonra öykülerin de anlatılabildiği bir
disipline dönüşmüştür. Bu aşamada anlatılar ve söylemler babında hâlihazırda revaçta olan
edebiyat ve tiyatro, bu yeni sanatsal aygıtın hikâye anlatıcılığında başvurulan diğer disiplinler
olmuştur. Tiyatronun oyunculuk, sahneleme ve dekor unsurlarıyla edebiyatın metin kurgusunun
olduğu gibi aktarıldığı sinemada, tiyatronun üç perdeli yapısı ve özellikle edebiyatın girişgelişme-sonuç şeklinde ifade edilen üç aşamalı izleği birebir uygulanmaya başlanmıştır. Zaman
içerisinde kısa metrajdan uzun metraja evrilen ana akım sinemada biçim ve içerikte devşirilen
üslupların yanı sıra, tanımlama ve anlamlandırma noktalarında da edebiyat ve tiyatronun
türlerine başvurulmuştur. Böylelikle güldürü, trajedi, fantastik, macera, korku türleri sinemaya
taşınırken, yedinci sanatın tür babında ilk örnekleri western türünde verilmiştir.
Adı itibarıyla coğrafi bir bölgeye işaret eden ve neredeyse aynı anlama gelecek şekilde “vahşi
batı” tabiriyle anılan western türü, daha çok 1800’lü yıllarda, sınırlarını Pasifik’e dek genişletme
politikası izleyen Amerika Birleşik Devletleri’nde, bu doğrultuda hareket edenlerin yaşadıkları
serüvenleri içermektedir. Doğaya, düşmanlara ve kanunsuzluğa karşı verilen mücadelenin adeta
mitleştirilen sığır çobanlarıyla (cowboy) aktarılan olay örgüleri, dönemin popüler edebiyatında
westerni güncelliğiyle öne çıkartmıştır. Ticari açısından kitlelerin hâlihazırda westerne yönelik
ilgisinden bağımsız yorumlanamayacak bir tutumla western, sinemada işlenen ilk tür olmasının
ötesinde, erken dönem sinema tarihinin en çok ürün veren tür olmuştur. Toplumla uyum
sağlamakta güçlük çeken maceracı ve uç karakterlerin, çetin koşullar altında haydutlarla veya
yerlilerle çevrili tekinsiz yerleşkelerde medeniyetin öncüsü ve bekçisi halini aldığı westernler,
1940’lar sonrasında güncelliğini yitirmiş ve gözden düşmüştür. Buna karşın, ABD dışındaki
ülkelerde de üretilecek kadar etkin bir küresel popüler kültür öğesi halini alan western, kimi tür
kodlarının yeni türlere aktarımıyla varlığını örtülü bir ölçekte de olsa sürdürmüştür.
1970’lerle birlikte, içerik ve biçim açısından kimi değişimler eşliğinde yeni örnekleri görülen
western türü, çağdaş sinematografik unsurlarından doğan farklılıklar neticesinde “neo western”
olarak tanımlanan bir alt türe ev sahipliği yapar olmuştur. İyilik-kötülük ayrımlarının
belirsizleştirildiği, daha gerçekçi, eleştirel veyahut psikolojik olay örgülerinin tercih edildiği neo
western filmleri, westernin şimdilerde konvansiyonel sinemadan bağımsız eserlere uzanan
yelpazesinde daha çok üretilmektedirler. Son dönemdeyse Kelly Reichardt’ın yönettiği “İlk
İnek” (2019) ile Jane Campion’ın yönetimindeki “Köpeğin Pençesinde” (2021) filmleri,
Akademi başta olmak üzere pek çok kurum tarafından ödüllendirilmiş, eleştirmenler nezdinde
övülmüş westernler olarak benzerlerinden sıyrılarak öne çıkmaktadırlar. Bu çalışmada neo
western özellikleri barındıran her iki film, tür filmi eleştirisiyle irdelenerek klasik ve neo western
kodlarının anlatılarda nasıl kullanıldığı ve nelere tekabül ettiği incelenecektir. Çalışmada ayrıca
sinemada tür sınırlarının muğlaklığı ve geçerliliği tartışılacaktır.
Anahtar Sözcükler: Western, Neo Western, İlk İnek, Köpeğin Pençesinde, Tür Filmi Eleştirisi
Western and Neo Western Codes in the films “First Cow” and “The Power of The Dog"
within the context of genre theory
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Cinema was presented as a technological development that made mobile images watchable rather
than an art form and a few years after it’s discovery it turned into a discipline where stories could
be told as well. At this stage literature and theatre, which were currently in fashion regarding
narrations and discourses, became the other disciplines this new artistic device resorted to for
story narration. Theatre’s acting, staging, setting elements and literature’s fictional structure are
transferred as they are to cinema and 3 act structure of theatre and especially the 3 phased path
of literature denoted as introduction-body-conclusion is started to be implemented one-to-one. In
mainstream cinema, which in time evolved from short lenght film to feautre length film, in
portrayal and interpretation too, it was resorted to the genres of literature and theatre along with
the gathered styles in content and form. Hereby, while comedy, tragedy, fantasty, adventure and
horror genres are transferred to cinema, first examples of genre in seventh art was created in
western genre.
As the name denotes, western genre refers to a geographical region and is commemorated
as “wild west” which nearly means the same. It involves the adventures of those who are acting
in line with the policy of United States of America, mostly in 1800s, to expand towards Pacific.
The storylines of the conflict against the nature, enemies and illegality which are told via
cowboys, brought western to the fore within popular literature of the era. With an attitude that
cannot be interpreted independently from the already present popular interest of masses towards
it, western went beyond being the first genre treated in cinema and became the most productive
genre in the early era of cinema. Westerns in which adventurous and extreme characters who
struggle to fit in society got to be considered as the pioneers and defenders of civilization in
uncanny premises under tough conditions, surrounded by bandits and natives, lost their topicality
and popularity following 1940s. In spite of this, western became such an effective global popular
culture item that it got to be produced in countries other than US and although in a veiled scope,
continued it’s presence via transfer of certain genre codes into new genres.
The western genre, whose new examples was seen amidst certain changes regarding style and
content by 1970s started hosting a subgenre called “neo western” which arose due to some
differences stemming from contemporary cinematographic elements. The neo western movies in
which the differences between good and evil are ambiguous and where more realistic, critical or
psychological plots are preferred are nowadays produced more as part of the array of works of
western that is independent from conventional cinema. And in the recent period, “First Cow”
(2019) directed by Kelly Reichardt and “The Power of The Dog” (2021) directed by Jane
Campion has shined out as westerns which are awarded by many institutions including first and
foremost the Academy and which were praised by critics. In this study both movies which harbor
neo western properties will be studied via film genre theory and critism and the use of classical
and neo western codes and to what they correspond to will be examined. Moreover in this study,
the vagueness and validity of borders of genres in cinema will be discussed.
Keywords: Western, Neo Western, First Cow, The Power of The Dog, Film Genre Theory
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.
EFFECTIVE WAYS OF MODERNIZATION AND INTERNATIONALIZATION OF
EDUCATION IN KAZAKHSTAN
Aigerim Kosherbayeva
Doctor of pedagogical sciences, professor Abai Kazakh national pedagogical University.
Almaty, Kazakhstan.
Kosherbayev Rinad
Doctoral student. Abai Kazakh national pedagogical University.Almaty,
Kantarbayev Zuaz
master degree. KazArchitectural Academy. Almaty, Kazakhstan
Introduction – On the eve of the 30 th anniversary of Independence of the Republic of
Kazakhstan we would like to note: in the economic, scientific and technological progress the
education, forming the human capital becomes the main driving force behind the development
of society and, therefore, a priority of the national policy of the states.
The most important factor determining the long-term development of society in all spheres
of life, the main competitive advantage of the state - is the quality of higher education the
teachers in particular.
Experimental – The research presented in the paper was carried out through extensive
analysis of different higher education policy and planning initiatives towards internationalisation
as represented in different official documents.
Results and Discussion – The main results to be presented relate to a) the process of
alignment to structural reforms taking place in the European Union or the so-called ‘Bologna
Process’, as it has been experienced in Kazakhstan; b) international mobility programs, in
particular those aimed at training academic staff and students at universities abroad, such as the
prestigious ‘Bolashak’ program, in seeking to prepare them as active and engaged participants in
the global world; c) language policy and planning initiatives aiming to construct a trilingual
university system and harmonise Kazakh as the national language, Russian as an international
language and English as a language of global status.
The education system of Kazakhstan is focused on international cooperation. For the
solution of problems are developed 4 strategic direction:
- creation of new system of professional development;
-modernization of the content of professional development on the basis of the best
Kazakhstan and international experience;
- development of innovative system of professional development of teachers of pedagogical
specialties of higher education institutions and colleges;
- creation of conditions of effective functioning of system of the professional development,
providing quality of education.
Conclusions – For emerging nations such as Kazakhstan, the internationalisation of
education represents economic, cultural and scientific opportunities, as well as necessity.
Through critical analysis of the process underway in Kazakhstan as it is documented in policies
and planning intiatives, conclusions and comparisons may be drawn in relation to other national
contexts and new prospects may be encountered for
Keywords: education, higher education, modernization, international cooperation,
development, relationship
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BASIC PROBLEMS OF MACHINE TRANSLATION PROGRAMMES
Mammadzada Sevinj Salim - PhD,
Odlar Yurdu University,Baku, Azerbaijan

ABSTRACT
Translation process travelled through several stages in its progress, but recently, people have
more interest in computer translation that doesn’t need any individual author style. With the
development of informational technology new computer programmes appeared to simplify the
translation process. Unfortunately, such programmes have some disadvantages besides its
advantages. The main idea of this thesis is to analyse the main problems of machine translation
programmes that translators can come across during the translation process. After the invention
and the use of computers, a new kind of tranlslation process – machine translation started to
develope. This kind of translation became very usefull and helpfull for translators. However,
besides its advantages it has several problems and disadvantages. It is true that, the more
dictionaries you use, the better translation you may have. It means that, the first problem of
machine translation is to create rich and big dictionaries for the system. The translation system
should differ all the sentences in different contexts. So, the second problem is to teach the system
to recognize the real turns of a speech. The sentences for translation are written according to
appropriate rules, are translated according to these rules. So, there could be the following
problem: to transfer all these rules to the translation programme. All these problems are known
as the main problems of machine translation system and the methods of their solution isn’t known
as far by everyone.
Overall, is it useful to use machine translation programmes or to pay to human translator to get
a proper translation? Some companies choose the first, anothers choose the second choice. The
first ones think that despite of small difficulties, machine translation programmes can cope with
unnecessary and simple problems.
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Antecedents for the development of Tourism in Rural Horizons:
Manifesting Village Akingam of Kashmir Province
Tahmeed Ahmad Badam

Nawaz Ahmad Sheikh
Abstract
Tourism has emerged as an important as well as organized industry which furnished its benefits
over large segments of the population. Now-a-days a thorough attention is being provided on the
development and promotion of rural tourism throughout the globe. Among the various forms of
tourism it would be the significant strategy for the growth of sustainable tourism to explore the
rural village experiences more and more. ‘Rural Tourism’ has gained immense importance since
last two decades and has created a niche impact on tourists’ mind as a special-interest form. Rural
tourism related activities are widely regarded as key-tools for rural development, especially in
developing countries like India. Kashmir Valley, known universally as the Paradise on Earth, is
one of such regions of India which offers variety of rural experiences to the tourist rather.
Tourism is one of the leading service sectors in which people of Kashmir are directly and
indirectly involved to furnish themselves the multivariate livelihood opportunities. One of the
best possible alternatives could be rural tourism development. Rural tourism development is
increasingly associated with entrepreneurship, which is considered as a central force of economic
growth and development. In this piece of research work an appraisal has been executed towards;
[1] understanding the historical perspectives of village Akingam in context to a rural tourism
attraction. [2] to manifest the traditional rural attributes vis a vis developmental potential and
prospects for rural tourism in Akingam region of Kashmir. Finally, the ultimate opportunities
and challenges were highlighted along scholastic suggestions and conclusions thereof.
Key Words: Rural Tourism, Kashmir, Development, Bhand ethnics, Opportunities
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THE RELATİONSHİPS BETWEEN EMPLOYEES’ PERCEPTİONS OF
ORGANİZATİONAL JUSTİCE, HR ATTRİBUTİONS, AND AFFECTİVE
ORGANİZATİONAL COMMİTMENT
Dr. Adayı Ekin Gülsün Turan
Koç University
ORCID ID: 0000-0002-3423-2817
Dr. Öğr. Üy. Eda Aksoy
Koç University
ORCID ID: 0000-0003-1028-3713
Abstract
This study examines the influence of employees’ organizational justice perceptions and human
resources (HR) attributions (Nishii, Lepak, and Schneider, 2008) on their organizational
commitment. HR attributions indicate employees’ idiosyncratic interpretations regarding why
the managements of their firms have adopted the HR practices in use. The business-oriented
internal HR attributions indicate employees’ perceptions that HR practices in their firms aim to
improve service-quality or reducing costs. Employee-oriented internal HR attributions indicate
the degree to which employees believe that the HR practices in their firms are motivated by a
desire to improve employees’ well-being or to exploit employees. External attributions are
indicate the perceptions that HR practices are devised to comply with union regulations. We
collected online survey data from 116 employees from 19 companies operating in various sectors
in Turkey. We tested the main and interactive effects of independent variables through moderated
multiple regression analyses conducted with SPSS Process macro (Hayes, 2012). Firstly, our
results supported the hypothesis that there is a positive relationship between employees’
perceptions of organizational justice and affective commitment. Secondly, as hypothesized, the
results showed that employee well-being and service quality attributions are positively related to
employee commitment whereas employee exploitation and union compliance attributions are
related negatively to commitment. Only cost reduction attributions are not found to be
significantly related to commitment. Our third hypothesis indicated that all five types of HR
attributions would moderate the relationship between justice perceptions and organizational
commitment. This hypothesis was supported only for employee exploitation attributions. This
relationship is such that when perceptions of exploitation are high, the relationship between
organizational justice and affective commitment is weakened. Our findings contribute to the
growing literature on HR attributions and provide empirical support for its role in shaping
employees’ work attitudes.
Keywords: human resource management, employee attributions, organizational justice,
organizational commitment
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ANALYSIS OF COUNTRIES IN TERMS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE
TECHNOLOGIES: PROMETHEE AND GAIA METHOD APPROACH
Dr. Gökhan ÖZKAYA
Yıldız Technical University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department
of Business Administration, Quantitative Methods, Istanbul, Turkey.
ORCID: 0000-0002-2267-6568
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ABSTRACT
Businesses, industries and economies that are leaders in new technologies and research in
artificial intelligence gain significant advantages over their competitors. It is seen that countries
with a well-established national artificial intelligence strategy also make a difference in terms of
technology and economic size compared to other countries and provide a competitive advantage.
From Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) to AI-guided missiles, the world's advanced armies
are developing AI-based weapons and support systems and equipping their borders. In addition,
states are trying to create a strategy, vision, framework and working environment that will enable
the cooperation of government, private sector and academic institutions to increase their artificial
intelligence power. It is seen that artificial intelligence is a technology that will widen the gap
between the leading and weak nations in the near future. The starting point of the study is the
inadequacy of studies evaluating and comparing countries in terms of artificial intelligence
indicators in the literature. In the study, it is aimed to compare and evaluate the current situation
of 62 countries in artificial intelligence management in terms of talent, infrastructure, working
environment, research, development, government strategy and commercial initiatives by making
use of the 2021 "The Global AI Index" data. In the study, PROMETHEE methods, which are
very popular in multi-criteria decision making evaluations, and their geometric representation,
the GAIA plane, were used. According to this research, the United States is also by far the leader
in AI innovation, implementation, and investment. Other countries at the top of the list are the
United Kingdom, China, Israel, Canada, the Netherlands, South Korea and Germany. China is
closing the gap with the USA at a rapid pace. Countries such as Armenia, Kenya, Egypt, South
Africa and Pakistan are at the bottom of the ranking. Turkey also has values closer to the countries
at the end of the ranking, rather than the countries in the upper and middle ranks. The top three
nations have very high values compared to other nations in all indicators included in the study.
In terms of Turkey, all other metrics, with the exception of the 'State Strategy' indicator, have
fairly low values in comparison to nations with a high ranking. It is recommended that policy
makers should develop a more sophisticated national artificial intelligence strategy, both
financially and content-wise, taking into consideration the shared disadvantages of their countries
in the study.
Keywords: Artificial Intelligence, R&D, Innovation, PROMETHEE, GAIA
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AZERBAYCAN'IN TARİHİ MİRASININ GÜNEY KAFKASYA MATERYAL
KÜLTÜRÜNDEKİ YERİ VE SALDIRILARA KARŞI DİRENİŞ
Prof.Dr. Qasım HACIYEV
AMEA Qafqazşünaslıq Enstitüsü, Ermənişünaslıq bölümü başkanı, Azerbaycan Univrsitetinin
professoru. Turan Elmlər Akademiyasının akdemiki,
ORCİD 0000-0002-6500-7890
Azerbaycan-Türk halkının binlerce yıldır oluşturduğu maddi kültür mirası, şüphesiz Güney
Kafkasya'nın kültürel geleneklerinin temelini oluşturmuştur. Azerbaycan tarihinde olduğu gibi
Kafkasya'da da eski Guruçay kültürü, Kür-Azaz kültürü, Hocalı-Gedebey kültürü ve daha sonra
maddi kültür anıtlarının insan toplumunun gelişmesinde özel bir yeri ve rolü vardır. Böylece iki
yüz yıl boyunca Azerbaycan-Türk halkının kültürü, özellikle dünya medeniyetine değerli kültür
örnekleri sunan maddi kültür yok edilmiştir. Bu kültürel miras, bölgenin en kısa geçmişine sahip
olan Ermenistan'ın niyetleri nedeniyle yok edilmiştir.
19. yüzyılda Güney Kafkasya'ya yerleşen ve 20. yüzyılda devlet kuran Ermenilerin eski maddi
ve kültürel mirasının olmaması nedeniyle yerel halkların mirasına sempati duymamış ve onları
yok etmek için ciddi çabalar sarf etmişlerdir. Ermenistan, topraklarını genişletmek için asılsız
toprak iddialarında bulundu, toprakları ele geçirmek için etnik temizlik yaptı ve bu toprakların
tarihi ve kültürel anıtlarına saldırdı. Yerli Müslüman anıtları yok edildi ve Alban-Hıristiyan
anıtları tahrif edildi.
Bu konular aşağıdaki tezler üzerinden yorumlanabilir:
884

1. 19. yüzyıla kadar Güney Kafkasya'da Ermeni etnik grubu yoktu. Ermeniler 19. yüzyılın
başlarında Çarlık Rusyası tarafından Güney Kafkasya'ya yerleştirildi.
2. Güney Kafkasya'daki ilk Ermeni devleti, Batı Azerbaycan topraklarında yirminci
yüzyılın başlarında kuruldu.
3. 20. yüzyılın başlarında Azerbaycan halkına karşı Ermeni ayrılıkçılığı başlamış,
Azerbaycanlılar katliamlara, teröre ve soykırıma maruz kalmıştır.
4. Bir dizi büyük gücün rızası ve bazı eyaletlerin doğrudan yardımıyla, 4.6 metrekare Km.
km. Azerbaycan topraklarında Ermeniler için Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi kuruldu
5. Azerbaycan'ın Yukarı Karabağ ve Ermenistan topraklarında oluşturulan anıtların
Azerbaycan-Türk halkına ait olduğu fotoğraf, albüm ve arşiv belgeleri ile
doğrulanmaktadır.
6. Batı Azerbaycan'ın (şimdiki Ermenistan) yer adları, oronymleri ve oykonimleri
Azerbaycan-Türk halkına aittir.
7. Azerbaycan karşıtı, Türk karşıtı faaliyetlerle Ermeniler, Azerbaycan halkına ait tarihi ve
kültürel anıtları yok etme izlerini kaybetmişlerdir.
8. Azerbaycanlıların tarihi toprakları olan Batı Azerbaycan'da Türk-Müslüman halkına ait
binlerce yer adlarının birçoğu resmi olarak değiştirilmiştir.
9. Kafkasya Araştırmaları Enstitüsü'nün profiline göre Ermenistan'ın bölge ülkelerine karşı
tutumuna ilişkin bilgiler incelendiğinde, Ermenistan'ın bölge devletlerine, özellikle Türkiye
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ve Azerbaycan'a yönelik asılsız toprak iddialarının ve eylemlerinin düzenli olduğu teyit
edilmiştir.
10. Azerbaycan-Türk halkının Azerbaycan'ın kurtarılmış topraklarında ve Batı
Azerbaycan'da yarattığı Ermeni asılsız toprak iddialarına, etnik siyasetin kurbanlarının
maddi ve kültürel mirasına ne olacağı bilinmiyor.
Anahtar Kelimeler: Kafkasya, Azerbaycan, maddi kültür, anıtlar, yer adları
THE PLACE OF AZERBAIJAN'S HISTORICAL HERITAGE IN SOUTH CAUCASUS
MATERIAL CULTURE AND RESISTANCE AGAINST ATTACKS
The material cultural heritage created by the Azerbaijani-Turkish people for thousands of years
has undoubtedly formed the basis of the cultural traditions of the South Caucasus. As in the
history of Azerbaijan, ancient Guruchay culture, Kur-Azaz culture, Khojaly-Gedebey culture and
later material cultural monuments have a special place and role in the development of human
society in the Caucasus. Thus, for two centuries, the culture of the Azerbaijani-Turkish people,
especially the material culture that provided valuable cultural examples to world civilization, was
destroyed. This cultural heritage has been destroyed due to the intentions of Armenia, which has
the shortest history in the region.
Since the Armenians, who settled in the South Caucasus in the 19th century and established a
state in the 20th century, did not have the old material and cultural heritage, they did not
sympathize with the heritage of the local peoples and made serious efforts to destroy them.
Armenia made unfounded territorial claims to expand its territory, ethnically cleansed to seize
the territory, and attacked the historical and cultural monuments of these lands. Native Muslim
monuments were destroyed and Albanian-Christian monuments defaced.
These issues can be interpreted through the following theses:
1. Until the 19th century, there was no Armenian ethnic group in the South Caucasus.
Armenians were settled in the South Caucasus by Tsarist Russia in the early 19th century.
2. The first Armenian state in the South Caucasus was established in the territory of West
Azerbaijan at the beginning of the twentieth century.
3. At the beginning of the 20th century, Armenian separatism began against the Azerbaijani
people, and Azerbaijanis were exposed to massacres, terrorism and genocide.
4. With the consent of a number of great powers and the direct assistance of some states,
4.6 square kilometers. km. Nagorno-Karabakh Autonomous Region for Armenians was
established on the territory of Azerbaijan
5. It is confirmed by photographs, albums and archive documents that the monuments
created in the territory of Azerbaijan, Upper Karabakh and Armenia belong to the
Azerbaijani-Turkish people.
6. Toponyms, oronyms and oykonims of West Azerbaijan (present Armenia) belong to the
Azerbaijani-Turkic people.
7. With anti-Azerbaijani, anti-Turkish activities, Armenians have lost their traces of
destroying historical and cultural monuments belonging to the Azerbaijani people.
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8. In West Azerbaijan, which is the historical land of Azerbaijanis, many of the thousands
of place names belonging to the Turkish-Muslim people have been officially changed.
9. According to the profile of the Caucasus Studies Institute, when the information on
Armenia's attitude towards the countries of the region is examined, it has been confirmed
that the groundless territorial claims and actions of Armenia against the regional states,
especially Turkey and Azerbaijan, are regular.
10. It is unknown what will happen to the Armenian baseless territorial claims created by
the Azerbaijani-Turkish people in the liberated lands of Azerbaijan and in West Azerbaijan,
and to the material and cultural heritage of the victims of ethnic politics.
Keywords: Caucasus, Azerbaijan, material culture, monuments, place names
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STUDY OF THE İNFLUENCE OF THE POROSİTY PARAMETER ON THE
STATİC BEHAVİOR OF FUNCTİONALLY GRADED PLATES
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Abstract. In this investigation, study of the bending response of functionally graded
(FG) porous plates is presented using a cubic shear deformation theory. The properties
of the FG-plate vary according to a power-law distribution which is modified to
approximate material characteristics for considering the effect of porosities. The
equilibrium equations are derived by using the principle of virtual work and solved by
using Navier’s procedure. Various numerical results are discussed to demonstrate the
influence of the porosity parameter on the bending response of FG plates.
Keywords: functionally graded plate; porosity; bending; shear deformation theory
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İDDİANAMENİN DEĞERLENDİRİLMESİNİN CEZA MUHAKEMESİNDEKİ
KONUMU
THE POSITION OF THE EVALUATION OF THE INDICTMENT IN CRIMINAL
PROCEDURE
Mehmet Hakan ÇINAR
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Adalet Bakanlığı, Hâkim Adayı.
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Abstract
Unlike the Criminal Procedure Code No. 1412 (CMUK), in the Criminal Procedure Code No.
5271 (CMK), the opening of a public case was not accepted directly together with the indictment
regulation of the public prosecutor, and the opening of a public case was subject to the decision
to accept the indictment to be issued by the court. The indictment issued by the public prosecutor
has an important place in criminal procedure in terms of initiating the trial, drawing the
boundaries of the reasoning and informing the defendant. In the period of CMUK, it was unclear
how the procedure would be followed by the courts if the indictment was issued incompletely or
incorrectly. Especially by public prosecutors working under heavy workload, public cases were
often opened in accordance with reports organized by law enforcement agencies. Since the
evidence that was important for the crime was not collected, most of the actions that would result
in an acquittal were taken before the court, and new victimizations were created by the state. In
order to prevent such negative situations, the opening of a public case was subject to a decision
on the adoption of an indictment to be issued by the court. Since the decision to accept the
indictment requires an assessment to be made in this direction, an indictment evaluation
institution has been organized to determine within the framework of which rules this assessment
will be carried out. If the court determines the existence of one or more of the extradition reasons
specified in the law during the evaluation of the indictment, it will be able to return the indictment
to the Prosecutor General's Office in this case. Thus, the inconveniences arising during the period
of CMUK were tried to be eliminated and the requirements of the right to a fair trial were fulfilled
with the aim of completing the trial in a reasonable time. There are various opinions in the
doctrine regarding the position of the evaluation of the indictment in criminal procedure.
According to an opinion in the doctrine, the evaluation of the indictment is of a detached nature.
In this view, the public prosecutor is not effective in evaluating the indictment. The transactions
made are not investigation transactions. That is why the consideration of the indictment is of a
detached nature. Another opinion in the doctrine is directed to the fact that the consideration of
the indictment is a phase of the investigative stage. In this view, The evaluation of the indictment
is organized under the heading of the investigation phase.The case consists of three authorities:
the prosecution, the defense and the trial authority. However, the participation of the defense
authority in the evaluation of the indictment is out of the question.The transition between stages
in criminal procedure is directed only forward.Going back is not possible. Since the positioning
of the evaluation of the indictment in the criminal procedure process will have an impact on the
principles that will dominate it and the nature of the actions taken, it is important to determine
the position of the relevant institution in the criminal procedure process. In this context, the
statements made by Nurullah Kunter under the title of "Morphology of Criminal Procedure" will
be discussed.Secondly, the sub-organic component (degree, stage, circuit, section, incident) that
make up the criminal procedure will be explained. The differences between the secondary organic
component will be deciphered. Then the position of the evaluation of the indictment will be
determined.

888

VII. INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
April 22-24, 2022, Antalya, Türkiye

Keywords: Indictment, acceptance of the indictment, return of the indictment, the intermediate
stage of judgement.
Özet
1412 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’ndan (CMUK) farklı olarak 5271 Sayılı Ceza
Muhakemesi Kanunu’nda (CMK) Cumhuriyet savcısının iddianame düzenlemesiyle birlikte
doğrudan kamu davasının açılması kabul edilmemiş, kamu davasının açılması mahkeme
tarafından verilecek iddianamenin kabulü kararına tabi kılınmıştır. Cumhuriyet savcısı tarafından
düzenlenen iddianame, yargılamayı başlatması, muhakemenin sınırlarını çizmesi ve sanığın
bilgilendirmesi açısından ceza muhakemesi içerisinde önemli bir yere sahiptir.1412 sayılı
CMUK döneminde iddianamenin eksik veya hatalı düzenlenmesi halinde mahkemeler tarafından
nasıl bir usulün izleneceği belirsizdi. Özellikle ağır iş yükü altında görev yapan Cumhuriyet
savcıları tarafından çoğu kez kolluk tarafından düzenlenen fezlekeler doğrultusunda kamu davası
açılmaktaydı. Yüklenen suç bakımından önem arz eden deliller toplanmadığından beraat ile
sonuçlanacak çoğu eylem mahkeme önüne götürülüyor, devlet eliyle yeni mağduriyetler
yaratılıyordu. Bu tür olumsuz durumların önüne geçmek adına kamu davasının açılması
mahkeme tarafından verilecek iddianamenin kabulü kararına tabi kılınmıştır. İddianamenin
kabulü kararı verilmesi bu yönde yapılacak bir değerlendirmeyi gerektirdiğinden bu
değerlendirmenin hangi kurallar çerçevesinde icra edileceğini belirlemek üzere iddianamenin
değerlendirilmesi müessesesi düzenlenmiştir. Mahkeme iddianameyi değerlendirirken kanunda
belirtilen iade sebeplerinden birinin veya birkaçının varlığını tespit ederse bu takdirde
iddianameyi Cumhuriyet Başsavcılığı’na iade edebilecektir. Böylelikle 1412 sayılı CMUK
döneminde ortaya çıkan sakıncalar bertaraf edilmeye ve yargılamanın makul sürede bitirilmesi
hedeflenerek adil yargılanma hakkının gerekleri yerine getirilmeye çalışılmıştır. İddianamenin
değerlendirilmesinin ceza muhakemesindeki konumu ile ilgili öğretide çeşitli görüşler
bulunmaktadır. Öğretide bir görüşe göre iddianamenin değerlendirilmesi ara muhakeme
evresidir. Bu görüşte olan yazarlar iddianamenin değerlendirilmesinde etkin olan süjenin
Cumhuriyet savcısı olmayıp mahkeme olduğunu, yapılan işlemlerin soruşturma işlemi olarak
addedilemeyeceğini belirterek iddianamenin değerlendirilmesinin nevi şahsına münhasır bir
yapıda olduğunu bu bakımdan ara muhakeme evresi olduğunu ifade etmektedirler. Öğretideki bir
diğer görüş ise iddianamenin değerlendirilmesinin soruşturma evresinin bir aşaması olduğuna
yöneliktir. Bu görüşte olan yazarlar iddianamenin değerlendirilmesinin kanun sistematiği
bakımından soruşturma evresi başlığı altında düzenlendiğini, bu aşamada sonuç çıkarmanın
soruşturma işlemlerine dair olduğunu, muhakemenin üçlü bir faaliyeti ihtiva etmesi gerektiğini
ancak iddianamenin değerlendirilmesinde savunmanın iştirakinin söz konusu olmadığını, ceza
muhakemesinde evreler arası geçişin sadece ileriye dönük olacağını, geriye dönüşün mümkün
olmadığını belirtmektedirler. İddianamenin değerlendirilmesinin ceza muhakemesi sürecinde
konumlandırılması ona hâkim olacak ilkeler ile yapılan işlemlerin mahiyetine dair etkide
bulunacağından ilgili müessesenin ceza muhakemesi süreci içerisindeki konumunun tespit
edilmesi önem arz etmektedir. Bu bakımdan ceza muhakemesinin yapısı ile ilgili olarak Nurullah
Kunter’in ‘’Ceza Muhakemesinin Morfolojisi’’ başlığı altında yaptığı açıklamalar nazara
alınarak muhakemeyi meydana getiren tali organik unsurlar (derece, evre, aşama, bölüm, hadise)
arasındaki farklar tespit edilecek ardından iddianamenin değerlendirilmesinin müstakil bir evre
mi yoksa soruşturma evresinin bir aşaması mı olduğu sorusuna cevap verilecektir.
Anahtar Kelimeler: İddianame, iddianamenin kabulü, iddianamenin iadesi, ara muhakeme
evresi.
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A REVIEW OF SOME OIL SPOT PRICE FORECASTING MODELS
Krzysztof DRACHAL
Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw
Abstract
There are numerous potentially important oil price drivers. As a result, variable (feature)
selection issue is of a great importance when constructing an econometric model forecasting
crude oil spot prices. Moreover, the set of important drivers which should be inserted into the
model, can be different in different time periods. Fortunately, there are numerous methods to
deal with the problem of variable selection, for example, LASSO, RIDGE, elastic net, least-angle
regression, Dynamic Model Averaging, Bayesian Model Averaging and Symbolic Regression.
Symbolic Regression is a very interesting method, because it searches for the optimal form of a
model with the help of evolutionary algorithms. In other words, some set of functions and
operators are set up at the initial stage. Later, recursively, mimicking biological processes of
cross-over, mutation and selection, the initial set of functions (treated like genes) is modified.
For example, functions can be represented by symbolic trees or coded into vectors for this
purpose. Contrary to the conventional regression, which is based on Ordinary Leas Squares
optimization, Symbolic Regression infers the model from the data by probabilistic processes.
However, instead of genetic programming, Symbolic Regression can be also performed with
Bayesian methods. In this research, monthly data between January 1989 and April 2021 were
analyzed. WTI, Brent and Dubai oil prices were taken as dependent variables. Production,
consumption and stocks quotas, stock market indices, market stress, interest rates, index of
economic activity and exchange rates were taken as potentially important independent variables.
According to the Model Confidence Set testing procedure, Dynamic Model Averaging and
ARIMA were superior models in a sense of forecast accuracy out of all the considered ones. This
research was funded by the grant of the National Science Centre, Poland, under the contract
number DEC-2018/31/B/HS4/02021.
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A COMPARATIVE CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS OF ANGLO-AMERICAN
NEWS MEDIA’S APPROACH TO TERROR ATTACKS CARRIED OUT AGAINST
MUSLIMS AND NON-MUSLIMS

YEŞİM GÜRCİ
M.A. Student, Social Sciences University of Ankara
ORCID: 0000- 0003- 0862- 1269
ABSTRACT
In an age where describing and labeling supersede recognition and seeking after truth,
Islamophobia takes a stand against Muslim communities perhaps as a more threatening type of
virus than COVID-19. Formed by the combination of two words, namely Islam and phobia, this
very term can be basically defined as fear of and hatred towards the religion of Islam and its
adherents Muslims. Manifesting itself through various means including the physical, verbal, and
psychological violence targeting Muslims, the animosity towards Islam and its followers is
perpetuated through sweeping generalizations regularly made by different channels such as
media outlets, Hollywood movies, computer games, and academic community. The readymade
assumptions and exaggerated stereotypes about Muslims, stemming from the deeply seated
Orientalist mentality which divides the world into two so-called irreconcilable parts, namely the
West and the Rest, or “us” versus “them”, have been an issue of concern for Muslim people since
the birth of Islam in the 7 century and especially in the aftermath of the catastrophic 9/11 terrorist
attack, the terms terror, terrorism, and terrorist have started to be exclusively reserved for
Muslims in the mass media discourse, and the news media, having a wide outreach and the
potential to influence the public opinion, is no exception.
th

In this study, the type of discourse employed by the Anglo-American news media in order to
cover the terrorist attacks targeting both Muslims and non-Muslims, the Islamophobic attitude in
the news, and the double standards practiced on the basis of the religious identity of victims and
perpetrators are analyzed comparatively through using van Dijk’s Critical Discourse Analysis
(CDA) method which has been developed initially to examine the discourse of news. By
focalizing on the CDA method proposed by van Dijk, numerous parameters such as the headlines,
leads, photographs, rhetoric of the chosen news are investigated and along with the ways in which
anti-Muslim sentiment is reiterated, the substantially different coverages of the terrorist incidents,
though they are mostly similar in nature, are revealed.
Key Words: Islamophobia, Critical Discourse Analysis, Anglo-American News Media,
Terrorist Attacks, Double Standards, Orientalism
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AĞIZDAN AĞIZA PAZARLAMANIN E-TİCARETTE
SATIN ALMAYA ETKİSİ ÜZERİNE META-ANALİZ
Dr. Öğr. Üyesi Hande AYHAN GÖKCEK
İstanbul Gelişim Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri
ORCID ID: 0000-0001-6349-3023
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İstanbul Gelişim Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri
ORCID ID: 0000-0003-4386-7328
ÖZET
Küreselleşen dünya ve yaşanan gelişmelerle birlikte internet teknolojisinin kullanımı
giderek daha basite indirgenmiş, bu durum tüketimin ana faktörü olan insanların alışveriş
alışkanlıklarında da değişikliğe sebep olmuştur. Günümüzde elektronik olarak gerçekleşen
ticaretin sağladığı imkanlar sayesinde tüketiciler arasında e-ticaretin kullanımı her geçen gün
daha da artmaktadır. Bu değişimle birlikte ağızdan ağıza pazarlama anlayışı da sosyal medya,
bloglar, forum siteleri, sanal mağazalar gibi ortamlarda gerçekleşen kullanıcı yorumlarıyla
birlikte elektronik ağızdan ağıza pazarlama olarak şekil almıştır. Satın alma süreçlerinde
geleneksel pazarlama anlayışına kıyasla tüketicilerin kendi arasında gerçekleşen bu iletişimin
daha güvenilir ve etkili olduğu sonucuna varılmıştır. Rekabetin her geçen gün giderek artış
gösterdiği günümüzde işletmelerin, tüketicilerin satın alma kararlarını etkilemesi oldukça
önemlidir. İnternet kullanımının giderek yaygınlaşması ve iletişimin kolaylaşmasıyla elektronik
ağızdan ağıza pazarlama, tüketici satın alma kararlarını etkilemesi açısından geleneksel
pazarlama yöntemlerinin önüne geçmiştir. Bu nedenle de pazarlama uygulamaları içinde
elektronik ağızdan ağıza pazarlama önde gelen bir yöntem olarak yer edinmiştir. Bu çalışmada
e-ticarette ağızdan ağıza pazarlamanın satın almaya etkisi ile ilgili yapılan çalışmalar üzerinden
bir inceleme gerçekleştirilerek tüketiciler için bir ürün ya da hizmet almadan önce elektronik
ağızdan ağıza pazarlama yönteminin ulaşılabilirliği ve mesajlarının satın alma kararlarında etkisi
ortaya konmuştur. Bütün bu süreç, tüketicileri doğru ve güvenilir bilgiye ulaştırması yönünden
e-ticarette ağızdan ağıza pazarlamanın önemini öne sermektedir. E-ticarette ağızdan ağıza
pazarlamanın tüketicilerin satın alma kararlarına etkisini belirlemek amacıyla yapılan bu çalışma
üç bölümden oluşmaktadır. Araştırmanın ilk bölümünde elektronik ağızdan ağıza pazarlama
kavramı ortaya konmuş, aralarındaki farklar açıklanmıştır. İkinci bölümde elektronik ticarette
ağızdan ağıza pazarlamanın satın almaya etkisi ile ilgili konuya değinilmiştir. Üçüncü bölümde
bu konu ile ilgili daha önce yapılan çalışmalar incelenmiştir. Genel itibariyle bu çalışma metaanaliz yönteminin kendi karakteristikleri ile sınırlıdır. Ülkemizde 2015 - 2021 yıllarında
elektronik ağızdan ağıza pazarlama ile ilgili yapılan çalışmalar araştırmanın sınırlarını
oluşturmaktadır. Çalışmamızda amaç, günümüzde artık hayatımızın önemli bir yerinde olan eticaret süreçlerinde ağızdan ağıza pazarlama iletişiminin tüketicilerin satın alma davranışlarını
ne yönde etkilediğini açıklamaktır.
Anahtar Kelimeler: Elektronik Ağızdan Ağıza Pazarlama, E-ticaret, Tüketici Davranışları,
Sosyal Medya, Teknoloji, İnovasyon
META-ANALYSIS ON THE EFFECT OF WORD OF MOUTH MARKETİNG ON
PURCHASE IN E-COMMERCE
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ABSTRACT

With the globalized world and evolutions, the use of internet technology has become
increasingly simple, and this has caused a change in people's buying habits, which are the main
factors of consumption. Today, the use of e-commerce among consumers is increasing day by
day thanks to the opportunities provided by electronic commerce. Along with this change, the
concept of word-of-mouth marketing has also taken shape as electronic word-of-mouth
marketing with user comments on social media, blogs, forum sites, and virtual stores. It has been
concluded that this communication between consumers is more reliable and effective compared
to the traditional marketing approach in purchasing processes. In today's world where
competition is increasing day by day, it is very important for businesses to affect consumers'
purchasing decisions. With the widespread use of the Internet and the facilitation of
communication, electronic word of mouth marketing has outstripped traditional marketing
methods in terms of influencing consumer purchasing decisions. For this reason, electronic word
of mouth marketing has taken its place as a leading method among marketing practices. In this
study, an examination was carried out on the effects of word of mouth marketing on purchasing
in e-commerce, and the accessibility of the electronic word of mouth marketing method and the
effect of its messages on purchasing decisions were revealed before purchasing a product or
service for consumers. This whole process highlights the importance of word of mouth marketing
in e-commerce in terms of providing consumers with accurate and reliable information. This
study, which was conducted to determine the effect of word of mouth marketing on consumers'
purchasing decisions in e-commerce, consists of three parts. In the first part of the research, the
concept of electronic word of mouth marketing was introduced and the differences between them
were explained. In the second part, the effect of word of mouth marketing on purchasing in
electronic commerce is mentioned. In the third part, previous studies on this subject are
examined. In general, this study is limited by the characteristics of the meta-analysis method
itself. The studies on electronic word of mouth marketing in our country between 2015 and 2021
constitute the limits of the research. The aim of our study is to explain how word of mouth
marketing communication affects the purchasing behavior of consumers in e-commerce
processes,
which
are
now
an
important
part
of
our
lives.
Keywords: E-word of mouth marketing, E-commerce, Consumer Behavior, Social Media,
İnnovation,
Technology
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ARAB SPRİNG: IMPACT ON HUMAN RİGHTS İN ARAB WORLD
Dr. S SEM ALI
Abstract
Tunisia, a ray of hope for the West Asian and North African region, where a revolution started
in 2010 named Arab Spring or Jasmine Revolution a wave of popular demonstrations, this protest
was against the rule Ben Ali. Constitutional rights and human rights were more popular demands
which spread out from the Arab Spring through mass people’s demonstrations. This paper
highlights at the broad common features of constitution, human rights policies, and
understandings in the region and how they may be reconstructed more efficiently with the
intention of strengthen constitutional rights and human rights advocacy. It is so important to
secure rights of the individuals, groups, and the welfare of the state. Many attempts have been
made to identify groups that are particularly constitutional rights exploitations for each state but
the situation of women, migrant workers, refugees, environments, security, socio-politico
matters, and basic needs remains highly problematic in the West Asian regions. Overthrow of
Ben Ali in Tunisia which sparked on Egypt, Egyptian started to protest though the young people
by the social-media. The government tried but failed to control protests. After a couple of days,
huge protests and struggles between demonstrators and security personal in Egypt, a hope raised
after a month when Egyptian armed force proclaimed that no any force will be exercised against
the protestors and decided to remove the President of Egypt, Hosni Mubarak. He lost the support
of military. This article will also focus on students and other young people those frustrated by
government and the lack of economic opportunities. It will analyse that is Arab Spring is a
successful revolution or failure protest where was the shortcoming in it. How the problems in the
Arab world can be improved.
Key Words: Arab Spring, Constitutional Rights, Human Rights, Policies.
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BİR SOSYOLOG OLARAK ROBERT K. MERTON VE
ONUN İŞLEVSELCİLİK TEORİSİ
(1910-2003)
ROBERT K. MERTON
AS A SOCİOLOGİST AND HİM FUNCTİONALİSM THEORY
(1910-2003)
Abdulbaki KINSÜN
Arş. Gör. Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Din Sosyolojisi Anabilim Dalı,
ORCİD: 0000-0003-2476-2985
ÖZET
Sosyal bilimler ürettiği kavramlar nispetince varlık ve ehemmiyet kazanır. Sosyoloji de
tıpkı diğer sosyal bilim disiplinleri gibi bir kavram bilimidir. Nitekim klasik sosyologlar,
sosyolojinin öncüleri olma vasfını bir bakıma ürettiği kavramlara (genelde her bir kavram aynı
zamanda sosyolojide klasik bir teoriye denk düşmektedir) borçludur. Sözgelimi Karl Marx;
emek-değer, artı değer, yabancılaşma, sınıfsal yapı, çatışma vb. kavramlarla tanınırken; Emile
Durkheim, mekanik -organik dayanışma, toplumsal iş bölümü, anomi vs. kavramlarla ön plana
çıkmaktadır. Önemli bir diğer sosyolog Max Weber ise, ideal tipler, karizma tipleri, bürokrasi
vb. şeklindeki ürettiği kavramlarla bilinmektedir.
Bu çalışmada sosyolojinin önemli teorisyenlerinden biri olan Robert K. Merton’un
sosyoloji disiplinine kazandırdığı temel kavramları ile bu kavramlar temelinde geliştirdiği
işlevselcilik teorisi üzerinde durulmaktadır. Bu bağlamda çalışma, sosyoloji disiplini açısından
son derece mühim olan bir düşünürü temel kavramları bağlamında incelemek suretiyle onun
düşünsel coğrafyasını ve teorik yaklaşımlarını ortaya koymayı hedeflemektedir. Çalışmanın
önemine gelince, Türkçe’de düşünüre dair makale ya da bildiri düzeyinde herhangi bir çalışmaya
rastlanılmamış olması ile söz konusu çalışmanın düşünür hakkında derli-toplu bilgiler
sunmasıdır. Sosyolog üzerine çalışma yapacaklara hem kaynak hem de bilişsel açıdan kolaylık
sunması, çalışmayı ehemmiyetli kılan diğer boyuttur. Bu çalışma, Merton hakkında tasviri ve
tahlili bilgiler içeren betimsel-yorumsayıcı bir yapıya sahiptir. Bu nedenle gerek Merton’un
kendi çalışmaları gerekse onun üzerine yapılmış tali çalışmalardan hareketle onun temel
kavramları ve teorisi hakkında veriler sunulmakta ve bu veriler bağlama uygun güncel örneklerle
desteklenerek birtakım değerlendirmelerde bulunulmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Merton, işlevselcilik, açık işlev, gizil işlev, bozuk işlev
ABSTRACT
The social sciences acquire the existence and importance according to the concepts they
produce. Sociology is a conceptual science just like other social science disciplines. As a matter
of fact, the classical sociologists, owing to their being the pioneers of sociology(usually each
concept corresponds to a classical theory in sociology), owes to their concepts. For example; Karl
Marx, labor-value, surplus value, alienation, class structure, conflict etc. recognized by concepts;
Emile Durkheim, mechanical-organic solidarity, division of labor, anomi etc. concepts come to
the fore. Another important sociologist Max Weber is known by the concepts he produces like
the ideal types, charisma types, bureaucracy and so on.
In this study, the basic concepts of the discipline of Sociology and the functionalism
theory developed by Robert K. Merton, one of the important theoreticians of sociology, are
emphasized. In this context, the study aims to reveal his / her intellectual geography and
theoretical approaches by examining a thinker who is of utmost importance in terms of sociology
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discipline. As for the importance of the study, there is no study in the article or paper level about
thinking in Turkish. It is the other dimension that makes the study important in terms of providing
both the source and the cognitive convenience to the people who will study on sociologists. This
study has a descriptive and informative structure with a description and analysis of Merton. For
this reason, based on Merton's own studies and the secondary studies on it, data is presented
about its basic concepts and theory and these data are supported in current examples appropriate
to context and some evaluations are made.
Keywords: Merton, functionalism, open function, latent function, distorted.
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HOCA NEŞET’İN ŞEYH GALİP İÇİN YAZDIĞI MAHLASNAME
VE ŞEYH GALİP’İN CEVABI
Doç. Dr. Recep DEMİR
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı
ORCİD: 0000-0001-6625-8299
Özet:
18. yüzyıl Osmanlı şiirine yön veren en güçlü edebî muhit Hoca Neşet etrafında oluşmuştur.
Neşet’in Farsça öğrenmek isteyenlere açık olan konağı, İstanbul’un seçkin bir edebiyat ortamı
hâline gelmiştir. Öğrencilerinden şiire kabiliyetli olanlara mahlas vermesiyle de bilinen Neşet’in
Divan’ı, içerdiği çok sayıda mahlasname ile de özel bir konumdadır. Neşet’in toplam 16 şaire
mahlas verdiği, 7 şaire ise şiir dersi verdiği bilinmektedir. Onun mahlas verdiği öğrencilerinden
biri de Türk şiirinin en parlak şairinden olan Şeyh Galip’tir. Hoca Neşet’ten ders almaya
başladığında Galip yirmi bir, hocası ise kırk dört yaşındadır. Şeyh Galip’in asıl isminin
Muhammet Esad olduğu, ilk şiirlerini Esad mahlası ile yazdığı bilinmektedir. Hoca Neşet’ten
ders almaya başladığı dönemde (1192/1778-79) henüz divan tertip etmemiş olan Galip, edebiyat
muhitlerinde şair olarak kabul görmekteydi. Hoca Neşet de genç şair için yazdığı mahlasname
ile Esad ismini ona mahlas olarak vermiştir. Öğrencisi için yazdığı kasidede onun şiire yenilikler
getirdiğini, İran şairlerini kıskandırdığını söyleyerek takdirini belirtmiştir. Neşet’in şiirinde Galip
hakkındaki takdirkâr düşüncelerinden başka nasihatleri de dikkat çekmektedir. Hz. Yusuf’a
benzettiği öğrencisinin soylu bir aileye mensup olduğunu belirterek övgülerini sıralayan Neşet,
onu hükümdarlara methiye yazmaktan meneder. Bunun yerine Hz. Peygamber için naat
yazmasını önerir ve devamında naat içerikli beyitler söyler. Şeyh Galip ise aynı vezin ve kafiye
ile teşekkürname konulu kasidesini sunarak hocasına cevap vermiştir. Kasidenin girişinde ulvi
bir cevher olarak tanımladığı sözü (şiiri) ilahi âlemle ilişkilendiren Galip, methiye bölümünde
İran şairleriyle karşılaştırdığı ustasını abartılı ifadelerle över. En belirgin şekli karşılıklı söylenen
bu iki şiirde ortaya çıkan etkileşim, şairlerin divanlarındaki birçok nazirede de görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Hoca Neşet, Şeyh Galip, mahlasname

THE MAHLASNAME WRITTEN BY THE HOCA NEŞET FOR ŞEYH GALIP AND
ŞEYH GALIP’S ANSWER
Abstract
The strongest literary circle that directed the 18th century Ottoman poetry was formed around
Hoca Neşet. Neşet’s mansion, which is open to those who want to learn Persian, has become an
elite literary environment of Istanbul. Known for giving pseudonyms to his students who are
talented in poetry, Neşet’s Divan is also in a special position with its many mahlasname. It is
known that Neşet gave pseudonyms to 16 poets and gave poetry lessons to 7 poets. One of his
students, whom he gave a pseudonym, is Şeyh Galip, one of the most brilliant poets of Turkish
poetry. When he started taking lessons from Hoca Neşet, Galip was twenty-one and his teacher
was forty-four. It is known that Şeyh Galip’s real name was Muhammet Esad and that he wrote
his first poems under the pseudonym Esad. When he started to take lessons from Hoca Neşet
(1192/1778-79), Galip, who had not composed a divan yet was accepted as a poet in literary
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circles. Hoca Neşet, with the mahlasname he wrote for the young poet, gave the name Esad to
him as a pseudonym. In the ode he wrote for his student, he expressed his appreciation by saying
that he brought reforms to poetry and made Iranian poets jealous. In addition to his appreciative
thoughts about Galip, Neşet’s advice draw attention in his poetry. With listing his praises by
stating that his student, whom he likened to Hz. Yusuf (Prophet Joseph) was from a noble family,
Neşet forbade him from writing eulogies to the rulers. Instead, he suggests writing naat for the
Prophet and then says couplets containing naats. Şeyh Galip, on the other hand, answered his
teacher by presenting his ode on letter of thanks with the same meter and rhyme. Galip, who
associates the word (poetry), which he defines as a sublime gem at the entrance of the ode, with
the divine world, praises his master, whom he compares with Iranian poets, with exaggerated
expressions in the eulogy section. The interaction that emerges in these two poems, the most
obvious form of which is said to each other, is also seen in many nazires in the poets’ divans.
Keywords: Hoca Neşet, Şeyh Galip, mahlasname
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18. YÜZYIL ŞAİRİ NÂŞİD’İN TARİH MANZUMELERİ
Doç. Dr. Recep DEMİR
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı
ORCİD: 0000-0001-6625-8299
Tel: 05426439885
Özet:
Osmanlı şairlerinin eskiden beri az çok uygulayageldikleri tarih manzumesi yazma geleneği 18.
yüzyılda eskiye oranla daha fazla benimsenmiştir. Yerlileşme arayışlarının da bir tezahürü olan
tarih manzumeleri, edebî bakımdan pek değerli ürünler olmamasına rağmen tarihe ışık tutan
metinler olarak önemli bir işlevi yerine getirmektedir. 18. yüzyılda yaşamış olan Naşid de (17491791-92) Divan’ında yer alan çok sayıda tarih manzumesiyle dönemin bazı olaylarına kayıt
düşmüştür. Yazdığı manzumeler hem kendi hayatı hem de III. Selim’in günlük hayatı hakkında
değerli ipuçları sunmaktadır. Osmanlı sarayında yetişen ve III. Mustafa ve I. Abdülhamit
dönemlerine tanıklık eden Nâşid, hayatının son döneminde III. Selim’in saltanat yıllarında refah
ve huzura kavuşmuştur. Bu yıllarda atandığı I. Abdülhamit’in kızı Emine Sultan’ın kethüdalığı
görevi, saray hayatına daha yakından tanıklık etmesini sağlamıştır. Toplam kırk dokuz tarih
manzumesi söylemiş olan Nâşid, padişah cüluslarına, padişah çocuklarının doğumuna, Osmanlı
bürokrasisindeki çeşitli atamalara, hanedan mensuplarının yaptırdığı saraylara tarih düşürmüştür.
Fakat bunlar içinde sayıca en fazla olan III. Selim hakkındaki şiirler, Nâşid’in hükümdarın çok
yakınında bulunduğunu ve onun ilgisini kazandığını belgelemektedir. Askeri tesisleri ve
saraylıların konaklarını ziyaret, asker talimlerini ve yeni yapılan topların denendiği törenleri
izlemek, yakın çevresiyle birlikte tüfek ve ok atma yarışmalarına katılmak için zamanının çoğunu
saray dışında geçiren III. Selim’in günlük hayatına eşlik etme fırsatı bulan Nâşid, gördüğü bu
sahneleri şiirleştirmiştir. İktidarın şehir hayatına yansıyan gücüne şiirleriyle alkış tutan şair,
yazdıklarının karşılığını almış görünmektedir. Mesela hükümdar, Okmeydanı ve çevresindeki
binalar yenilendikten sonra yapılan büyük kapıya yazılacak tarih manzumesini Nâşid’den
istemiştir. Şiirin mermer üzerine altın yaldızlarla tezyin edilerek yazıldığı bilinmektedir. Şair ve
patron arasında gelişen bu ilişki, Nâşid’in bazı şiirlerde kişisel taleplerini dile getirmesine cesaret
kaynağı olmuştur.
Anahtar Kelimeler: Nâşid, III. Selim, tarih manzumeleri
HISTORICAL POEMS OF 18TH CENTURY POET NÂŞID
Abstract
The tradition of writing historical poems, which Ottoman poets had been practicing for a long
time, was adopted more in the 18th century than in the past. Historical poems, which are also a
manifestation of the search for localization, fulfill an important function as texts that shed light
on history, although they are not very valuable products in terms of literature. Naşid (1749-179192), who lived in the 18th century, also recorded some events of the period with his many
historical poems in his Divan. The poems he wrote offers valuable clues both about his own life
and III. Selim’s daily life. In the last period of his life Naşid, growing up in the Ottoman palace
and witnessed the periods of III. Mustafa and I. Abdülhamit, attained prosperity and peace during
the reign of III. Selim. During his years, when he was appointed as the chamberlain of Emine
Sultan, the daughter of I. Abdülhamit, he was enabled to witness the palace life more closely.
Naşid, who told a total of forty-nine historical poems, made dates for the sultan’s enthronement,
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the birth of the sultan’s children, various appointments in the Ottoman bureaucracy, and the
palaces built by the members of the dynasty. But the poems about, which is the most numerous
among them documents that Naşid was very close to the ruler and gained his attention. Nâşid,
who had the opportunity to accompany Selim’s daily life who spent most of his time outside the
palace to visit military facilities and palaces, to watch military drills and ceremonies where new
cannons were tested, and to participate in rifle and arrow shooting competitions with his close
circle, has poeticized these scenes. Applauding to the power of sultan reflected in the city life
with his poems, the poet seems to have received what he wrote. For example, the ruler asked
Naşid for the historical poem to be written on the big door that was built after Okmeydanı and
the buildings around it were renovated. It is known that the poem was written on marble with
adoring gold gildings. This relationship that developed between the poet and the boss encouraged
Naşid to express his personal demands in some poems.
Keywords: Naşid, III. Selim, Historical Poems
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NEW TEACHING METHODS IN TEACHING AS A MEANS OF COMMUNICATION

more.

Mehdizadeh Gulshan Kamal gizi
Researcher of ADPU
The alpha and omega of our didactics are such ways
whether it consists of searching and finding, thanks to which
let those who teach teach less, and let those who learn learn
Noise in schools, dizzines less
useless labor, fun, joy and resilience good luck.
Y.A.Komenski

Keywords: education, teaching method, knowledge, skills, habits
Education is a multifaceted concept. Many things are said in his name: education is
culture, development, the basis of all progress, and so on. Many definitions of education are given
in state documents, pedagogical books, special researches. There are some that overlap and some
that are different. The Law of the Republic of Azerbaijan “On Education” defines education as
“the process of acquiring systematized knowledge, skills and habits and its consequences”.
Without going into the definitions of academic pedagogy and psychology, let's look at the attitude
of several scientists to it. German physicist Max Von Laue writes: "Education - all that is learned
is remembered after being forgotten." The ancient Chinese thinker Confucius saw education as
the unity and connection of thought with learning. He said: “Learning and not thinking is a futile
exercise. To think, but not to learn, is harmful. ” Education is the key to understanding. As the
quantity and quality of education increases, so does the level of understanding and
comprehension. When this process takes place through a person's own search and activity, the
level of understanding increases, and this is when education manifests itself as a result. Confucius
wrote: "When I hear, I forget, when I read, I remember, when I create, I understand" [1].
With the help of well-chosen and effective methods, "teachers will teach less, and learners
will learn more." Finding these ways will also be "the alpha and omega of our didactics."
Speaking about the methods of teaching, Prof. YS Karimov writes: "Teaching method" is one of
the main concepts of didactics, methodology in general. Since the establishment of the school,
attention has been paid to the interaction of teachers and learners in the learning process and it
has been called a method. The teaching method is a system that organizes the practical and
cognitive activity of the teacher and students, which consistently leads to the mastery of the
content of teaching ” [1, 31]. In order to strengthen the opinion of the professor, referring to the
opinion of the philosopher P. Bacon, he shows that the Bacon method resembled a torch, a
beacon, illuminating the path of the traveler [2,31].
This quote proves once again how important teaching methods are.
Let's also pay attention to M.M.Mehdizadeh's definition of teaching methods: "Teaching method
is a system of rules of interaction between teacher and students, which serves to solve didactic
tasks in the learning process using various means" [3]. In general, many scientists, including
M.M.Mehdizade, A.A. Agayev, N.M.Kazimov, B.A.Ahmedov, H.A.Alizade, F.A.Rustamov,
L.N.Gasimova, M.A.Danilov, B.P.Yesipov, N.A.Sorokin, related to the concept of teaching
method, M.N.Skatkin, P.I.Pidkasisti, N.V.Savin, S.P.Baranov, T.Ailina, I.P.Podlasy,
I.O.F.Kharlamov, N.M.Verzilin, V.M.Korsunskaya and others' opinions are recalled and
commented on. Prof. YS Karimov concludes that "The method of training is a rule of organizing
the expected result for achieving the level of educational and cognitive activity, activity, teaching
activity and didactic goals of the student with predetermined tasks" [2, 33]. The professor then
concludes: "In order to use teaching methods correctly, the teacher must correctly understand the
general laws of understanding the world around him" [2, 37].
New training methods are important in optimizing training.
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TƏDRİSDƏ YENİ TƏLİM METODLARI ÜNSİYYƏT VASİTƏSİ KİMİ
Mehdizadə Gülşən Kamal qızı
ADPU-nun kiçik elmi işçisi
ÖZET
Bizim didaktikamızın alfa və omeqası elə yollar
axtarıb tapmaqdan ibarət olsun ki, bunun sayəsində
öyrədənlər az öyrətsinlər, öyrənənlər isə çox öyrənsinlər. Məktəblərdə səs-küy, baş gicəlləndirilməsi, faydasız əmək az, əyləncə, sevinc və
möhkəm
müvəffəqiyyət isə çox olsun.
Y.A.Komenski
Açar sözlər: təhsil, təlim metodu, bilik, bacarıq, vərdiş
Təhsil çoxmənalı anlayışdır. Onun adında çox şey ifadə olunur: təhsil mədəniyyətdir, inkişafdır,
bütün tərəqqinin əsasıdır və s. Dövlət sənədlərində, pedaqogika kitablarında, xüsusi tədqiqatlarda
təhsilə çoxlu təriflər verilmişdir. Bunlardan bir-birilə üst-üstə düşənlər də vardır, fərqli olanlar
da. “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda təhsilə “sistemləşdirilmiş bilik,
bacarıq və vərdişlərin mənimsənilməsi prosesi və onun nəticəsi kimi” tərif verilərək xarakterizə
edilmişdir. Akademik pedaqogikada və psixologiyada verilən təriflərə toxunmadan bir neçə elm
adamının ona münasibətinə nəzər yetirək. Alman fiziki Maks Fon Laue yazır: “Təhsil –
öyrənilənlərin hamısı unudulduqdan sonra yadda qalanlardır”. Qədim Çin mütəfəkkiri Konfutsi
isə təhsili təlimlə təfəkkürün vahidliyi və əlaqəsində görürdü. O deyirdi: “Öyrənmək və
fikirləşməmək – bu, bihudə məşğələdir. Fikirləşmək, lakin öyrənməmək – bu, zərərlidir”. Təhsil
dərk etmənin əsas yolu, onun açarıdır. Təhsil kəmiyyət və keyfiyyətcə artdıqca dərketmə və
anlamanın səviyyəsi də yüksəlir. Bu proses insanın özünün axtarışı, fəaliyyəti ilə baş verdikdə
isə dərketmənin, anlamanın səviyyəsi də artır və məhz bu zaman təhsil nəticə kimi özünü göstərir.
Konfutsi yazırdı: “Mən eşidəndə unuduram, oxuyanda yadda saxlayıram, özüm yaradanda dərk
edirəm” [1].
Məhz düzgün seçilmiş və tətbiqi səmərəli ola biləcək metodların köməyi ilə “öyrədənlər
azöyrədəcək, öyrənənlər isə çox öyrənə” biləcəklər. Bu yolların tapılması da “bizim didaktikamızın alfa və omeqası” olacaqdır. Təlimin metodlarından danışarkən prof.Y.Ş.Kərimov yazır:
“Təlim metodu” didaktikanın, ümumiyyətlə, metodikanın əsas anlayışlarından biridir. Məktəbin
yarandığı dövrdən təlim prosesində öyrədənlərin və öyrənənlərin qarşılıqlı fəaliyyətinə diqqət
yetirilmiş və onu metod adlandırmışlar. Təlim metodu müəllimin, şagirdlərin praktik və idrak
fəaliyyətini təşkil edən elə sistemdir ki, o, ardıcıl surətdə tədrisin məzmununu mənimsəməyə
aparır” [1, 31]. Professor fikrini qüvvətləndirmək üçün filosof P.Bekonun fikrinə müraciət edərək göstərir ki, Bekon metodu yolçunun yolunu işıqlandıran məşələ, mayaka bənzətmişdir [2,31].
Bu iqtibas onu təlimin metodlarının nə dərəcədə əhəmiyyətli olduğunu bir daha sübuta yetirir.
M.M.Mehdizadənin təlim metodlarına verdiyi tərifə də fikir verək: “Təlim metodu müəllimin və
şagirdlərin qarşılıqlı fəaliyyət qaydaları sistemidir ki, müxtəlif vasitələrdən istifadə etməklə təlim
prosesində didaktik vəzifələrin həllinə xidmət edir” [3]. Ümumiyyətlə, təlim metodu anlayışı ilə
bağlı bir çox alimlərin, o cümlədən M.M.Mehdizadə, Ə.Ə.Ağayev, N.M.Kazımov,
B.A.Əhmədov, H.Ə.Əlizadə, F.A.Rüstəmov, L.N.Qasımova, M.A.Danilov, B.P.Yesipov,
N.A.Sorokin, M.N.Skatkin, P.İ.Pidkasistı, N.V.Savin, S.P.Baranov, T.A.İlina, İ.P.Podlası,
İO.F.Xarlamov N.M.Verzilin, V.M.Korsunskaya və başqalarının fikirləri yada salınır və onlara
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münasibət bildirilir. Prof. Y.Ş.Kərimov bu qənaətə gəlir ki, “Təlim metodu əvvəlcədən
müəyyənləşdirilmiş vəzifələrlə şagirdin tədris-idrak fəaliyyətinin, fəallığının səviyyəsini, tədris
fəaliyyətini və didaktik məqsədlər əldə etmək üçün gözlənilən nəticənin təşkili qaydasıdır”
[2, 33]. Professor daha sonra aşağıdakı nəticəyə gəlir: “Təlim metodlarından düzgün istifadə
etmək üçün müəllim ətraf aləmi dərk etməyin ümumi qanunauyğunluqlarını düzgün başa
düşməlidir” [2, 37].
Təlimin optimallaşdırılmasında yeni təlim metodlarının əhəmiyyəti böyükdür.
İstifadə edilmiş ədəbiyyat:
1. İlyasov M. Təhsildə keyfiyyət problemi: ənənədən innovasiyaya. Təhsil strategiyasi
azərbaycan məktəbi. 2019. №4
2. Kərimov Y.Ş. Təlim metodları. Bakı: RS Poliqraf” MMC, 2009.
3. Mehdizadə M.M. Ümumtəhsil məktəblərində təlim-tərbiyə prosesinin təkmilləşdirilməsi
yolları. Bakı: Maarif, 1982.
Giriş
Təhsil çoxmənalı anlayışdır. Onun adında çox şey ifadə olunur: təhsil mədəniyyətdir, inkişafdır,
bütün tərəqqinin əsasıdır və s. Dövlət sənədlərində, pedaqogika kitablarında, xüsusi tədqiqatlarda
təhsilə çoxlu təriflər verilmişdir. Bunlardan bir-birilə üst-üstə düşənlər də vardır, fərqli olanlar
da. “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda təhsilə “sistemləşdirilmiş bilik,
bacarıq və vərdişlərin mənimsənilməsi prosesi və onun nəticəsi kimi” tərif verilərək xarakterizə
edilmişdir. Akademik pedaqogikada və psixologiyada verilən təriflərə toxunmadan bir neçə elm
adamının ona münasibətinə nəzər yetirək. Alman fiziki Maks Fon Laue yazır: “Təhsil –
öyrənilənlərin hamısı unudulduqdan sonra yadda qalanlardır”. Qədim Çin mütəfəkkiri Konfutsi
isə təhsili təlimlə təfəkkürün vahidliyi və əlaqəsində görürdü. O deyirdi: “Öyrənmək və
fikirləşməmək – bu, bihudə məşğələdir. Fikirləşmək, lakin öyrənməmək – bu, zərərlidir”. Təhsil
dərk etmənin əsas yolu, onun açarıdır. Təhsil kəmiyyət və keyfiyyətcə artdıqca dərketmə və
anlamanın səviyyəsi də yüksəlir. Bu proses insanın özünün axtarışı, fəaliyyəti ilə baş verdikdə
isə dərketmənin, anlamanın səviyyəsi də artır və məhz bu zaman təhsil nəticə kimi özünü göstərir.
Konfutsi yazırdı: “Mən eşidəndə unuduram, oxuyanda yadda saxlayıram, özüm yaradanda dərk
edirəm” [2].
Pedaqoq Müseyib İlyasovun təhsilə yanaşma tərzinə, təhlilinə nəzər salaq:
Məhz düzgün seçilmiş və tətbiqi səmərəli ola biləcək metodların köməyi ilə “öyrədənlər
azöyrədəcək, öyrənənlər isə çox öyrənə” biləcəklər. Bu yolların tapılması da “bizim didaktikamızın alfa və omeqası” olacaqdır. Təlimin metodlarından danışarkən prof.Y.Ş.Kərimov yazır:
“Təlim metodu” didaktikanın, ümumiyyətlə, metodikanın əsas anlayışlarından biridir. Məktəbin
yarandığı dövrdən təlim prosesində öyrədənlərin və öyrənənlərin qarşılıqlı fəaliyyətinə diqqət
yetirilmiş və onu metod adlandırmışlar. Təlim metodu müəllimin, şagirdlərin praktik və idrak
fəaliyyətini təşkil edən elə sistemdir ki, o, ardıcıl surətdə tədrisin məzmununu mənimsəməyə
aparır” [2, 31]. Professor fikrini qüvvətləndirmək üçün filosof P.Bekonun fikrinə müraciət edərək göstərir ki, Bekon metodu yolçunun yolunu işıqlandıran məşələ, mayaka bənzətmişdir [3,31].
Bu iqtibas onu təlimin metodlarının nə dərəcədə əhəmiyyətli olduğunu bir daha sübuta yetirir.
M.M.Mehdizadənin təlim metodlarına verdiyi tərifə də fikir verək: “Təlim metodu müəllimin və
şagirdlərin qarşılıqlı fəaliyyət qaydaları sistemidir ki, müxtəlif vasitələrdən istifadə etməklə təlim
prosesində didaktik vəzifələrin həllinə xidmət edir” [4]. Ümumiyyətlə, təlim metodu anlayışı ilə
bağlı bir çox alimlərin, o cümlədən M.M.Mehdizadə, Ə.Ə.Ağayev, N.M.Kazımov,
B.A.Əhmədov, H.Ə.Əlizadə, F.A.Rüstəmov, L.N.Qasımova, M.A.Danilov, B.P.Yesipov,
N.A.Sorokin, M.N.Skatkin, P.İ.Pidkasistı, N.V.Savin, S.P.Baranov, T.A.İlina, İ.P.Podlası,
İO.F.Xarlamov N.M.Verzilin, V.M.Korsunskaya və başqalarının fikirləri yada salınır və onlara
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münasibət bildirilir. Prof. Y.Ş.Kərimov bu qənaətə gəlir ki, “Təlim metodu əvvəlcədən
müəyyənləşdirilmiş vəzifələrlə şagirdin tədris-idrak fəaliyyətinin, fəallığının səviyyəsini, tədris
fəaliyyətini və didaktik məqsədlər əldə etmək üçün gözlənilən nəticənin təşkili qaydasıdır” [3,
33]. Professor daha sonra aşağıdakı nəticəyə gəlir: “Təlim metodlarından düzgün istifadə etmək
üçün müəllim ətraf aləmi dərk etməyin ümumi qanunauyğunluqlarını düzgün başa düşməlidir”
[3, 37].
Tədqiqatın aparılması
Hazırda interaktiv metodlar, fəal təlim metodları, təlim texnologiyaları anlayışlarına teztez rast gəlirik. Xarici beynəlxalq təşkilatlar, milli qurumlar, muasir təlim metod və texnologiyalarının təbliği muəllimlər arasında yayılması ilə əlaqədar 10 ildən artıqdır ki, seminarlar,
muhazirələr, layihələr kecirirlər. Öyrənilən yeni tərz, metod, vasitə və yanaşmalar yaradıcılığı,
müstəqilliyi inkişaf etdirməklə yanaşı, insan şəxsiyyətini, onun insanlara, təbiətə, cəmiyyətə
münasi-bətini, mənəvi dünyasını və s. inkişaf etdirməli, zənginləşdirməlidir [5,53].
Müəllimin pedaqoji prosesin məqsədinə və məzmununa uyğun üsul və vasitələr seçə bilməsi və
onları pedaqoji prosesin digər komponentləri ilə bir xəttə uzlaşdıra bilməsi onun təşkilatçılıq
fəaliyyətinin strukturunda əsas yerlərdən birini tutur. Buna görə də, pedaqoji prosesdə bunların
da nəzərə alınmasına xüsusi diqqət tələb olunur. Təhsilverənin təşkilatçılığı istər təlim-dərs
prosesini, istərsə də tərbiyə - bütün fəaliyyət prosesini əhatə edir. Yəni təşkilatçılıq girişdən
nəticəyədək olan bütün mərhələlərdə olmalı və idarəetmə funksiyasını yerinə yetirməlidir. Onu
təkcə sinfin təşkili ilə məhdudlaşdırmaq doğru deyildir. O, motivləşdirmə, stimullaşdırma,
təhriketmə funksiyalarının daşıyıcısı kimi pedaqoji prosesin canlı, emosional, yüksək əhvalruhiyyə, şagirdlərdə öz gücünə inam, müəllimşagird əməkdaşlığı və s. fonda keçirilməsini də
təmin etmiş olur. Müəllimin təşkilatçılıq fəaliyyəti onun pedaqoji fəaliyyəti ilə təhsilalanlara
psixoloji təsirinin birliyindən yaranaraq formalaşır və bu, pedaqoji prosesin səmərə və
keyfiyyətinin yüksəldilməsinə istiqamətlənir. Praktik şəkildə reallaşan fəaliyyət psixoloji təsir
funksiyasına malik olmaqla səriştə əsaslı pedaqoji prosesin tamlığını təmin edir. Lakin burada
qarşı tərəfin, yəni sinif kollektivinin inkişaf səviyyəsini, fənnə olan marağı, motivləri, müəllimə
olan münasibətləri, ayrı-ayrı şagirdlərin səviyyəsinin necəliyi, sinifdaxili münasibətləri və s. kimi
amilləri də yaddan çıxarmaq olmaz. Bunların müsbət məcrada olması müəllimin təşkilatçılıq
fəaliyyətinin səmərə və keyfiyyətinin yüksəlməsinə təsir etdiyi kimi, aşağı səviyyəsi də bu
prosesə öz mənfi təsirini göstərir. Buna görə də, təşkilatçılıq fəaliyyəti müəllimin təkcə
“özünütəşkil” bacarıqları ilə məhdudlaşmamalı, pedaqoji prosesin bütövlükdə bütün sahələrini
və mərhələlərini əhatə etməlidir. Nə təlim, nə də tərbiyəvi tədbirlər prosesində heç bir “xırda”
məsələ nəzərdən qaçırılmamalı, pedaqoji prosesin səmərəliliyinə müsbət təsir edə biləcək hər bir
imkandan səriştəli şəkildə istifadə edilməlidir. Məsələn, sinfin təşkili məsələsinə diqqət yetirək.
Bu iş dərs prosesinin əvvəlindən sonunadək olan bütün mərhələləri əhatə etməklə müəllimdən
yüksək bacarıq, səriştə və ustalıq tələb edir. Onun səmərəli təşkili şagirdlərin dərs boyu bütün
fəaliyyətinə düzgün istiqamət verməklə yanaşı, onlarla əməkdaşlıq, pedaqoji prosesə nəzarət
kimi funksiyaların reallaşdırılmasını da təmin edir. Müasir təlim onilliklər ərzində yaranan və
özünün müsbət tərəfləri ilə bu gün də müraciət edilən ənənəviliyi inkar etmir. Lakin müasirlik
artıq köhnəlmiş, bu günün tələbləri ilə ayaqlaşa bilməyən metod və yanaşmalardan uzaqlaşmağı
tələb edir. Təlimin keyfiyyəti də məhz bunda təzahür edə bilir ki, bu da innovasiya, yəni pedaqoji
yeniliklərin dərk edilməsi, dəyərləndirilməsi və tətbiq edilməsi ilə bilavasitə bağlı olur. Pedaqoji
prosesdə innovasiya bu prosesin müxtəlif sahələrində, onun metodologiyasında, məqsəd və
mahiyyətində, forma və metodlarında, təhsilverənlərlə təhsilalanlar arasında, onların birgə
fəaliyyətində müəyyən yenilik etmək, ona yeniliyin gətirilməsidir. Tədrisə gətirilən yenilik
müəyyən keyfiyyət dəyişikliklərinə səbəb olmursa, onu innovasiya adlandırmaq olmaz. Təhsildə
innovasiya təkcə yenilik xatirinə yenilik etmək deyil, təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsində
özünü göstərməlidir. Professor Ə.Əlizadə bu innovasiyaların mahiyyətindən bəhs edərək onları:
1) məlumatverici dərsdən təfəkkürün işləməsinə imkan verən dərslərə keçid;
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2) təhsilin fəlsəfəsi və təhsilin sosiologiyasına arxalanma;
3) biliyin mühüm sərvət olması və onun “Bilik – intellekt – şəxsiyyət” üçlüyünün sehrində
açıqlanması. “Bilik – intellekt – şəxsiyyət” konsepsiyasının formalaşması;
4) inkişafetdirici, tərbiyəedici prinsiplərə önəm verilməsi və təlimin inkişaf və tərbiyəvi
istiqamətinin gücləndirilməsi;
5) təhsilin humanistləşdirilməsi, humanitarlaşdırılması, fərdiləşdirilməsi və
diferensiallaşdırılması prinsiplərinin rəsmi status kəsb etməsi;
6) şagirdin bir şəxsiyyət kimi formalaşdırılmasının təhsil sisteminin başlıca vəzifəsi olması;
7) kəşf yolu ilə öyrənmə, təxəyyül yolu ilə öyrənmə, interaktiv və s. metodların tətbiqi;
8) Təhsil-inkişaf-tərbiyə (mədəniyyət) meyarının önə çəkilməsi və s. kimi xarakterizə edir [1].
Təhsildə keyfiyyətə təsir edə bilən yeniləşmənin əsasında xüsusi olaraq bir neçə amilin
dayandığını nəzərə almaq lazım gəlir. Bunlar əsasən qeyd olunanlardan ibarətdir:
1. İnnovativ qabaqcıl pedaqoji təcrübənin hərtərəfli öyrənilməsi, təhlil edilməsi və
ümumiləşdirilməsi. Bu təcrübə həm ölkə daxili, həm də inkişaf etmiş xarici ölkələrin ola bilər və
olmalıdır. Burada müasir informasiya və kommunikasiya texnologiyalarından istifadə imkanları,
fərdi və sosial inkişafa səbəb ola biləcək amillərin öyrənilməsi, “öyrənməyi öyrətmək”
metodikası, kurikulum çərçivə sənədləri, tədris planları və proqramları, fərdi iş təcrübəsi və s.
kimi məsələlər diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır.
2. Pedaqoji-psixoloji tədqiqat nəticələrinin tədris prosesində tətbiqinə nail olunması. Burada
nəzəriyyə ilə təcrübənin qütbləşdirilməsinin aradan qaldırılması mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Heç kəsə sirr deyildir ki, bu gün aparılan tədqiqatların bir çoxlu məqalələr, monoqrafiyalar kimi
çap olunsa da, praktik fəaliyyətə tətbiq olunmur. Bu da yeni elmi-pedaqoji fikirlərin təcrübədə
tətbiq imkanlarını azaldır. Bu baxımdan ona nail olmaq lazım gəlir ki, pedaqoji-psixoloji elmin
son nailiyyətlərinin təcrübədə tətbiqinə imkan və şərait yaradılsın, mütərəqqi pedaqoji ideyalar
kağız üzərində qalmasın, fikirdən əməli fəaliyyətə keçid olsun.
3. Məktəblərdə yenilikçi mühitin yaranmasına nail olunması. Müşahidələr göstərir ki, belə bir
mühit yoxdursa, yaxud yaradılmayıbsa, bu zaman müəllimlərin özlərində bu yeniləşməyə nə
maraq, nə də təşəbbüs olacaqdır. Təhsil ocaqlarında yenilikçi mühitin yaradılması üçün, ilk
növbədə təşkilati, metodiki, psixoloji tədbirlər kompleksi həyata keçirilməlidir. Məktəbin
texnoloji avadanlıqlarla təchiz edilməsinə, müəllimlərin iş metodikasının innovativ xarakter
almasına və onlarda yenilik etmək motivlərinin və təşəbbüskarlığın yaranmasına xüsusi diqqət
göstərilməlidir. Yenilikçi meyilinin olması müəllimlərdə ona nail olmağa stimulları artır və
onları köhnə metodlarla işləməkdən uzaqlaşdırır. Münasibət dəyişir, öyrənmə motivləri güclənir.
Bunlar isə müəllimlərin bir peşəkar kimi səriştəliliyinin artmasına, dərinləşməsinə qüvvətli təsir
göstərir. Lakin bunlar da öz-özünə və birdən-birə yaranmır [5,53].
Müasir təlim metodları dedikdə interaktiv/fəal təlim metodundan bəhs etməmək olmaz. Bu
texnologiyaların əsas mahiyyəti tələbələrin daxili, potensial imkanlarının hesabına fəallıqlarına
nail olmaqdır.Ənənəvi təhsil texnologiyalarından fərqli və bir növ ona alternativ olan bu
texnologiya təhsilalanların fəallaşmasına yönəldilən təlimə üstünlük verir. Burada interaktiv
metodların köməyilə tələbələr elə situasiyalarla, problemlərlə qarşılaşdırılarlar ki, burada ali
məktəb müəllimi fasilitator – bələdçi rolunda çıxış edir. Problemin həlli tələbələrin
fəallaşdırılması və bilavasitə fəallığı zəminində baş verir. Əgər ənənəvi təhsil texnologiyaları
zamanı tələbələrin yaddaşı öndə olurdusa, interaktiv təhsil zamanı təfəkkür önə keçir və
təhsilalanlar daha çox fəal fəaliyyətlə məşğul olurlar. Tələbələr təhsil prosesində qarşıya qoyulan
problemin həllində axtarışa qoşulur, müəllimlə, mühazirəçi və ya seminar müəllimi ilə birlikdə
pedaqoji prosesin fəal subyektinə çevrilirlər.
İnteraktiv təhsil texnologiyaları qrup kimi bir sıra texnologiyalardan ibarətdir. “Bu qrupa oyun,
proyekt texnologiyası, “ustad dərsi” texnologiyası, refleksiv texnologiya, özünüdərk
texnologiyası, özünütəqdimetmə texnologiyası və s. daxildir” [6,40].
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Araşdırmalar göstərir ki, bəzi pedaqoji ədəbiyyatlarda interaktiv texnologiyalara fəal təlim
metodları adı ilə bir sıra texnologiyalar, məsələn, beyin həmləsi, dəyirmi masa, seminar-dialoq,
diskusiya, debat və digərləri aid edilir. Lakin bunlar gah texnikalar, gah metodlar, gah da
texnologiyalar adlandırılır. Məsələn, interaktiv təlim metodlarına aid bir sıra layihələrin
və vəsaitin müəllifi olan Z.Veyisova “Fəal təlim metodlarına giriş kursu” adlı təlimçilər üçün
metodik vəsaitdə [7] bunları texni-kalar, 2007-ci ildə çap etdirdiyi “Fəal /interaktiv təlim:
müəllimlər üçün vəsait” də isə bunları metodlar kimi təqdim edir [8]. Əslində bunun başlıca
səbəbi metodla texnologiyanın müəyyən qədər bir-birinə yaxın anlama malik olmasıdır.
Həqiqətdə isə bunların müasir təhsil texnologiyaları kimi qəbul edilməsi daha düzgün hesab
edilməlidir. Çünki, burada əsas yenilik, interaktivlik texnologiyalarla bağlı olan əməliyyatların
hesabına baş verir ki, bu da metodlardan daha çox texnologiyalarla bağlıdır.
Nəticə
Təlim prosesinin optimallaşdırılmasında və təkmilləşdirilməsində, sinfin və tələbə
auditoriyasının idarə olunmasında, təlimin metodlarından yerli-yerində bacarıqla istifadə
edilməsi şagirdlər və tələbələr tərəfindən lazımi səviyyədə mənimsənilməsində qarşılıqlı
münasibətlərin, müəllim-şagird, şagird-şagird, müəllim-tələbə münasibətlərinin düzgün
qurulmasında səmərəli nəticələr verir.
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4. Mehdizadə M.M. Ümumtəhsil məktəblərində təlim-tərbiyə prosesinin təkmilləşdirilməsi
yolları. Bakı: Maarif, 1982.
5. Nəzərov Akif. Müasir təlim texnologiyaları. (Mühazirə xülasələri) dərs vəsaiti. Bakı2012.
6. Селевко Г.К.Современные образовательные технологии. М.: «Академия», 1998.
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The purpose of the work: To determine the degree of development of transport systems, to
highlight the prospects.
Research methodology: theory-mathematical, analysis, synthesis, comparison.
Relevance of the topic: Subsoil use is one of the most important aspects in the global market,
thus it can be argued that the rapid development of transport systems will only be an advantage.
The novelty of the topic : the study of the state of transport systems using a new technique.
The object of the study is the "Kundyzdy" quarry.
Geographically mine "Kundyzdy " located in southeastern parts Mugojar at 190 km on the
southwest from named after "fifty years of October" deposit.
Administratively, the field is located in the Mugodzhar region Aktobe region of the Republic of
Kazakhstan, 130 km southeast of the city of Khromtau [1].
Transport transportation projected mine "Kundyzdy" provided on existing and designed
automobile roads.
Automobile transport performed in transit technological and auxiliary trucking mine [2].
The annual volume of technological cargo transportation of the mine by road transport (in years
peak load) given in table 1.
From the industrial area of the Kundyzdy mine to the industrial area GOK "50 years of October"
envisaged build driveway automotive road (separate design work)[3].
At the industrial area of the mine, the following types of on-site highways and congresses (from
parameters according to SNiP 2.05.07-91 "Industrial transport") [4]:
Technological roads with roadsides, with crushed stone coating, impregnated binders materials:
• Ik And IIk categories (estimated automobile Kamatsu, 186 tonnes);
• IIIk categories (estimated automobile SAT, 91 tonnes);
• Iв categories (estimated automobile FOTON from trailer 65 tonnes);
1. Production and service IIIв, IVв categories, providing transportation auxiliary and
household goods, as well as the entrance of fire trucks, with roadsides, with crushed stone
coating, impregnated binders materials.
Statements of projected automotive roads and congresses given in table 2.
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Table 1
Annual volume technological cargo transportation mine automobile transport
Volume,
Name
cargo thousand tonnes
transportation
1. Ore
• copper-zinc
1500
(2029 year )
500
• copper (2029 year
)
2. Ore off-balance sheet 812.10
• copper-zinc
202.50
(2017 year )
829.50
• copper (2017 year
)
• sulfuric
sulfide
(2017 year )
3. Breed overburden 22612.40
(2014 G)
24987.60
4. Breed
(2018 G)

Length
Departures –
transportation, km destination

6.50
6.50

4.40
4.40
4.40

Career - warehouses
balance sheet ores

off-

1.32

Career - dump overburden
breeds No. 1

4.34

Pit dump overburden
breeds No. 3
Career - crushing
complex ( warehouse crushed
stone )
Pit dump containing
breeds
Warehouse of explosives career
Base of explosives - sites

overburden
500

4.34

2450.30

3.54

5. Explosives (2018 year 5.524
)
6. Other materials
3.046

Career - crushing complex

8.14
5.80

Technological and auxiliary trucking carried out again acquired automotive transport [5].
For service and repair projected automotive roads provides for:
• equipment and mechanisms road repair services;
• periodic watering roadway parts career and on-site automotive roads (in summer time);
• clearing the carriageway of roads from snow and drifts in winter and scattering on
coverage bulk materials in ice period.
For the passage of surface waters through motor roads, reinforced concrete culverts pipes
diameter 0.75 - 1.25 m.
For dust suppression on the automobile roads provided watering water.
On the technological highways watering envisaged in daytime time across 2 hours, in nocturnal
time - 2 times in shift on the on-site automotive roads watering produced 2 times in shift [6].
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Table 2
Statements projected automotive roads and exits

Name

category

1.

Road No. 1

2.

Road No. 2

3.

Road No. 3

4.

Road No. 4

5.

distance, km

Width , m Type of covers
roadway curb

Road No. 5

Ik
IIIk
IIk
IIIk
IVk
IIIв
Iв
IIIв
IIIв

0.460
1.252
0.200
1.243
0.590
0.098
0.274
0.480
2.286

29.0
22.5
28.0
22.5
20.0
6.5
7.5
6.5
6.5

2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
1.5
2.0
1.5
1.5

6.

Road No. 6

IIIв

0.340

6.5

1.5 7

7.

Road No. 7

IVв

0.258

4.5

1.5 8

8.

Road No. 8

IVв

0.641

4.5

1.5 8

9.

Road No. 9

IVв

0.260

4.5

1.5 8

10. Road No. 10

Iв

1.673

7.5

2.0 4

11. Exit No. 1

Iк

0.422

29.0

2.5 3

12. Exit No. 2

Iк

0.243

29.0

2.5 3

13. Exit No. 3

Iк

0.165

29.0

2.5 3

14. Exit No. 4

IIк

0.254

28

2.5 1

15. Exit No. 5

IIIк

0.297

22.5

2.5 5

16. Exit No. 6

IIк

0.222

22.5

2.5 2

17. Exit No. 7

IVв

0.177

4.5

1.5 8

18. Exit No. 8

IVв

0.175

4.5

1.5 8

19. Exit No. 9

Iв

0.237

7.5

2.0 4

General length of roads

one
2
3
4
6
8
4
6
7

13.169

Conclusions: work in the transport system in quarries requires careful selection of equipment and
quality control of work.

909

VII. INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
April 22-24, 2022, Antalya, Türkiye

Bibliography
1. Kazakhstan Leading Institute for the Design of Non-Ferrous Metallurgy Enterprises , Volume
2, Book 2 - Ust - Kamenogorsk , 2012 – P. 89;
2. Kazakhstan Leading Institute for the Design of Non-Ferrous Metallurgy Enterprises , Volume
1, Book 2 - Ust - Kamenogorsk , 201 3 d – P. 68;
3. Kazakhstan Leading Institute for the Design of Non-Ferrous Metallurgy Enterprises , Volume
2, Book 3 - Ust - Kamenogorsk , 201 3 d – P. 40;
4. Law of the Republic of Kazakhstan "On subsoil and subsoil use", approved by the Decree of
the President of the Republic of Kazakhstan dated June 24, 2010 No. 291-VI;
5. Shuyin Jiang, Gangwei Fan, Qizhen L, Shizhong Zhang, Liang Chen. Effect of mining
parameters on surface deformation and coal pillar stability under customized shortwall mining
of deep extra-thick coal seams. – Energy Reports, November 2021. – PP. 2138-2154.
https://doi.org/10.1016/j.egyr.2021.04.008.
6. Huayang Dai, Peng Li, Nurpeissova Marzhan, Yueguan Yan, Chongliang Yuan, Tursbekov
Serik, Junting Guo, Yryszhan Zhakypbek, Konbay Seitulyc. Subsidence control method by
inversely-inclined slicing and upward mining for ultra-thick steep seams. – International Journal
of Mining Science and Technology. – January 2022. – PP. 103-112.
https://doi.org/10.1016/j.ijmst.2021.10.003.

910

VII. INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
April 22-24, 2022, Antalya, Türkiye

WORKSHOPS OUTDOORS: MEANS OF RESTORATION AMIDST COVID-19
ONLINE MODE
Ms Santa Stopniece,
PhD of Intercultural Communication (dual citizen of Latvia and Finland)
Vice Dean of Foreign Affairs
Suzhou Polytechnic Institute of Agriculture (China)

Amidst global pandemic of COVID-19, online learning and teaching, video conferencing and
online meetings are oftentimes treated as the new normal (Pacheco, 2021). Students, tutors,
employees and supervisors are expected to accept it and perform as effectively as under face to
face situation (Peña et al., 2021). However, online mode sustained over periods of longer time,
e.g. several months, often results in decreased motivation, lesser ability to concentrate, and
general fatigue (Fuentes, 2020).
While exercise programs and other coping methods indoors are being suggested and made
available, there is still limited information available on best strategies to alleviate online learning
challenges (Barrot, Llenares & del Rosario, 2021). Learning outdoors, when possible and
relevant, would offer more comprehensive experience of inquiry and healing effects of
environment that offers deep replenishment (Elderedge, 2001; Franco,, Shanahan & Fuller,
2017). While outdoors workshop method may not be possible to use under complete lockdown
measures, in many circumstances, it is still allowed to meet outdoors and in small groups. These
opportunities need to be actively explored and incorporated into learning and work schedule.
Showcasing the experience of Suzhou Polytechnic institute of Agriculture (China), this paper
explores the opportunities of outdoors workshops for replenishment amidst lengthy online
learning periods. Based on the analysis of the case involving reports and interviews with the
international students and tutors, this paper suggests wider use of outdoors workshop method as
an approach of maintaining motivation and experiencing the restorative effect of being in the
nature. These means of more humane experience could be relevant and creatively applied in a
variety of settings, learning situations, and disciplines.
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COVID-19 VACCINATION CONTROVERSY AMONG NIGERIANS: ROLE OF
SOCIAL MEDIA PLATFORMS
Rasheed Olatunde AJETUNMOBI
Computer Science Department, College of Information and Technology Education
Lagos State University of Education, Lagos Nigeria
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-2091-2811
Ismail Olaniyi MURAINA
Computer Science Department, College of Information and Technology Education
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ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9633-6080
Abstract
The people perceptions of the danger and damage caused by Covid19 pandemic in the past few
years have shifted from keeping social distances, washing hands from time to time, and not
attending social gathering alone to the controversies trending on social media platforms on the
issue of vaccination. As a result, every citizen of every country was advised to take the covid-19
vaccination but was consequently faced with frequent refusal and hesitation; which might be
associated with many factors. The purpose of this study is to estimate the frequency of vaccine
refusal against Covid-19 vaccination and to identify the underlying factors for refusal or
hesitation. This is a cross-sectional study carried out in Lagos State, Nigeria. A sample of 150
people from the ages of 20 to 85 within Alimosho, Ojo, and Badagry Local Government Areas
were selected. A questionnaire tagged “Covid-19 vaccine” was administered to the participants
through Google form on social media platforms. The questionnaire consisted of questions about
the demographic characteristics of participants and their thoughts about Covid-19 vaccination
perception of the populace. The results showed that hesitation from getting the Covid-19 vaccine
by the people was based on mere conjectures that it could lead to terminal death. It was also
shown that Lagosians believe that the vaccination is a way to reduce the population without any
scientific proof. In contrary, some participants were of the opinion that vaccination is the only
way to save life of the masses from the dangers posed by the virus. At this juncture, proper use
of social media can help shaping and convince the citizenry to actively take part in getting the
vaccine instead of sharing information that can make people run away from taking the vaccine
and follow the vaccination procedures laid down by the Federal Government agencies in charge
of health or pandemic challenges.
Keywords: Covid-19 vaccine, Social Media, Vaccination, Platforms
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THE IMPACT OF ENTREPRENEURIAL EDUCATION ON THE DEVELOPMENT
OF ENTREPRENEURIAL INTENTION AMONG ENGINEERING STUDENTS
(CASE OF ENGINEERING STUDENTS AT HASSAN II UNIVERSITY IN
CASABLANCA, MOROCCO)
FATIHI ABDERRAHIM (1)
RADID MOHAMED (2)
EL KABABI KHADIJA (3)
(1): Doctoral student at the Ben M'Sik Faculty of Sciences (Hassan II University of
Casablanca)
(2): PES at the Faculty of Sciences Ben M'Sik (Hassan II University of Casablanca)
(3) : Professor at the Faculty of Sciences Ben M'Sik (Hassan II University of Casablanca)
Keywords : Entrepreneurial intention - entrepreneurial education - Entrepreneurship
–
Engineering students
Abstract submission:
Given the importance of entrepreneurship in socio-economic development, countries are seeking
to develop it by all necessary means. Entrepreneurship education is emerging, more and more,
as a stimulus to business creation. Our research is in line with this perspective, which is gaining
momentum among decision makers in the education sector. Indeed, entrepreneurship education
provides students with the knowledge, skills and motivation to encourage entrepreneurial success
in various contexts. Our objective is to demonstrate the impact of entrepreneurship education on
the development of entrepreneurial intention among students at the Hassan II University of
Casablanca (UH2C), and to see if teaching this discipline from the secondary cycle can stimulate
this intention, in order to propose areas of action that stimulate entrepreneurial action.
To do this, we proceeded with a bibliographical study on the subject of entrepreneurship,
entrepreneurial intention and entrepreneurship education, in order to draw inspiration from the
different experiences in the field.
From an exploratory study carried out in this context through a qualitative survey, we collected
real data, allowing us to draw scientific results. This survey was carried out through a
questionnaire, on Google Drive, which we tested by a sample of 26 students, readjusted and
validated by three university teachers experts in the field, and then we administered it to
university students of the UH2C.
The results of our survey of engineering students at Hassan II University in Casablanca clearly
show that the development of entrepreneurial intention increases among students who have taken
entrepreneurship courses or participated in seminars and encourages the creation of businesses
and entrepreneurship. A minority of these students opt for salaried employment and the civil
service; however, the majority feel that entrepreneurship education stimulates their desire to be
entrepreneurs. We have also noted that the engineering students surveyed believe that
entrepreneurship depends on entrepreneurship training and that entrepreneurship depends on the
combination of training, means and will.
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RATIONALITY OF DESIGNING SUITS FOR BIATHLETES
Elizaveta BUKASHKINA
Russian State University of A.N. Kosygin, Russia, Moscow
Orcid=0000-0001-6442-0678
Scientific supervisor: Candidate of Technical Sciences, Associate Professor
Varvara Vladimirovna GETMANTSEVA
Russian State University of A.N. Kosygin, Russia, Moscow
ABSTRACT
Consumer orientation is the main direction of modern production. Quality, assortment diversity
and functional significance of products are aspects that determine the level of consumer demand
and preferences.
One of the directions of the clothing industry is the design of sportswear. For sports, it is
necessary to have comfortable clothes.
A biathlon suit is an important piece of equipment. It ensures the comfort of the athlete during
the race, especially in difficult weather conditions. Certain requirements are imposed on him,
which ensure a comfortable training of the athlete and the performance of complex movements
by him. This determines the rationality of new developments and the improvement of old types
of clothing for biathletes.
Sports cannot be imagined without special clothing that simplifies the life of athletes. Properly
selected material and convenient design help the athlete to set records. Unlike tracksuits, biathlon
suits are made of high-tech materials. Insulated warm-up suits include several layers. The
biathlon jacket is made of different materials in texture. On the front of the product, a material
with air tightness properties is used to protect against wind and cold air. To protect the back,
materials are used that provide air exchange and ventilation, usually inserts made of elastic fleece.
A similar principle of choosing a package of materials is used in the design and manufacture of
pants: windproof, airtight materials in the front and breathable materials in the back. Straps or
straps are used to fix the pants, and the preferred design solution is to use the back part in the
lumbar region.
Biathlon combines cross-country skiing and other forms of movement with shooting from a
small-caliber or air rifle. Among the varieties of biathlon, there are movement on roller skis and
shooting, cross-country running and shooting, mountain bike biathlon and snowshoeing and
shooting.
In order to determine the requirements for the design of sportswear, to ensure its quality and
competitiveness, the operating conditions of biathlon clothing were studied. The athlete's
equipment should provide comfort and convenience for the athlete, therefore, these positions
indicate the quality of the sports kit. High-quality equipment is required for the comfort of
athletes at competitions. It must meet the following conditions: do not restrict movement, have a
good level of thermal insulation, have water-repellent properties, durable, do not deform and do
not rub, be breathable so that the biathlete's body does not sweat and does not freeze.
Frequent contacts of a biathlete with the ground affect many factors when designing clothes in
the elbow and knee joints. The wear resistance of the mold depends on the operating conditions.
In most cases, athletes change costumes at least a couple of times per season.
When designing, it is important to take into account the presence of protective zippers and inserts
that will protect against wind and snow falling under clothing. To ensure convenient putting on
and taking off of the suit, the upper suit should have a clasp on the chest or back. A suit for a
biathlete should have bright colors and a steel design.
Keywords: sport, biathlon, costume, clothing.
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Abstract
The pandemic has driven inequality among different types of communities much wider and its
impact on the younger generation’s mental health and well-being as well as their career prospects
is insurmountable since the economic effects of this pandemic cannot still be precisely
determined. Numerous studies have shown that majority of students in Malaysia suffer
depression, trepidation, and insecurity over their career outlook and the future of their studies
resulting from the great shift in school semesters, assessments and learning losses. Special needs
students who, even prior to the pandemic, have already dealt with such concerns likely to
experience worsened fear of their future as a result of the pandemic. In Malaysia, special needs
individuals still struggle to make their own living due to the stigma and lower level of acceptance
as well as employment policy in the business and economy sectors that are not that inclusive. It
is apparent the society still narrows its perspectives on special needs individuals’ perceived lack
of abilities in performing tasks that require certain skills and qualities such as oral skills and stage
presence. Such misconception may further marginalize them from the rest of the society and
deprive them from socioeconomic opportunities. To make it worse, it can have detrimental
effects on their self-esteem and other aspects of their socioemotional development.
In order to address this problem, our project aims to guide, assist and provide platforms for
special needs education teachers, along with their special needs students, from five schools in
Sabah, an island Malaysian state, to incorporate practical pandemic-proof alternatives that enable
special needs students to communicate their ideas, express their artistic imagination and develop
their talents in several disciplines. The selected special education teachers will be trained to teach
special needs learners on how to harness sign language and multimedia skills so they can
showcase their talents through performing arts and visual arts or pitch their ideas and innovative
projects in competitions. At the end of this project, each team of special needs students led by at
least one special needs education teacher, will produce a video of either an artistic performance
(e.g., sign language poetry, animated storytelling) or an elevator pitch presented through specific
medium (e.g., delivered in sign language). Our primary purpose is to improve the capacity of our
special education teachers to help special needs learners acquire skills, gain access to proper
platforms, and increase their self-esteem and self-concept so they have higher level of motivation,
more optimistic attitude and possesses repertoire of skills that can help them adapt and thrive in
the ever-changing real world especially with the uncertainty posed by the COVID 19 pandemic.
Keywords: special needs learners, animated storytelling, sign language poetry
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“AKLIN PRATİK ETKİSİ OLARAK SEVGİ” MÜMKÜN MÜDÜR?
IS “LOVE AS A PRACTICAL EFFECT OF THE REASON” POSSIBLE?
Nuriye MERKİT
Dr., Kurum Yok
ORCID: 0000-0001-6480-2078
ÖZET
Bu çalışma Immanuel Kant’ın ahlak felsefesinde söz ettiği “aklın pratik etkisi olarak sevgi”
kavramının uygulanabilirliğinin olmadığını iddia etmektedir. Kant’ın felsefesinde insan “doğal
varlık” ve “akıl varlığı” olmak üzere ikili bir yapıya sahiptir. İnsanı insan yapan, değerli kılan ve
ona ahlaki eylemde bulunma imkânı veren şey insanın düşünülür dünyaya ait olması bakımından
saf pratik akla ve özerkliğe sahip olmasıdır. Ahlak alanında doğal yanımızın ve duygularımızın
belirleyici olmaması gerektiğini ısrarla vurgulayan Kant, sevgi gibi duygulardan bahsederken
onları yeniden tanımlamıştır. Ona göre patolojik sevgi ve pratik sevgi olmak üzere iki tür sevgi
vardır. Patolojik sevgi, eğilim kaynaklı tutkudur. Burada patolojik kavramı hastalıklı bir
durumdan ziyade yoğunlaşmış bir duygu durumunu ifade etmektedir. Pratik sevgi ise iradede
kendisini gösteren ve eylemin ilkelerinde bulunan patolojik olmayan bir duygudur. Bu duygu
duyumdan bağımsız olan, kendisini duygudaşlıkta değil, iradede ve eylemin ilkelerinde gösteren
bir duygudur, akılsal bir sevgidir. Pratik sevgi insanın ahlak yasalarını seve seve yerine getirme
yetkinliğine erişmesini ifade eder ki bu yetkinliğe hiçbir insan ulaşamaz. Çünkü insan doğal
yanından kaynaklanan arzularından hiçbir zaman bütünüyle kurtulamaz. Bu nedenle fiziksel
nedenlere dayanan arzu ve eğilimler bambaşka kaynaklardan gelen ahlak yasasıyla
kendiliklerinden uyuşamazlar. Yine de insan, yasanın sevgisi demek olan pratik sevgiye ulaşmayı
hedeflemelidir. Bu bağlamda Kant’a göre patolojik sevgiden dolayı yaptığımız bir iyilik ahlaka
uygun bir eylemdir; fakat ahlaki bir eylem değildir. Patolojik sevgiden dolayı yapılan iyi eylemde
herhangi bir aklî irade söz konusu değildir. Bir eylemin ahlaki olabilmesi için akıl ile doğal
yanımız arasındaki mücadele varlığını korumalı ve bu mücadelenin sonunda akıl galip
gelmelidir.
Sonuç olarak bu durum evrensel, zorunlu ve apriori ahlak ilkelerine ulaşmayı amaçlayan Kant’ın
felsefesinde tutarlı bir yaklaşım olmakla birlikte sağduyuya aykırıdır. Pratik sevgi ulaşılması zor
bir durum iken patolojik sevgi insan eylemlerinde oldukça sık rastlanan ve çoğu zaman yapıcı ve
yararlı bir tutkudur. Patolojik sevginin insan hayatı üzerinde insanlar arasındaki bağın
kopmaması ve birlikte yaşamın devam etmesi gibi birçok olumlu etkisi vardır. Nitekim ilkçağda
Empedokles ve 20. yüzyılda Freud sevginin birleştirici ve yapıcı bir güç olduğunu ifade etmiştir.
Ayrıca insanı yalnızca akıl değil duygular da biricik kılar. Bu nedenle akıl ile duygunun karşıtlığı
yerine iş birliğini düşünmek pratikte daha uygulanabilir olabilir. Bu öneri Kant’ın ampirik
unsurlardan tamamen arındırılmış evrensel ahlak felsefesine elbette ki uymaz. Ancak Kant’ın da
aklın pratik etkisi olarak tanımladığı sevgi kavramı muğlak ve insan yaşamında karşılık bulması
zor bir kavramdır; çünkü her duygu duyusaldır.
Anahtar Kelimeler: Kant, sevgi, akıl, ahlak.
ABSTRACT
This study claims that the concept of “love as the practical effect of reason”, which Immanuel
Kant mentioned in his moral philosophy, is not applicable. In Kant’s philosophy, human beings
have a dual structure: “natural being” and “intellectual being”. What makes man human,
valuable, and enables him to act morally, is that man has pure practical reason and autonomy in
terms of belonging to the intelligible world. Kant, who insisted that our natural side and therefore
our emotions should not be the determining factor in the field of morality, redefined them while
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talking about emotions such as love. According to him, there are two types of love: pathological
love and practical love. Pathological love is passion driven by tendency. Here, the term
pathological refers to an intensified emotional state rather than a diseased state.Practical love
shows itself in the will and is a non-pathological feeling contained in the principles of action.
This feeling is a rational love, independent of sensation, which shows itself not in sympathy but
in will and principles of action. Practical love refers to the attainment of man’s ability to willingly
fulfill moral laws, which no human can attain. Because man can never completely get rid of his
natural desires. For this reason, desires and inclinations based on physical causes cannot
automatically agree with the moral law that comes from different sources. Yet one should aim to
attain practical love, which is the love of the law. In this context, according to Kant, a favor we
do out of pathological love is not immoral; but it is not a moral act. There is no rational will in a
good action done out of pathological love. For an action to be moral, the struggle between reason
and our natural side must remain, and at the end of struggle, reason must prevail.
As a result, although this is a consistent approach in Kant’s philosophy, which aims to reach
universal, compulsory and a priori moral principles, it is also contrary to common sense. While
practical love is difficult to attain, pathological love is a very common and often constructive and
beneficial passion in human actions. Pathological love has many positive effects on human life,
such as maintaining the bond between people and continuation of life together. As matter of fact,
Empedocles in the antiquity and Freud in the 20th century stated that love is the unifying power.
In addition, it makes a person unique not only with the mind but also with the emotions. For this
reason, it may be more practical to consider cooperation rather than the opposition of reason and
emotion. Of course, this proposal does not fit Kant’s universal moral philosophy, which is
completely free of empirical elements. However, the concept of love, which Kant defines as the
practical effect of reason, is an ambiguous concept that is difficult to find in human life; because
every emotion is sensory.
Keywords: Kant, love, reason, moral.
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ADALET BAĞLAMINDA NUH TUFANI
NOAH'S FLOOD IN THE CONTEXT OF JUSTICE
Prof. Dr. Emrullah FATİŞ
Ahi Evran Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi
ORCİD ID: 0000-0001-7922-8574
(Sorumlu Yazar)
ÖZET:
Bir toplumda adaletin yerini zulmün alması, devlet adamlarının yargı makamındaki kişileri
hükmü altına alması, toplum içerisinde azınlığı teşkil eden zengin tabakanın fakirleri sömürmesi,
onlara yaşama hakkı tanımaması, bir toplumun tarihten silinmesine neden olacak önemli
faktörlerdir. Bu faktörlerin Hz. Nuh tufanı öyküsü örneği üzerinden verilmesi, bilim dünyasına
sunulması önem arz etmektedir. İşte bu öneme dayanarak adalet bağlamında Nuh tufanı başlıklı
bildirimizi Kur'an ışığında sunacağız. Kur'an bazı önemli gerçekleri öyküler üzerinden
vermektedir. Çünkü öykünün halkın zihninde daha etkili ve öğretici bir özelliği vardır. Kur'an bu
özelliği sık sık kullanır. Nuh Tufanına göre, kötülüğe öncülük eden grupların ve toplumda
ekonomik gücü elinde bulunduran şer önderlerinin fakirleri sömürmesi ve onların zulme
uğraması yönünde güç kullanmaları hatta bu güçlerini fakirlere destek veren peygamberleri
engelleme yönünde kullanmaları, ilgili toplumun yıkımını hazırlamıştır. Nuh tufanında üç önemli
helak nedeni yer almaktadır. Bunlardan biri inanç alanında bozulma, ikincisi toplumun sosyal
yapısının bozulması, üçüncüsü ahlaki bozulmadır. Hz. Muhammed'in çevresini saran zenginler,
Hz. Muhammed'in çevresindeki fakirleri dağıtması yönünde çaba harcamışlardır. Bunun bir
benzeri Hz. Nuh'un çevresinde yer alan fakirlerin dağıtılması için o dönemin sömürgeci zengin
tabakaları Hz. Nuh'a baskı yönünde güç kullanmalarıdır. Her iki örnekte de zengin seçkin
tabakanın fakirlere yönelik zulmü artırma yönünde çaba sarf etmeleri, toplumun helakine
sebebiyet verecek boyut taşımaktadır. İşte biz bildirimizde bu boyutların ayrıntılarına inerek
değerlendirmelerde bulunacağız.
Anahtar kelimeler: Hz. Nuh, Tufan, Sömürgeci Zengin, mazlum fakir, Ahlak bunalımı,
Toplumun helakı
ABSTRACT:
The fact that oppression replaces justice in a society, that statesmen dominate the people in the
judiciary, that the rich stratum, who constitute the minority in the society, exploit the poor and
do not give them the right to live, are important factors that will cause a society to be erased from
history. It is important that these factors are given through the example of Noah's Flood story and
presented to the scientific world. Based on this importance, we will present our statement titled
Noah's Flood in the light of the Qur'an in the context of justice. The Qur'an gives some important
facts through stories. Because the story has a more effective and instructive feature in the minds
of the people. The Qur'an often uses this feature. According to Noah's Flood, the groups leading
the evil and the evil leaders who hold the economic power in the society, exploiting the poor and
using force to oppress them, and even using their power to prevent the prophets who supported
the poor, prepared the destruction of the relevant society. There are three important causes of
destruction in Noah's Flood. One of them is deterioration in the field of belief, the second is the
deterioration of the social structure of the society, and the third is moral deterioration. The
wealthy surrounding Muhammad made efforts to disperse the poor around Muhammad. Similar
to this, the colonial rich strata of that period were sent to Hz. It is their use of force in the direction
of oppressing Noah. In both cases, the efforts of the rich elite to increase the persecution of the
poor have a dimension that will cause the destruction of the society. In this paper, we will go into
the details of these dimensions and make evaluations.
Keywords: Hz. Noah, Flood, Colonial Rich, oppressed poor, Moral crisis, Destruction of society
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İSLAM ÖNCESİ ARAP DÜNYASINDA İNANÇ ve AHLAK
FAITH and ETHICS IN THE PRE-ISLAMIC ARAB WORLD
Prof. Dr. Emrullah FATİŞ
Ahi Evran Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi
ORCİD ID: 0000-0001-7922-8574
(Sorumlu Yazar)
ÖZET:
Hz. Muhammed'in getirdiği İslam dininin orijinal yapısını daha iyi yorumlayabilmemiz ve İslam
dinine sonradan karışan hurafelerin kökenine inmemiz için İslam öncesi Arap dünyasında inanç
ve ahlakın yapısını bilmemiz gereklidir. İslam inançlarını doğru ve isabetli yorumlamamız buna
bağlıdır. İslam öncesi Arap dünyasında inanç ve ahlak yapısı ne gibi veriler barındırıyor, bunları
bilmemiz İslam içerisinde gelişen ve yapılanan bazı fikirleri anlamamız açısından önemli bir
ihtiyaçtır. Bu ihtiyacı karşılamak için İslam öncesi Araplarda din ve sosyal hayatın bilinmesi ve
hangi tanrı tiplemelerinin daha çok rağbet gördüğünün bilinmesi, görünmeyen varlıklar hakkında
ne gibi mitolojik inançların bulunduğunun bilinmesi, ibadet türlerinin ve bu ibadetlerin kimlere
yapıldığının bilinmesi önemlidir. Çünkü Hz. Muhammed'in çağdaşı toplum eski geleneklerinin
etkisi altındaydı. Bu etkinin yeni dine ne kadarının taşındığını ne kadarından vazgeçildiğini daha
iyi anlamamız ve bunlar üzerinde karşılaştırma yapabilmemiz için böyle bir çalışmanın yapılması
temel hedefimiz olmuştur. İşte bu hedefe ulaşmak için İslam öncesi Arapların inanç ahlak ve
ibadet yapılarını inceleyerek bunlar üzerinde değerlendirmeler yapacağız. İslam kültürü
içerisinde sonradan oluşmuş cahiliye kültürünün izlerini takip edebilmemiz açısından cahiliye
dönemi Arap kültürünü tanımamız gerekmektedir. İslam dini doğuşu sırasında Arap kültüründen
gelen ve İslam'a aykırı olan bazı gelenekleri dışlanmıştır fakat bu dışlama hazreti peygamberin
vefatından sonra fazla devam etmemiş ve tekrar bazı mezhep görüşleri arasında veya hadis
kültürü arasında etkinlik kazanmıştır. Kısaca bildirimiz bu tür olumsuzluklara ışık tutacak
verileri içermektedir.
Anahtar kelimeler: İslam Öncesi, Arap dünyası, İnanç, İbadet, Ahlak, dini yapı
ABSTRACT:
We need to know the structure of belief and morality in the pre-Islamic Arab world so that we
can better interpret the original structure of the religion of Islam brought by Muhammad and go
down to the root of the superstitions that later interfered with the religion of Islam. Our correct
interpretation of Islamic beliefs depends on this. Knowing what kind of data the belief and moral
structure contains in the pre-Islamic Arab world is an important need for us to understand some
of the ideas developed and structured within Islam. In order to meet this need, it is important to
know the religion and social life in pre-Islamic Arabs, to know which god types were more
popular, to know what mythological beliefs there are about invisible beings, to know the types
of worship and to whom these worships are performed. Because Muhammad's contemporary
society was under the influence of its ancient traditions. It has been our main goal to carry out
such a study so that we can better understand how much of this influence has been transferred to
the new religion and how much has been abandoned and we can compare them. In order to
achieve this goal, we will examine the beliefs, morals and worship structures of the pre-Islamic
Arabs and make evaluations on them. In order to be able to follow the traces of the jahiliyyah
culture that was formed later in the Islamic culture, we need to know the Arab culture of the
jahiliyyah period. During the birth of the religion of Islam, some traditions that came from the
Arab culture and were contrary to Islam were excluded, but this exclusion did not last long after
the death of the prophet and again gained effectiveness among some sectarian views or hadith
culture. Briefly, our report contains data that will shed light on such negativities.
Keywords: Pre-Islamic, Arab world, Faith, Worship, Morality, religious structure
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HISTORICAL MEANING OF 1908 EVENTS: REVOLUTION OR COUP D’ETAT?
Asst. Prof. Özgür BALKILIÇ
Abdullah Gul University, Faculty of Humanities and Social Sciences, Department of Sociology
ORCID No: 0000-0001-6929-2548
ABSTRACT
The declaration of the Second Constitutional Period in the Ottoman Empire in 1908 still
constitutes one of the fiercest debates for the Turkish history writing. (Re)introduction of a
constitutionalist regime which had been suspended for more than 30 years has paved a series of
scholarly debates about the very meaning of its nature. At the center of these debates, there is the
question of evaluating this event as a revolution or as a coup d’etat. In fact,a lot of prominent
historians in Turkey argued tha 1908 coup d’etat referred to a struggle between elites and occured
as a peak point of a long change whose roots could have been traced back to 100 years ago. On
the other hand, some others see it as a revolution, wherein the existing state structure has been
broken down and then restructured, resulting in a different pattern of state formation and social
transformation.
In this presentation, I’ll discuss 1908 as a revolution through relying on theoretical approaches
which have been improved during the last 30 years as comparing different revolutions in the
modern World. From the late 1970s, handful of competent historians, sociologs and political
scientists, such as Charles Tilly, Theda Skocpol and Jack Goldstone have argued for explaining
revolutions by dividing them into two interrelated realms as revolutionary processes and
revolutionary outcomes. While there must be at least two power blocs competing for helding
state mechanisms in revolutionary processes, revolutionary outcomes refer to a change in actors
who control state mechanism. Then, the new actors impose their vision on the rest of society to
restructure social relations.
Having such a theoretical background, I’ll argue that introduction of 1876 Constitution in 1908
is a revolutioon vhich is similar to other revolutions in many respects. Admittedly there was a
mass participation which emerged as tax revolts and soldier mutinies on the road to 1908,
different oppositional groups made an alliance to topple down the xisting regime, these groups
replaced the absolutist monarchy with a constitutional one and imposed economic, social and
cultural reforms to transform larger society. In this regard, it is possible to see the processes that
led to 1908 and its afterwards as a revolution.
Keywords: 1908 Revolution, Committe of Union and Progress, Constituonal Monarchy,
Political Currents and History of Political Thoughts, Turkish Political Life
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YEŞİL YÖNETİM VE İNOVASYON ETKİLEŞİMİ: GELECEĞİ YAKALAMA
INTERACTION BETWEEN GREEN MANAGEMENT AND INNOVATION: INSIGHT
FOR FUTURE
Erşan CİĞERİM
Dr. Araş. Gör., Gebze Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
ORCID No: 0000000273525313
M. Şahin GÖK
Doç. Dr., Gebze Teknik Üniversitesi, İşletme Fakültesi
ORCID No: 0000000340722641
ÖZET
Yeşil yönetim ve inovasyon ilişkisinin derinlemesine incelenmesi araştırmacıları ilgini çekmiş
olsa da inovasyonun çok yönlü yapısı bu konuyla ilgili çalışmaların gelişimini yavaşlatmıştır.
Özellikle son yıllarda yeşil yönetim gerek akademi gerekse de toplumda öncelikli bir başlık
olarak karşımıza çıkmakla birlikte, yeşil yönetim ve inovasyon ilişkisinin incelenmesine yönelik
araştırmalar kısıtlı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Bu anlamda söz konusu iki önemli kavramın
karşılıklı etkileşiminin teorik ve uygulamaya dönük olarak incelenmesine halen ihtiyaç
duyulmaktadır. Özellikle 1997 yılındaki Kyoto Protokolü ve 2016 yılındaki Paris Anlaşması ile
pek çok ülke yeşil gelişime büyük önem atfetmiş ve ciddi yapısal çabaların içerisine girmiştir.
Yeşil yönetim temelde enerji tüketimi ile insana ve doğaya değer veren iş ortamının
oluşturulması gibi operasyonel faaliyetler çerçevesinde, sistematik olarak çevrenin korunması ve
iyileştirilmesini
amaçlayan,
yönetsel
uygulamaların
gerçekleştirilmesi
olarak
tanımlanabilmektedir. Bu anlayışa bağlı olarak şirketler ve kurumlar çevresel performansın
arttırılması amacını gerçekleştirmeye yönelik olarak yeşil yönetim ve inovasyonun entegre
edilmesini stratejik bir amaç olarak benimsemektedir. Yeşil yönetim ve inovasyonun entegre
modeli genel olarak, düşük emisyon hedefinin yakalanması, kirliliğin azaltılması ve maliyetlerin
düşürülmesi konularındaki iyileştirmelere odaklanmaktadır. Teknoloji perspektifinde yönetsel
bir bakış açısıyla değerlendirildiğinde ise bu entegre model yeşil teknoloji inovasyonu ve yeşil
yönetim inovasyonu olarak iki ana başlıkta incelenebilir. Günümüzün rekabetçi dünyasında
işletmeler yeşil yönetime proaktif bir şekilde uyum sağlamalı ve daha “yeşil” olmak için
kaçınılmaz bir stratejik çabanın içerisine girmeleri gerekmektedir. Yeşil yönetim ve inovasyon
ilişkisinin kavramsal bir çerçeve oluşturarak incelenebilmesi için inovasyonun temel
boyutlarının da dikkate alınması yerinde olacaktır. İnovasyonun üç ana boyutu olan (i) stratejik
inovasyon, (ii) yönetsel inovasyon ve (iii) ürün inovasyonu farklı özellik ve öncelikleri
bağlamında, yeşil yönetimle etkileşim içerisinde bulunması beklenebilir. Geçmiş çalışmalar yeşil
yönetimle inovasyon etkileşimini anlamlandırmak için farklı mekanizmalar geliştirmiş olsalar da
bu çalışmalarda inovasyon temel alt boyutları ile incelenmediği gibi yeşil yönetimin işletmeler
ve kurumlardaki rolüne de odaklanılmamıştır. Dolayısıyla bu alana yönelik gerçekleştirilecek
çalışmalara gereksinim duyulduğu söylenebilir. Bu çalışma da entegre bir model çerçevesinde
yeşil yönetim ve inovasyon etkileşimini kavramsal olarak incelemesi bakımından önem
taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: Yeşil Yönetim, Yenilik, Strateji, Entegre Model
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ABSTRACT
The multifaceted nature of innovation has prevented researchers from fully explaining the
relationship between firm innovation and green management. In recent years, green management
has become a hot topic in society and academia, but the relationship between green management
and innovation is less frequently discussed. From the Kyoto Protocol in 1997 to the Paris
Agreement in 2016, many countries have made great efforts to achieve green development. Green
management reflects managerial practices that are adopted to systematically achieve
environmental protection, preservation, and restoration through related operational activities
such as energy consumption and maintaining an ethical working environment. In this context,
companies and institutions have integrated green management and innovation as a strategic
action to improve environmental performance. Generally, integrated model of green management
and innovation mainly focuses on improvements and renovations undertaken to control
emissions, reduce pollution and save costs. Particularly, from the perspective of technology
aspect and management processes, integrated model might be divided into green technology
innovation and green management innovation. Companies proactively embrace green
management practices and consider going green as a strategic imperative in today’s competitive
world order. Although previous studies developed a mechanism to understand the interaction
between green management and innovation, these studies focused neither on the sub-dimensions
of innovation nor the role of green management for the companies and institutions. This
relationship might be examined by considering the major types of innovation (i)strategic
innovation, (ii)managerial innovation, and (iii)product innovation with green management with
the interaction between green management. Therefore, further investigations are urgently needed
in the field. This study aims to theoretically investigate the relationship between green
management and innovation by examining the integrated model.
Keywords: Green management, Innovation, Strategy, Integrated Model
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YALIN TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ: ENDÜSTRİ 5.0 PERSPEKTİFİ
LEAN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT: INDUSTRY 5.0 PERSPECTIVE
Erşan CİĞERİM
Dr. Araş. Gör., Gebze Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
ORCID No: 0000000273525313
M. Şahin GÖK
Doç. Dr., Gebze Teknik Üniversitesi, İşletme Fakültesi
ORCID No: 0000000340722641
ÖZET
Tedarik zinciri yönetimi özellikle son yıllarda geleneksel yaklaşımdan yalın sistematiğe doğru
bir dönüşüm sürecine girmiştir. Etkinlik odaklı bir yönetim sistemi olarak yalın yönetim, temel
olarak iç ve dış kaynak çeşitliliğindeki kullanımı azaltarak israfı önlemeyi amaçlamaktadır.
Böylece değer katmayan faaliyet ve süreçlerin elimine edilmesi ve daha verimli bir yapının
oluşturulabilmesi sağlanabilmektedir. Bu anlamda, organizasyon içinden ya da müşteri ve
tedarikçileri kapsayan dış lojistik süreçlerindeki fiziki malların ve bilgi akışının, planlama ve
kontrolüne odaklanan tedarik zinciri yönetimi için yalın yaklaşım önem taşımaktadır. Temel
olarak yalın tedarik zinciri yönetimi, yalın sistem prensiplerinin kullanılarak tedarik zincirinin
tasarlanması olarak ifade edilebilir. Yalın tedarik zinciri yönetimi organizasyondaki ürün,
hizmet, finans ve bilgi akışını daha verimli hale getirerek israfı ortadan kaldırmayı ve bu şekilde
pazardan gelen talep ve ihtiyaçları daha etkin bir şekilde karşılamayı amaçlamaktadır. Diğer
taraftan Endüstri 5.0 insan varlığını merkeze alarak, akıllı dijital bilgi ve üretim teknolojilerini
geliştirmeyi odağına almaktadır. Daha açık bir ifadeyle Endüstri 5.0 yeni dijital dünya ile yeni
nesil dünya değerlerini entegre etmeyi amaçlamaktadır. Dolayısıyla bu yeni değişim dalgasının,
tüm dünyadaki üretim ve hizmet süreçlerinde temelden bir değişim oluşturması beklenmektedir.
Yalın tedarik zinciri yönetiminin de beşinci sanayi devriminden etkilenmesi ve değişime
uğraması kaçınılmazdır. Bu çalışma kapsamında Endüstri 5.0 ile yalın tedarik zinciri yönetimi
ilişkisinin mevcut durumu teorik olarak incelenmesi ve bu ilişkinin uygulamaya dönük
değişimlerinin tartışılması amaçlanmaktadır. Diğer bir ifadeyle bu çalışma, Endüstri 5.0 ve yalın
tedarik zinciri yönetimi ilişkisinde, kavramsal bir çerçevede yeni fırsat ve tehditlerin
belirlenmesine odaklanmaktadır. Çalışma sonuçları Endüstri 5.0 perspektifinde yalın tedarik
zinciri yönetiminin metodolojik zayıflıklarını ortaya koymasının yanında gelecek araştırmalara
da ufuk açıcı öneriler sunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Yalın Yönetim, Tedarik Zinciri Yönetimi, Endüstri 5.0, Değişim
ABSTRACT
In decades, supply chain management has changed from traditional to lean systems. Lean
Management (LM) is an efficiency-oriented management system and mainly provides to
eliminate waste through the simultaneous reduction or minimization of internal and external
variability sources. Supply Chain Management (SCM) has been used to plan and control physical
and information flows internal and external logistics activities and concerns with the customers
and suppliers. Therefore, Lean Supply Chain Management (LCSM) might be described as
designing the supply chain according to lean systems principles. LSCM consists of organizations
directly linked by flows of goods, services, finances, and information that work together to reduce
costs and waste by efficiently meeting market needs. On the other hand, Industry 5.0 consists of
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smart digital information and manufacturing technologies without ignoring the existence of
humanity. In other words, Industry 5.0 aims to integrate the new digital world with the new
generation values of the world. This new era of change constantly affects the whole world's
production and service process. LCSM might also be affected by the Fifth Industry Revolution.
This study aims to provide an overview of the current state of research and the key aspects and
implications of the relationships between Lean Supply Chain Management and Industry 5.0. In
other words, this study focuses on the methodological approaches to the new opportunities and
challenges of Industry 5.0 for LCSM at a conceptual level. The findings point to methodological
weaknesses in LCSM from the Industry 5.0 perspective and provide insights for future research.
Keywords: Lean Management, Supply Chain Management, Industry 5.0, Change
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İstanbul Rumeli Üniversitesi
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ÖZET
Markalaşmak, tüketici bilincinde yer etmek, güven vermek ve bağlılık sağlamak piyasada
varlığını sürdürebilmek için oldukça önemlidir. Ambalaj markanın ve ürünün görünen yüzüdür
ve tüketici ile ilk iletişimi kuran öğedir. Ambalaj içerisindeki ürünü koruyan markanın tüketici
ile olan iletişiminde arasındaki yadsınamaz bir bağ vardır. Ambalaj genel anlamda bakıldığında
taşıma depolama, açma kapama, bilgi verme miktar ve fiyat fonksiyonu bakımından geniş bir
kullanım alanı üstlenmiştir. Ambalajdan tüketici ile iletişim kurma, tüketicinin ilgisini çekme
ürün zarar görmeden üreticiden tüketiciye ulaştırma, ürünü dış etkenden koruma, vb. gibi
beklentiler vardır. Ambalajı üründen ayrı düşünmemek gerekir. Ambalajsız ürün tüketicinin satın
alma davranışını etkiler.
Günümüzde hızlı bir tüketim vardır her sene binlerce yeni ürünün piyasaya çıkarılmakta, dolayısı
ile ürün çeşitliliği artmaktadır bu durumda ürünün rakiplerinden ayırt edilmesi için kullanılan
yollar oldukça önemlidir. Bu yollardan biri olarak sayılabilecek olan ambalaj tasarımı tüketicinin
beklentisini karşılamak durumundadır.
Ambalajların ön yüzü tüketicinin dikkatini çekmektedir. Bu çalışmada gıda ambalajlarının ön
yüzü tasarımları hakkında araştırmaya yer verilecektir. Ambalajların arka yüzü daha çok içerik
bilgilendirmesi, son tüketim tarihi, menşei, gramajı gibi bilgiler yer almaktadır. Arka yüzü ön
yüzüne göre daha çok detay içermektedir. Arka yüz ne kadar sade olsa da gıda ambalajlarının ön
yüzü çok daha renkli ve dikkat çekici şekilde tasarlanmaktadır. Yaş grubuna göre tasarlanması
uygun olan ambalajların dikkat çekmesi ve satın almaya teşvik etmesi oldukça önemlidir.
Genellikle ön yüz tasarımları daha dikkat çekici, iştah açıcı merak uyandırıcı görseller
kullanılmaktadır. Gıda Ambalajlarında bazen illüstrasyon bazen de fotoğraf kullanımı şeklinde
tasarlanmaktadır.
Bu çalışmada gıda ambalajların ön yüzleri incelenmiş olup örnekler çalışmalar detaylı olarak
incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Ambalaj tasarımı, Gıda ambalajı, ön yüz tasarımı, görsel iletişim, ürün
koruması
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HIP-HOP MUSIC DECODED IN ARCHITECTURE
Arta BASHA JAKUPI
Prof. Assoc., Dr., Faculty of Architecture, University - Hasan Prishtina, Prishtina, Kosovo
Festim HALITI
MSc. Arch., Faculty of Architecture, University - Hasan Prishtina, Prishtina, Kosovo
Teuta JASHARI KAJTAZI*
Prof. Ass., Dr., Faculty of Architecture, University - Hasan Prishtina, Prishtina, Kosovo,
ABSTRACT
Although music and architecture have a stimulating relationship, we seldomly observe both in the
same place and time. Different music genres have different correlations with architecture. This
paper emphasizes and analyzes the connection between music and architecture, narrowing the
investigation on hip hop genre and architecture. The correlation between these two is complex and
rarely understood without a proper study. Nevertheless, these two disciplines, seemingly distant
fields, share similarities that illustrate the same development path of creating. This study aims to
extract and emphasize the most dominant characteristics of the affiliations between music and
architecture. In contrast, this study provides a unique design and composing process by
synthesizing qualitatively the gathered information. It converts music to an architectural model, a
design that represents appealingly different architecture, or an architectural arrangement about
collage, remix, and sampling, same as the challenging site and context of the setting, as an epitome
of hip-hop music itself.
Key words: architecture, music, space, hip-hop, urban culture
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THE SUBJECT OF JUSTICE IN PLOTO'S WORKS
AND WHAT MY VIRTUE IS
Farida TAGİYEVA
Azerbaijan National Academy of
Sciences A.A Bakikhanov Researcher of
the Institute of History named after
Summary
Keywords: Ploton, Justice to Plato, Virtue according to Plato, Plato's works
According to historians working on the history of philosophy, Ploton has 42 books. Many
of these books provide comprehensive information on philosophical topics (religion, existence,
morality, nature, man, justice, virtue, etc.). For example, the term "arete" (virtue) is repeated
more than 500 times in these books. Naturally, these works cover such an important issue as
justice.
In Plato's "Republic" (Republic), the subject of justice is widely covered. According to
the modern philosopher B. Russell, the apparent purpose of Plato's Republican work is to
introduce the subject of justice. Plato, since the study of philosophy on a large scale is better than
working on a small scale, it is important to pay attention to the nature of the state that educates
man in order to recognize the ordinary man.
In Plato's writings, the term justice is not the same as equality. It accepts the existing
system and layers as they are and is not damaged. According to him, justice consists in fulfilling
the duty and obligation imposed on him.
While opening the structure of the state, Plato divides society into three main classes:
ordinary people, soldiers, and the elites who govern them. They only emphasize that the third
class has the right to political power. Plato found a series of moral, educational, economic and
religious proposals to cultivate this class. According to Plato, justice means not violating the
existing structure and order. That is, everyone must be at their own level and fulfill their duties.
The city is fair when the classes work in their own positions and do not interfere in the work of
other classes.
The whole process works briefly: to feel the lack of a virtuous world, to look for a suitable
way to build the world in question, to determine whether this path is education, to find out if
education is education, what is the purpose of virtue it is not possible to do research on the subject
of whether something unknown is taught or not.
In Ploto's system of thought, the concepts of courage and virtue are subject to the power
of the will. The virtue of wisdom is the mind. However, justice is a general virtue that arises by
fulfilling the duties of the three parts of the nafs with dignity.
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RESEARCH ACTIVITY AS A MEANS OF FORMING THE COGNITIVE ACTIVITY
OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN
Baynazarova T.B.
Kazakh National Women's Teacher Training University
Nurbekova A.
Zharkent high college of Humanities and Technology
Kurabaldieva K.B.
Zharkent high college of Humanities and Technology
Abstract
The article analyzes the concept of «research activity», «cognitive activity». After
analyzing the research, the author believes that the process of developing the cognitive activity
of younger schoolchildren by means of research activity involves such an organization of
extracurricular work that would ensure a high level of consciousness, creative activity of
students, independence in various activities, which becomes possible due to the creation of the
necessary pedagogical conditions. The problem of research that provides motivation for inclusion
in independent work should be in the field of cognitive interests of the child and be in the zone
of immediate development. The author has tried to set educational goals with children to master
the techniques of research as general academic skills. In the process of working on the topic,
excursions, observation walks, social actions, work with various text sources of information were
included.
Keywords: Research activity, cognitive activity, primary school student, educational
activity, excursions, observation, experience.
The organization of research activities is divided into three stages. The first stage
corresponds to the first grade of elementary school. The tasks of enriching the research
experience of first graders include: 1) to support the research activity of schoolchildren on the
basis of existing ideas; 2) to develop the ability to pose questions, make assumptions, observe,
make subject models; 3) to form initial ideas about the activities of the researcher. To solve the
problems, the following methods and methods of activity are applied: in the classroom activity –
collective educational dialogue, examination of subjects, creation of problem situations, readingexamination, collective modeling; in extracurricular activities – games-classes, joint
determination of his own interests with the child, individual drawing up of schemes, execution
of models from various materials, excursions, exhibitions of children's works.
The second stage – the second grade of primary school – is oriented: 1) to acquire new
ideas about the peculiarities of the researcher's activity; 2) to develop the skills to determine the
topic of research, analyze, compare, formulate conclusions, formalize research results; 3) to
maintain the initiative, activity and independence of schoolchildren. The inclusion of younger
schoolchildren in educational and research activities is carried out through the creation of a
research situation through educational and research tasks and tasks and recognition of the value
of shared experience.
The third stage corresponds to the third and fourth grades of elementary school. At this
stage of training, the focus should be on enriching the research experience of schoolchildren
through further accumulation of ideas about research activities, its means and methods,
awareness of the logic of research and the development of research skills. Compared with the
previous stages of training, the complexity of the activity consists in increasing the complexity
of educational and research tasks, in reorienting the educational process to the formulation and
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solution of educational and research tasks by the students themselves, in the unfoldment and
awareness of reasoning, generalizations and conclusions.
In addition to regular educational and research activities, it is necessary to actively use
the possibilities of extracurricular forms of research organization. These can be various
extracurricular activities in subjects, as well as home studies of schoolchildren. That will help to
stimulate and support the child's research activity.
The author comes to the conclusion that the research activity is aimed at developing the
cognitive activity of students, the ability to navigate in a huge information space, independently
extract information, the ability to make a subjective decision, the ability to see, formulate and
solve a problem.
The concept of "pedagogical support" was introduced by O.S. Gazman in the mid-90s of
the last century. In one of the issues of the series "New Values of Education", then popular among
teachers, a book with an article by Oleg Semenovich "Pedagogical support of children in
education as an innovative problem" was published. There, pedagogical support was defined as
the activity of a teacher aimed at providing prompt assistance to students in solving their
problems in order to achieve positive learning outcomes.
There is one of the positions according to which pedagogical support is a process
following pedagogical support, or acting as its next stage. It is aimed at more prepared students
who previously – thanks to pedagogical support – learned how to solve their problems. Following
this logic, pedagogical support is intended for younger schoolchildren, and support is intended
for older teenagers and young men: high school students, students. Accordingly, there is more
presence of a teacher in support, less in support. He is nearby, but as if a little in the shade. This
point of view is held, in particular, by E.A. Alexandrova.
This position, of course, has its own "truth", but you must agree that there may be quite
independent children at the younger school age, and quite infantile ones at the older age.
Therefore, the main thing here is not the age criterion, but the experience that the child (teenager,
young man) has, the degree of his adulthood, responsibility.
Accompanying does not mean protecting the accompanied person from difficulties and
solving problems for him. Support is the provision of assistance by an accompanying person
(teacher) to an accompanying person (child) in determining ways to solve educational and life
tasks and taking responsibility for them by students.
Concluding the terminological analysis of the concept of "pedagogical support", let us
ask ourselves how this concept and the reality that it reflects correlates with the basic pedagogical
concept (and the corresponding reality) – "education". Determining this ratio, we will rely on the
approach proposed by I.A. Lipsky and, following him, M.V. Shakurova.
You probably remember that parenting is traditionally viewed in a narrow and broad
sense. There are a lot of definitions of both. We will not go into their similarities- differences.
Let's focus on some of the interpretations presented in a fairly thorough analysis by V.E. Pisarev
and T.E. Pisareva: education in a broad sense is an influence on the development and the result
of such influence; it is a purposeful process carried out under the guidance of ... teachers,
educators, educators, including all types of educational classes and extracurricular educational
work. In a narrow sense, education is understood as educational work (and also as a system of
educational measures), involving the formation of qualities, views, beliefs of students.
So, in relation to education in a broad sense, support acts as a mechanism for the
implementation of education. What is a mechanism? According to Ushakov's dictionary, this
is "the internal structure of a machine or device that drives a machine, a device; a system of
functioning of something, an apparatus of some kind of activity." Accordingly, support acts as
an internal "device" of education, contributing to the implementation of educational goals.
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The above leads us to understand that it is extracurricular activities that potentially
contain the richest possible resource for pedagogical support. Why potentially? Yes, because it
depends on the teacher whether he will see these opportunities.
Once again, we emphasize that the idea of pedagogical support began to be developed in
Russian pedagogy in the mid-90s of the last century, when the authoritarian paradigm was
replaced, as it seemed then, by the humanistic paradigm of education. Without going into details,
let's say that, unfortunately, the latter has not been established in mass practice, although some
of its elements have taken root in school. But it should be noted that the prerequisites for the birth
of the idea of accompaniment are present in all pedagogical teachings based on the principles of
humanism, although the very word "accompaniment" has not yet been said.
Pedagogical support as a complex, multidimensional socio-psychological and
pedagogical phenomenon can be viewed in several projections.
First of all, this is help. And it is in this status that the support gets as close as possible to
the support. This is help in solving development problems, problems of adaptation to new
conditions, problems of relationships, choices that a child inevitably faces. This is a help in any
situation when a child, going beyond the zone of actual development, gets into the zone of his
closest development. Do you remember this brilliant idea of Lev Semenovich Vygotsky?
Secondly, it is a process, i.e. its procedural characteristics can be distinguished in the
accompaniment. These include: integrity (unity and interdependence of the goal, ways to achieve
it, results), phasing (sequence of solving maintenance tasks), operationality or manufacturability
(provision of appropriate methods, techniques).
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PROCESS OF PRESCHOOL BILINGUAL EDUCATION
Associate Professor Baynazarova T. B.
Zhazykbekova E. E.
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Annotation.
In this article, special attention is paid to the problem of the formation of a multicultural
personality. The authors analyze the research of teachers-psychologists and identify effective
forms of work on the development of the skill of linguicism in preschool children.
Keywords: multicultural education, linguicism, preschool child, psychological and pedagogical
opportunities, culture, skills, foreign language.
Due to the strengthening of international relations, there is an increased interest on the part of
society in teaching a foreign language at an early age. An urgent problem is the assimilation of
multiculturalism from the sphere of more linguicism into the consciousness of children from the
preschool period. Multilingual education – a "fragment" of humanity, expressed in knowledge
and skills, language and speech activity, is a purposeful, organized, normalized threedimensional process of learning and development of the individual as a multilingual person,
skillfully using several languages simultaneously as an important social experience. Foreign
teachers, psychologists, linguists, and prominent public figures gave a different assessment of
the possibilities of early more linguicism. According to world experience, views on teaching
children a foreign language have changed at different times. The pedagogical concepts of the
Czech humanist thinker were further developed in the works of the founder of associative
psychology, John Locke (1632-1704), the great French educator Jean Jacques Rousseau (17121778), Claude Adrian (1715-1771), Denis Diderot (1713-1784), Jean Antoine Nicola Condorcet
(1743-1794). Thus, an analysis of the history of the development of trilingual education at an
early age in a foreign country revealed that children have been taught a foreign language since
ancient times. A child of preschool age needs the presence of peers and friends. He spends 5070% of his time communicating with them. Kids learning English are very different from their
peers. They have a much better "suspended tongue", they speak their native language better.
These children are more relaxed, they have a wider outlook. It was noticed that children who
studied English at preschool age subsequently studied better at school - school disciplines were
easier for them, they are more confident in their abilities. In addition, they had the ability to apply
the skills of learning one language in relation to another, which monolingual children do not
have. This skill is most easily acquired at the age of 2-3 years, and even faster in infancy. Kids
get great pleasure from the learning process - they do not even realize the seriousness of the
process, they are not afraid to make mistakes. At a young age, children have other psychological
opportunities that no longer exist after 3-4 years. Kids learn the language intuitively, they have
increased self-confidence, the desire to absorb new knowledge. And with each new language,
this desire only grows. A small child can easily and naturally learn up to 10 different languages
at
the
same
time
without
getting
confused
in
them.
Learning a foreign language for any child is an additional stimulation of the
brain, training of mental abilities, their development. Studies have shown that when studying
English, brain density increases significantly, the number of neurons increases, and the ability to
process information increases. Foreign language classes improve speech, memory and sensory
perception. Kids more easily absorb the subtleties of the phonetics of a foreign language. It is
easier for them to reproduce the slightest shades of complex sounds of another language. Starting
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early, they don't have to work hard on pronunciation and grammar - they are absorbed naturally
and easily, and by school age kids speak English almost without an accent. The modern world is
now impossible without knowledge of foreign languages. Their study opens up a wide picture of
the world to a person, the opportunity to travel and study at the best universities in the world. So
an early start of learning English will help the child in the future. Learning foreign languages is
not only a useful activity for self–development, which will allow you to work better, travel more
and communicate more freely. This is an activity that, like strength training for the muscles of
your
body,
is
able
to
develop
your
memory,
thinking
and
perception.
Now more and more parents are trying
to make the child learn the language from an early age. And that's right. BUT! With the right
approach: for fun, not from under the stick! Otherwise, after a certain number of years, we will
have the same generation of adults who are afraid to say something, which we are now. It is
necessary, first of all, to interest the child in learning the language, and in the traditions of foreign
countries. Now we are adults, and everything is in our hands!
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Abstract. The main idea of this article is to consider, on the other hand, the well-known
truth about kinship and origin from one root, as well as about the similarities in the traditions and
way of life of the Turkic peoples who settled due to ancient historical events and justify that the
Turkic languages are dialects of the same language. So since ancient times two obvious features
can be distinguished, indicating their common ethnic formation.
The first and foremost evidence is language, scientifically studied and classified by
linguists. Secondly, it has become generally known that irrefutable documentary evidence of the
ethnic roots of the Turkic peoples is contained in the historical, ethnological, folklore heritage
and ancient Turkic written monuments. The kinship of the Turkic languages is manifested in
their lexical composition, phonetic structure, as well as in grammatical and syntactic structure.
There are similarities in declension and conjugation, in possessive and plural forms.
Now the Turkic world is home to about 200 million people who speak about 40 languages
(some researchers indicate 25, others believe that there are 49). This means that the Turkic
language is in 6th place in terms of the number of speakers (Chinese, Spanish, English, Hindi,
Arabic, Turkic), and as a world international language in 5th place (English, Chinese, Spanish
Arabic, Turkic). All the languages of the world, namely Spanish, English, French and Chinese,
consist of various dialects and several variants.
For example, the geographically widespread Spanish language has more than 40 dialects.
Inhabitants of Latin American countries who speak Spanish do not understand each other,
although they all make up one Spanish language. The Chinese language consists of 5 main
dialects. English dialects, like Chinese, are very different, and speakers also do not understand
each other. So, summing up, we can say that the Turkic languages can be considered dialects of
one language.
Key words: Turkic-speaking countries, classification of languages, distribution of Turkic
languages, number of speakers, dialects of one language, place of the Kazakh language in the
world.
Ресей шығыстанушысы, этнограф ғалым В.В.Радлов: “Мен бүкіл əлемдік тілдердің
ішінде ең ұлы тілдер деп француз, орыс жəне түркі тілдерінің бірі ҚАЗАҚ ТІЛІ деп
есептеймін. Алайда қазақтардың өздері туған тілдерінің ең бай тілдердің қатарына
кіретіндігінен хабарсыз. Мемлекеттік тілдерінің сөздік қоры орыс, эстон жəне фламанд
тілдерінен де көп,” – деген екен.
Тағы бір этникалық неміс, орыс, неміс жəне қазақ тілінің білгірі Герольд Бельгердің
айтуынша орыс əдеби тілінің ең үлкен 17 томдық академиялық сөздігінде 120 488 сөз
тіркеліп, түсіндірілсе, Дальдың 4-томдық “Сөздігі” 200 000 мақал-мəтелдер мен
түсіндірмені қамтыған екен. Сондай-ақ, оның айтуынша, қазақ тілінің 10-томдық
түсіндірме сөздігінің өзінде- ақ 2 550 000 сөз енген екен.
Түркі тілінде сөйлейтін халыктардың біразы Түркия, Иран, Ауғанстан, Қытай,
Монғол Халық Республикасында, т.б. жерлерде де тұрады.Қазақ тілі — Қазақстанда ғана
емес, сонымен қатар басқа туысқан республикаларда, сондай-ақ шетелдерде (Қытай,
Ауғанстан, Монғолия, т. б.) де тұратын қазақтардың ана тілі. Түркі тілдері өзара туыстас
болғандықтан, олардың бір-бірімен жақындықтары, ортақ қасиеттері мол. Қазақ тіліне ең
жақындары — ноғай, қарақалпақ, қарашай-балқар, қырғыз, татар, башкұрт, құмық тілдері.
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Түркі тілдерінің туыстастығы олардың лексикалық құрамынан, фонетикалық (дыбыстық)
жүйесінен, грамматикалық құрылысынан байқалады. Көптеген сөздер түркі тілдеріне
ортақ болып келеді. Оны кестеден көруге болады [1].
Сондай-ақ,
сөздердің
септелуіңде,
тəуелденуінде,
көптелуінде,
жіктелуінде де ұқсастықтар бар. Түркі тілдерінің бір-бірінен айырмашылықтарын да
білген жөн.
Қазақ тіліне тəн мына сияқты ерекшеліктерді байқауға болады:
•

•
•

Тілдер
Қазақ
Ноғай
Қарақалпақ
Құмық
Татар
Башқұрт
Өзбек
Ұйғыр
Хакас
Түрік
Əзірбайжан
Қырғыз

басқа түркі тілдерінде сөз басында «й» келетін жерде қазақ тілінде ж
дыбысы айтылады: йаш-жас, йол — жол, йаз — жаз, йыл — жыл, йоқ
— жоқ, т.б.;
басқа түркі тілдеріндегі ш дыбысы қазақ тілінде с, ал ч дыбысы ш
дыбысына ауысады: аш — ас, таш — тас, ич — іш, куч — күш т.б.;
дыбыс үндестігінің ілгеріңді ықпал заңдылығы бойынша қазақ тіліндегі
қосымшалардын қатаң, ұяң, үнді дыбыстардан басталатын бірнеше
түрлері басқа түркі тілдерінде бола бермейді. Мысалы: қазақ тілінде
сөзге ат-тар, қыз-дар, жас-тың, қыз-дың, бала-лар, бала-ның, көш-тер,
кеш-тің болып қосымша жалғанса, өзге түркі тілдерінде, негізінен, олар
былай қолданылады: ат-лар, йаш-ниң, қыз-ниң, бала-лар, бала-ниң,
көч-лер т.б.

Сөздер
Тістер
Қолдар Отыз Отыр
Тислер
Қоллар Отыз Олтыр
Тислер
Қоллар Отыз Отыр
Тишлер Кьоллар Отуз
Олтур
Тешлəр Куллар Утыз Олтур
Тештəр Кулдар Утыз Утыр
Тишлар Құллар Ұттыз Ултыр
Тишлəр Қоллар Оттуз Утир
Тістер
Холлар Отыс Одыр
Дишлер Коллар Отуз
Отур
Дишлəр Голпар Отуз
Отур
Тыштер Қолдар Отуз
Отур
Кесте 2. Түркі тілдеріне ортақ сөздер (барлығы қамтылмаған)

Қазақ тілі таралуы мен сөйлеушілер саны жағынан əлемде 70-орында. Алайда соңғы
статистика бойынша қазақ тілі 40-орынға көтерілген, 16 197 000 сөйлеушісі бар. Ал басым
бөлігін түркі тілдері құрайтын Алтай тілдік жанұясы 3-орында тұр. «Қазір түркі əлемінде
40-тай (кейбір зерттеушілер – 25, енді біреулері – 49 деп, көрсетеді) тілде сөйлейтін 200
миллиондай адам өмір сүріп жатыр. Түркі əлемінің тілдік көрінісін көру үшін алдымен,
цифрларға сөз берейік. Сол 200 миллион халықтың 40 пайыздайы бір, 70 пайыздайы 6
тілде,ал қалған 30 пайызы 34 тілде сөйлейді екен. Халқының саны жағынан алғашқы
ондықты 80 млн. түрік, 35 млн. əзірбайжан, 30 млн. өзбек, 12 млн. қазақ, 9 млн. ұйғыр, 7
млн. түркімен, 6,5 млн. татар, 4,5 млн. қырғыз, 2,2 млн. башқұрт, 1,5 млн. қашқай тілдері
құрайды» (проф. Дандай Ысқақұлы) [2]. Демек, түркі тілдері сөйлеушілер саны жағынан
əлемде 6-орында (қытай, испан, ағылшын, хинди, араб, түркі), ал əлемдік, халықаралық
тіл ретінде 5-орында (ағылшын, қытай, испан, араб, түркі) тұрады екен. Түркі тілдерінде
сөйлейтіндердің қатары 800 млн. дейін жетуі мүмкін де еді, себебі түрік қауымы өте кең
кеңістікті билеген: Бабыр Үндістанды, Құтыз бен Бейбарыс Мысырды, Персияны Гагауыз.
Үш мыңжылдық ішінде түркі қауымы 16 ірі держава, империя құра алған. Алайда түркі
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жұрты ассимиляцияға өте тез түсіп кететін болған, сондықтан да жаулап алған жерлерінде
өзінің біртұтастығын сақтап қала алмаған. Алайда жоғарыдағы цифр бүгінгі күннің
көрсеткішіне айнала алмады.
Барлық əлемдік тілдерді алып қарасақ, испан, ағылшын тілі, француз, қытай
тілдерінің барлығы ірілі-ұсақты диалектілер мен бірнеше нұсқалардан тұрады. Мəселен,
географиялық жағынан ең кең таралған испан тілінің 40-тан астам диалектісі бар, Испания
мен Латын Америкадағы испан тілдері болып екі бағытта бөлініп кеткен. Испанияның
өзінде испан тілінің түрлері ретінде саналатын кастилья мен баск тілдері бірнеше ғасыр
бойы бір-бірімен «сыйыспай» келген еді, соңында кастилья тілі қазіргі Испанияның «ана
тілі» болып отыр. Латын Америкасындағы əр мемлекеттегі испан тілін келесі бір мемлекет
халқы түсіне бермейді: Мексика – Аргентинаны, Куба – Перуді, Гватемала – Чилиді. Бірақ
мұның барлығы бір испан тілін құрап отыр. Ағылшын тілі хақында да осыны айтуға
болады, Қытай тілі де ірі 5 диалектіден құралған, бұл диалектілер де тікелей жəне
ыңғайына қарай құрылған, қытайлық диалектілер де, ағылшындық диалектілер де өзара
өте алшақтап кеткен, бірін-бірі түсінбейді десе де болады. Орыстардың өзі украин тілін
орыс тілінің диалектісі ретінде қарастырады. Қазіргі еуропалық тілдердің барлығы көне
латын тілінің əртүрлі диалектілерінен пайда болған тілдер еді.
Демек, түркі тілдерін де бір тілдің бірнеше диалектісі ретінде қарастыруға болады
ғой (олай қарастыратындар да бар!). Егерде жоғарыда аталған тілдердің диалектикалық
сипаттамаларын қарасақ, онда түркі тілдерін біртұтас, бір ата тілдің диалектілері екенін
байқауға болады. Түркі қауымы өте кең кеңістікке таралғандықтан тілдерінде
айырмашылықтың болуы заңды да еді, себебі тілдің өзі кеңістік пен шекараға тəуелді.
Қазақ, Қырғыз, Татар, Башқұрт, Қарақалпақ, Ноғай, Құмық (бұл халықтар өзара шектесіп
жатыр, сондықтан да тілдерінде аса айырмашылық жоқ) қатарлы ұлттардың тілі ешқандай
аудармашысыз түсініледі, яғни, тілдері 95 пайыз ұқсас. Өзге түркі тектестердің тілін
ауызекі тілде бірден ұғыныспасақ та, жазуда бірден түсінісуге болады. Сондықтан да
ортақ əліпби жүйесі керек.
Ататүрік билік басына келгенде Османдықтар аталатын бұл халық Ататүріктің
жебеуімен «біздің түбіміз Орталық Азияда, біз Азиядан келгенбіз, біз түрікпіз» деумен
өздерін осы күнге дейін түрік деп атады. Мəселен, Түркия тіл білімі ғылымында түрік
тілінің əдеби тілінің тарихын қарастырғанда, тарихи-мəдени кезеңдерге былайша бөледі:
түркімен түрікшесі, өзбек түрікшесі, əзірбайжан түрікшесі, қазақ түрікшесі, татар
түрікшесі, ұйғыр түрікшесі, якут түрікшесі, шуваш түрікшесі жəне түркия түрікшесі. Бұл
бөлінушіліктің себебі, əр кезеңдегі түрік тілінің өзгерісі дəл осы тілдерге (қазақ, ноғай,
əзірбайжан, қарақалпақ, татар) ұқсас болып отырған, сондықтан да қазіргі түркия түрік
тілінің əдеби тіл процесі, эволюциясын дəл осы формуламен қарастыру арқылы нағыз
диалектілік сипатты көрсетіп отыр.
Егер ертеңгі күні Түркі Одағы құрылып жатса, онда бір ортақ тілдің қажет
болатыны жайында көп айтылып жатыр. Бұл одақта лидерлік жоқ деу арқылы, ортақ тілдің
қажеті жоқ, себебі бірін-бірі түсінісе алатын бұл туысқан мемлекеттерге ЕуроОдақтың
принципін қолданудың қажеті жоқ. ЕуроОдақ бұл интеграциялық аймақ, оның үстіне
шығу тегі жағынан туысқан халықтар емес, аралары тым алыстап кеткен, соның өзінде де
одаққа бірігіп отыр, ал Түркі Одағының ерекшелігі де сол – рухани жағынан жасақталады.
Тіпті, ЕуроОдақтың өзінде еш рухани-туысқандық қатынас болмаса да бір ортақ тіл,
герман-роман тілдеріне ортақ тіл синтезделіп келе жатыр. Бұл қажеттілік те еді, себебі 23
мемлекеттің тілің жұмыс жасау қиындық əкелетін еді. Бір жағынан бұл тілдік үрдіс өзара
интеграциялық импульстің əсерінен де ортақ тіл қалыптасып келе жатыр, себебі Еуро
Одақ – гомогенді мəдени аймақ. Ал Түркі Одағына мұндай процестің қажеті жоқ, түркі
тілдері бір тілдің əртүрлі диалектілері жəне бір-бірімен еркін түсінісе алады жəне
түсінісудің өзге де бір технологиялары пайда бола жатар.
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Егер түркі тілдерін ірі-ірі диалектілер деп қарастырсақ, онда біртұтас түркі тілдері
əлемде 5-орында тұр, онда қазақ тілі де түркі тілдерінің бір құрамы болғаннан кейін
əлемдегі 4- не 5-тіл деп қарастырайық, 70-тіл емес. Бұл жерде қазақ тілін бүкіл түркі
тілдерінің ата тілі ретінде қарауымызға болады, мұны барлығы да мойындап отыр, көне
түркі тілін түсіну үшін ең бірінші болып қазақ тілін білу қажет екені ғылымда дəлелденген
де. Алаш кезеңінде татарлар да түркілерге ортақ тіл – қазақ тілі деп мойындаған жəне
Ахмет жасаған төте жазуды ортақ жазуды өздеріне қабылдауды ойлаған. Түріктердің өзі
«нағыз түрікше – бұл қазақша түрікше» деп айтады.
«Туған тіліңді қорғау – туған Отаныңды қорғаудан да маңыздырақ. Отаныңды жау
басып алса, оны ерте ме, кеш пе, əйтеуір азат етеріңе сенесің. Ал тілің жауланса – бітті»
(Б. Далан). Ана тілін ұмытқан мəңгүрттердің, көзқамандардың, космополиттердің көбеюі
тілге ғана емес Отанға да аса қауіпті. Қоғамымызда орын ала бастаған маргиналдық
құбылыс, Батысқа көзсіз бас июшілік ұлтқа төніп келе жатқан қара бұлттың алғашқы
хабаршылары іспеттес.
Əрбір ұлт алдымен, тілін сақтауға ұмтылады, сақтай алмаса, ұлтымен де, сол ұлтты
қорғау, сақтау мақсатымен құрылған мемлекеттігімен де қош айтысуына тура келеді.
Қазақ тілі тəуелсіз болмай, Қазақстан тəуелсіз бола алмайтындығы барлық уақытта есте
болуы керек.
Қоғам дамуының көшін бастаған əлемдік саяси серкелер мен рухани
жұлдыздардың дені – ұлттық топырақтың бар асыл қасиеттерін бойына сіңіріп, ұлттық
мектепте, ұлттық рухта тəрбиеленгендер. Нобель сыйлығын алған ғалымдардың
көпшілігінің осы ұлттық мектептен шығуы да көп нəрсені аңғартса керек.
Қазақстан жағдайында мемлекеттік тіл саясатын жүргізгенде, ғылыми негізге
сүйенген жүйеліліктің жоқтығы, білімсіздік, науқаншылдық сияқты көптеген
шылықтардың орын алуы біздің рухани өмірімізді көптеген келеңсіздіктерге ұрындырып
отыр. Қоғамда тіл саясатының дұрыс жүргізілмеуі орны толмас олқылықтарға, əлеуметтік
қайшылықтарға апарып соқтыруы мүмкін.
Егеменді ел болып табылатын Қазақстанда қазақ халқының ұлттық мүддесі
қорғалмай, ұлттық рухының, ұлттық мəдениетінің тамырына балта шабылып, жат
жұрттық экспанцияға ұшырап отыр.
Рухсыз халық өмір сүре алмайды. Рух көбіне ұлттық сыпатта болса, ал «ұлттық
рухтың негізі – ұлттық тіл» (Мұстафа Шоқай). Тіл түзелмей, рухтың түзелмейтіндігі, рух
түзелмей ұлттың түзелмейтіндігі, өз кезегінде қоғамның жаңарып, өмірдің орнығып, өрге
баспайтындығы – аксиома.
Бүгінгі Қазақстан жан-жақтан – Батыстан, Шығыстан, оңтүстіктен, солтүстіктен
анталап қаптап келе жатқан түрлі қауіп-қатерлерге қарамастан, Еуразияның қақ ортасында
бейқам өмір сүріп жатқан аты қазақ, тегі түркі болғанымен, тілі орыс, діні араб, ділі
американ, киімі қытай, экономикасы Батыстың нарығы, ұлттық болмысы əбден əлсіреген,
ұлттық даму жолына түсе алмай жатқан ел сияқты.
Қазақстан бүкіл қазақстандықтардың қоғамдық-саяси ортақ үйі болса, сол
үйдегілердің рухани бірлігін, рухани тұтастығын, рухани өмірін қамтамасыз етуге қызмет
жасайтын мемлекеттік тіл – қазақ тілі.
Қазақ тілі – қазақ рухының қан тамыры. Денеге қан жүрмесе, оның тіршілігі
тоқтайтындығы сияқты, қазақ рухының бойына қазақ тілі арқылы ғана жүретін қан
жүрмесе, қазақ ұлты да, сол ұлт құрып отырған Қазақстан мемлекеті де түптің түбінде
жойылмақ.
Тіл түзелмей, қоғам түзелмейді; мемлекеттің де, ұлттың да болашағы күңгірттене
береді. Сондықтан да еліміздің қоғамдық-рухани өмірінде ұлттық тіл саясатын барынша
батыл
қолға
алып,
қарқынды
жүргізетін
уақыт
жетті.
Ататүріктің «Қай кезде де ұлттық мұрат пен ұлттық мүддеге басымдық беруіміз керек.
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Халықаралық саясат, еларалық жағдай – мұның бəрі ұлттық мұрат пен ұлттық мүддеден
төмен тұруы керек» дегеніндей, Қазақстан мемлекетінде де оның тілінен бастау алған
рухани құндылықтарына бет бұрып, барынша халықтық мүддеге қызмет ететін ұлттық
саясат жүргізу – бүгінгі күннің қажет етіп отырған басты талабы.
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Abstract. The scientific article provides information on the didactic features and
principles of inclusive education. A subject-oriented inclusive environment means the creation
of a comfortable, successful and high-quality educational environment in school, including
children
with
special
educational
needs.
In a scientific article, the author presented the principles of didactics according to Ya.A.
Komensky and described the features of the introduction of inclusion in the subject-oriented
activity of a teacher.
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Введение
В современном мире внедрение в практику школы инклюзивного образования
является одной из ведущих тенденций образовательной политики любой страны. Все
большее число школьников с особыми образовательными потребностями поступают
учиться в общеобразовательные школы по месту жительства. Их обучение требует от
учителей соответствующих знаний, умений, а также профессиональных компетенций. В
настоящее время организации образования испытывают острую потребность в учителях,
которые могут профессионально работать с разными категориями учащихся, в том числе
с детьми с ограничениями здоровья, аутистами, одаренными детьми и т.д. Необходимость
в учителях, способных работать одновременно с учащимися с разными образовательными
потребностями возрастает, поскольку в организациях образования реализуются
положения закона об образовании РК.
В соответствии с Государственной программой развития образования в нашей
стране с 2011 года поэтапно внедряется инклюзивное образование. Стратегический план
развития Республики Казахстан до 2025 года, согласно пункта 1.1 «Обеспечение
доступности и инклюзивности образования», предполагает достижение следующих
целей:
- обеспечение психолого-педагогического сопровождения инклюзивного
образования,
создание
специальных
кабинетов
психолого-педагогического
сопровождения, разработка учебных программ среднего, технического и
профессионального, послесреднего образования по востребованным рабочим
квалификациям, повышение квалификации педагогических работников;
- для лиц с особыми образовательными потребностями работа по обеспечению
доступа ко всем уровням образования, в рамках подушевого финансирования
предусмотрен повышенный норматив финансирования, увеличен государственный заказ
на их обучение.
Наряду с психолого-педагогическим сопровождением детей с особыми
образовательными потребностями в школах, наблюдается дефицит узких специалистов –
дефектологов, логопедов, поведенческих психологов и т.д. и даже при наличии педагога-
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ассистента, учитель-предметник испытывает трудности в обучении и воспитании детей с
особыми потребностями, имеющие и медицинскую и социальную модель инклюзивного
образования [1].
Основная часть.
Нормативно-правовые акты и Законы Республики Казахстан, определяющие
стратегию обеспечения «равных возможностей» детям с особыми образовательными
потребностями в образовании является достаточным основанием внедрения инклюзивных
практик в систему обучения в школе. Решение о подушевом финансировании, создание
штатной должности педагога-ассистента все же не может решить вопрос об успешном и
качественном образовании детей с особыми потребностями, поскольку в школе большую
часть времени дети проводят на уроках, а значит комфортная образовательная среда
находится в руках учителя-предметника. Кто, как не учитель-предметник, знает
особенности преподавания своей дисциплины и какие учебные материалы, задания могут
быть трудными в освоении нормотипичными детьми, а дети с особыми образовательными
потребностями требуют более глубокого детального понимания медицинской или
социальной модели инклюзивного образования в школе.
Современная миссия национальной системы образования Казахстана звучит таким
образом: «обеспечение всех качественным образованием», которая относится и к детям с
особыми образовательными потребностями. Если традиционно дети с особыми
потребностями обучались в условиях специализированных учреждений, то благодаря
усилиям ученых, педагогов-новаторов, общественных деятелей сейчас идея инклюзии
становится реальной и следует отметить, что в этом вопросе многое было уже сделано.
В школах Казахстана уже созданы ресурсные центры по развитию инклюзивного
образования, так например, в средней школе № 19 г. Кокшетау Акмолинской области с
2012 года открылись первые классы инклюзивного обучения. В создание благоприятной
по всем показателям и требованиям инклюзии в образовании ключевой фигурой остается
педагог и его мастерство.
Реализация первого этапа внедрения инклюзивных практик в систему образования
показал, что несмотря на то, что педагогический коллектив имеет опыт работы
интегрированного обучения, при инклюзивном обучении испытывает трудности: из 70
педагогов СШ № 19, принявших участие в анкетировании составил 74 % от общего числа
работников школы, 58 % отметили, при обучении учащихся с особыми
образовательными потребностями испытывают трудности, 45-50 % испытывают
потребности в знаниях и навыках основной предметной деятельности, 50 % - в знании и
понимании методики оценивания учащихся. Для 46 % педагогов необходимы знания
содержания и стандартов преподавания по основному предмету, 33 % педагогов
испытывают потребность в умении влиять на ученическую дисциплину и проблемы
поведения учащихся, столько же педагогов (33 %) указали умеренный уровень
необходимости в умении консультирования учащихся [2, 31].
Опыт внедрения инклюзивного образования в школе – интернате общего типа
г.Щучинска Акмолинской области показал, что организациям образования нужны
педагоги, которые будут:
- способны инновационно мыслить и действовать;
- способны любить детей;
- иметь высокий профессионализм и мастерство;
- иметь интегративный способ видения ситуации;
- уметь не стать разрушителем старого, овладевая инновационными технологиями
[3, 108].
Особенности
переподготовки
учителей
школ
рассматриваются
преподавателями ФАО «НЦПК «Орлеу» ИПК ПР по Акмолинской области в контексте
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инклюзивного образования, так если в 2014-2015 гг. около 260 учителей коррекционных
классов обучились на курсах повышения, то в 2015 году – это были уже учителя
инклюзивных практик. Преподаватели «Орлеу» отмечают недостаточную готовность
учителей к инклюзивному образованию. При опросе педагогов, приехавших на
переподготовку, оказалось, что 50 % - не понимали сути инклюзии, 70 % - слабо
осознавали личную воспитательную роль в обучении детей с особыми познавательными
потребностями, многие не владеют диагностическим инструментарием, не знают об
индивидуальном образовательном маршруте [4, 131].
Рассматривая проблемы внедрения инклюзивных практик в систему образования
преподаватели кафедры «Социальная и возрастная педагогика» Кокшетауского
университета им.Ш.Уалиханова указывали, что такая работа зависит от нескольких
факторов, во – первых, качество материально-технической базы организаций
образования; во-вторых, готовность педагогического персонала к внедрению
инклюзивного образования; в-третьих, готовность сверстников и их родителей «принять»
школьника с особыми образовательными потребностями в коллектив как
полноценного члена общества.
В этой связи в Образовательные программы педагогических специальностей
кафедры социальной и возрастной педагогики были включены дисциплины с новым
содержанием компетенций, обеспечивающие возможность осуществления инклюзивного
образования: социально-этические, коммуникативные, межличностные, воспитательнообразовательные, конструктивные, организаторские, информационно-коммуникативные
и исследовательские. Так, в содержании коммуникативных компетенций включены
умения выслушать партнеров по взаимодействию без предвзятости, развивать
толерантность, уметь дифференцировать адекватные и неадекватные, вербальные и
невербальные компоненты общения, воспитательно-образовательная компетенция
ориентирована на знание научно-теоретических и прикладных основ диагностики,
психологическую готовность ребенка к обучению, создание предметной, развивающей
среды самостоятельной, познавательной и творческой деятельности детей и т.д. [5, 59].
Как видим, организационно-методические аспекты внедрения инклюзии в систему
образования выполняются и уже имеется положительный опыт создания комфортной
образовательной среды для детей с особыми образовательными потребностями.
С 2018 года в Реестр Образовательных программ «ЕСУВО» была включена
разработанная нами ОП по подготовке тьюторов инклюзивного образования в рамках
социальной педагогики, основной функциональной обязанностью которых явилась
организация междисциплинарной команды по управлению процессом включения детей с
ООП в учебную и воспитательную деятельность в школе.
Если подготовка тьюторов и педагогов-ассистентов нормативно и правово еще
регулируется, то проблема подготовки учителя – предметника, осуществляющего
обучение детей с ООП в школе не находит должного внимания со стороны системы
образования в Казахстане.
Поскольку речь идет об обучении детей с ООП в общей массовой школе, то знание
и следование традиционным принципам обучения – дидактики на наш взгляд
представляется вполне обоснованным. Так,
принципы дидактики, впервые
представленные известным чешским мыслителем – гуманистом, философом, педагогом,
писателем Я.А.Коменским были основаны на исследовании обучения, воспитания и
образования, исправления общества в целях взаимопонимания и сотрудничества между
народами для «достижения лучшей жизни во всем мире» и строились на общей
философской мысли ученого-пансофии – обучение всех всему [6].
Великая дидактика Я.А.Коменского стала основной теоретической базой для всей
системы образования, которой мы пользуемся и в настоящее время. Предметное
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образование по Я.А.Коменскому заключалось в том, что при изучении предметов человек
должен получить систему знаний о мире, природе, человеке, общественном устройстве,
вере…» [7]. Именно Каменский ввел «золотое для учащихся правило: все должно быть
представлено внешним чувствам, насколько это возможно, именно: видимое- зрению,
слышимое-слуху, обоняемое-зрению, вкушаемое-вкусу, осязаемое-осязанию, если же чтонибудь может быть одновременно воспринято несколькими чувствами, то и представлять
этот предмет одновременно нескольким чувствам» [8].
Согласно чувствам Я.А.Коменский и определил следующие дидактические
принципы: научности, систематичности, последовательности, сознательности, прочности,
наглядности, связи обучения с практикой, учета возрастных особенностей.
Особое внимание Я.А. Коменский придавал наглядности как наиболее
естественному и простому принципу. До него к этому принципу в разное время
обращались философы и педагоги многих стран – Китая, Египта, Греции, Рима,
существенный вклад в его обоснование внесли Т.Мор, Ф.Рабле, Т. Кампанелла. Однако не
было научной педагогической теории использования наглядных средств, а Коменский
стал первым, кто попытался создать теорию наглядного обучения, теоретически
обосновать то, что уже начало проникать в практику обучения.
Стремясь сделать обучение более доступным и продуктивным, педагоги
обратились к природе. Было выдвинуто требование – изучать природу при помощи её
самой, ибо согласно эмпирической теории познания ощущения и восприятия выступали
не только исходным, но и единственными формами познания. Поэтому принцип
наглядности, который реализовывал требование изучать конкретные предметы и явления
окружающего мира, занял ведущее место, подчинив себе все остальные.
Наглядность, выполняющую функцию основного источника получения знаний,
Я.А.Коменский понимал широко, основываясь не только на зрительном восприятии, но и
считал, что необходимо привлечение всех органов чувств к лучшему и ясному восприятию
вещей и явлений. Именно восприятие Я.А. Коменский рассматривал в качестве источника
всех знаний, поскольку предполагалось, что предметы непосредственно запечатлеваются
в сознания. Только после ознакомления с предметом изучения следует давать ему
объяснение. Я.А. Коменский считал обучение наглядным, если предмет усвоения был
представлен в чувственной форме.
В своем знаменитом учебнике «Видимый мир в картинках», который был издан во
многих странах мира и в течение ряда лет считался лучшим, Я.А. Коменский попытался
воплотить в жизнь ту новую педагогику, которая была изложена им в его книге «Великая
дидактика». В учебнике собрано огромное количество рисунков, под каждым из них
давалось словесное описание на разных языках. Так мыслилось изучение
распространенных в то время классических языков. Ученый не ставил перед собой задачи
коренной перестройки учебных программ, полагая, что все недостатки старого
схоластического обучения могут быть ликвидированы − достаточно только все
представить наглядно [9].
Я.А. Коменский пришел к необходимости создания принципиально новых
учебников – таких, которые «представляют вернейшую картину всего мира», побуждают
учеников к проявлению самостоятельности мышления. «У своих учеников, − пишет он, −
я всегда развивал самостоятельность в наблюдении, в речи, в практике и в применении,
как единственную основу для достижения прочного знания» [10].
Так, например, для реализации принципа наглядности обучения в учителем –
предметником разрабатывается система учебно-наглядных пособий и технических
средств, включающая в себя явления и предметы в их натуральном виде, модели или
макеты, муляжи, иллюстративные пособия (схемы, картины, рисунки, фотографии,
графики, диаграммы), различные технические средства (учебные кинофильмы,
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тренажеры, механические визуальные и аудиальные средства, компьютеры, а также
определенная методика их применения.
Пандемия, а следом и вынужденный карантин обнажил многие проблемы обучения
детей в он-лайн формате, стало понятно, что обучение на дому не может быть
эффективным для получения предметных знаний, где кроме ЗУМа невозможны другие
методы образования.
Я.А. Коменский впервые в истории дидактики не только указал на необходимость
руководствоваться принципами в обучении, но и раскрыл их сущность. В основе его
дидактического учения стоят три важнейших принципа: воспитывающий характер
обучения; связь обучения с жизнью; учет возрастных и индивидуальных особенностей.
Эти принципы остаются важными в осуществлении процесса обучения и в современной
школе.
Так, принцип связи обучения с жизнью предполагает, что обучение обусловлено
потребностями демократического общества во всесторонне и гармонично развитой
личности. Реализация принципа связи обучения с жизнью имеет большое
мировоззренческое значение, поскольку способствует усвоению знаний о связи науки с
практикой. Этот принцип предусматривает тесную связь обучения с производительным
трудом. Учеников надо знакомить с различными отраслями производства, социальноэкономическими и правовыми отношениями в обществе. Для укрепления связи обучения
с жизнью полезно использовать средства массовой информации, просмотры телепередач,
прослушивания научно-образовательных радиопередач и т.д. Принцип связи обучения с
жизнью опирается на гносеологические, социологические, общепедагогические и
психологические закономерности. Я.А. Коменский в труде «Великая дидактика» отмечал,
что нужно преподавать только то, что носит существенную пользу как в настоящем, так и
в будущей жизни, а также более в будущем [11]. Педагог- реформатор утверждал, что если
что-то нужно сообщить юношеству, то все это в настоящей жизни должно приносить
существенную пользу [12, 247]. В реализации принципа связи обучения с жизнью стоит
соблюдать следующие правила:
– акцентировать учеников на то, что стать образованным и воспитанным –
важнейшая жизненная необходимость человека;
– обязательная связь знаний с жизнью;
– нужно учитывать запас знаний и жизненный опыт учащихся.
Обосновывая принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей, Я.А.
Коменский отмечал, что детям следует заниматься только тем, что соответствует их
возрасту и способностям, а также тем, к чему они сами стремятся [11; 12]. По мнению
чешского педагога, успешным процесс обучения будет тогда, когда ученикам давать
материал, соответствующий их возрасту и по этому поводу Я.А.Коменский писал, «Над
детьми совершают насилие, когда заставляют их к тому, к чему они еще не дошли ни по
возрасту, ни по своему умственному развитию» [13, 244]. Это условие остается
актуальным и сегодня.
В своем дидактическом учении Я.А. Коменский обосновал такие общие принципы
обучения: сознательности и активности в обучении; систематичности и
последовательности; прочности знаний, умений и навыков; доступности обучения;
наглядности.
Принцип сознательности и активности предусматривает сознательное, глубокое и
основательное усвоение знаний, формирование умений и навыков и Я.А. Коменский
утверждал, что ученикам надо подавать материал и изложить так ясно, чтобы они знали,
как свои пять пальцев [13, 245]. Ученики должны выступать активными участниками
учебного процесса, получать не только прочные знания, но и убеждения, навыки учебной
деятельности.
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Для реализации принципа сознательности и активности учителю целесообразно:
учить учеников задавать вопросы, а не только отвечать; отыскивать с учениками пути
решения поставленных проблем; в процессе обучения предлагать ученикам
проанализировать их деятельность.
С точки зрения создания инклюзивной среды здесь следует включить такой
принцип инклюзивной дидактики, который мы определяем как доступность учебного
материала и его интерпретация для лучшего усвоения учащимися, в том числе детьми с
особыми образовательными потребностями.
Принцип систематичности и последовательности знаний требует овладения
учащимися систематизированными знаниями в определенной логической и методической
последовательности: «Все занятия должны распределяться так, чтобы следующее всегда
основывалось на предыдущем, а предварительное укреплялось следующим» [11, 134].
При реализации принципа систематичности и последовательности, знания, умения
и навыки приобретаются и формируются в системе, в определенном порядке, когда
каждый элемент логически связывается с другим, последующее опирается на
предыдущее, готовит к усвоению нового. Систематичность и последовательность
позволяют за короткий промежуток времени достичь в обучении высоких результатов.
Для инклюзивной среды учителю-предметнику необходимо провести
методическую подготовку по дисциплине, с целью преподавания учебного материала с
точки зрения последовательности подачи знаний, систематизации и построения заданий в
соответствии с логикой понимания предмета учащимися, в том числе детьми с особыми
образовательными потребностями.
Принцип прочности знаний, умений и навыков предполагает глубокое,
сознательное усвоение знаний, выработки практических умений и навыков: «Все, что
излагается, правильно воспринято разумом, должно быть закреплено также и в памяти ...
А основательно углубляется в ум только то, хорошо понятно и тщательно закреплено
памятью» [11, 134]. Так, реализация принципа прочности знаний требует обеспечение
позитивного отношения к предмету со стороны учащихся; выделение в учебном
материале главное; изучение материала с помощью различных видов деятельности;
организация систематического контроля (самоконтроль, взаимоконтроль) и оценку
(самооценку, взаимооценку) результатов обучения.
Самонаблюдение, самооценка и взаимооценка играют большую роль для создания
успешной учебной деятельности как для педагога, так и для учащегося.
Принцип доступности является основой учительской деятельности, он основан на
дидактике Я.А. Коменского, где утверждается, чтобы педагог применял точный язык,
движения, жесты, вызывал очарование у детей, преподавал ярко, эмоционально, чтобы
ученики понимали учителя. Суть его заключается в том, чтобы ученики воспринимали и
понимали пояснительный материал: «Ничего не следует заставлять заучивать, кроме того,
что хорошо понятно. Ничего не следует предлагать выполнить, кроме того, в достаточной
степени объяснено» [12, 244]. Я.А.Коменский выделил правила реализации принципа
доступности: в учебе двигаться от общего к частному, от легкого к сложному. Некоторые
ученые называют принцип доступности принципом «нарастающей сложности» [14, 84].
Данный принцип требует, чтобы обучение строилось на уровне реальных учебных
возможностей учеников, чтобы они не чувствовали интеллектуальных, физических,
моральных перегрузок, отрицательно сказывающихся на физическом и психическом
здоровье.
При чрезмерно осложненном содержании обучения снижается мотивационный
настрой, быстро ослабевают волевые усилия, резко падает работоспособность, ученик
быстро утомляется. Вместе с тем, принцип доступности не означает, что содержание
обучения должно быть упрощенным, элементарным. При упрощенном смысле снижается
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интерес к учебе, не формируются необходимые волевые усилия, не происходит желаемого
развития учебной работоспособности.
Для реализации учителем принципа доступности обучения необходимо:
- подбирать достаточное количество фактов, примеров в изложении учебного
материала;
- объем знаний и темп обучения выбирать с учетом реальных возрастных и
индивидуальных особенностей учащихся;
- осуществлять дифференцированный подход; обеспечивать последовательное
усложнение теоретических и практических задач;
- при изучении материала использовать последовательный переход от простого к
сложному, от частного к общему, от неизвестного к известному.
Как видим, принципы дидактики способствуют эффективному и качественному
восприятию и усвоению учебного материала.
Выводы. Обоснованные Я.А. Коменским дидактические принципы в современной
школе остаются неотъемлемыми в организации и осуществлении учебно-воспитательного
процесса. Принципы обучения используются с учетом конкретных дидактических
условий, в частности возраста ученика, специфики учебного материала, цели изучения
материала. Правил, вытекающих из принципов, достаточно много. Они зависят от
конкретных методик преподавания, представления материала, а их использование – от
компетентности, эрудиции учителя, уровней умственного и эмоционального развития
учащихся, используемых средств обучения.
Первой задачей инклюзивной дидактики является разработка психологопедагогического инструментария сопровождения обучения детей с особыми
образовательными потребностями на основе тщательного подбора и анализа
необходимых методов приемов при обучении предмету ребенка с особыми
образовательными потребностями. Следует предусмотреть также определение
необходимых профессиональных знаний и компетенций при создании качественного
психолого-педагогического сопровождения деятельности ребенка с ООП в школе.
Второй задачей является анализ медицинской и социальной модели развития
инклюзивного образования на предмет применения дидактических принципов и методов
обучения детей с особыми потребностями предполагающий учет особенностей диагноза
ребенка с ООП и отбор дидактических методов обучения на основе применения
принципов дидактики, так например, принцип наглядности может быть более полезен
слабослышащему или глухому ребенку, принцип последовательности и систематичности
подачи учебного материала может быть своеобразной формой тренинга для ребенка с
аутизмом. Знание особенностей поведенческих реакций делинквента или девианта также
будет способствовать созданию адекватной образовательной среды.
Третьей задачей стала разработка и реализация программы «Инклюзивная
дидактика» для системы педагогического образования означающая создание
технологического и дидактического инструментария, который будет способствовать
успешному образованию всех детей, в том числе детей с ООП.
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Введение
В современном мире внедрение в практику школы инклюзивного образования
является одной из ведущих тенденций образовательной политики любой страны. Все
большее число школьников с особыми образовательными потребностями поступают
учиться в общеобразовательные школы по месту жительства. Их обучение требует от
учителей соответствующих знаний, умений, а также профессиональных компетенций. В
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настоящее время организации образования испытывают острую потребность в учителях,
которые могут профессионально работать с разными категориями учащихся, в том числе
с детьми с ограничениями здоровья, аутистами, одаренными детьми и т.д. Необходимость
в учителях, способных работать одновременно с учащимися с разными образовательными
потребностями возрастает, поскольку в организациях образования реализуются
положения закона об образовании РК.
В соответствии с Государственной программой развития образования в нашей
стране с 2011 года поэтапно внедряется инклюзивное образование. Стратегический план
развития Республики Казахстан до 2025 года, согласно пункта 1.1 «Обеспечение
доступности и инклюзивности образования», предполагает достижение следующих
целей:
- обеспечение психолого-педагогического сопровождения инклюзивного
образования,
создание
специальных
кабинетов
психолого-педагогического
сопровождения, разработка учебных программ среднего, технического и
профессионального, послесреднего образования по востребованным рабочим
квалификациям, повышение квалификации педагогических работников;
- для лиц с особыми образовательными потребностями работа по обеспечению
доступа ко всем уровням образования, в рамках подушевого финансирования
предусмотрен повышенный норматив финансирования, увеличен государственный заказ
на их обучение.
Наряду с психолого-педагогическим сопровождением детей с особыми
образовательными потребностями в школах, наблюдается дефицит узких специалистов –
дефектологов, логопедов, поведенческих психологов и т.д. и даже при наличии педагогаассистента, учитель-предметник испытывает трудности в обучении и воспитании детей с
особыми потребностями, имеющие и медицинскую и социальную модель инклюзивного
образования [1].
Основная часть.
Нормативно-правовые акты и Законы Республики Казахстан, определяющие
стратегию обеспечения «равных возможностей» детям с особыми образовательными
потребностями в образовании является достаточным основанием внедрения инклюзивных
практик в систему обучения в школе. Решение о подушевом финансировании, создание
штатной должности педагога-ассистента все же не может решить вопрос об успешном и
качественном образовании детей с особыми потребностями, поскольку в школе большую
часть времени дети проводят на уроках, а значит комфортная образовательная среда
находится в руках учителя-предметника. Кто, как не учитель-предметник, знает
особенности преподавания своей дисциплины и какие учебные материалы, задания могут
быть трудными в освоении нормотипичными детьми, а дети с особыми образовательными
потребностями требуют более глубокого детального понимания медицинской или
социальной модели инклюзивного образования в школе.
Современная миссия национальной системы образования Казахстана звучит таким
образом: «обеспечение всех качественным образованием», которая относится и к детям с
особыми образовательными потребностями. Если традиционно дети с особыми
потребностями обучались в условиях специализированных учреждений, то благодаря
усилиям ученых, педагогов-новаторов, общественных деятелей сейчас идея инклюзии
становится реальной и следует отметить, что в этом вопросе многое было уже сделано.
В школах Казахстана уже созданы ресурсные центры по развитию инклюзивного
образования, так например, в средней школе № 19 г. Кокшетау Акмолинской области с
2012 года открылись первые классы инклюзивного обучения. В создание благоприятной
по всем показателям и требованиям инклюзии в образовании ключевой фигурой остается
педагог и его мастерство.
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Реализация первого этапа внедрения инклюзивных практик в систему образования
показал, что несмотря на то, что педагогический коллектив имеет опыт работы
интегрированного обучения, при инклюзивном обучении испытывает трудности: из 70
педагогов СШ № 19, принявших участие в анкетировании составил 74 % от общего числа
работников школы, 58 % отметили, при обучении учащихся с особыми
образовательными потребностями испытывают трудности, 45-50 % испытывают
потребности в знаниях и навыках основной предметной деятельности, 50 % - в знании и
понимании методики оценивания учащихся. Для 46 % педагогов необходимы знания
содержания и стандартов преподавания по основному предмету, 33 % педагогов
испытывают потребность в умении влиять на ученическую дисциплину и проблемы
поведения учащихся, столько же педагогов (33 %) указали умеренный уровень
необходимости в умении консультирования учащихся [2, 31].
Опыт внедрения инклюзивного образования в школе – интернате общего типа
г.Щучинска Акмолинской области показал, что организациям образования нужны
педагоги, которые будут:
- способны инновационно мыслить и действовать;
- способны любить детей;
- иметь высокий профессионализм и мастерство;
- иметь интегративный способ видения ситуации;
- уметь не стать разрушителем старого, овладевая инновационными технологиями
[3, 108].
Особенности
переподготовки
учителей
школ
рассматриваются
преподавателями ФАО «НЦПК «Орлеу» ИПК ПР по Акмолинской области в контексте
инклюзивного образования, так если в 2014-2015 гг. около 260 учителей коррекционных
классов обучились на курсах повышения, то в 2015 году – это были уже учителя
инклюзивных практик. Преподаватели «Орлеу» отмечают недостаточную готовность
учителей к инклюзивному образованию. При опросе педагогов, приехавших на
переподготовку, оказалось, что 50 % - не понимали сути инклюзии, 70 % - слабо
осознавали личную воспитательную роль в обучении детей с особыми познавательными
потребностями, многие не владеют диагностическим инструментарием, не знают об
индивидуальном образовательном маршруте [4, 131].
Рассматривая проблемы внедрения инклюзивных практик в систему образования
преподаватели кафедры «Социальная и возрастная педагогика» Кокшетауского
университета им.Ш.Уалиханова указывали, что такая работа зависит от нескольких
факторов, во – первых, качество материально-технической базы организаций
образования; во-вторых, готовность педагогического персонала к внедрению
инклюзивного образования; в-третьих, готовность сверстников и их родителей «принять»
школьника с особыми образовательными потребностями в коллектив как
полноценного члена общества.
В этой связи в Образовательные программы педагогических специальностей
кафедры социальной и возрастной педагогики были включены дисциплины с новым
содержанием компетенций, обеспечивающие возможность осуществления инклюзивного
образования: социально-этические, коммуникативные, межличностные, воспитательнообразовательные, конструктивные, организаторские, информационно-коммуникативные
и исследовательские. Так, в содержании коммуникативных компетенций включены
умения выслушать партнеров по взаимодействию без предвзятости, развивать
толерантность, уметь дифференцировать адекватные и неадекватные, вербальные и
невербальные компоненты общения, воспитательно-образовательная компетенция
ориентирована на знание научно-теоретических и прикладных основ диагностики,
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психологическую готовность ребенка к обучению, создание предметной, развивающей
среды самостоятельной, познавательной и творческой деятельности детей и т.д. [5, 59].
Как видим, организационно-методические аспекты внедрения инклюзии в систему
образования выполняются и уже имеется положительный опыт создания комфортной
образовательной среды для детей с особыми образовательными потребностями.
С 2018 года в Реестр Образовательных программ «ЕСУВО» была включена
разработанная нами ОП по подготовке тьюторов инклюзивного образования в рамках
социальной педагогики, основной функциональной обязанностью которых явилась
организация междисциплинарной команды по управлению процессом включения детей с
ООП в учебную и воспитательную деятельность в школе.
Если подготовка тьюторов и педагогов-ассистентов нормативно и правово еще
регулируется, то проблема подготовки учителя – предметника, осуществляющего
обучение детей с ООП в школе не находит должного внимания со стороны системы
образования в Казахстане.
Поскольку речь идет об обучении детей с ООП в общей массовой школе, то знание
и следование традиционным принципам обучения – дидактики на наш взгляд
представляется вполне обоснованным. Так,
принципы дидактики, впервые
представленные известным чешским мыслителем – гуманистом, философом, педагогом,
писателем Я.А.Коменским были основаны на исследовании обучения, воспитания и
образования, исправления общества в целях взаимопонимания и сотрудничества между
народами для «достижения лучшей жизни во всем мире» и строились на общей
философской мысли ученого-пансофии – обучение всех всему [6].
Великая дидактика Я.А.Коменского стала основной теоретической базой для всей
системы образования, которой мы пользуемся и в настоящее время. Предметное
образование по Я.А.Коменскому заключалось в том, что при изучении предметов человек
должен получить систему знаний о мире, природе, человеке, общественном устройстве,
вере…» [7]. Именно Каменский ввел «золотое для учащихся правило: все должно быть
представлено внешним чувствам, насколько это возможно, именно: видимое- зрению,
слышимое-слуху, обоняемое-зрению, вкушаемое-вкусу, осязаемое-осязанию, если же чтонибудь может быть одновременно воспринято несколькими чувствами, то и представлять
этот предмет одновременно нескольким чувствам» [8].
Согласно чувствам Я.А.Коменский и определил следующие дидактические
принципы: научности, систематичности, последовательности, сознательности, прочности,
наглядности, связи обучения с практикой, учета возрастных особенностей.
Особое внимание Я.А. Коменский придавал наглядности как наиболее
естественному и простому принципу. До него к этому принципу в разное время
обращались философы и педагоги многих стран – Китая, Египта, Греции, Рима,
существенный вклад в его обоснование внесли Т.Мор, Ф.Рабле, Т. Кампанелла. Однако не
было научной педагогической теории использования наглядных средств, а Коменский
стал первым, кто попытался создать теорию наглядного обучения, теоретически
обосновать то, что уже начало проникать в практику обучения.
Стремясь сделать обучение более доступным и продуктивным, педагоги
обратились к природе. Было выдвинуто требование – изучать природу при помощи её
самой, ибо согласно эмпирической теории познания ощущения и восприятия выступали
не только исходным, но и единственными формами познания. Поэтому принцип
наглядности, который реализовывал требование изучать конкретные предметы и явления
окружающего мира, занял ведущее место, подчинив себе все остальные.
Наглядность, выполняющую функцию основного источника получения знаний,
Я.А.Коменский понимал широко, основываясь не только на зрительном восприятии, но и
считал, что необходимо привлечение всех органов чувств к лучшему и ясному восприятию
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вещей и явлений. Именно восприятие Я.А. Коменский рассматривал в качестве источника
всех знаний, поскольку предполагалось, что предметы непосредственно запечатлеваются
в сознания. Только после ознакомления с предметом изучения следует давать ему
объяснение. Я.А. Коменский считал обучение наглядным, если предмет усвоения был
представлен в чувственной форме.
В своем знаменитом учебнике «Видимый мир в картинках», который был издан во
многих странах мира и в течение ряда лет считался лучшим, Я.А. Коменский попытался
воплотить в жизнь ту новую педагогику, которая была изложена им в его книге «Великая
дидактика». В учебнике собрано огромное количество рисунков, под каждым из них
давалось словесное описание на разных языках. Так мыслилось изучение
распространенных в то время классических языков. Ученый не ставил перед собой задачи
коренной перестройки учебных программ, полагая, что все недостатки старого
схоластического обучения могут быть ликвидированы − достаточно только все
представить наглядно [9].
Я.А. Коменский пришел к необходимости создания принципиально новых
учебников – таких, которые «представляют вернейшую картину всего мира», побуждают
учеников к проявлению самостоятельности мышления. «У своих учеников, − пишет он, −
я всегда развивал самостоятельность в наблюдении, в речи, в практике и в применении,
как единственную основу для достижения прочного знания» [10].
Так, например, для реализации принципа наглядности обучения в учителем –
предметником разрабатывается система учебно-наглядных пособий и технических
средств, включающая в себя явления и предметы в их натуральном виде, модели или
макеты, муляжи, иллюстративные пособия (схемы, картины, рисунки, фотографии,
графики, диаграммы), различные технические средства (учебные кинофильмы,
тренажеры, механические визуальные и аудиальные средства, компьютеры, а также
определенная методика их применения.
Пандемия, а следом и вынужденный карантин обнажил многие проблемы обучения
детей в он-лайн формате, стало понятно, что обучение на дому не может быть
эффективным для получения предметных знаний, где кроме ЗУМа невозможны другие
методы образования.
Я.А. Коменский впервые в истории дидактики не только указал на необходимость
руководствоваться принципами в обучении, но и раскрыл их сущность. В основе его
дидактического учения стоят три важнейших принципа: воспитывающий характер
обучения; связь обучения с жизнью; учет возрастных и индивидуальных особенностей.
Эти принципы остаются важными в осуществлении процесса обучения и в современной
школе.
Так, принцип связи обучения с жизнью предполагает, что обучение обусловлено
потребностями демократического общества во всесторонне и гармонично развитой
личности. Реализация принципа связи обучения с жизнью имеет большое
мировоззренческое значение, поскольку способствует усвоению знаний о связи науки с
практикой. Этот принцип предусматривает тесную связь обучения с производительным
трудом. Учеников надо знакомить с различными отраслями производства, социальноэкономическими и правовыми отношениями в обществе. Для укрепления связи обучения
с жизнью полезно использовать средства массовой информации, просмотры телепередач,
прослушивания научно-образовательных радиопередач и т.д. Принцип связи обучения с
жизнью опирается на гносеологические, социологические, общепедагогические и
психологические закономерности. Я.А. Коменский в труде «Великая дидактика» отмечал,
что нужно преподавать только то, что носит существенную пользу как в настоящем, так и
в будущей жизни, а также более в будущем [11]. Педагог- реформатор утверждал, что если
что-то нужно сообщить юношеству, то все это в настоящей жизни должно приносить
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существенную пользу [12, 247]. В реализации принципа связи обучения с жизнью стоит
соблюдать следующие правила:
– акцентировать учеников на то, что стать образованным и воспитанным –
важнейшая жизненная необходимость человека;
– обязательная связь знаний с жизнью;
– нужно учитывать запас знаний и жизненный опыт учащихся.
Обосновывая принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей, Я.А.
Коменский отмечал, что детям следует заниматься только тем, что соответствует их
возрасту и способностям, а также тем, к чему они сами стремятся [11; 12]. По мнению
чешского педагога, успешным процесс обучения будет тогда, когда ученикам давать
материал, соответствующий их возрасту и по этому поводу Я.А.Коменский писал, «Над
детьми совершают насилие, когда заставляют их к тому, к чему они еще не дошли ни по
возрасту, ни по своему умственному развитию» [13, 244]. Это условие остается
актуальным и сегодня.
В своем дидактическом учении Я.А. Коменский обосновал такие общие принципы
обучения: сознательности и активности в обучении; систематичности и
последовательности; прочности знаний, умений и навыков; доступности обучения;
наглядности.
Принцип сознательности и активности предусматривает сознательное, глубокое и
основательное усвоение знаний, формирование умений и навыков и Я.А. Коменский
утверждал, что ученикам надо подавать материал и изложить так ясно, чтобы они знали,
как свои пять пальцев [13, 245]. Ученики должны выступать активными участниками
учебного процесса, получать не только прочные знания, но и убеждения, навыки учебной
деятельности.
Для реализации принципа сознательности и активности учителю целесообразно:
учить учеников задавать вопросы, а не только отвечать; отыскивать с учениками пути
решения поставленных проблем; в процессе обучения предлагать ученикам
проанализировать их деятельность.
С точки зрения создания инклюзивной среды здесь следует включить такой
принцип инклюзивной дидактики, который мы определяем как доступность учебного
материала и его интерпретация для лучшего усвоения учащимися, в том числе детьми с
особыми образовательными потребностями.
Принцип систематичности и последовательности знаний требует овладения
учащимися систематизированными знаниями в определенной логической и методической
последовательности: «Все занятия должны распределяться так, чтобы следующее всегда
основывалось на предыдущем, а предварительное укреплялось следующим» [11, 134].
При реализации принципа систематичности и последовательности, знания, умения
и навыки приобретаются и формируются в системе, в определенном порядке, когда
каждый элемент логически связывается с другим, последующее опирается на
предыдущее, готовит к усвоению нового. Систематичность и последовательность
позволяют за короткий промежуток времени достичь в обучении высоких результатов.
Для инклюзивной среды учителю-предметнику необходимо провести
методическую подготовку по дисциплине, с целью преподавания учебного материала с
точки зрения последовательности подачи знаний, систематизации и построения заданий в
соответствии с логикой понимания предмета учащимися, в том числе детьми с особыми
образовательными потребностями.
Принцип прочности знаний, умений и навыков предполагает глубокое,
сознательное усвоение знаний, выработки практических умений и навыков: «Все, что
излагается, правильно воспринято разумом, должно быть закреплено также и в памяти ...
А основательно углубляется в ум только то, хорошо понятно и тщательно закреплено
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памятью» [11, 134]. Так, реализация принципа прочности знаний требует обеспечение
позитивного отношения к предмету со стороны учащихся; выделение в учебном
материале главное; изучение материала с помощью различных видов деятельности;
организация систематического контроля (самоконтроль, взаимоконтроль) и оценку
(самооценку, взаимооценку) результатов обучения.
Самонаблюдение, самооценка и взаимооценка играют большую роль для создания
успешной учебной деятельности как для педагога, так и для учащегося.
Принцип доступности является основой учительской деятельности, он основан на
дидактике Я.А. Коменского, где утверждается, чтобы педагог применял точный язык,
движения, жесты, вызывал очарование у детей, преподавал ярко, эмоционально, чтобы
ученики понимали учителя. Суть его заключается в том, чтобы ученики воспринимали и
понимали пояснительный материал: «Ничего не следует заставлять заучивать, кроме того,
что хорошо понятно. Ничего не следует предлагать выполнить, кроме того, в достаточной
степени объяснено» [12, 244]. Я.А.Коменский выделил правила реализации принципа
доступности: в учебе двигаться от общего к частному, от легкого к сложному. Некоторые
ученые называют принцип доступности принципом «нарастающей сложности» [14, 84].
Данный принцип требует, чтобы обучение строилось на уровне реальных учебных
возможностей учеников, чтобы они не чувствовали интеллектуальных, физических,
моральных перегрузок, отрицательно сказывающихся на физическом и психическом
здоровье.
При чрезмерно осложненном содержании обучения снижается мотивационный
настрой, быстро ослабевают волевые усилия, резко падает работоспособность, ученик
быстро утомляется. Вместе с тем, принцип доступности не означает, что содержание
обучения должно быть упрощенным, элементарным. При упрощенном смысле снижается
интерес к учебе, не формируются необходимые волевые усилия, не происходит желаемого
развития учебной работоспособности.
Для реализации учителем принципа доступности обучения необходимо:
- подбирать достаточное количество фактов, примеров в изложении учебного
материала;
- объем знаний и темп обучения выбирать с учетом реальных возрастных и
индивидуальных особенностей учащихся;
- осуществлять дифференцированный подход; обеспечивать последовательное
усложнение теоретических и практических задач;
- при изучении материала использовать последовательный переход от простого к
сложному, от частного к общему, от неизвестного к известному.
Как видим, принципы дидактики способствуют эффективному и качественному
восприятию и усвоению учебного материала.
Выводы. Обоснованные Я.А. Коменским дидактические принципы в современной
школе остаются неотъемлемыми в организации и осуществлении учебно-воспитательного
процесса. Принципы обучения используются с учетом конкретных дидактических
условий, в частности возраста ученика, специфики учебного материала, цели изучения
материала. Правил, вытекающих из принципов, достаточно много. Они зависят от
конкретных методик преподавания, представления материала, а их использование – от
компетентности, эрудиции учителя, уровней умственного и эмоционального развития
учащихся, используемых средств обучения.
Первой задачей инклюзивной дидактики является разработка психологопедагогического инструментария сопровождения обучения детей с особыми
образовательными потребностями на основе тщательного подбора и анализа
необходимых методов приемов при обучении предмету ребенка с особыми
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образовательными потребностями. Следует предусмотреть также определение
необходимых профессиональных знаний и компетенций при создании качественного
психолого-педагогического сопровождения деятельности ребенка с ООП в школе.
Второй задачей является анализ медицинской и социальной модели развития
инклюзивного образования на предмет применения дидактических принципов и методов
обучения детей с особыми потребностями предполагающий учет особенностей диагноза
ребенка с ООП и отбор дидактических методов обучения на основе применения
принципов дидактики, так например, принцип наглядности может быть более полезен
слабослышащему или глухому ребенку, принцип последовательности и систематичности
подачи учебного материала может быть своеобразной формой тренинга для ребенка с
аутизмом. Знание особенностей поведенческих реакций делинквента или девианта также
будет способствовать созданию адекватной образовательной среды.
Третьей задачей стала разработка и реализация программы «Инклюзивная
дидактика» для системы педагогического образования означающая создание
технологического и дидактического инструментария, который будет способствовать
успешному образованию всех детей, в том числе детей с ООП.
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Abstract
Using the quantized training texts, as a demanded means of the new educational technology,
represent the relevance of the present research. The issues of establishing pedagogical content
based on texts rearrangement by way of quantization are addressed in this work. The principal
research method consisted of a random questionnaire of students as to the conformity of the
selected method with mastering chemical disciplines. Methodological concepts model,
containing basic rules, principles, and algorithms for the development of quantized texts has been
presented. Whatever complicated scientific material may be modified into clear, digestible text,
easily understood by the students under the guidance of the aforesaid rules and principles. These
texts are also helpful in self-directed learning and preparation for the term tests and exams. In
this regard, quantized pedagogical material should maintain high quality, containing thoroughly
processed information. In this study, the authors offer some examples of quantized texts for the
chemistry disciplines program.
Keywords: educational technology, text quantization, quantized educational text,
modernization of education, chemistry, pedagogical content, text, pedagogical activity
Introduction
The UNESCO science report titled "Towards 2030" points out the “increasing importance
of science, technology, and innovation in the rapidly changing world of today. Recognition of
the key role of knowledge in the emergence and development of new employment sectors and
economic growth brought to the development of the knowledge economy concept and ways of
making this concept feasible”. The means to achieve the set goals include improvement of the
innovative ecosystem; and demonstration of the possibilities of innovative development of
mankind [1].
The countries of Central Asia (Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan) undergo different stages
of education reform. Kazakhstan provided less contribution to education (3.1% of GDP in 2009),
compared to Kyrgyzstan (6.8% in 2011) or Tajikistan (4.0% in 2012), but nevertheless this
country is on the road of progress to improve the quality of education over the past 10 years.
Thus, for instance, the higher education sector accounts for 31% of GERD (Gross Expenditure
on Research and Development).
Since 2010, Kazakhstan has joined the Bologna Process, which work aims at unifying higher
education systems and establishing the European Higher Education Area [2]. Central Asian
studies on the employment sector (2013) prove, that in Kazakhstan natural sciences account for
29.6%, engineering sciences and technologies make 29.1%, health sciences make 6.2%,
agricultural sciences make 12, 5%, social sciences comprise 1.3% and humanities make 12.3%
[3]. The UNESCO World Education Monitoring Report (2016) indicates a shortage of 40 million
individuals with the required level of higher education, and a complete secondary education
coverage should be achieved by 2030, otherwise, this will lead to more than 60 million people in
poverty in low-income countries [4]. Kazakhstan and Uzbekistan demonstrated the highest

954

VII. INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
April 22-24, 2022, Antalya, Türkiye

productivity in physics and chemistry studies, however, PISA-2018 results showed that the
reading, math, and science proficiency of 15-year-olds is well below the OECD average.
Indicatively, Kazakhstan students were 92 points below the OECD (489 points) by reaching 397
points in natural sciences. Given the reasons for such an indicator being objective, it is notable
that there are examples of high performance among Kazakhstan students, namely, those of NIS
(Nazarbayev Intellectual School), proving the effectiveness of educational programs in the
following way: reading literacy - 511 points, mathematics - 554 and natural science - 526 points
[5].
The NIS Educational Program provides an optional choice of the natural science disciplines,
ensuring a 6-hours teaching load in grades 11 and 12. All this testifies to a qualitative and
effective approach to the subjects of the natural sciences. Yet, the authors consider the most
distinguishing the learning outcomes system, as part of the Program for the updated educational
content. The Program for the updated school education content requires every student to have
skills of today to be able to resolve everyday problems employing critical and creative thinking
arising from the development of initiative, curiosity, and perseverance, social and cultural
awareness. The updated educational content includes the system of learning objectives formed
in such a way that the study of any subject brings forward the development of high-order thinking
skills for each student enabled by an assessment system. The abovementioned contributes, firstly,
to determine the degree of student’s ability at each stage of the educational process; secondly, it
aids in tracking student’s work progress and adjusting his development pathway; thirdly, it offers
pedagogical support for students in achieving learning goals; and finally, it allows monitoring
the effectiveness of mastering the curriculum [6].
Thus, based on the foregoing, the higher education system is supposed to demonstrate a high
level of educational services provided and, although universities independently choose
educational pathways for training specialists, they should mind the requirements of the “teaching
labor market” and “international education standards”. In this regard, the problem of the quality
of the provided educational services is becoming progressively essential.
Parceling the text into short segments is called quantization. By using this method, the
segments become more understandable to the majority of students based on the already studied
educational or other material, considering the level of training of the student. The main principles
of applied quantization include accessibility, memorability, clarity, and brevity of the
presentation of educational material. Segmentation and optimization of educational material
(text), accompanied by the formulation of subheadings for each meaningful part constitute the
essence of text quantization [7]. The academic freedom of universities permits their authoring
teams to develop and work out educational programs. The university component in the EP is
generally represented by disciplines that were mostly elective subjects in the previous curricula
which result in the emergence of subjects, mainly based on proprietary solutions and teaching
materials. According to Russian politician A.A. Fursenko, each university branch issues its own
training materials, and the independent professionals, not officials, should be experts in
educational resources [8]. While school textbooks undergo certain peer review procedures,
university textbooks, and study guides, in the meantime, never become an object of thorough
peer review, due to the academic independence of universities. Hence, as long as the Academic
Council of the University approves educational materials as the main academic body, there arise
certain problems with their quality. Nevertheless, the educational text represents an actual
reliable source of didactic information that determines the content and nature of the student's
independent activity [9].
Pedagogical literature addresses two types of problems in teaching and mastering
educational information. B.I. Fedorov, for instance, suggests that the first type problem is with
the "... student that may obtain educational information, but not completely realize its meaning."
Another type of issue is when “... students realize the meaning of the entire content of educational
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information, but remain unable to distinguish the principal from the non-principal therein” [10].
From a didactic point of view, these problems may be crossed given the strict observance of the
logical and informational requirements brought forward to any language communication. N.V.
Glushenko distinguished the following common reasons for misunderstanding the text:
- multiple meanings in expressions;
- figurative meanings of words and expressions;
- synonymous words;
- continuous use of several speech structures [11].
The “meticulous” method used by linguists reveals a direct proportion of the students'
capacity for building-up various constructions associated with the provided text. This method is
aimed at encouraging the student to pose as many questions as possible to the proposed text. The
number of questions asked indicates the student's aptitude to overcome the difficulties of
understanding educational information and is thereby intended to improve the ability of
educational material assimilation. The triad "understanding-assimilation-application" proposed
by Ya.A. Komenskiy reflects the meaning of the linguo-didactic paradigm: understanding of the
text and the assimilation of knowledge [12].
G.V. Lavrentiev and N.B. Lavrentieva understands the quantization of educational literature
as presenting the text preferably shorter, clearer, more accessible, interesting, and memorable for
students since a large amount of educational material hinders memorization of basic key
knowledge, but highlighting semantically strong points will contribute to better memorization
[13].
The Concise Dictionary of Linguistic Terms", defines a text as "a meaningful sequence of
verbal signs possessing properties of coherence, integrity, and the property of the general
meaning underivable from a simple sum of the meanings of the components." Bernstein N.A.,
delineates a text as an optional organized set of signs that unfolds in time and space, like a ritual
as a text, culture as a text, dance as a text [14]. The "Explanatory Dictionary of the Russian
Language" by S.L. Ozhegov and N.Yu. Shvedova defines the text as “an internally organized
sequence of segments of a written work or written or spoken speech, relatively complete in its
content and structure” [15].
Basic meanings of the term include the following: 1) the text as a coherent sequence,
completed and correctly formatted; 2) some common model for a group of texts; 3) a sequence
of statements belonging to one and the same participant in communication; 4) speech work in
written form [16].
The text in the interpretive paradigm allocates two main aspects: epistemological and social.
The epistemological aspect represents a set of fundamental knowledge, values, beliefs, and
technological methods that serve as a model of scientific activity. The social aspect is seen
through the specific scientific community which the said activity combines, defining its integrity
and boundaries [17].
In this sense, psycholinguistics may be named the interdisciplinary science in which the text
paradigm is considered the most expressive, since the text is a social, psychological, and
linguistic phenomenon, uniting linguistics, poetics, semiotics, the matter of which is considered
in the aspect of revealing the resources of the meaning origination or transformation in micro and
macro attributes. Micro attributes are expressed by the external coherence of the text, from the
grammatical to the narrative structure (narrative is the spatial and temporal integrity of human
life in the context of interpsychic interaction) [18].
N.V. Khalina points out that the text is “a complex sign with elements and levels
hierarchically organized...”, and indicates that “... the text constitutes a kind of living principle,
one of the forms of reflection, the spiritual form specifically, of life, which is organized into
several hierarchical levels of subordinating systems, and not all systems are interconnected
precisely hierarchically” [19].
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Polysemy and overlap with other terms are conditioned by the new coordinate system in
which the text is "placed". A.N. Novikov, in his analyses of various approaches to the structure
of the text, remarks that " the text is quite a complex object of study because of its multifaceted,
multi-level organization."
The text study is credited different names: beside the term "text theory", there are "text
linguistics", "text structure", "hermeneutics", "text grammar", "text stylistics" [20].
According to V.G. Admoni “The text is a unit of social and communicative-cognitive
practice, extremely diverse, fixed for its reproduction, and historically and functionally
changeable. The text is built on speech material, but as a whole, it has its laws of construction.
Therefore, its analysis cannot be carried out by purely linguistic means but must be based on a
special methodology, which, should obviously consider the laws of linguistic matter used in
texts” [21].
The integral essence of text theory, being recognized, however, with a predominant
linguistic explanation brings about the following interpretation of text theory: “In a broad sense,
text theory can be defined as the integration of manifold knowledge about the text as an object
of study of sciences, like psychology, philosophy, sociology, linguistics, cultural studies,
pragmatists, etc. Stratification of the sciences about the text, the definition of the sphere of their
influence, and the integration of the knowledge obtained about the text as a unit of culture,
interaction, communication, etc may also refer to this aspect. In a narrow sense, text theory can
be attributed to a system of theoretical assumptions about the essence, features, and properties of
the text, its types, structure, semantics (content) and speech organization (form), functions,
peculiarities of text formation, and perception" [22].
Provided range of opinions about the essence of the text does not contribute to its
unambiguous interpretation, although it indicates the versatility and complexity of the object of
consideration. Several criteria underly various interpretations of the text and suggest different
approaches to its analysis: stylistics, linguistics, text theory (Bolotnova, Byalous, Valgina,
Dymarsky, Erchak, Zalevskaya, Karimova); communicative text aspect study (Kubryakova,
Lukin, Moskalchuk, Nikolaeva); fundamentals of text theory (Pishchalnikova, Sorokin, Filippov,
Khalina, Chuvakin, Shakhovsky, Shevchenko). Text representing an object of study of scientific
concepts such as derivatology, psychosemantics, sound symbolism; presentation of the text as a
functional system, a self-organizing system; conceptual system, etc. (Belyanin, Moskalchuk,
Murzin, Petrenko, Shabes, Chuvakin, etc.).
Text is quantized by means of reduction, segmentation, and the use of headings. Text may
be reduced or compressed, distributed in parts, with headings to which of them separately.
Quantization of literary or philosophical texts takes place in the form of creating perfectly
complete semantic segments, while in the case of the STEM disciplines, in particular chemistry,
quantization is not meant to be reduced to reference material, otherwise, the whole meaning of
the idea of text quantization is lost. Practically, the text quantization tends to make the text
shorter, clearer, more accessible, more interesting, and memorable [23].
There are certain laws underlying the method of text quantization. First of all, the
segmentation of the text should not exceed 20 lines, keywords are selected to be used at the
beginning of the text, phrases consist of simple sentences, participial and adverbial phrases
should be avoided. Secondly, each part of the text shall have a separate title, and ultimately, each
quantum has in its content an independent form of evaluation of the task received in the text, and,
substantively, each quantum is focused on obtaining an answer to the question posed.
Knowledge of, for example, names, facts, definitions, formulas, etc., is also at the heart of
the application of the text quantization method. Assessment of the quality and effectiveness of
the text involves test tasks facilitating the educational process.
Experimental
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The development of science disciplines quantized texts for the students of Ecology, Biology,
Physics, Biotechnology, Chemistry educational programs, is gaining efficiency since the use of
a scientific text has its specific features. Thus, the division of the text on the discipline "Physical
Chemistry" allows reducing a large amount of educational material with simultaneous
preservation of the true meaning and meaning of laws or formulas.
A fundamental natural science discipline, physical chemistry makes up the methodological
basis for the methods including chemical, physical-chemical, chemical-technological, chemicalbiological, etc. For example, "first law of thermodynamics" after quantization in the following
segments,
- there is no such thing as a perpetual motion machine of the first kind, that is, it is impossible
to create a machine that would do work without spending an appropriate amount of energy on
it;
- the total energy supply is permanent in any isolated system;
- energy does not disappear without a trace and does not arise from nothing, different
types of energy pass one into another in equivalent quantities;
is represented by a mathematical formula, also short:
W+U =Q
where,
W – work;
U - internal energy change;
Q – quantity of heat.
Differentially:

W+ dU =Q
where,
W+ pdV = W'
Q = dU + pdV +W'
where,
pdV- expansion work;
W' – other work (electric work, surface work).
Apparently, the effectiveness of memorization and assimilation of educational texts
primarily depends on the interpretation of the material, namelyon the form it is presented.
Regardless of the field of study of the discipline/subject, marked by a large number of formulas
and equations, the critical task of the teacher is to make text transformation securing the main
meaning and essence of the considered problem or task.
The process of acquisition of terms, expressions, laws, formulas, etc. for both the student
and the teacher is known to be based on the principles of memorization, which is in this case, the
effect of length, regularity, and serial position effect, and therefore the quantized educational text
is transformed following these requirements.
The length effect means shorter elements (words or phrases), easy to remember; the
regularity effect presumes repeated information that differs from the once perceived, the serial
position effect is a phenomenon in which the memorized material should be at the beginning or
end, to the elements located in the middle. The chemical ecology employs quantized texts to
ensure that theoretical knowledge and applied skills of students are consolidated and broadened
in the field of the natural physical-chemical and chemical processes in the atmosphere,
hydrosphere, lithosphere; applicable to the main chemical elements and compounds that make
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up all components of the biosphere; about atmospheric stability, and in conducting qualitative
and quantitative analyzes of the natural and urban air composition, natural waters, wastewater,
soil, and ground.
"The atmospheric composition" quantized text contains a large amount of educational
material in the form of the following segments:
- the general composition of the atmosphere is almost the same throughout the Earth as a
result of a high degree of mixing within the atmosphere;
- the horizontal mixing happens due to the rotation of the Earth;
- vertical mixing is mainly the result of the heating of the Earth's surface by incoming solar
radiation;
- The troposphere is the lower part of the atmosphere. The temperature there drops with
altitude. Solar energy heats the Earth's surface, which in turn heats the immediately adjacent air,
causing convection mixing.
At an altitude of about 15-25 km, the atmosphere absorbs ultraviolet radiation by oxygen
(O ) and ozone (O ) and consequently heats. A proportionate increase in temperature with altitude
results in higher upper atmospheric stability to vertical mixing since the heavy cold air at its base
does not tend to rise. This atmospheric region consists of two separate air layers and is called the
stratosphere. At these altitudes, the ozone layer is generated.
Such stability does not prevent the stratosphere from quite a thorough mixing compared to
the higher layer of the atmosphere.
At the altitude above 120 km turbulent exchange is very loose and individual gas molecules
start segregating under the influence of gravity. Thus, the relative concentrations of atomic
oxygen (O) and nitrogen (N) are greatest at the bottom, while lighter hydrogen (H) and helium
(He) dominate above.
2

3
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Table 1. Gross composition of unpolluted air
Gross composition of unpolluted air. Gas
Concentration
Nitrogen

78,084%

Oxygen
Argon
Water
Carbon dioxide
Neon
Helium
Methane
Krypton
Hydrogen
Xenon

20,946%
0,934%
0,5-4%
360 ppm
18,18 ppm
5,24 ppm
1,7 ppm
1,14 ppm
0,5 ppm
0,087 ppm

Steady state of the atmosphere. The atmosphere consists primarily of nitrogen (N ) and
oxygen (O ) and a small percentage of argon (Ar).
Water (H O) an important gas with greatly variable content. In the atmosphere as a whole,
water concentration depends on temperature.
Carbon dioxide (CO ) presented in a much lower concentration than many other relatively
inert trace gases.
2

2

2

2
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The concentration of most gases in the atmosphere remains almost constant compared to
water and, to a lesser extent, CO .
Atmospheric Methane
Coming to a separate trace gas in the atmosphere. Methane (CH ) possesses low reactivity.
Its content in the atmosphere is about 1.7 ppm. Methane can react with oxygen in the following
way:
2

4

CH

4

(g)

+

20 ( )

→

2 g

CО

2(g)

+

2Н 0( )
The reaction can be represented as a state of equilibrium and described by the equation:
К
=
с(СО )
*
c(H O)
/
c(CH )
*
c(O )
where К is an equilibrium constant;
с is a concentration of substances involved in the reaction.
As soon as the constant value is greater than one, the equilibrium is shifted to the right, and
largely the direct reaction takes place. It is the temperature that determines equilibrium constants,
not the concentration of substances.
Thus, quantized texts designated to memorization and further reproduction carry a huge
semantic load, with no impact on the essence of theories, laws, rules, etc. Quantized texts are a
kind of schematic texts, containing the necessary graphic and mathematical signs for more
efficient memorization, perception, and further reproduction.
2

g

2

2

2

2

4

2

Results and Discussion
Traditional laws and methods of hermeneutics, known as one of the principles of text
understanding serve as the basis for memorization, perception, and subsequent reproduction. For
instance, the development of quantized texts for the scientific disciplines employs one of the
methods of hermeneutics, namely, semiotics (signs and symbols), consisting of syntagmatic,
semantics, and pragmatics, together with the analysis of individual parts of the text.
A survey involving 3rd-year students enrolled in the "Chemistry" educational program was
conducted to estimate the effectiveness of the suggested quantized texts. The main purpose of
the experiment was to identify the level of conformity of the applied methods. For this purpose,
the teacher used educational texts developed using the quantization method throughout 5 lessons.
Subsequent classes were conducted using traditional forms of information presentation, namely
non-quantized lecture material.
During the next stage students were asked to complete a questionnaire to identify the overall
picture of the research. Students answered a series of questions aimed at determining the
availability of educational material presented in the form of quantized texts. The questionnaire
consisted of 10 questions:
1
2
3
4
5
6

Are you familiar with quantized texts?
-Yes
Do you think the use of quantized texts improves
-Yes
the perception of new material?
Can quantized texts facilitate the study -Yes
of
complicated subjects?
Is the material presented as quantized texts
-Yes
sufficient for studying the discipline?
Would you like quantized texts to be used in -Yes
the
study of other disciplines?
In your opinion, are quantized texts helpful-Yes
in
preparing for a test, midterm control, or exam?

-No
-No

-Undecided
-Undecided

-No

-Undecided

-No

-Undecided

-No

-Undecided

-No

-Undecided
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Has the use of quantized texts improved your
-Yes
-No
-Undecided
memorizing educational material?
8 Would you like all educational material to -Yes
be
-No
-Undecided
provided in the form of quantized training texts?
9 Do you have experience in creating quantized
-Yes
-No
-Undecided
texts?
10 What proportion of quantized texts, is -25%
in your -50%
-75%.
opinion, necessary when studying educational
material?
The questionnaire results are as follows (Figure 1):

961

Figure 1. Questionnaire to identify the level of efficiency in the use of quantized training texts
Conclusion
Results of the survey allow for the conclusion that the majority of respondents enjoyed this
method. About 80% of students responded positively to its use during classes, given 76% had no
idea about quantized texts at the beginning of classes.
In the course of using quantized texts, students (94%) suggested that they also be used to
study other disciplines, such as mathematics, physics, and geography.
The full transition to the use of quantized texts was approved by only 55% of students, while
40% declared against and 5% remained undecided. However, the survey conducted enabled
formulating the following recommendations for the introduction of quantized texts in the
educational process:
1. applying the method to simplify the presentation of complex, or extensive information;
2. modifying texts for more effective perception and memorization of educational
material;
3. using the principles of hermeneutics behind the method of quantized texts;
4. following the rules for compiling quantized educational texts in the process of their
preparation.
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TOURISM MARKETING IN THE DEVELOPMENT OF ECONOMIC REGIONS OF
KAZAKHSTAN
Dr.Sadykova Damezhan
Kazakh National Women's Teacher Training University
Almaty city, Kazakhstan
Abstract
Marketing plays an important role in the development of the economic zone. A type of activity
focused on current and prospective development strategies, analysis of current issues of the
region's economy. Marketing comprehensively considers the relationship of production, trade,
agriculture, services and the needs of society in the economy of the region. Regional marketing
as an effective tool for socio-economic development determines the reputation of the region, its
geographical features and the attractiveness of natural and historical resources. It requires the
direction of production and management structures of enterprises and the service sector to the
region. Attention is focused on the formation of the competitive advantages of the region in
comparison with other regions. Tourism marketing is a feature of the recreational resources of
the region and is aimed at increasing the economic efficiency of tourism through the efficient use
of tourism resources. There are five economic zones in Kazakhstan. The specific geographical
features and natural resources of each region play an important role in the development of the
tourism industry in the region.
Key words: Kazakhstan, marketing, tourism, region, economy, recreation.
Туризмдегі
маркетинг
–
əлемдік
елдердегі
кəсіпкерлердің
ұжымдық
шығармашылығының өнімі. Маркетинг нарықтық қатынастар негізінде туризмдегі
коммерциялық қызметке жеке, ерекше əсер етеді. Қазақстанда туризм маркетингінің
мақсаты мен мазмұны толық зерттелген жоқ, себебі еліміздегі қазіргі экономикалық
жағдайдың деңгейіне байланысты қосымша мəліметтермен байытылып отырылады.
Маркетингтің туризмдегі маңызы əрбір экономикалық аймақтағы туризмнің
экономикалық тиімділігінің артуына, туристік ресурстарды тиімді пайдалануына,
туристік индустрияның дамуы үшін жағдай жасауды анықтайтын мемлекеттік жəне
жергілікті іс-шаралардың жиынтығынан айқындауға болады. Сонымен бірге маркетинг –
экономикалық дамудың өзекті проблемаларын жан-жақты талдай отырып келешекке
бағыт сілтейтін қызмет түрі болып табылады. Маркетинг концепциясының құндылығы
өндірісті, сауданы жəне адам тіршілігінің мұқтажын біртұтас қарым-қатынаста қарастыра
алады. Еліміздегі туризм маркетингінде аймақтық туризм əлеуетімен бірге туризм
сұранысқа əсер ететін факторлар маңызды орын алады.
Туризм индустриясын дамытуда туристердің сұранысына əсер ететін экономикалық,
əлеуметтік, саяси жəне психологиялық факторлар.
1.Экономикалық факторлар
Туристік сұранысқа əсер ететін ең маңызды экономикалық факторлар
туристік тауарлар мен қызметтердің бағасы, адамдардың қол жетімді табыс деңгейі,
саяхат орнына дейінгі қашықтық, сондай-ақ төменгі жəне үстіңгі құрылымның жағдайы
болып табылады. Халықаралық туризмде белгіленген
елдегі баға деңгейін,
валюта бағамын, көлік шығындарын жəне тұрғын үй бағаларын қарастырған кезде
бірінші орынға шығады. Осы критерийлерге сəйкес тиісті елге бару керек пе, егер ол
жіберілсе, қанша демалыс уақыты сақталады жəне егер ол жіберілмесе, балама ел қайда
болады деген түпкілікті шешім қабылданады. Адамның қолдағы табыс деңгейі өскен
сайын талап ететін тауарлар мен қызметтер деңгейі артады.Туризм маркетингі
эмпирикалық зерттеулер бойынша дамыған елдерде ұлттық табыс өскен сайын туризмге
сұраныс кірістердің өсуіне қарағанда тез өсіп келе жатқанын көрсетті.
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Туристік сұраныстың кірістермен тағы бір байланысы - туризмге деген
сұраныс отбасылық бюджеттердің қызметі. Отбасылар туристік тауарлар мен
қызметтерді өз бюджетінен бөле алатын үлес мөлшерлемесі бойынша сұрай алады.
Əрбір отбасы өз шығындарын ең алдымен ол қажет жəне басым деп санайтын тауарлар
мен қызметтерге жұмсайды, ал егер мұндай шығындардан басқа, отбасылық бюджетте
менің бос уақытымды бағалау үшін сома қалса, қызықты отбасы туристік қызметтерді
сатып алуға жүгіне алады.
Елдің басқа елдерге дейінгі қашықтығы мен көлік мүмкіндіктері экономикалық фактор
ретінде туризмге деген сұранысқа да əсер етеді. Қашықтық сұранысқа екі бағытты əсер
етеді; біріншіден, жол қашықтығы ұлғайған сайын сапардың ұзақтығы да артады,
қосымша қаражат жұмсалады, ұзақ қашықтыққа сапарлар шаршатады. Қашықтықтың
сұранысқа екінші əсері - алыс аудандар мен елдерге сапар шегу, адамдардың уақыты
жеткілікті болса да, шығындар тұрғысынан үлкен шығындарды қажет етеді. Туристерді
қабылдайтын аймақтың туристік қызметтері сапасының биіктігі, сондай-ақ олардың
бағаларының сəйкестігі экономикалық тұрғыдан осы аймаққа туристік сұранысты
арттыруда маңызды рөл атқарады.
2.Әлеуметтік факторлар
Туризмге деген сұраныста маңызды рөл атқаратын экономикалық факторлардан басқа;
адамдар өздеріне арнаған уақыт құрылымындағы өзгерістер, жыл сайынғы ақылы
демалыстардың болуы, апта сайынғы жұмыс
сағаттарындағы
өзгерістер,
демалыс күндері, халықтың құрылымы, құрамы, білім деңгейі сияқты əлеуметтік
элементтерді де атап өтуге болады. Туристік тауарлар мен қызметтерге сұраныс осы жас
тобы өлшенген елдерде көбірек. Адамдар көп табыс табатын осы кезеңде олар сапарлар
мен демалыстарға бюджеттен көбірек қаражат бөле алатындығы белгілі.
Халықаралық
деңгейде
адамда
əртүрлі
əлеуметтік
қамсыздандыру
проблемалары болмағанда, бос уақытының болуы саяхат пен демалуға көбірек талаптар
болуы мүмкін екенін айқындайды. Осылайша, табысы жоғары кəсібі бар адам білім беру
мəртебесі де, табыс мəртебесі де болуы мүмкін деп күтуге болады. Осы факторлар сапар
мен демалыс шығындарына əсер ететін элементтер болып табылады. Сонымен
бірге отбасы жағдайы, отбасы құрылымы, көп немесе аз балалардың болуы,
отбасының патриархалды құрылымы сияқты факторлар адамдардың саяхаттау
əдеттеріне əсер етеді. Балалары көп отбасылар да балалары аз отбасылармен
салыстырғанда саяхаттауға құлықсыз. Егер сіз баратын аймақтарда жас балаларға
арналған іс-шаралар немесе қызметтер болмаса, онда бұл жағдайда отбасы үлкен
проблемаға тап болады, тіпті олардың балалары аз болса да, бұл адамдардың сапарларына
қатысты шешім қабылдау процесіне кері əсер етеді.
Екінші
жағынан,
патриархалды отбасылық құрылымы бар отбасында баланың белгілі бір жасы мен табыс
деңгейі болған кезде ата-аналар тəуелді болады. Бұл, екінші жағынан, экономикалық
жəне бос уақыт проблемаларына байланысты отбасы мүшелерінің сапарларына теріс əсер
етеді.
3.Саяси факторлар
Саяси факторларға туристерді жіберетін жəне қабылдайтын елдердің саяси қатынастары
жатады. Елдің азаматы өзінің туристік мақсаттағы шетелдік сапарлары осы елдің
көзқарасы бойынша валюта жоғалтатынын түсінбейтіндіктен, кейбір елдер бұған жол
бермеу үшін туристік мақсаттағы шетелдік сапарларын шектеу үшін теріс көзқарасты
ұстануы мүмкін. Екінші жағынан, туристік əлеуеті бар көптеген дамушы елдер туризмнің
жағымды экономикалық əсерін көретіндіктен туристік саясатты саяси мағынада алға тарта
алады,
4.Психологиялық факторлар
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Адам өмірін басқаруда тиімді тапсырманы орындайтын сəн, талғам мен əдеттер басқа
тауарларға деген сұранысқа əсер етеді, сонымен қатар туристік тауарлар мен қызметтерге
деген сұранысқа əсер етеді. Туристік көрікті аймақтардағы туристік өнімдер эстетик
үрдістеріне əсер етеді. Ірі қалаларда тұратын адамдардың табиғатқа, қоршаған ортаға
жəне табиғатқа бағытталған туристік қызметке деген сұранысын арттырады.
Қазақстанның экономикалық аймақтарындағы туризм маркетингінің SWOT
анализі.
Туризмді дамытудың күшті жақтары:
- туризмнің əртүрлі түрлерін дамыту үшін ресурстарға бай болуы:
- ұлы тарихи-мəдени мұра – мəдени-танымды мұраларға бай болуы;
- Каспий теңізі, Балқаш көлі, Алакөл, Жайық, Сырдария, Іле, Ертіс өзен жағалаулары,
жағажайлар, саябақтар – теңіз,
- емдеу-сауықтыру орындары Алма-Арасан, Сарыағаш, Капал Арасан, Ақжайық, Атырау,
Меркі, Манкент, Бурабай, Жаркент-Арасан, Көктем, Көкшетау, Жаңақорған, Рахманов бұлағы,
Сосновый бор, Зеренді, Мойылды
- Іле Алатауы, Алтай, Жоңғар Алатауы спорттық туризм түрлерінің болуы;

- демалыс жəне туризм нысандарға бай болуы;
- дамыған азық-түлік инфрақұрылымы, арзан өнімдер – гастрономиялық туризм;
- көліктік темір жол торабы мен əуежайға жақындығы;
- аумақ тұрғындарының ішкі туризмді дамытуға қызығушылығы, қоғамдық тамақтандыру
жəне қонақжайлылық кəсіпорындарын құруға жəне дамытуға деген ұмтылысы
Туризмді дамытудың әлсіз жақтары:
- инфрақұрылымның, оның ішінде қараусыз қалған демалыс аймақтарының жəне жалпы
қаланың дамымауы;
- санының аздығы жəне қоғамдық орындардың санитарлық нормаларына сəйкес келмеуі;
- қаланың дамымаған көлік желісі;
– қысқа теңіз демалыс маусымы;
- туристік қызмет субъектілерін қамтитын ақпараттық базаның жеткіліксіздігі;
- қонақүй бөлмелерінің тапшылығы
Туризмді дамытудың мүмкіндіктері:
– қызмет көрсету нарығының дамуы есебінен қаланың экономикалық əлеуетінің өсуі;
- туризмнің əртүрлі түрлерін дамыту, оның ішінде жыл бойы қонақтарды тартуға
мүмкіндік беретін оларды біріктіру арқылы;
– туризм инфрақұрылымын дамытуға мемлекеттік жəне аймақтық бюджеттерден
инвестиция тарту;
- аумақтың маркетингтік саясатын жүзеге асырудағы тұрақты тенденция негізінде
Қазақстанның экономикалық аймақтары немесе қалалалары, жергілікті жерлердің
тартымдылығын арттыру;
– халықаралық қатынастардың болуы
Туризмнің дамуына қауіп төндіреді:
- қаржы, бюджет тапшылығы;
- экономиканың нақты секторының төмен бəсекеге қабілеттілігі, рентабельді емес
кəсіпорындардың жоғары үлес салмағы;
-қаладағы қиын демографиялық жағдай;
- халықтың өмір сүру деңгейі мен əлеуметтік жағдайының төмендігімен байланысты
еңбекке қабілетті халық пен жастардың кетуі;
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- көрсетілетін қызметтердің, оның ішінде əлеуметтік қызметтер сапасының төмендігін
айқындайтын білікті кадрлардың тапшылығы;
- инженерлік жəне əлеуметтік инфрақұрылым объектілерімен қамтамасыз етудің төмен
деңгейі.
Қазақстанның экономикалық аймақтарындағы туризм маркетингінің SWOT
анализі негізінде туризмді дамытудың стратегиялық жоспары айқындалды:
- Аймақтардың туризм ортасын жақсартуға, аумақтың заманауи қонақжайлылық
индустриясын дамытуға бюджеттен аударымдарды ұлғайту;
– қосымша туристік өнімді жылжыту арқылы маусымдық факторды тегістеу;
– аумақтың туристік ағынын арттыру үшін мемлекеттік жəне жеке инвестицияларды тарту
негізінде заманауи туризм инфрақұрылымын қалыптастыру;
– қызмет көрсету сапасын арттыру арқылы Қазақстанның əрбір экономикалық аймағына,
жергілікті өңірлерге шетелдік туристерді тарту.
– аумақтың туристік-рекреациялық əлеуетін сақтау;
- аймақтық туризмнің ішкі жүйесін дамыту жəне жергілікті тұрғындарды қызмет көрсету
саласына жұмысқа тарту арқылы туристер ағынын арттыру;
– жоғары білім жəне орта кəсіптік білім беру саласында туризм жəне қонақжайлылық
индустриясында жұмыс істеу үшін білікті кадрларды даярлау, туристік топтарды жол
көрсететін волонтерлік курстар құру;
– инженерлік жəне əлеуметтік инфрақұрылым нысандарын нығайту жəне жаңғырту.
- Туризмді дамыту бағытындағы заңнамалық базаны дамыту, əрбір аймақты өз
ерекшеліктері мен ректреациялық ресурстары, туристік əлеуетіне байланысты туристік
орталық ретінде қаржылық қолдау арқылы аймақта белсенді туристік саясатты
қалыптастыру;
- туризмнен түсетін кірісті, оның ішінде жанама əсер ету арқылы ұлғайту мақсатында
аумақтың ішкі туризмін дамыту;
– Қаақстанның əрбір аймағының жергілікті əкімшілігімен туризмнің жай-күйі мен
дамуын бақылау жүйесін əзірлеу.
Қорытынды
Туризм — бүкіл əлемдік құбылыс. Қазір туристерді кабылдамайтын, туристерін саяхатқа
жібермейтін ел жоқ. Рекреациялық ресурс барлық жерде бар, оның деңгейі экономикалық теорияға
сəйкес сұранысқа қарай анықталады, ол өз ретінде елдің туризм бойынша шығыны мен табысын
белгілейді. Туризм маркетингінің пайда болуы нарықтық қатынастардың қалыптасуымен

жəне бəсекелестіктің артуымен байланысты қалыптасады. Туризм маркетинг қызметінде
туристік өнім қызметі, өндірісті ұйымдастыру, туризм индустриясының жүйесіне
мамандандырылған мəселелер, ұйымдар мен қоғамдар бар, бірақ əр мемлекетде саяхаттар
бюросы, ресторан мен көлік қызмет көрсету мекемесі үшін маркетинг мақсаты мен
мазмұны бірдей емес. Өйткені əрбір мемлекет туризм əлеуетіне байланысты байланысты
өз кірісін арттыруға ұмтылады. Туризм саласында маркетингтің бірнеше түрі бар.
• туристік қызмет көрсетушілердің маркетингі;
• қоғамдық туристік ұйымдар маркетингі;
• территориялар мен аймақтар маркетингі;
Туристік
қызмет
көрсетушілер
мен
қоғамдық
туристік
ұйымдар
маркетингі коммерциялық маркетинг саласына жатады. Халықаралық туризм нарығы
əлемдік елдер арасындағы қатаң бəсекелестік орталығы. Себебі əр мемлекеттің туризм
қызметі ұлттық экспортының қайнар көзі. Туризмдегі бəсекелестік нəтижелері туристік
саясат деңгейінің нақты күшіне тікелей байланысты. Маркетингтің туристік саясаты –
туризмнің экономикалық тиімділігінің артуына, туристік ресурстарды тиімді
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пайдалануды, туристік индустрияның дамуы үшін жағдай жасауды анықтайтын
мемлекеттік іс – шаралардың жиынтығы.
Қазақстанның аймақтық туризм маркетингі бойынша SWOT талдауы туризмді
дамытудың күшті жақтары","мүмкіндіктер", "əлсіз жақтары","қатерлер" анықтап негізгі
бағыттарының стратегиялық жоспарын жасауға мүмкіндік нақтыланды.
Туризмді дамытуда адамдардың денсаулығы, мəдени-танымдық деңгейінің
жоғарылауы, еңбекке қабілеттілігін қалпына келтіруі маңызды элементтер болып
табылады. Аймақтық туризм нарықта бəсекелестік артықшылықтарды алу жəне дамыту,
басқалармен қатар, тұтынушылардың қалауларына тұрақты мониторинг жəне
маркетингтік талдау, мүмкіндіктерін анықтау арқылы қол жеткізіледі.
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ENVIRONMENTAL EDUCATION AND EDUCATION OF SCHOOLCHILDREN
THROUGH NATURE TEACHING METHODS
Dr.Sadykova Damezhan
Dossymbekova Arailym
Bisenova Akzharkyn
Kazakh National Women's Teacher Training University
Almaty city, Kazakhstan
Abstract
In the last years of the 20th century, out-of-school education in the field of science was introduced
into the educational programs of most countries of the world. The main goal of the program is to
recognize and adjust the self-cognitive abilities of theoretical students. An important factor in the
organization of out-of-school education is the structure of the socio-cultural context in which this
process takes place. In this process, the teacher should organize extra-curricular learning so that
students can learn better rather than in the classroom. When organizing out-of-school education, the
teacher is responsible for each student and must provide good materials and learning conditions for
each student to receive a certain education. Because each student is a person who receives and stores
certain information. In this regard, the extracurricular learning environment should be a favorable
environment for involving students in the processes of critical thinking, reflective thinking, analysis
and synthesis. According to the results of the study, local history museums, research centers, zoos,
botanical parks in out-of-school education contribute to students' knowledge of the environmental
situation in their region, as well as to improve the skills of teachers.
Key words: local history, museum, botanical park, zoo, ecology.
Экологиялық білім беру – жеке адамның тəрбиесін, экологиялық мəдениетін дамыта
отырып, білім беру деңгейінің көтерілуіне мүмкіндік жасайды. Экологиялық білім мен
тəрбие беруде өлкетану материалдарын пайдаланып білім берудің маңызы ерекше.
Өлкетану дегеніміз – белгілі бір аумақты, ауданды, қаланы, ауылды, елді-мекендерді,
облысты, мемлекет аумағының жеке бөліктерін жан-жақты зерттеумен жəне оқыпүйренумен айналысатын қоғамдық құбылыс.
Өлкетанудың түрлері - қоғамдық, мемлекеттік, мектеп, тарихи өлкетану болып бөлінеді.
Мемлекеттік өлкетану - арнайы органдардың қатынасындағы ұлттық жəне өлкетану
мұражайлар жұмысын ұйымдастыру, əкімшіліктердегі, кітапханалардағы, ғылымизерттеу институттарындағы мəдениет пен ғылымға байланысты бөлімдердің жұмыстары,
жеке аймақтарға байланысты шаруашылыққа, табиғатқа, қоршаған ортаға
зерттеу жүргізуде айқындалады.
Қоғамдық өлкетану - қоғамдық өлкетанушылардың, туристердің, қоғамдық
ұйымдардың, жеке адамдардың ұйымдастыруымен жүргізілетін жоғары жəне жергілікті
дəрежедегі тақырыптық жəне өлкетану мұражайларын құру, олардың жұмыстарын
ұйымдастырып,жүргізу, өлке ерекшеліктеріне байланысты өлке тарихы мен онда өмір
сүрген белгілі адамдар туралы деректер жинау жұмыстары.
Мектеп өлкетануы - мектептердегі оқу бағдарламалары жəне мектептен тыс
өткізілетін туған өлкеге қатысты жұмыстар бойынша материалдар негізінде білімді
жетілдіруге, əртүрлі туристік- өлкетану жұмыстарын жүргізу арқылы тəрбие беру
жұмыстары.
Тарихи өлкетану - белгілі бір ауданның, облыстың, өлкенің тарихын, ондағы
болатын оқиғаларды, тарихи белгілі қоғам қайраткерлерінің өмірін, тарихи ескерткіштер
мен археологиялық орындардың ерекшеліктері туралы зерттеу жұмыстарын жүргізу,
оқып-танысумен айналысатын өлкетану түрі.
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Туризм саласы мамандарды арасында туризм мен өлкетануды бірге алып қарау керек
деген пікір бар. Өлкетану өз бетінше жұмыстар жүргізе алатын өзіндік жұмыс əдістері
немесе формалары (өлкетану экспедициялары, ғылыми этнографиялық жəне
археологиялық экспедициялар, мұражайлар жұмыстары) бар қоғамдық құбылыс. Оған
мысал ретінде көптеген мемлекеттердегі ішкі этнографиялық, кəсіби, мəдени –
фольклорлық т.б. ерекшеліктердің, көптеген өлкетанушы ғалымдардың жұмыстарын
айтуға болады. Ал туризмнің өлкетануға қарағандағы қоғам өмірінде алатын орны мен
рөлі жоғары, ол көп жақты. Туризмді экономиканың бір саласы ретінде, спорт түрі,
демалыс- сауықтыру құралы, оқу- тəрбие, танымдылық маңызды нəрсе реттерінде қарауға
болады.
Алайда туризм мен өлкетанудың жақын келетін жақтары бар, сондықтан, көп
жағдайда олар бірге алып қаралады, жұмыстары бірге өткізіледі. Туризм мен өлкетанудың
жақын келетін жерлері – біріншіден, екеуінде тəрбие, білім беру құралы ретінде тануға
болады, екіншіден, кейбір жұмыс істеу формалары ортақ (экскурсия, жорықтар).
Өлкетанудың бірнеше жұмыс формалары бар. Солардың бірі туристік жорықтар.
Өлкетану бойынша өткізілетін жорықтардың бірінші ерекшелігі – олардың танымдық
мақсаты, яғни олар белгілі бір тақырыпқа байланысты немесе жалпылай өлке
территориясымен, оның ерекшеліктерімен, табиғатымен, т.б. танысуға бағытталады.
Өлкетану жорықтарын дайындау кезінде керекті жерлер мен орындар танымдық мақсат
бойынша таңдалып алынады да жорық маршруты солар бойынша жүргізіледі. Олардың
екінші ерекшелігі – топ мүшелерінің əрқайсысының өз міндеттерінің болуы. Ол міндеттер
жорықтары көбінесе мектеп өлкетануында көп қолданылатындықтан мектеп
оқушыларына белгілі бір атқаратын жұмыстар тапсырмаларылады. Бұл жағдай жеке
пəндер бойынша мектеп бағдарламасымен байланыстырылады. Мысалы, география
пəніне байланысты жеке табиғат компонентері топ мүшелері арасында бөлінеді. Бір
оқушы жетекшінің көмегімен маршрут бойынша рельеф жағдайына сипаттама беріп,
керекті кескіндерді, схема- карталарды дайындаса, екінші геологиялық жағдайда, немесе
ауа- райы жағдайларына (ауа-райының жеке элементтері бойынша графиктер сыза
отырып) бақылау жасайды. т.с.с.
Əрбір топ мүшесіне жеке міндеттемелер бөліп беру басқа да пəндер бойынша да
жүргізіледі. Бұл орайда биологияның, тарих пəнінің мүмкіндіктері көп.
Өлкетанудың келесі жұмыс формасы саяхаттар. Саяхаттар мен жорықтар тек қана
туризмде ғана емес, сондай –ақ өлкетануда қолданыла береді. Бірақ өлкетану бойынша
саяхаттардың мақсаты -өлке ерекшеліктерімен, оның көрнекі орындарымен танысуы жəне
сондай –ақ басқа өлкелер ерекшеліктерін, региондар мен мемлекеттердің ішкі
айырмашылықтарын танып- білу. Өлкетану бойынша саяхатттар арнайы жолдамалар,
яғни туристік кəсіпорындарының коммерциялық негізде ұйымдастыруымен жоспарлы
түрде немесе ұйымдар мен мекемелердің басқа тиісті орындарымен келісу, шарт жасау
негізінде өз бетінші ұйымдастыруы арқылы өткізіуі мүмкін. Саяхаттар мен жорықтарды
ұйымдастыруы кезіне, өлкетану бойынша да, арнайы қажетті құжаттар дайындалады.
Келесі жұмыс формасы – экскурсиялар. Өлкетанудағы экскурсиялардың ерекшелігі
– олар нақты бір регионнның, өлкенің ерекшеліктерін, көрнекі орындарын көрсетуге
бағытталады. Өлкетану бойынша экскурсияның барлық 5 түрі де пайдаланылады. Олар
: табиғатқа жасалынатын экскурсиялар, шолу немесе қала экскурсиялары, мұражай
экскурсиялары, өндіріс орындарына жасалатын экскурсиялар мен тақырыптық
экскурсиялар.
Зерттеулер да өлкетанудың жұмыс формаларының бірі болып табылады. Олардың
өзіне тəн маршруты болады, алдын ала дайындық жұмыстары жасалынады, азық-түлік,
құрал- жабдықтар, зерттеу құралдары дайындалынып, шығындар есептелінеді. Зерттеу
экспедициялары табиғатқа жасалып (табиғат кешендері мен кешендерін зерттеу),
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экологиялық, археологиялық жəне этнографиялық болуы мүмкін. Экологиялық
экспедициялар белгілі бір табиғаты дағдарысқа ұшыраған аймақтың теріс
өзгерістерін анықтаумен айналысады. Археологиялық экспедициялар тарихи,
археологиялық орындардың мəдени қабаттарында қазба жұмыстарын жүргізіп, көне
қалалардың салынуы ерекшеліктерін, тарихи оқиғаларды анықтайды, олар туралы түрлі
экспонаттар, деректер жинайды. Этнографиялық экспедициялар регион, өлке
территориясында тұрып жатқан халықтардың ұлттық ерекшеліктерін, материалдық
дүниесін, үйлері мен тұрғын жайларының сырт пішінің ішкі жағын, ұлттық киім
еркешеліктерін, музыкасын, фольклорын, кəсібін т.б. зерттеп, деректер жинайды.
Экспедициялар сондай – ақ, өлкетануда қайталанбалы, яғни тұрақты орындалатын
зерттеу, анықтар, оқып-тану жұмыстары түрінде жүргізіледі. Бұл мектеп өлкетануына тəн.
Мысал ретінде республикалық оқушылардың «Атамекен» өлкетану экспедиясын айтуға
болады. Бұл экспедиция республиканың көптеген облыстарының табиғатқа байланысты,
экологиялық зертеу жұмыстарын жүргізуде. Бұндай жұмыстар көптеген мектептерді
жүзеге асуда. Оқушылар деректер жинайды, өлшеу, анықтау жұмыстарын жүргізеді,
табиғи компоненттердің, кешендердің жергілікті жерлер бойынша орындалатын
экспедицияларда жоғарыда аталынған табиғатқа байланысты жəне экологиялық зерттеу
жұмыстарымен қатар, сондай – ақ өлке тарихында т.б. мəселелерге байланысты жұмыстар
ұйымдасырып жүргізіледі. Ол үшін жергілікті тұрғындардан тарихи деректер (өлке
территориясында болып өткен оқиғалар т.б. жайлы) мен экспонаттар жиналынып, архив
жəне мұражай материалдары пайдаланылады.
Өлкетанудың маңызды жұмыс формасы – мұражайлар жұмысы. Мұражайлар
түрлері, жұмыс бағыттары жағынан мемлекеттік немесе ұлттық мұражайлар, өлкетану
мұражайлары жəне жеке белгілібір тақырыптарға арналған (геологиялық мұражай,
музыкалық аспаптар мұражайлары, көркем сурет картиналары мұражайлары т.б.)
мұражайлар болып бөлінеді. Жалпы өлкетану мұражай жұмыстарымен тығыз
байланысты. өлкетануды мұражайларсыз көзге елестетудің өзі қиын. Жоғарыдағы
айтылған мектеп өлкетануы бойынша ұйымдастырылатын тұрақты түрдегі
экспедициялық жұмыстар мектеп мұражайларын құрумен жəне олардың жұмыстарын
қамтамасыз етумен тығыз байланысы. Экспедициялар барысында жиналған тарихи,
табиғат,экология тақырыптарына байланысты экпонаттар мен материалдар, фотосуреттер
негізінде мектеп мұражайлары құрылып, жұмыс жасайды. Мектеп мұражайлары сондай –
ақ мектеп өлкетануы бойынша жеке пəндер (география, биология, тарих)
бағдарламаларына байланысты да құрыларды.
Мұражайларда тұрақты түрде қойылатын экспонаттардан басқа уақытша жұмыс
істейтін
көрмелер,
экскурсиялар,
конференциялар
(түрлі
тақырыптардағы)
ұйымдастырылады. Мұражайларды ұйымдастыру жəне олардың жұмысын қамтамасыз
ету кездерінде есте болатын нəрсе – мұражай жұмыстарының ғылымилық жəне
тарихилық принциптері. Мұражай жұмыстарының ғылымилығы дегеніміз – экспонаттар
мен материалдардың белгілі бір тақырыпқа байланысты болып, ол тақырыпты жүйелі
түрде ашып тұруы, мұражайдың атқаратын қызметін анық, дəл анықтау, олардың
жұмыстарының жүйелілігін қамтамасыз ету. Ал мұражай жұмыстарының тархилығы
экспонаттар мен материалдардың (əсіресе тархи экспонаттар мен материалдардың) жеке
тарихи кезеңдер мен мерзімдер бойынша құжатталып, сақталуы, жұмыс істеуі (мұражай
бөлімдері мен экспозициялардың ұымдастырылуы).
Экспонаттары жинау кезінде оларды құжаттау жəне тіркеу жүргізіледі. Құжатта
кезінде экспонатқа тəн барлық мəліметтер – табылған орны жəне уақыты, оны табуға
қатысты адамдардың аты –жөні, жасалынған материал сипаты, көлемі, ені, ұзындығы т.б.
арнайы анықтама құжатқа жазылады. Экспонаттар мен материалдарды тіркеуде олар
туралы анықтама қағаз 3 дана болып жасалынып, мұражай басшылығында т.б. жерлерде
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сақталынады. Экспонаттар мұражайларда тұрақты экспозициялар түрінде тұрады немесе
мұражай қорынды сақталады. Экспонаттарды көлеміне қарай, көрмелер үшін залдарды
жабдықтау, экспозициялар кезінде, белгілі – бір ретпен орналастырады. Ұсақ жəне
орташа экспонттар ірі экспонаттардың мəнін, мағынасын ашып, толықтырып тұратындай
етіп қойылады . Залдарды жабдықтау, экспозициялар кезінде экспонаттар жеке бөлімдер
бойынша орналастырылады. Ол кезде бөлімдер арасындағы сыбайласық, сəйкестік,
байланыстылық сақталынып, осы жағдай экскурсиялар кезінде есте болады.
Мұражайлар жұмысы өлкетанудың негізгі жұмыс формаларының бірі болғандықтан
оған кеңірек тоқталған жөн сияқты. Мұражай құруға кірісерден бұрын, оған қажетті
материалдар мен экспонаттар іздеп жинастыру алдында арнайы дайындық қажет.
Мұражай жұмысы бағыты бойынша əдебиеттерді, архивтерді, деректі құжаттарды қарап
шығу керек, яғни мұражай жұмысының бағыт- бағдары толық айқындалуы керек.
Мұраларды (экспонаттарды) іздеу белгілі - бір бағытта жүргізілуі тиіс. Жинастырылатын
материал неғұрлым толық, жан –жақты сипатталатындай болуы, мұражайға келушілердің
біліктік талғамдарына жауап беретіндей болуы керек. Мұраларды іздестіру, мұражай
қорын толықтырып отыру тоқтаусыз жүргізетін жұмыс. Жаңадан түсетін материалдар,
жиналған қор мұражай экспорзициясын жалғастыра беруге мүмкіндік береді.
Мұражайлардағы барлық қорлар қатаң түрде құжатты есепке алынып, оларды
зерттеу жұмысы қамтамасыз етіледі. Есепке алу мынадай кезеңдермен жүргізіледі:
• мұражайға түскен барлық материалдар актімен алынады;
• материалдар мұражай қорының есеп кітабына сипаттала жазылады;
• мелекеттік мекемелерден жəне жеке адамдардан мұражайға қабылданған
барлық материалдарға үш дана акт жасалады.
Өлкетану материалдарына байланысты мектеп өлкетану мұражайларын қалыптастыру,
биологиялық, ботаникалық бұрыш жасау, зертханалық жылыжайлар орнату, туған өлке
табиғатына байланысты көрмелер жасау экологиялық білім мен тəрбие беруде негізгі
көрнекілік құралдары ретінде сипатталады.
Қорытынды
Жас ұрпақ бойына отансүйгіштік сезімді кіндік қаны тамған жеріне, өскен ауылына,
қаласы мен өңіріңе, туған жеріңе деген сүйіспеншілікпен қалыптастыру мүмкіндіктерін
зерттеу жұмыстарымыз арқылы айқындадық. Өз туған өлкелерінің мəліметтерін
пайдаланып экологиялық білім мен тəрбие беру бағытында жүргізілген сабақтар, іс
шаралар оқушылардың өз жері мен елінің, мемлекеттің экологиялық жағдайына
байланысты білім көрсеткіштерін жоғарлатуға əсер ететіні айқындалды.
Осыған байланысты біздің ұсыныс:
1.Жалпы білім беру мектептерде бастауыш, орта, жоғары сынып оқушыларының жас
ерекшеліктеріне байланысты экологиялық бағыттағы іс-шараларды жиі ұйымдастыру.
2.Бастауыш, орта буын, жоғары сынып оқушыларына арналған өз өлкесінің
деректеріне байланысты «Өлкетану» бағдарламасын бекіту.
3.Экологиялық білім мен тəрбие беру арқылы экологиялық сана қалыптастыру.
4.Қоршаған ортаны сақтау жəне табиғат қажеттілігіне байланысты үздіксіз экологиялық
білім беру жəне өскелең ұрпақты тəрбиелеу.
5.Бастауыш сыныптарда қоршаған орта, табиғат туралы бейнефильмдер қолдану арқылы
табиғатпен танысу дəрістерін жиі өткізу.
6.Экологиялық білім мен тəрбие бағытында ашық сабақтар, сыныптан тыс іс-шаралар
өткізу.
7.«Жас эколог» үйірмелерін ұйымдастыру.
8.Экологиялық бағытда факультатив сабақтар өткізу.
9.Өлкетану бағытында танымжорықтар ұйымдастыру.
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FEATURES OF TOURISM MARKETING IN CENTRAL ASIA AND KAZAKHSTAN
Dr.Sadykova Damezhan
Dr.Tulegenov Erdaulet
Kazakh National Women's Teacher Training University
Almaty city, Kazakhstan
Abstract
Modern tourism is a complex that provides a solution to the most important economic and social
problems in general and in individual regions on a comprehensive intersectoral basis. The
effectiveness of the tourist complex is determined both by socio-economic indicators of tourism
development in the region as a whole, and in terms of the availability of individual tourist services
for the population. The success of a tourist complex in a particular region often depends on the
effectiveness of the corresponding tourist services. Income from tourism stimulates the
development of the region's economy. Tourists visiting the region reflect consumer demand for
various goods and services. With an increase in the tourist flow, the demand for local crafts and
products will increase. Due to this, the socio-economic conditions of the population of the region
will revive and additional advertising of the camp site will increase. Modern tourism actively
influences not only the economy of the region, but also its social component, including the
development of the social sphere, the promotion of employment, the preservation and
development of cultural potential, the rational use of leisure and the restoration of reproductive
potential, etc. Kazakhstan and Central Asia are rich in historical and natural attractions.
Therefore, the peculiarities of the geographical location, recreational resources, the special
attractiveness of tourist sites have a positive effect on the development of tourism. Tourism
marketing in Kazakhstan and the Central Asian region determines the development of tourism in
conjunction with other sectors of the socio-economic complex.
Key words: Kazakhstan, Central Asia, region, marketing, tourism, recreation, tourists.
Кіріспе
Аймақтық маркетинг əлеуметтік-экономикалық дамудың тиімді құралы. Аймақтық
маркетиг арқылы аймақтардың туристік əртүрлі ресурстардың тартылымдығы мен
беделін айқындауға болады.
Аймақтық маркетинг бағдарламалардың негізгі ұстанымдары:
• өңірді түрлі жобаларды жүзеге асыру орны ретінде таныту,
экономиканың қажеттіліктерін білуге жəне болжауға негізделген, ағымдағы
аймақтың жағдайлары мен мүмкіндіктері;
- аймақтық экономикалық мəселелерді тиімді шешу;
- ұзақ мерзімді тұрақты дамуға бағдарлану;
- субъектілердің қажеттіліктері мен мінез-құлқының қалыптасуына əсер ету
инвестициялық нарық.
Бүгінгі таңда аймақтық маркетингтің негізгі субъектілері:
- коммерциялық емес ұйымдар (спорттық қоғамдар мен федерациялар,
ұлттық жəне кəсіподақтар);
-коммерциялық ұйымдар (туроператорлар мен агенттер, əуе компаниялары,
қонақжайлылық жəне демалыс орындары, коммерциялық жəне өндірістік кəсіпорындар;)
- жеке тұлғалар (атақты шеберлер, тасымалдаушылар, төл мəдениет пен тілдер);
Белгілі бір аймақтың тартылымдылығына əсер ететін негізгі факторлар:
1.Өңірдің нақты дамуы мен әл-ауқатының деңгейі
- аумақтың урбандалу деңгейі;
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- көші-қон жағдайы, халықтың еңбек жəне əлеуметтік ұтқырлық мүмкіндіктері;
- демографиялық жағдай;
- тұрғын үй нарығының жұмыс істеуі; аймақтық проблемалар
- білім беруді, денсаулық сақтауды, көлік инфрақұрылымын жəне басқаларды дамыту.
2. Аймақ кескіні
- эмоционалды жəне рационалды үйлесімі;
- аумақтың барлық белгілерін салыстырудан туындайтын көріністер,
- белгілі бір образды жасауға əсер ететін адамдардың өз басынан кешкендері мен
қауесеттері.
3. Бедел
-өмір мен іс-əрекеттің динамикалық сипаттамасы;
- ұзақ уақыт бойы дамитын аумақ туралы сенімді ақпараттың жиынтығы:
Аймақтық маркетинг туристік нарықты дамыту, туристік индустрияның тартымдылығын
арттыру, ағынды арттыру, туристер мен аумақтағы инвестициялар тарту үшін
қолданылады. Аймақтағы туристік нарықты табысты ілгерілету үшін тиімді маркетингтік
саясат қажет. Аймақтық туризмді дамытуда туримз маркетинг талдау арқылы əрбір аймақ
өздерінің күшті жəне əлсіз жақтарын білуі керек жəне қауіптер мен мүмкіндіктерді анықта
арқылы алдын алу жұмыстарын жүргізу керек.
Туристік аймақтардың маркетингі:
• кəсіпорындардың бəсекеге қабілеттілігін арттыру;
•
тауарларды өндірушілер жəне қызметтер; аймаққа жаңа тұтынушыларды тарту;
•
қолайлы жағдай жасау;
Туристік аумақтарды маркетинг жүйесіне:
- туристік нарық жəне аймақтағы туристік өнім мен қызметтерге сұраныс динамикасын
зерттеу;
- туристік ағындардың динамикасын болжау;
- аймақтық туристік нарықтың сыйымдылығын анықтау;
-туристік өнімді тұтынушылар табысының өсуінің болжамы жəне олардың қажеттіліктері;
- туризм шығындарының болжамы;
- туристік өнімдер мен қызметтерге баға динамикасын талдау;
- ассортиментті жоспарлау туристік өнімдер мен қызметтер;
- жылжыту бағдарламаларын қалыптастыру жатады.
Туризмдегі аймақтық маркетингі:
- маркетинг аймақты талдау (анықтама, аумақтық өнім жəне оның қасиеттері, оның құны
мен орнын талдау,нақты жəне əлеуетті тұтынушыларды анықтау);
- даму басымдықтарын айқындау;
- мақсатты аудиторияны таңдау, қажеттіліктер мен мақсаттарды түсіну таңдалған
аудиторияның туристік сапарлары;
- қажеттіліктерді қанағаттандыру мүмкіндігін бағалау, қол жетімді аумақтық өнім;
- позициялау стратегиясын таңдау жəне бəсекеге қабілетті дизайн жеңілдіктер;
- ілгерілету стратегиясын əзірлеу, тұтынушыларды ақпараттандыру.
Туризм маркетингі арқылы əрбір аймақтың ерекшеліктерін үйрену арқылы ілгерілету
стратегиясы бойынша тиімді шешім əзірлеу қажеттігі айқындалды. Маркетинг арқылы
талдайтын кешенді тəсіл ғана аймақтың бəсекеге қабілеттілігін сауатты басқаруға жəне
оны туристік ағындар үшін тартымды етуге мүмкіндік береді.
Зерттеу əдісі: SWOT,PESTILE талдау əдісі
Зерттеу жəне талқылау
Қазақстан және Орта Азия аймағы маркетингінің SWOT анализі
Туризмді дамытудың күшті жақтары:
- географиялық орны мен саяси жағдайының тұрақтылығы;
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- туризмнің əртүрлі түрлерін дамыту үшін ресурстары:
- ұлы тарихи-мəдени мұра – мəдени-танымды мұралары;
- Каспий теңізі, көлдер мен өзендер жағалаулары, жағажайлар, саябақтар – теңіз
нысандары:
- емдеу-сауықтыру орындары, шипалы бұлақ көздері, шипалы батпақтар, климатпен емдеу
орталықтары;
- биік таулы өлкелер, спорттық туризм түрлері;
- демалыс жəне туризм нысандары;
- дамыған азық-түлік инфрақұрылымы, арзан өнімдері;
- көліктік темір жол торабы мен əуежайға жақындығы;
- аумақ тұрғындарының ішкі туризмді дамытуға қызығушылығы, қоғамдық тамақтандыру
жəне қонақжайлылық кəсіпорындарын құруға жəне дамытуға деген ұмтылысы;
- туризм əлеуеті мен рекреациялық ресурстарға бай болуы;
- кешенді туристік орталықтар құруға мүмкіндігі.
Туризмді дамытудың әлсіз жақтары:
- инфрақұрылымның, оның ішінде қараусыз қалған демалыс аймақтарының дамымауы;
- қоғамдық орындардың санитарлық нормаларына сəйкес келмеуі;
- аймақтың дамымаған көлік желісі;
- қысқа теңіз демалыс маусымы;
- туристік қызмет субъектілерін қамтитын ақпараттық базаның жеткіліксіздігі;
- қонақүйдің халықаралық стандартқа сəйкес қызмет көрсетпеуі;
- климаттың қатаңдығы т.б
Туризмді дамытудың мүмкіндіктері:
- қызмет көрсету нарығының дамуы есебінен Орта Азия жəне Қазақстан экономикалық
əлеуетінің өсуі;
- туризмнің əртүрлі түрлерін дамыту;
- Орта Азия жəне Қазақстанның географиялық орналасуының кешенді туризмді дамыту
мүмкіндігі;
-туризм инфрақұрылымын дамытуға мемлекеттік жəне аймақтық бюджеттерден
инвестиция тарту;
- шет елдік туристерді тарту мүмкіншіліктері;
-аймақтың маркетингтік саясатын жүзеге асырудағы тұрақты тенденция негізінде
Қазақстан жəне Орта Азия экономикалық аймақтарының тартымдылығын арттыру;
- халықаралық байланыс жол торабында орналасуы;
Туризмнің дамуына қауіп төндіреді:
- қаржы тапшылығы;
- климаттың қатаңдығы мен табиғат апаттары;
- туризм секторының төмен бəсекеге қабілеттілігі;
- халықтың өмір сүру деңгейі мен əлеуметтік, демографиялық жағдайы;
- əлеуметтік жағдайға байланысты еңбекке қабілетті халық пен жастардың шет
елге кетуі;
- көрсетілетін сервис қызметтер сапасының төмендігі;
- білікті кадрлардың тапшылығы;
- инженерлік жəне əлеуметтік инфрақұрылым нысандармен қамтамасыз етудің төмен
деңгейі.
Орта Азия және Қазақстанның экономикалық аймақтарындағы туризм
маркетингінің SWOT анализі негізінде туризмді дамытудың стратегиялық
жоспары айқындалды:
- Аймақтардың туризм ортасын жақсартуға, аумақтың заманауи қонақжайлылық
индустриясын дамыту;
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– қосымша туристік өнімді жылжыту арқылы маусымдық факторды тегістеу;
– аумақтың туристік ағынын арттыру үшін əлемдік инвестицияларды тарту;
- заманауи туризм инфрақұрылымын қалыптастыру;
– қызмет көрсету сапасын арттыру арқылы өңірлерге шетелдік туристерді тарту.
– аумақтың туристік-рекреациялық əлеуетін сақтау;
- аймақтық туризмнің ішкі жүйесін дамыту жəне жергілікті тұрғындарды қызмет көрсету
саласына жұмысқа тарту арқылы туристер ағынын арттыру;
– жоғары білім жəне орта кəсіптік білім беру саласында туризм жəне қонақжайлылық
индустриясында жұмыс істеу үшін білікті кадрларды даярлау, туристік топтарды жол
көрсететін волонтерлік курстар құру;
– инженерлік жəне əлеуметтік инфрақұрылым нысандарын нығайту жəне жаңғырту.
- Туризмді дамыту бағытындағы заңнамалық базаны дамыту, əрбір аймақты өз
ерекшеліктері мен ректреациялық ресурстары, туристік əлеуетіне байланысты туристік
орталық ретінде қаржылық қолдау арқылы аймақта белсенді туристік саясатты
қалыптастыру;
- туризмнен түсетін кірісті, оның ішінде жанама əсер ету арқылы ұлғайту мақсатында
аумақтың ішкі туризмін дамыту;
– Қаақстанның əрбір аймағының жергілікті əкімшілігімен туризмнің жай-күйі мен
дамуын бақылау жүйесін əзірлеу.
- пайдаланылмаған əлеуетті, мүмкіндіктерді зерттеу жəне оңтайлы тарту үшін туристік
аймақтың даму перспективаларын айқындау;
- аймақтық маркетингтің ең тиімді əдістері мен құралдарын іздеу жəне қолдану;
- ең көп табыс əкелетін қызметтердің инновациялық түрлерін анықтау;
-мақсатты аудиторияның қызығушылығы жəне олардың көлемін анықтау.
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PESTILE анализі
Саяси талдау
Орта Азия мен Қазақстанның географиялық тұрғыдан бір біріне жақын
орналасуы мемлекеттердің қауіпсіздігі мен тұтастығы үшін геосаяси маңызды. Сонымен
бірге мемлекеттердің өзара экономикалық, əлеуметтік байланыс орнатуы мен бір- біріне
жетуі тиімді. Орта Азия мен Қазақстанның Еуразияның орталығында орналасуы
халықаралық байланыс көзі ретінде маңызды роль атқарады. Орта Азия мен Қазақстан
Еуропа мен Азия арасындағы экономикалық байланыстардың ірге тасы болу əлеуеті бар.
Орталық Азиядағы ең ірі жол желісінің орналасуы геосаяси жəне халық тығыздығының
артуы мəселесін шешу үшін маңызды.
Экономикалық талдау
Экономикалық тұрғыдан Орта Азия мен Қазақстан экономикалық Орталық Азиядағы
эконмикалық аймақтың дамуына айтарлықтай əсер етті. Орталық Азия экономикасының
қарқынды дамуы Орта Азия жəне Қазақстан мемлекеттерінің экспорт өнімдерімен тікелей
байланысты. Орта Азия және Қазақстан Орталық Азиядағы саяси, экономикалық жəне
мəдени орталығы ғана емес, дипломатияның, бітімгершілік пен халықаралық дамудың
басты орталығына айналды. Халықаралық деңгейдегі экономикалық, экологиялық, саяси,
ғылым, білімге байланысты кездесулер мен форумдар, саммиттер өтті.
Әлеуметтік талдау
Ежелден мəдени, тарихи орталығы болған Орта Азия жəне Қазақстан өркениет
орталығына айналуда. Халық саны артып жаңа сəулетшілердің туындыларымен заманауи
қалалар қалыптасуда. Əлемдік тарихқа үн қосқан тарихи қалалар саны артты.
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Қорытынды
Орталық Азия мен Қазақстанның туризм мүмкіншілігі 1980 жылы «КСРО-да ішкі
туризмді дамыту туралы» Концепсиясында есепке алынды. Қазақстан мен Орталық
Азияның ішкі жəне халықаралық туризмді дамыту: Ыстық көл, Бұхара, Самарқан, Хива,
Ташкент, Шахрисябз, Тау шаңғысы, Алматы емдеу сауықтыру орталықтарында
демалушылар санының артуы туризмнің дамуына əсер етті.
1994 жылы Бүкілəлемдік туристік ұйымы мен ЮНЕСКО Ташкентте мамандардың
кездесуі болды, бұл Ұлы Жібек жолының жандануы мен қайта өңдеу жұмыстарына
арналды. 1996 жылы 21 қазанда Ташкентте Азербайжан, Қазақстан, Қырғызстан,
Өзбекстан республикаларының президенттерінің қол қойған Декларациясы нəтижесінде
туризмді дамытудың жаңа баспалдағы болды.
Қазақстан Республикасы Президентінің « Түркі тілдер мемлекеттер басшыларының
Ташкент Декларациясын» жүзеге асыру, ЮНЕСКО жобасы жəне Бүкілəлемдік туристік
ұйымының Қазақстан республикасында Жібек жолы туризмінің инфрақұрылымын
дамыту туралы № 3476 1997 жылғы 30 сəуірдегі бұйрығымен туристік қызметтің жəне
материалдық-техникалық базасын өркенде-тудің анық жобасы белгіленді.
Қазақстан Үкіметінің қарарына Ташкент Декларациясын жүзеге асыру, ЮНЕСКО
жобасы жəне Бүкілəлемдік туристік ұйымының Қазақстан Республикасында Жібек
жолының инфрақұрылымын нығайту туралы № 1067 1997 жылы 7 шілдеде жоспары
талқыланды.
Соңғы уақытта заманауи интернет-технологияларды (веб-сайттар, əлеуметтік
желілер) пайдалану туризмдегі бəсекелестік артықшылықтың шешуші факторына
айналды. Осыған орай Орта Азия мен Қазақстанда кешенді туризмді дамыту мəселелерін
жандандыру арқылы үлкен кластерлік жобаларды құруы керек.
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METHODS OF ENVIRONMENTAL EDUCATION IN THE TEACHING
OF CHEMISTRY
Sadykova Mariyash
Chemistry teacher
Kordai district of Zhambyl region
Dr.Kabiyeva Gulnar
Dr.Sadykova Damezhan
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Abstract
People have contributed to the formation of ecological conditions by overusing natural resources
to meet their needs. As a result, the protection of natural resources and the environment has
become a pressing issue for the peoples of the world. The necessity of solving environmental
problems through education and the formation of environmental consciousness in the field of
environmental protection and improvement has been identified. In this regard, it is necessary to
include environmental education in all curricula, the formation of environmental consciousness,
consciousness and responsible and rational attitude of young people to nature by obtaining the
necessary information related to the protection and improvement of the environment. In this
direction, issues of environmental education and upbringing in the teaching of natural sciences
in a general education school are covered. Natural sciences play an important role in
environmental education and upbringing. To teach students to respect nature through the study
of chemistry, to prevent air, water and soil pollution associated with the development of the
chemical industry, to know the advantages and disadvantages of using mineral fertilizers, plant
protection products, to determine the negative effects of chemicals on human health and the
environment.
Key words: Chemistry, ecology, pesticides, heavy metals, curriculum, methods.
Қазіргі кезеңде қоғамның алдында экологиялық тəрбие мен білім беру өзекті мəселеге
айналды. Ресейдің ғалымы А.Яблоков: «Адамдардың экологиялық білім алуының жаңа
сатысы керек. Адамның білім мен тәрбие алудың өн бойында оқу балабақшадан жоғарғы
оқу орынға қойылуы қажет» деп экологиялық білім беру проблемасын шешудің
жолдарын айқындап берді. Қазіргі уақытта білім беру салалрында экологиялық үздіксіз
білім беру міндет етіп қойылды. Бұл міндетті білім беру бағдарламасында бекітілген.
Көптеген шет елдердегі оқу жүйесінің экологиялық білім беру əр түрлі пəндерді оқытуда
сыныптағы оқушылардың білім деңгейлеріне, жас ерекшеліктеріне, өмір тəжірбелеріне
байланыстырып кіріккен (интегралдық) пəндер негізінде білім беру мəселелері қолға
алынған. Мысалы, АҚШ – та жалпы білім беретін коледждерінде педагогикалық
ұжымының таңдап алуына орай міндетті түрде оқытылатын бес түрлі экологиялық
кіріккен пəндер оқытылады.
Экология ғылымы – табиғат қорғау ғылымының негізгі бастау бұлағы. Табиғат
қорғау ғылымының негізгі бастау бұлағы. Сонғы кезде, экология жеке ғылым
тұрғысынан қарастырып жүр. Сондықтан, экологиялық əртүрлі мəселелер жаратылыстану
ғылымына енетін пəндердің барлығын да қамтиды. Мысалы, биологиялық пəндер
бойынша тірі оргенизім, организідердің əртүрлілігі, өсіп – көбеюі, жер бетінде таралуы,
организдердің шығу тегі, селекция, генетика туралы зерттесе, ал география сабағында
географиялық қабатты тиімді пайдалану мен қорғау, геологиялық орта жəне геожүйе,
табиғи кешенге адамдардың шаруашылық қызыметтеріне тигізетін əсері, химия ғылымы

978

VII. INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
April 22-24, 2022, Antalya, Türkiye

бойынша

химиялық

өнімдердің

қоршаған

ортаға

тигізетін

əсерін

зерттейді.

Химия пəнінен экологиялық білім берудің негізгі міндеттердің бірі – табиғатты аялай білуге баулу,
химияны жəне химия өнеркəсібін өркендетуге байланысты ауаның, судың жəне топырақтың ластануын
болдырмау. Минералды тыңайтқыштардың, өсімдіктерді қорғайтын заттарды пайдаланудың тиімді
жəне тиімсіз жақтарын білу. Соңғы кезге дейін химияны кілең мадақтайтын сыңаржақтылықты қойып,
оның табиғатқа, ағзаға жəне адамның денсаулығына тигізетін əсері жөнінде екі жақты ақиқат пікір
тудыру. Химия сабақтарындағы «Оттегі», «Ауа жəне оның құрамы», «Мұнай өнеркəсібі»

«Отын энергетика», «Минералды тыңайтқыштар», «Мұнай өндіру» т.б.тақырыптарын
қарастырғанда жалпы біліммен бірге оқушыларға міндетті түрде экологиялық білім мен
тəрбие беріледі.
Экологиялық білім беру баланың табиғатқа сүйіспеншілігі мен қамқорлығын
арттырып, игерген білімді дұрыс қолдана білуге мүмкіндік туғызады. Экологиялық
сауатсыздықтың нəтижесінде табиғат, оның қорлары, жалпы қоғам зор шығынға
ұшырауда. Химия пəнін оқытуда əрбір сыныптағы тақырыптарға байланысты күнделікті
өмірмен байланыстырып экологиялық білім мен тəрбие беру қоршаған ортаны
қорғау,табиғат ресурстарын қорғау, табиғат байлықтарын ұқыпты пайдалану, химия
өнеркəсібін дамытуда табиғатты қорғау жұмыстарын жандандыру мəселелері қамтылуы
тиіс. Əрбір пəн бойынша Мектеп оқушыларына өлкетану материалдарын пайдаланып
экологиялық білім мен тəрбие берудің өзіндік міндеттері бар. Бұл міндеттер оқушылардың
өмірге, қоршаған ортаға деген көзқарасын қалыптастыруды жүзеге асыруға мүмкіндік
береді.
Химия пəнін оқытуда өлкетану материалдарын пайдаланып білім берудің міндеттері:
Білімділік міндеттері:
– туған өлкенің табиғи ортасының алуан түрлілігі жайлы көзқарас қалыптастыру;
– тірі табиғат нысандары мен құбылыстардың бір-біріне тəуелділігін, байланысын,
табиғат заңдарын оқып-білу;
– биология, география, химия, физика сабақтарында алынған білімді өмірлік тəжірибеде
қолдана білу;
– табиғатқа дұрыс қарау нормаларын меңгерту;
– алынған білімді қазіргі кездегі экологиялық проблемаларды шешу барысында қолдана
білу;
– қажетті ақпаратты іріктеу дағдысын меңгеру.
Тәрбиелік міндеттері:
– өзінің туған өлкесіне, туған елі Қазақстанға деген патриоттық сезімін, сүйіспеншілігін
тəрбиелеу;
– экологиялық мəдениет қалыптастыру;
– патриоттық жəне эстетикалық, сонымен қатар табиғат алдында жауапкершілік сезімін
тəрбиелеу;
– ұжымда бірігіп жұмыс істеу, бір-біріне көмектесу, қолпаштау сезімдерін тəрбиелеу;
Дамытушылық міндеттері:
– күнделікті өмірде өлкетанушылық білім мен біліктілікті қолдана алу, жергілікті жердегі
туындайтын проблемаларды шешуде өзінің орнын білу дағдысын қалыптастыру;
– туған өлкесінің өмірін жетілдіруге үлес қосуға деген ұмтылысты дамыту .
Зерттеушілік міндеттер:
– қоршаған ортаның ластану деңгейін анықтау жəне туған аймақтың экологиялық
жағдайын жақсарту бойынша ұсыныстар əзірлеу;
– логикалық ойлау қабілетін дамыту арқылы, проблема қою жəне оны шешудің жолдарын
іздеу;
– оқығанды, танығанды, түсініксіз жағдайларды, мəліметтерді өз шығармашылығында
көрсете білу;
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– ізденіс арқылы таныс емес, белгісіз, түсініксіз құбылыстарды тануға, білуге, түсінуге
ұмтылу.
Химия пәндерінің мазмұнындағы өлкетануды сипаттайтын ерекшеліктер:
– химиялық өлкетану (ауыз суының сапасы, ауаның ластануы, жергілікті жердегі тау-кен
өнеркəсіптері, ауыр өнеркəсіп, жеңіл өнеркəсіп, химия өнеркəсібі т.б.);
Қорытынды
Эколгиялық білім беруде барлық жаратылыстану жəне қоғамдық ғылымдар білімдері
байланыстары меңгерілуі тиіс. Мұндай білім тіршілік ету стратегиясына ғана емес,
сонымен бірге арнайы ортада адам тіршіліктің сапасына жақсаруына да үлес қосады.
Əрбір пəн бойынша экологиялық білім мен тəрбие беру қоршаған ортаның сақталуына,
табиғат
жəне
қоғамдық
компоненттерінің
жақсаруына,
адамдардың
тіршілік жағдайларының жақсаруына əсер етеді.
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Abstract
Kazakhstan is a region rich in historical monuments and cultural heritage. Historical monuments,
domes, museums, historical cities and archaeological sites of the country play an important role
in the development of tourism as objects with high potential. Despite the development of the
tourism business in Kazakhstan, our historical and cultural heritage is little covered, as a result,
domestic tourism is declining, which contributes to the predominance of foreign tourism.
Несмотря на то, что в Казахстане издавна проходит Великий шелковый путь,
соединяющий Китай и Европу, важно, чтобы исторические объекты страны оставались
неизвестными в направлении внутреннего и зарубежного туризма. In this regard, the issues
of identifying the potential of the historical and cultural heritage of Kazakhstan, determining their
historical significance and features, developing our historical and cultural heritage, promoting
our national identity at the global level, using projects to revive historical and educational tourism
are being addressed.
Keywords: historical and educational tourism, mound, archaeological sites, museum, dome,
mausoleum, tourism.

Тарихи - мəдени
мұралар экологиялық
танымдық бағыттағы туризм түрі.
Оған тарихи ескерткіштер, мүсіндер, мұражайлар, тарихи ғимараттар, ежелгі қалалар
мен елді-мекендер жатады. Əрбір тарихи орын мен мұралардың өзіндік ерекшеліктері
мен мəдениеті, өркениеті айқындалады.
Тарихи-мəдени ескерткіштер;
- археологиялық ескерткіштер;
- табиғи ескерткіштер;
- тарихи қалалар, елді-мекендер;
- мұражай, театр, өнер орталықтары;
- ғылыми жəне техникалық кешендер;
Мəдени архитектуралық ескерткіштер –б.з.д біршама ежелгі ескерткіштер. Оларға
мешіттер, храмдар,шіркеулер, ғибадатханалар жатады. Қазіргі кезде діни бағыттағы
ескерткіштердің маңыздылығы адамдар діни тəуап ету, экскурсиялық, мемлекеттің
мəдени нысаны ретінде өнер жəне құрылыс архитектурасын тану мақсатында саяхат
жасайды.Архитектуралық ескерткіштер –б.з.д сақталған ғимараттар, театр, кітапханалар,
ғимараттар, архитектуралық ескерткіштер.Археологиялық ескерткіштерге қорған,
суреттер, ежелгі тас мүсіндер, кен орындары, ежелгі қала орындары.Этнографиялық
ескерткіштер-этнографиялық жəдігерлер,тарихи
жəне
өлкетану
мұражайлары,
ұлттық
ерекшеліктер мен салт-дəстүрі сақталған орындар, яғни ұлттық
болмысты айқындайтын əрбір аймаққа байланысты əдет-ғұрыптарды қамтиды. Халық
қолөнері- халықтардың ежелгі қолдан жасалған қолөнері, құрал-саймандары, өнер
бұйымдары жатады.
Тарихи-археологиялық ескерткіштердің туристік – экскурсиялық саяхаттардағы
орны ерекше. Археологиялық ескерткіштердің кез-келген нысандары туристік-экскурсия
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жұмыстарында маңызды орын алады. Соның ішінде Жетісудағы Сақ қорғандары, Талхиз
қалашығы, Оңтүстік Қазақстандағы Отырар, Сайрам, Батыс Қазақстандағы Сарайшық,
т.б. көне қалалардың орнына туристердің қызығушылығы мол. Археологиялық-тарихи
ескерткіштердің қазірге дейін жеткен нысандарының ішінде қорғандар мен мазарлардың
маңызы зор. Қола дəуір ескерткіштеріне жартастағы петроглифтерді атауға болады.
Оларға əйгілі бірегей ғибадатханалар: Аңырақай тауының Таңбалы сайындағы, Көксу
өзеніндегі Ешкіөлмес ғибадатханасы, сондай-ақ Шолақ, Кіндіктас, Баянжүрек
тауларындағы тастағы суреттер жатады. Біздің дəуірімізге дейінгі 6 – 3 ғасырлардан
қалған сақ қорғандары, Бесшатыр қорымындағы жерлеу камерасы жəне сақ əскері киімін
киген “Алтын адам”, 2001 – 2002 жылдары Шығыс Қазақстан облысы Қатонқарағай
ауданының Бергіел (Берел) қорғанында табылған “Сақ патшайымы” археол туристік
нысандарға жатады. Ортағасырлық Түркістан, Отырар, Тұрбай, Құлан, Мерке, Талхиз,
Жаркент қалалары, т.б. елді мекендер қазіргі туристік нысандар болып табылады. Қазақ
даласы қаншама ғасырлық тарихи шежіреге бай өлке. Оңтүстіктегі тарихи қалалар
Отырар, Тараз, Аққорған, Құлан, Қарнақ, Аркук, Баласағұн, Құмқент, Мерке, Сауран,
Сарайшық, Созақ, Талғар, Сығанақ, Түркістан, Ұлы Жібек жолы, тарихи шежіреге бай
кесенелер Қожа Ахмет Иасауи, Домалақ ене, Арыстан – баб, Айша Бибі, Бабаджа – қатын,
Баба –Ата, Қошқар Ата, Қожа Толығ, Қарахан, Көккесене, Бесік тас, Ақыртас,
Ақсүмбе мұнарасы, Аққорған, «Алтын адам», орны, Күлтөбе, орталықтағы Жошы хан
кесенесі, Аяққамыр күмбезі, Алаша хан кесенесі, батыстағы Шақпақ - Ата кесенесі,
Шопан – Ата, Ерсары қайрағы, Есен – Ата қорымы, Сұлтанепе орны, Асан қамалы, Белеулі
керуен сарайы, Сислем – Ата қорымы, Бекет – Ата, Құрманалы əулие, Ұзынбас қамалы,
Көне, Қашаған, Артық, Ағатай, Бейсенбай, Айтман, Шойынбай, Көне, Өрнекті, Үстірт,
Нұрберген Қалышұлы, Омар күмбездері, Құлыптастар, Жұбан тамы, Сағана тамы,
Асанқожа Нұрмұхамедтің сағана тамы, Долы апа, Қарағышты - əулие, Жамбауыл, Сейсем
– Ата, Бейнеу, Қамысбай, Масат Ата қорымдары мен Сандықтам, ескерткіштер мен 360
əулие күмбездері, Шығыстағы Қозы Көрпеш – Баян сұлу, Абай Құнанбайұлы, Шоқан
Уалиханов, тарихи ескерткіштер мен күмбездер, солтүстіктегі тарихи шежіреге толы
табиғат ескерткіштері Оқжетпес, Жұмбақ тас, Жалмауыз кемпір, Ұйқыдағы ару, Биші
орман, Жасыбай көлі т.б. мен тарихи орындар басқа жерде кездеспейтін өздеріне тəн
қайталанбас қасиетке, тарихқа бай екендігі айқын. Еліміздегі тарихи – мəдени
мұраларымызды қайта қалпына келтіру, жаңа заманға лайықты архитектуралық
эстетикалық талғамға сəйкес жаңарту, туристердің демалыс, тынығу, саяхаттау
жұмыстарын, ұйымдастыратын экотуристік қызмет көрсету кешенін дамыту үшін
жарнама жұмыстарын жүргізу, тарихи құндылықтарымыз туралы ақпарат жұмыстарын
жандандыру, еліміздің тарихи – құнды естеліктері, шежірелері туралы білімдерін
жетілдіру, патриоттық тəрбие беру арқылы экотуризмді дамыту жұмыстары жаңарту
қажет. Тарихи – мəдени мұраларымыз ерекше қорғауға алынып, танымдық, діни, іскерлік
мақсатта пайдалануымыз қажет.
Тарихи қалалар - Қазақстандағы тарихи қалалар II - XVI ғасырға дейінгі Азия мен
Еуропаны, Батыс пен Шығысты жалғастыратын көпір Ұлы Жібек жолының пайда
болуымен қалыптасты. Еуропа мен Азия арасындағы сауда, керуен жолдарының пайда
болуымен
жол
тораптарында
қалашықтар,
саудагер,
көпестер
демалып,
тынығатын орындар қалыптасты жəне олар ірі қала орталықтарына айналды. Атап айтсақ
оңтүстіктегі Отырар, Тараз, Аққорған, Құлан, Қарнақ, Аркук, Баласағұн, Құмқент,
Мерке, Сауран, Сарайшық, Созақ, Талғар, Сығанақ, Түркістан қалалары. Тарихи қалалар
қазіргі кезде еліміздің өткен ғасырлардағы тарихы мен мəдениетін, салт-дəстүрлері,
əдет-ғұрыптарын
өз
қойнауларына
сақтап
қалған
тарихи-мəдени
мұралар. Қазақстандағы тарихи-мəдени мұралардың ең маңызды бөлігі кесенелер.
Ғасырлар
бойы
ұрпақтан
ұрпаққа
аманат
болып
келе
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жатқан
тарихи
мұралардың
ішіндегі
кесенелердің
орны
ерекше.
Өйткені кесенелер, халқымыздың елім деп өткен ұлы тұлғалары мен қойнауына тарихи
оқиғалардың қыр-сырын сақтап келген
құнды тарихымыз бен
мəдени
құндылықтарымызды ашып көрсететін мəдени-тарихи мұралар.
Қорытынды
Қазақстандағы туристік бизнес, үлкен бағытта дамығандығына қарамастан, елдің табиғи
жəне мəдени ресурстарына нашар бағдарланғандығын атап өтпеуге болмайды. Осының
салдарынан отандық туризмнің төмендеп, шетелдік туризмнің басымдылық жасауына əсер
етуде. Қазақстан жері көне кездерден Қытай мен Еуропа арасындағы байланысты
қамтамасыз еткеніне жүз жыл бойы Ұлы Жібек жолы бойындағы көптеген тарихи
оқиғалардың куəгері болғандығына қарамастан, еліміздің туристік бағытта белгісіз болып
қалуы ойландырмай қоймайды. Қазқстандағы тарихи жəне мəдени мұраларды жандандыру
арқылы туризмді дамыту:
1.Туризм табысының ұлғаюына;

2.Тарихи құндылықтарымызды сақтап, қорғауға;
3.Туристік қызмет көрсету кешендерін ашу арқылы жұмыссыздық проблемасын
шешуге;
4.Халықаралық қатынастың нығаюына;
5.Бəсекеге қабілетті экономика мен мемлекетті дамыту үшін;
6.Шетелдік валютаның енгізілуі мен экспорт, импорт өнімдерін тасмалдауға;
7.Тарихи мұраларымыз арқылы халқымызды əлемге таныту; т.б. мүмкіншіліктерді
дамытуға əсер етеді. Сондықтан тарихи мұраларымыздың ректеациялық құндылықтарын
жандандыру үшін:
• Тарихи мұраларымызды эстетикалық талғамға сəйкестендіріп қайта жөндеуден
өткізу;
• архитектуралық көркемдігін əлемдік деңгейге жеткізу;
• туристік қызмет көрсету кешендерін дамыту;
• туризм мамандарын əлемдік стандартқа сəйкес даярлау;
• көлік тораптарын жақсарту, жөндеу жұмыстарын жасау;
• экологиялық жағдайын қалпына келтіру;
• елді-мекендердегі жергілікті халықтардың туризм саласы үшін білімін дамыту;
• жас ұрпақты тарихи құндылықтарды сақтауға баулу, тəрбие беру жұмыстары
қамтылуы тиіс;
• Ұлы Жібек жолында орналасқан тарихи қалалар мен жол тораптарындағы қызмет
көрсету кешендерін дамыту;
- жергілікті халықтың эстетикалық талғамы мен мəдениетін жоғарлату қажет
Пайдаланған əдебиеттер
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LEONARDO DA VİNCİ AND PHİLOSOPHY
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PHILOSOPHY, ART, CULTURE AND SCIENCE ASSOCIATION
Konaklar Mah., Akçam Sok. No: 32, Üst Kat, 34330 4.Levent / Beşiktaş, Istanbul / Turkey
2Lütfü

Abstract
Leonardo da Vinci is the universal genius symbolizing Renaissance in the eyes of many
historians. Among his works, thousands of page notes including scientific observations and
charts can be shown besides world famous painting tables. Leonardo da Vinci was a versatile
person, and he was a polymath: Painter, sculptor, engineer, architect, astronomer, geologist,
anatomist, aeronot, etc. Moreover, he was at the most outstanding level in all of them. They say
for Leonardo da Vinci in the West as: "He looks at science through the eyes of an artist and he
looks at art scientifically". Leonardo da Vinci has caused significant changes in human history,
is a person of art, science and thought. It is one of the unique geniuses not only for western
civilization but also for humanity. As one of the people who caused the terms such as renaissance,
humanism, enlightenment to be brought to humanity, Leonardo da Vinci brought many
innovations to the world of painting, science, engineering and our thinking with his skills. The
paintings and painting methods made by this great master who made many contributions in the
art of painting have inherited us as the greatest treasures in the history of art. He caused the birth
of the Renaissance with books and notebooks he wrote not only as a painting but also as a thinker.
Leonardo's conception of method leads to a certain understanding of the world, a new view of
man's place in the universe. He left thousands of pages of drawings and notes on art, science,
engineering and philosophical subjects.
Leonardo da Vinci also shed light on our world of thought. He ensured discussion of
philosophical issues in the academy named “Academia Leonardini Vinci”, which he founded in
Milan. In this study, not only the art, science and engineering aspects of Leonardo da Vinci, but
also the philosophical and "esoteric thinking" aspect of Leonardo da Vinci were tried to be
revealed. In this study, besides Leonardo da Vinci's art and engineering studies, mainly his
philosophical studies are discussed. The Leonardo da Vinci Academy he founded in Milan has
been tried to be explained. Especially his explanations on humanism and secularism are
explained.
Key words: Leonardo da Vinci, Philosophy, Academia Leonardini Vinci
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GROWTH AND YIELD EVALUATION OF SELECTED GENOTYPES OF CHILI
UNDER FAISALABAD CONDITIONS
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Saqib AYYUB1,
Muhammad HAMMAD1
2
Institute of Horticulture Sciences, University of Agriculture, Faisalabad, 38000, Pakistan
2*
Water Management Research Farm Renala Khurd-56150, Okara, Pakistan
Abstract
Various genotypes perform need to explore under changing climatic conditions. The objective
of this research was to find out suitable chili genotype for Faisalabad conditions. Nine varieties
of chili (HHP-085 F1, Hamna F1, Bahar, Veer Ji, HHP-091 A, and Sokhiya F1, D-803 F1, SV9736 HM, and Sky Red 2) were grown in trays in the glasshouse with three replications under
the Randomized Completely Block Design. Various attributes i.e., fruit pedicel length (cm),
number of fruits per plant, fruit length (cm), diameter (cm), firmness (lb), fruit fresh weight
(g), fruit dry weight (g), 100 seed weight (g), yield/plant (g), yield/plot (g) at the green stage
with biochemical parameters e.g., total soluble Solids (Brixo), titratable acidity (g/ L), vitamin
C (mg/ 100g), fruit pH. The application nutrients media and water were applied regularly. The
plants were harvested when 50 percent of plants reach maturity and different vegetative and
biochemical parameters were recorded. It was observed that cultivars (HHP-085 F1, Hamna
F1, Demre-8, Bahar, Doru-16, HHP-091 A, and Sokhiya F1) performed well in climatic
conditions of Faisalabad, while cultivars (D-803 F1, SV-9736 HM, and Sky Red 2) showed
poor performance in the same climatic conditions. So, vegetable breeders can further use
cultivars (HHP-085 F1, Hamna F1, Demre-8, Bahar, Doru-16, HHP-091 A, and Sokhiya F1)
and progressive farmers.
Keywords; chili, morphological, physiology, environment, genotypes
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OPTIMIZATION OF WATER DEPLETION LEVEL AND NUTRIENT
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3
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4
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Abstract
Citrus can behave differently at different water depletion levels, which can be evaluated
by various growth attributes. To study such changes present study was performed with kinnow
under different water depletion levels and fertilizer levels. The research was conducted on Water
Management Research Farm, Renala Khurd, Okara. Kinnow was given two water depletion
levels 10% and 15% along with four NPK fertilizer levels 100%, 75%, 50%, 75% of percent
recommended dose of fertilizer) of NPK were studied by using soluble fertilizers. Fertigation
was applied through drip irrigation according to the schedule derived through Crop Watt. A
highly significant performance was observed. Kinnow plants showed significant results
regarding plant canopy, plant height, the average weight of fruits, weight of large size fruits,
weight of medium size, weight of small size fruits, number of fruits per plant, number of small
fruits per plant, number of medium-size fruits per plant, and number of large size fruits per plant.
The maximum number of small-size fruits (120) was observed at 15% water depletion level with
25% NPK level, respectively. However, the minimum number of medium-size fruits (52) was
seen at 10% water depletion level with 75% of recommended NPK. The maximum number of
medium-size fruits (299) was observed at 15% water depletion level with 75% NPK level,
respectively. However, the minimum number of medium-size fruits (228) was seen at 10% water
depletion level with 50% of recommended NPK. The maximum number of large size fruits (242)
was observed at 10% water depletion level with 75% NPK level at par with the number of fruits
(241) at 10% water depletion level with 100% NPK at part with 15% water depletion level with
75% recommended level. However, the minimum number of large-size fruits (153) was seen at
10% water depletion level with 25% of recommended NPK.
Keywords; kinnow, crop water requirement, water depletion levels, fertilizer doses,
yield
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Özet
Ülkemizde ilk coronavirüs vakası 11 Mart 2020 tarihinde görülmeye başlamıştır. Aynı gün Dünya Sağlık
Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilmiş olup ilk tedbir olarak, Millî Eğitim Bakanlığının 12 Mart
2020 tarihinde alınan karar ile 16 Mart 2020 tarihinden itibaren okulların yüz yüze eğitimine ara
verilmiştir. Alınan karar gereğince okullarda uzaktan eğitime başlanmıştır.
Bu araştırmada, okul öncesi eğitimde uzaktan eğitim sonrası okul öncesi öğretmenlerinin yüz yüze
eğitime başlanmasından itibaren öğrencilerde öne çıkan belirgin davranışların tespitine yönelik
görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmada okula dönüş sürecinde 2021-20222 eğitim –
öğretim döneminde Muğla ili Menteşe ilçesinde bulunan 6 Anaokulunda görev yapmakta olan 20
anaokulu öğretmenin uzaktan eğitim dönüşü, öğrencilerde uyum sürecine bağlı olarak görülen
davranışları ve sebeplerinin tespiti amaçlanmıştır.
Bu süreci durum çalışmasıyla incelemek amacıyla araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı
yapılandırılmış görüşme formu uygulanarak öğretmenlerin görüşleri alınmıştır. Öğretmenlerden toplanan
veriler betimsel analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre genel olarak öğretmenlerin
uzaktan eğitim süreci sonrasında öğrencilerin okula ve okul kurallarına uyum sorunları yaşadığını,
etkinliklere katılımda isteksizlik ve tedirginlik gösterdiklerini ifade etmişlerdir. Ancak her durumda yüz
yüze eğitimin öğrencilerin sosyal yaşantıları için çok önemli olduğunu ve öğrencilerin okula
başlamalarının hayatlarını olumlu etkileyeceğini ifade etmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Anaokulu öğretmenleri, pandemi sonrası eğitim, uzaktan eğitim, yüz yüze
eğitim.
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ADAPTATION OF KINDERGARTEN STUDENTS AFTER CORONAVIRUS: CASE STUDY
Abstract
The first coronavirus case in our country started to be seen on March 11, 2020. It was declared as a
pandemic by the World Health Organization on the same day, and as a first precaution, face-to-face
education in schools was suspended as of 16 March 2020, with the decision taken by the Ministry of
National Education on 12 March 2020. In accordance with the decision taken, distance education started
in schools.

In this study, it is aimed to examine the opinions of pre-school teachers after distance education in
preschool education on the determination of prominent behaviors in students since the beginning of faceto-face education. In this study, it is aimed to determine the distance education return of 20 kindergarten
teachers, who are working in 6 Kindergartens in the Menteşe district of Muğla province, in the 202120222 academic year during the return to school, the behaviors and reasons seen in the students due to
the adaptation process.

In order to examine this process with a case study, teachers' opinions were taken by applying a semistructured interview form prepared by the researchers. The data collected from the teachers were analyzed
with the descriptive analysis method. According to the findings obtained, teachers generally stated that
after the distance education process, the students had problems in adapting to the school and school rules,
and showed reluctance and uneasiness in participating in the activities. However, in any case, they stated
that face-to-face education is very important for the social lives of students and that students' starting
school will affect their lives positively.

Keywords: Kindergarten teachers, post-pandemic education, distance education, face-to-face
education.
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SUSTAINABILITY: RECENT DEVELOPMENT IN CORPORATE GOVERNANCE IN
TURKEY
Dr. Öğr. Üye. İrem TORE
Kurum: Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi/Uluslararası Ticaret ve
Finans Bölümü
Orcid: https://orcid.org/0000-0002-2359-7685
Abstract
The corporate governance discourse in Turkey is inspired by the Anglo-Saxon law and
economics way of thinking, which mostly focuses on principal-agency issues. Thus, much
attention has been paid to the short-term maximization of returns to shareholders. However, the
current focus of the Turkish company law gives rise to a loophole that prevents the development
of sustainable business. The result of profit maximization focus is that corporations fail to
consider environmental and social issues and integrate them into their strategic planning. Indeed,
the company must fulfil a level of societal objectives.
Turkey has been made a great progress in regulatory framework of corporate governance since
the reformation of the Turkish Commercial Code in 2012. The Turkish government has
responded to fundamental corporate governance concerns via legislation and has seen the
transformative effect of the regulation, especially in the transparency and accountability. Yet,
corporate sustainability still remains to be addressed. In this context, the Sustainability Principles
Compliance Framework is prepared and put into effect by the Capital Markets Board of Turkey.
This study aims to investigate the legal basis for the integration of sustainability into corporate
governance principles of Turkey. It reveals the barriers to corporate sustainability and offers
complementary reform proposals. The amendment is useful, insofar as it feature as a starting
point in legislative initiatives. The argument this article puts forward is that in order for a better
compliance, the following points need to be adressed; reformulating the purpose of the company
in the company law, integrating corporate sustainability into the duties of the board of directors
and determining clear reporting and auditing standards.
Key words: Corporate Governance, Corporate Sustainability, Soft Law
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WORKSHOPS OUTDOORS: MEANS OF RESTORATION AMIDST COVID-19
ONLINE MODE
Ms Santa STOPNIECE
PhD of Intercultural Communication (dual citizen of Latvia and Finland)
Vice Dean of Foreign Affairs
Suzhou Polytechnic Institute of Agriculture (China)

Amidst global pandemic of COVID-19, online learning and teaching, video conferencing and
online meetings are oftentimes treated as the new normal (Pacheco, 2021). Students, tutors,
employees and supervisors are expected to accept it and perform as effectively as under face to
face situation (Peña et al., 2021). However, online mode sustained over periods of longer time,
e.g. several months, often results in decreased motivation, lesser ability to concentrate, and
general fatigue (Fuentes, 2020).
While exercise programs and other coping methods indoors are being suggested and made
available, there is still limited information available on best strategies to alleviate online learning
challenges (Barrot, Llenares & del Rosario, 2021). Learning outdoors, when possible and
relevant, would offer more comprehensive experience of inquiry and healing effects of
environment that offers deep replenishment (Elderedge, 2001; Franco, Shanahan & Fuller,
2017). While outdoors workshop method may not be possible to use under complete lockdown
measures, in many circumstances, it is still allowed to meet outdoors and in small groups. These
opportunities need to be actively explored and incorporated into learning and work schedule.
,

Showcasing the experience of Suzhou Polytechnic institute of Agriculture (China), this paper
explores the opportunities of outdoors workshops for replenishment amidst lengthy online
learning periods. Based on the analysis of the case involving reports and interviews with the
international students and tutors, this paper suggests wider use of outdoors workshop method as
an approach of maintaining motivation and experiencing the restorative effect of being in the
nature. These means of more humane experience could be relevant and creatively applied in a
variety of settings, learning situations, and disciplines.
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EFFECTIVENESS OF USING THE GRAPHICAL CAPABILITIES OF THE MATLAB
COMPUTER PROGRAM IN TEACHING MATHEMATICS
Kanibaykyzy Kundyzay
Candidate of pedagogical sciences, senior lecturer
mathematics
Korkyt Ata Kyzylorda University, Kazakhstan.
Abstract: Knowledge of methods and techniques of working with mathematical and practical
computer programs using information and communication technologies and computer software
and hardware complex facilitates the solution of mathematical problems accurate, accurate
results, etc. b. questions are studied.
Therefore, in order to form students ' educational interests, it is important to study subjects in
conjunction.
Mathematics is the king of Science with a deep history. I believe that in the future there will be
a lot of discoveries in this field of Science, and I am sure that I will also participate in making
these discoveries!
Key words: MatLab, operation, graphics, function, technology, communication,
program,algorithm.

МАТЕМАТИКАНЫ ОҚЫТУДА MATLAB КОМПЬЮТЕРЛІК
БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ГРАФИКАЛЫҚ МҮМКІНДІКТЕРІН
ҚОЛДАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ
Аңдатпа: Ақпараттық - коммуникациялық технологияларды жəне компьютерлік
бағдарламалық - техникалық кешенді технологияларды пайдаланып, математикалық жəне
тəжірибелік компьютерлік бағдарламалармен жұмыс жасау əдіс -тəсілдерін білу
математикалық есептердің шешімін дəл, нақты нəтиже алуды жеңілдетеді жəне т.б.
сұрақтар зерттеледі.
Сондықтан да, білім алушының білімдік қызығушылықтарын қалыптастыру
мақсатында пəндерді байланыстыра оқытудың маңызы ерекше.
Математика – тарихы терең ғылым патшасы. Болашақта бұл ғылым саласында
жаңалықтар көп болуына сенемін жəне өзім де сол жаңалықтарды жасауға ат
салысатыныма сенімдімін!
Кілт сөздер: MatLab, операция , графика, функция, технология, коммуникация,
программа, алгоритм.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГРАФИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРОГРАММЫ MATLAB ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ
Аннотация: Знание методов и приемов работы с математическими и практическими
компьютерными программами с использованием информационно - коммуникационных
технологий и компьютерного программно - технического комплекса облегчает решение
математических задач точные, точные результаты и т. д. вопросы изучаются.
Поэтому, в целях формирования образовательных интересов обучающегося, особое
значение имеет преподавание предметов в связях.
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Математика-король наук с глубокой историей. Уверен, что в будущем в этой науке будет
много открытий и я сам буду участвовать в создании этих открытий!
Ключевые слова: MatLab, операция , графика, функция, технология, коммуникация,
программа, алгоритм.

It is important to master this program, because information and communication
technologies have a huge impact on the formation of pedagogical and psychological conditions
that allow the future generation to get a comprehensive education, business and talent, creative
and free development. The future of Kazakhstan is in the hands of young people. Therefore,
every citizen of our country should fully master and implement innovative technologies in their
daily lives. Knowledge of information and Communication Technologies is an important factor
in the development of education reform. Knowledge of these systems makes it easier to get
accurate, accurate results, present them graphically, visualize reports, and so on.
The university should be able to effectively use the opportunities that arise in the
educational process, taking into account the following points: the future professional activity of
the Graduate, his ability to use a personal computer on a wide scale, mastering an expanded
software palette and hardware environment. It is noted that due to the necessity and sufficiency
of the computer mathematics system is fully integrated into the educational process, in the first
university, the computer mathematics system should be given a lot of attention in the first courses
of students, and only then can the computer mathematics system be used to test the results. In
this regard, it is characterized by the MatLab software and mathematical system for solving
computational mathematics and simulation modeling problems.
The MatLab package represents a computer environment for digital computing and
displaying the results obtained. It is an effective tool for digital analysis, matrix operations, and
time signal analysis. It can't be said that at present, any person does not use modeling techniques
to any extent in their field of activity. In particular, it is based on the management of various
industries and systems, i.e. decisions made on the basis of information received there. Currently,
computer modeling and analysis is a dynamically developing direction of information science
based on the use of simulation models and is widely used in the economy, industry, ecology,
Subsoil Use and other human-related industries.
Modeling of objects of different physical nature is one of the ways of scientific
knowledge, and the Basic Laws of the process of building models are studied in different sections
of theories of knowledge. The MatLab package represents a computer environment for digital
computing and displaying the results obtained. It is an effective tool for digital analysis, matrix
operations, and time signal analysis.
Typical applications of the MatLab package are universal numerical calculations, layout
of algorithms, analysis and synthesis of Automatic Control Systems, Statistics and digital signal
processing.
The concept of graphics gives a diagram of graphic objects with certain defined
properties. Despite the abundance of graphical commands, their syntax is simple and easy to
explain to beginners. Following the rule" from simple to complex", we first look at the graph
function as a variable, and then at the three-dimensional graph, special, animated, and descriptor
graphs.
In most cases, to analyze the results of the calculation, you will need to plot its graph. The
capabilities of the Matlab system are huge for this purpose. Also, to draw a graph, it is enough to
use one function here. In the process of constructing a graph, Matlab opens a special graph
window, where it draws the abscissa and ordinate axes, sees the values of arguments and
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functions, and builds a graph. You can draw multiple graphs on the same window, in different
colors, with different lines. You can also change the image, design it, and save it.
MatLab has huge capabilities for graphical representations of vectors and matrices, as
well as the ability to comment and print graphs.
The Plot function has different forms, depending on the parameters entered. For example,
plot(y) creates an alternating-length graph. Where y is their index. If two vectors are given as an
argument, then plot(x,y) creates a dependent graph of x and y. MatLab automatically sets its
own color for each graph (not performed only when the user changes it himself) and allows you
to distinguish the typed ones.
Allows you to add a curve to a graph with the Hold on command.
The Subplot function allows you to output a set of graphs in a single window (picture-1).
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1-сурет.
For example: y=sin(x) the graph of the function is given on the plane as follows: y=sin(x). 2picture.
>> x=0:pi/100:2^pi;
>> y=sin(x);
>> plot (x,y)
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2-сурет.
Where plot x,the y function draws a graph of y according to the values of x.
If you need to draw two or more graphs in the same window, we will use the plot function as
follows.
3-picture.
>> x=0:pi/100:2^pi;
>> y=sin(x);
>> z=cos(x);
>> plot (x,y,x,z);
995

3-сурет.
Another main problem when drawing graphs is their color and line types. Their transfer is
performed after x,y in the plot command. Plot (x,y,`c*`)
Special Matlab graphics are not functional relationships between variables, but are used
to visualize multi-digit aggregated data.
Another type of graphic representation of array elements is vertical lines with wheels at
the end. It is drawn using the stem(x,y) function. It is usually used to illustrate the results of
experiments. For example: stem graph of the arxinus function
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>> x=-1:0.1:1;
>> y=asin(x);
>> stem(x,y)
commands are drawn by. 4- picture.

4- picture. application of the stem function.
And the movement of a body along a certain trajectory is performed using the comet (Comet)
function, a dynamic visualization tool in MatLab. For example, the movement in a circle when t
changes from 0 to 20 can be shown as follows: >> t=10:0.1:20;
>> x=cos(t);
>> y=sin(t);
>> comet(x,y) drawn using the commands (5- picture)
996

5- picture. application of the comet function.
In conclusion, I would like every citizen of the country to have deep knowledge, intelligence,
fluency in modern technologies, and everyone can contribute to the development of the country.
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To do this, the teachers who teach them must be creative, inquisitive, and most importantly
hardworking, who are well versed in their subject, able to instill theory and practice in students.
Used literature:
1. "Mathematics and physics" journals. No. 3, 2002 zh. "Mathematics sabagynda computer
mumkindikterin paidalanu".
2. Dyakonov V. P. Wavelets. From theory to practice. Complete user manual. 2nd edition revised
and supplemented. - Moscow.: "SOLON-Press", 2004. - p. 400— - ISBN 5-98003-171-5.
3. Diakonov. P. MATLAB 6.0/6.1/6.5/6.5+ SP1 , Simulink 4/5. Signal and image processing.
Complete user manual. - Moscow.: "SOLON-Press", 2005. - p. 592— -ISBN 5-93003-158-8.
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COMPUTER SIMULATION: AN APPROACH FOR SUSTAINING JUNIOR
SECONDARY SCHOOL STUDENTS’ RETENTION IN MATHEMATICS
Egara, Felix O.,
Nzeadibe, Augustina C.,
Inweregbuh, Onyemauche. C.
Osakwe
, Ifeoma J.
Department of Science Education, University of Nigeria, Nsukka.
Abstract
This study considered the impact of employing computer simulation on student retention in
algebra. Two research questions and two hypotheses led the investigation. This study used a
quasi-experimental design. The participants in this study were 2,520 JSS 2 students from Delta
State's Isoko North Education Zone. A group of fifty-four learners from two schools participated
in the study. Each school had two streams of JSS 2 classes, with the experimental and control
groups being assigned at random. The classes were taught by their regular mathematics teachers,
who also served as research assistants. Pretest, posttest, and post posttest (retention) were given
to both the experimental and control groups. The data for this study was collected using the
Algebra Achievement Test (AAT), which has a reliability value of 0.98. The acquired data was
analyzed using SPSS software. The mean and standard deviation were used to report the research
questions while the hypotheses were tested at .05 level of significance utilizing analysis of
covariance (ANCOVA). According to the data, students taught algebra using computer
simulation had considerably higher average retention scores than those taught using the
conventional method. The findings also revealed that there was no statistically significant
difference in mean retention scores between male and female students who were taught algebra
via computer simulation. The report made a few recommendations, one of which is that the
government should train and retrain mathematics teachers in the use of computer simulation
methods to help students retain mathematics concepts.
Keywords: Mathematics; Retention; Computer Simulation; Gender.
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TRADITIONAL NUTRITIONAL RECOMMENDATION FOR COVID-19 IN HOME
QUARANTINE IN SOUTH INDIA
Karthikeyan Elumalai ,
Karthickeyan Krishnan
Faculty of Pharmacy, Bharath Institute of Higher Education and Research, Selaiyur, Chennai600073, India.
Department of Pharmacy Practice, School of Pharmaceutical Sciences, Vels Institute of
Sciences, Technology and Advanced Studies, Chennai-600043, India.
Abstract
The study focused on the plant-based nourishments for improving the resistance of all age
bunches against COVID-19. The World Health Organization (WHO) announced the COVID-19
as a worldwide pandemic, while a great many contaminations and passing are accounted for day
by day. This article gives bits of knowledge about the properties of bioactive elements of
nourishments and spices for the help of the human resistant framework. There are a lot of
conventional food things that can expand the invulnerability with an extra advantage of some
antiviral properties. By the utilization of food plentiful in nutrient C, D, and E and bioactive
ingredients like turmeric, ginger, cinnamon, garlic, neem, amla, and probiotic yogurt and
minerals like zinc and magnesium these nourishments may expand resistance to control of
COVID-19. Taking everything into account the plant-based items assumes an essential part to
improve the insusceptibility against COVID-19.
1⁎

2

1

2

Individuals with a feeble safe framework will effectively get assaulted by Corona infection
(COVID-19) infection. World Health Organization (WHO) announced COVID-19 as pandemic
as it has been spreading to the vast majority of the nations throughout the World. The impact of
COVID-19 is serious in kids and old matured individuals, which may cause death. COVID-19 is
brought about by SARS Cov-2. Coronavirus was first seen in December 2019. After tainted with
COVID-19 influenza-like side effects begins in 5 to 6 days and sometimes it might take up to 14
days and different manifestations like sore throat, hack, windedness, fever, body torments are
observed. As there is no fix and no antibody exists to this COVID-19 we need to focus on the
insusceptible sponsor kicked the bucket.
Keywords
COVID-19; Vitamin; minerals; Reactive Oxygen Species; Vitamin C; Nutrients.
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METHODS OF SOCIAL WORK IN THE SPHERE OF PREVENTION AND
COUNTERACTION TO DOMESTIC VIOLENCE
Alina Solnyshkina
Assistant Professor of the Chair of social work of Faculty of medical
technologies of Diagnostics and Rehabilitation
(Oles Honchar Dnipro National University, Ukraine)
ORCID ID: https://orcid.org/ 0000-0002-5369-6350
Domestic violence – is a complicated and actual social problem.
In the sphere of prevention of domestic violence an author of article organized such
events and training for young people from the colleges and centers of professional education in
Dnipro region (Ukraine):
1). meetings with representatives of policy.
2). lectures with elements of brainstorming and discussion concerning types of domestic
violence.
3). competitions in creating and producing of social advertising.
4). trainings “STOP-violence” with psychological education.
All participants of these prevention events made exercise “Circle of violence” and
received contacts of non-governmental organizations, social services that work in the sphere of
counteraction of domestic violence.
In educational process of future social workers in the Chair of social work of faculty of
medical technologies of Diagnostics and Rehabilitation (Oles Honchar Dnipro National
University, Ukraine) practical components of social prevention of domestic violence are
included.
Students learned methods of social and psychological aid to the victims of domestic
violence. We discussed methods of social work in the shelters and centers of social protection
to the victims of the domestic violence.
Children are the most vulnerable in this situation and their need effective social
protection.
Students studied theory and practices of international experience and standards of
providing of social assistance to the victims of domestic violence.
An author of article shared experience of her personal work at the hot psychological line
“If the child is insulted”.
During 2021-2022 students learned methods of psychological correction of insulters and
offenders.
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THE STATE AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF TRANSPORT
SYSTEMS IN OPEN-PIT MINING
Akhmetkali Zh.M.
– Master student
of KarTU (gr. GDM-21-1), Kazakhstan
Scientific Head –
senior lecturer of KarTU, Kazakhstan
PhD, Ivadilinova D.T.
senior lecturer of KarTU, Kazakhstan
PhD, Mussin R. A.

The purpose of the work: To determine the degree of development of transport systems, to
highlight the prospects.
Research methodology: theory-mathematical, analysis, synthesis, comparison.
Relevance of the topic: Subsoil use is one of the most important aspects in the global
market, thus it can be argued that the rapid development of transport systems will only be an
advantage.
The novelty of the topic : the study of the state of transport systems using a new technique.
The object of the study is the "Kundyzdy" quarry.
Geographically mine "Kundyzdy " located in southeastern parts Mugojar at 190 km on the
southwest from named after "fifty years of October" deposit.
Administratively, the field is located in the Mugodzhar region Aktobe region of the
Republic of Kazakhstan, 130 km southeast of the city of Khromtau [1].
Transport transportation projected mine "Kundyzdy" provided on existing and designed
automobile roads.
Automobile transport performed in transit technological and auxiliary trucking mine [2].
The annual volume of technological cargo transportation of the mine by road transport (in
years peak load) given in table 1.
From the industrial area of the Kundyzdy mine to the industrial area GOK "50 years of
October" envisaged build driveway automotive road (separate design work)[3].
At the industrial area of the mine, the following types of on-site highways and congresses
(from parameters according to SNiP 2.05.07-91 "Industrial transport") [4]:
Technological roads with roadsides, with crushed stone coating, impregnated binders
materials:
• Ik And IIk categories (estimated automobile Kamatsu, 186 tonnes);
• IIIk categories (estimated automobile SAT, 91 tonnes);
• Iв categories (estimated automobile FOTON from trailer 65 tonnes);
1. Production and service IIIв, IVв categories, providing transportation auxiliary and
household goods, as well as the entrance of fire trucks, with roadsides, with crushed
stone coating, impregnated binders materials.
Statements of projected automotive roads and congresses given in table 2.
Table 1
Annual volume technological cargo transportation mine automobile transport

Name
transportation

Volume,
cargo thousand tonnes

Length
transportation, km

Departures –
destination
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1. Ore
• copper-zinc (2029
year )
• copper (2029 year )
2. Ore off-balance sheet
• copper-zinc (2017
year )
• copper (2017 year )
• sulfuric
sulfide
(2017 year )
3. Breed overburden
(2014 G)

4. Breed overburden
(2018 G)

5. Explosives (2018
year )
6. Other materials

1500
500

6.50
6.50

Career - crushing complex

812.10
202.50
829.50

4.40
4.40
4.40

22612.40

1.32

Career - dump overburden
breeds No. 1

24987.60

4.34

500

4.34

2450.30

3.54

5.524

8.14

3.046

5.80

Pit dump overburden
breeds No. 3
Career - crushing
complex ( warehouse crushed
stone )
Pit dump containing
breeds
Warehouse of explosives career
Base of explosives - sites

Career - warehouses
balance sheet ores

off-

Technological and auxiliary trucking carried out again acquired automotive transport [5].
For service and repair projected automotive roads provides for:
• equipment and mechanisms road repair services;
• periodic watering roadway parts career and on-site automotive roads (in summer time);
• clearing the carriageway of roads from snow and drifts in winter and scattering on
coverage bulk materials in ice period.
For the passage of surface waters through motor roads, reinforced concrete culverts pipes
diameter 0.75 - 1.25 m.
For dust suppression on the automobile roads provided watering water.
On the technological highways watering envisaged in daytime time across 2 hours, in
nocturnal time - 2 times in shift on the on-site automotive roads watering produced 2 times in
shift [6].

Table 2
Statements projected automotive roads and exits

1.

Name

category

Road No. 1

Ik
IIIk

distance, km
0.460
1.252

Width , m Type of covers
roadway curb

29.0
22.5

2.5
2.5

one
2
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2.

Road No. 2

Road No. 5

IIk
IIIk
IVk
IIIв
Iв
IIIв
IIIв

0.200
1.243
0.590
0.098
0.274
0.480
2.286

28.0
22.5
20.0
6.5
7.5
6.5
6.5

2.5
2.5
2.5
1.5
2.0
1.5
1.5

3
4
6
8
4
6
7

3.

Road No. 3

4.

Road No. 4

5.
6.

Road No. 6

IIIв

0.340

6.5

1.5

7

7.

Road No. 7

IVв

0.258

4.5

1.5

8

8.

Road No. 8

IVв

0.641

4.5

1.5

8

9.

Road No. 9

IVв

0.260

4.5

1.5

8

10. Road No. 10

Iв

1.673

7.5

2.0

4

11. Exit No. 1

Iк

0.422

29.0

2.5

3

12. Exit No. 2

Iк

0.243

29.0

2.5

3

13. Exit No. 3

Iк

0.165

29.0

2.5

3

14. Exit No. 4

IIк

0.254

28

2.5

1

15. Exit No. 5

IIIк

0.297

22.5

2.5

5

16. Exit No. 6

IIк

0.222

22.5

2.5

2

17. Exit No. 7

IVв

0.177

4.5

1.5

8

18. Exit No. 8

IVв

0.175

4.5

1.5

8

19. Exit No. 9

Iв

0.237

7.5

2.0

4

General length of roads

13.169

Conclusions: work in the transport system in quarries requires careful selection of
equipment and quality control of work.
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Abstract
The threats recorded from anthropogenic climate change recently demands urgent solution with
strategic action to combat the effects on the planet. Climate change is affecting the ecological
systems in various ways coupled with environmental threatening drives such as high ocean
acidification and atmospheric carbon dioxide concentrations. It causes severe environmental
degradation according to global reports. The effects are imminent on various sectors such as
effects on agricultures, human health and huge pressures on biosphere. Therefore, there is a
need to study the dynamics of ecosystems of these climate impacts and to subsequently figure
out major vulnerable aspects to address the issues. Moreover, effective management of
ecological systems with focus on mitigation and adaptation can as well help in addressing
climate change issues. The work also present effects of anthropogenic climate change on the
environment. It further examines the sustainable development goals on how its effective use
can be of help in dealing with anthropogenic climate change to attain sustainability through
systematic evaluation of the interaction between climate change and the biosphere. In
conclusion this conference paper present anthropogenic climate change, their effects, and
proposed solutions towards sustainable developments.
Keywords: Climate change, Effects, Anthropogenic, Environment, SDGs
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Abstract
Mitigation refers to measures to reduce the amount and speed of future climate change by
reducing emissions of greenhouse gases (GHGs) or by increasing their removal from the
atmosphere. Emission reduction measures include replacing conventional, CO2-emitting fossil
fuel energy technologies or systems with low- or zero-emissions ones (such as wind, solar,
nuclear, biofuels, fossil energy with carbon capture and storage, and energy efficiency
measures), as well as changing technologies and practices in order to lower emissions of other
GHGs such as methane, nitrous oxide, and hydrofluorocarbons. Measures that enhance the
removal of CO2 from the atmosphere include changing land-use and management practices to
store carbon in plants, trees, and soils; increasing ocean carbon storage through biological or
chemical means; capturing atmospheric CO2 through engineered chemical reactions and storing
it in geologic reservoirs; or converting terrestrial biomass into energy while capturing and
storing the CO2. The adoption of waste management approach is seen as of the strategic
pathways towards reducing greenhouse gas emissions. Therefore, this work reviews the
mitigation of global greenhouse gas emission using waste management method as a sustainable
approach.
Keywords: Mitigation, Greenhouse gas, Wastes, Management, Energy, Emissions
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At all times in its history, mankind has experienced significant trials: wars, crises, diseases,
man-made and other catastrophes that have affected a certain part of the world. Today, all over
the world, there is mental tension in society associated with the coronavirus pandemic, and we
Ukrainians are suffering from a full-scale war with Russia.
The mental health of the population is an indicator of the social processes taking place in
society, and crisis events expose and exacerbate the problems affecting the spiritual health of the
population. Today, the role of the mental factor in all spheres of society has grown rapidly, and
a comprehensive study of mental health has become extremely important. Mental health is
perhaps the most important component of a high level of quality of life, which allows a person
to consider their existence full and meaningful, helps to be an active and creative citizen of the
state. The high level of mental health of the population is an important factor in social cohesion,
productivity, social peace and environmental stability, which contributes to the growth of social
capital and economic development of society.
The general definition of health proposed by the World Health Organization (WHO)
includes a human condition in which: 1) preserved structural and functional characteristics of the
organism; 2) has a high ability to adapt to changes in the usual natural and social environment;
3) preserves the emotional and social well-being of man.
Speaking about criteria for psychological health S.D. Maksymenko [1] determines: the
formation of moral values of the individual to himself/herself, others, the world (trust, love), the
ability to cope with life's problems, resilience, ability to be effective, creative. He notes that the
constructive realization of a person's positive attitudes towards others creates a feeling of
happiness and spiritual peace. Psychologically healthy individuals are able to set goals, make
decisions.
Psychological determinants of harmonization of mental health are: positive thinking,
emotional resilience, tolerance to stressors, balance in relationships with other people.
So, mental health is a complex, multi-level education.
Personality-semantic and existential levels (spiritual health) are determined by the quality
of human semantic attitudes; the level of individual psychological (mental health) depends on a
person's ability to build adequate ways of realizing semantic aspirations, based on mental
functions (thinking, imagination, feelings, will); psychophysiological level (psychosomatic
health) is determined by the peculiarities of the internal, neurophysiological organization of
mental activity and physical condition of person. Psychological health is the basis of personal
stability and psychological immunity in situations of socio-economic, political, environmental,
etc. crises.
Today we deal with the COVID-19 coronavirus, with hostilities on the territory of
Ukraine. The main thing in these conditions is not to panic, but to be at peace, in prayer, to
maintain emotional balance, reflecting on your life, to rethink values, to find new meanings.
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Revealing the secret of the power of peace, O. Rainysh advises: “Try to calmly accept
everything that happens in life during the day. When something bad happens, you feel weak and
lose your composure. Accept it without reacting and watch what happens. Suddenly you will feel
a flow of energy that you have never felt before "[2].
Another aspect is information stress, which can be of two types: information deficiency
and information redundancy.
Both types of information stress have a significant negative impact on a person's
psychological health. In case of lack of information, the person is nervous, anxious, anxious. And
with information redundancy (especially with excessive information about terrible events,
influences, consequences) a person is seized by fear, the mind begins to perceive the entire
information flow uncritically, attention is focused on the "painful" problem, which certainly
exhausts mentally, promotes development painful rigidity (fixation on the problem), reduces
immunity.
Thus, in conditions of mental stress, it is necessary to make optimal use of information
resources: to obtain information from authoritative and reliable sources and in no case to "wind
up" yourself with unnecessary emotionally destructive information from TV news or social
networks.
An important way to harmonize the psychological health of the individual is to expand
consciousness. We should not focus only on a specific problem, but should expand
consciousness, arbitrarily by force of will switching negative thoughts to other equally important
life phenomena.
In this regard, it is worth mentioning the development of positive thinking and sanogenic
feelings (surprise, forgiveness, love).
Y. Pron notes that there are three main sections of positive psychology: the psychology
of "virtues"; psychology of subjective feelings of happiness (positive emotions - pleasure,
satisfaction with life, feelings of intimacy, constructive thoughts about yourself and your future,
optimism, confidence, full of energy, "vitality") and psychology of positive social institutions
(healthy family, free mass media, healthy workplace environment, healthy local social
communities) [3; 323].
To stimulate positive thinking, it is also advisable to use inspiring photos and positive
affirmations to improve your mood! This will help you adjust to positive thinking. Affirmations
can also be used to strengthen one's self-confidence and self-esteem [4].
The Center for Public Health of the Ministry of Health of Ukraine recommends "five
steps" to help improve mental health and well-being: Communicate with other people, be
physically active, continue to learn, help others, pay attention to your thoughts, emotions and
behavior
Thus, the areas of harmonization of psychological health of the individual in conditions
of mental stress in society, we include:
1. Always remember that all conditions of mental stress have a beginning, development,
crisis and decline.
2. During this period, the moral and spiritual qualities of the individual are actualized:
physically strong people will be able to help the weak (old, sick, children), save, facilitate their
participation.
3. The rhythm of life in conditions of mental stress slows down, a person can stop and
meet with themselves, their loved ones, think about their lives.
4. Do not panic, but be careful.
5. It is necessary to make optimal use of information resources: to obtain information
from authoritative and reliable sources and not to "wind up" yourself with unnecessary
emotionally destructive information from TV news or social networks.
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6. It is advisable to practice the expansion of consciousness, the development of positive
thinking and sanogenic feelings (surprise, forgiveness, love).
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Abstract
The purpose of this project was to create a new type of bun with its filings made from Bilimbi, a
tropical fruit, as an alternative snack for the community. Bilimbi grows abundantly in the region
but it is hardly consumed by the locals which causes the fruit to wither and rot as organic waste.
In addition, majority of the low-income families were hit hard by the pandemic as many farmers,
small business owners and employees lost their source of income and this resulted in extended
deprivation of nutrients as many could no longer afford to buy food. Thus, this project aimed to
create sauce out of this fruit and used it as fillings for buns since the locals are fond of eating
staple like rice or bread with spicy sauce known as “sambal”. Bilimbi grow wildly across the
country but it is rarely consumed by the community due to its lack of aesthetic appeal and its
limited economic value. However, the plant can serve as main source of food that provides
nutrients to the locals if they are introduced to a recipe on how it can be made into a snack that
costs little. In fact, it can boost the local economy if the community taps into it as a new ingredient
for food products that they sell. This research was conducted on a selected number of respondents
who sampled the buns with Bilimbi sauce as the fillings and rate these samples based on several
criteria including taste, aroma, texture, appearance and its nutritious content.
Keywords: bilimbi, sauce, buns, nutrients
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Abstract
The purpose of writing this paper is to discuss the cultural uniqueness of the Indonesian people,
through their customary inheritance laws which apply according to the cultural customs of their
respective communities. The discussion of this paper is about the inheritance position of girls
based on Bali customary law, which draws a father or patrilineal lineage, which stipulates that
all daughters do not inherit from their parents. What is the status of daughter’s inheritance under
customary law in Bali today? is the main problem that will be discussed in this paper. This study
uses a conceptual approach, which is associated with customary law norms in the life of
indigenous peoples in Bali. The data used is secondary data which will be processed qualitatively
and presented descriptively. The results show that Bali people are subject to their customary law
which uses the patrilineal family inheritance system, namely father line, where the position and
influence of men are more prominent than women. So it can be concluded that the female children
under the Balinese customary law do not inherit from the two parents because only males are
entitled to such inheritance, based on the lineage rules. However, in 2010, there was a major
change in customary inheritance law in Bali, based on the Decision of Majelis Utama Desa
Pakraman Bali (MUDP) Bali Number. 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010, dated 15 October
i2010, regarding Pasamuhan Agung III results MUDP Bali, that daughters in Bali have the right
to receive half rights after inheritance rights If there are conservation interests, but if their change
to another religion, don't have the right to inherit, only if their parents are sincere, usually they
will provide funds or volunteer provisions.
Key Words : Position of Daughters, Customary Inheritance law, Bali, Indonesia
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Abstract
The general objective of the study was to assess the role of auditors’ competency in public
expenditure management as evidenced by the Ethiopian ministry of finance (MOF) and public
procurement and property administration agency (PPPAA). The study used a mixed-methods
approach to collect qualitative and quantitative data using questionnaires and document analysis.
The respondents for the surveys were chosen using multistage sampling from the ministry of
finance and the public procurement and property administration agency. The analysis was
conducted using the SPSS and Process macro4. Andrew F. Hayes (2022) mediation analysis
technique. The result revealed that auditors’ competency has a significant direct effect on the
mediating variable audit quality and the dependent variable public expenditure management and
has a significant indirect effect through the mediating variable on public expenditure
management. The study established that auditors’ competency has a deterrent effect on the parties
involved in the expenditure management areas to work in line with legal frameworks. The
ministry and the agency should work hard to strengthen the competency of auditors through onthe-job and off-the-job training so that they can improve their public expenditure management.
Key words: Audit quality, competency, Public expenditure management, deterrent and
mediation
1. Introduction
The audit role has long been seen as an important aspect of government financial management,
and it is increasingly being seen as a tool for enhancing government performance. Auditing is a
broad term that encompasses a variety of tasks with varying goals (Diamond, 2002). The publicsector audit environment is one in which governments and other public-sector entities are
accountable for the use of resources acquired through taxation and other sources in providing
services to people and other beneficiaries (ISSAI, 2019).These organizations are responsible for
their management, performance, and resource consumption, both for those who supply the
resources and for those who rely on the services, including citizens. Public-sector auditing
contributes to the creation of favorable conditions and reinforces the expectation that publicsector entities and servants will carry out their duties effectively, efficiently, ethically, and in line
with existing laws and regulations. In general, public-sector auditing is the systematic process of
objectively gathering and assessing data to determine if information or actual situations meet
predetermined standards. Public-sector auditing is critical because it offers information and
independent and objective judgments about the stewardship and performance of public policies,
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programs, and operations to legislative and regulatory bodies, individuals in charge of
governance, and the general public.
1. Literature
2.1 Public Sector Audit
According to (Bourn, 2018), in many countries, public sector audits are a long-standing and
essential component of the accountability process. It is a democratically important activity that
aids in the improvement of government functioning. A public sector audit investigates the
government's economy, efficiency, and effectiveness. Audit institutions are increasingly being
required to defend their own operations and demonstrate their outcomes and successes,
particularly after substantial programs of public administration reform have been implemented
around the world. Public Sector auditing should be designed as a capable scheme that can be
used for checks and balances as well as fraud detection. Such schemes should assist government
auditors in uncovering corrupt activities and avoiding significant potential economic shortfalls
(Assakaf, 2018). The International Standards of Supreme Audit Institutions represent the
function of public sector auditing (ISSAIs). According to the ISSAI's Basic Principles of Public
Sector Auditing, all audits in the public sector have the same goals, but the precise aims and
outputs may vary depending on the kind of audit. However, there are four principles that govern
all audits in the public sector. First, public sector auditing delivers objective, unbiased, and
trustworthy information based on adequate and appropriate evidence about public institutions to
all prospective consumers. Second, it promotes accountability and transparency, resulting in
continual improvement and continued trust in the proper use of public funds and assets, as well
as public administration performance. Third, it enhances the constitutional arrangement's
efficacy of those entities. Finally, by offering knowledge, extensive analysis, and well-founded
recommendations for improvement, it generates incentives for change. Public sector auditing is
a key institutional structure in modern government governance, with the primary goal of
monitoring, ensuring, and assessing government accountability. Public sector auditing may
improve accountability and decrease abuse of authority and resources by monitoring the
functioning of government power, particularly how government funds are used. Public sector
auditing, according to many nations' governance standards, may play a unique role in preventing
corruption. Auditors, on the one hand, are adept at spotting falsified financial reporting, making
them useful in uncovering the underlying wrongdoing. On the other hand, the deterrent impact
of Public sector auditing may be amplified by making audit results public and holding individual
officials accountable (Lin, 2012). The value of Supreme Audit Institutions in improving public
financial management and governance is well acknowledged. Supreme Audit Institutions are an
important aspect of a country's financial oversight and accountability systems. They are
independent state agencies that conduct external audits of public sector organizations and are
thus one of the most important tasks in the formal system of financial accountability and public
sector governance. (Africa Development Bank and World Bank, 2010) As a result, strengthening
Supreme Audit Institutions can significantly boost government effectiveness.
2.2 Auditors’ Competency
Competency refers to an individual's ability to do a job or activity correctly based on their
educational level, professional experience, and the staff's commitment to continued professional
development. The competence of auditors influences the effectiveness of auditing in a company.
It improves the auditors' capacity to use a systematic and disciplined audit methodology to
increase the efficacy of IA. The IA office has a continual problem with poor technical staff
expertise and significant employee turnover, which limits its ability to deliver effective support
to management (Yismaw Dessalegn, et al. 2007).
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1. public sector auditors Independence
The audit role in organizations emerged from a need to seek further assurance from the execut
ive board and senior management on the efficacy and control of operations. Designing
appropriate risk management, control, and governance mechanisms is essentially the
responsibility of management. Auditing arose from an executive's desire for additional
assurance on the quality of these operations from a neutral and objective source. Auditing
contributes to the achievement of the organization's objectives in this way, and it has
subsequently been incorporated into many businesses' governance models (M.J.W. van Twist,
M. van der Steen, R.W.A. de Korte and A. Nuijten, 2015). The necessity for organizational
independence and impartiality, which can enable the audit activity to do work without
interference from any party for the audit assignment, is another component that may contribute
to a successful government audit activity. (Zulkifli.etal. 2014) internal audit independence and
objectivity apply to both assurance and consulting services provided to the company.
Independence and objectivity are strongly linked when the audit service is delivered free of
constraints that might jeopardize objectivity and with no major quality compromises.
2.4 Public expenditure
Governments, development agencies, and the general public have shown a significant increase
in interest in public expenditure concerns in recent years. Governments are becoming more
aware of the value of public spending as a vehicle for attaining their goals, notably in the area
of poverty reduction. Over the last three decades, countries with equal revenues and growth
have had quite varied effects on poverty. These disparities are due in part to inequalities in
governments' abilities to allocate resources to poor-supporting initiatives. This is exacerbated
by inconsistencies in the delivery of public services to the poor, particularly fundamental social
services. The answer does not always rest with spending allocations; the policy and institutional
framework for spending management and service delivery is frequently as important as, if not
more important than, spending allocations (DFID, 2001).
2.5 Public Expenditure Management
PEM has a tendency to promote three outcomes: aggregate fiscal discipline, allocative efficiency,
and operational efficiency. Aggregate fiscal discipline refers to the alignment of government
spending with total receipts (domestic revenues plus a sustainable level of foreign borrowing);
in other words, it implies maintaining government spending within reasonable bounds. To put it
another way, don't spend more than you can afford. Allocative efficiency, on the other hand,
relates to the alignment of budgetary allocations with strategic priorities: are budgetary resources
going to programs and activities that advance the country's strategic goals? Is the government
spending money on the "right" things, to put it another way? Finally, operational efficiency
relates to the delivery of public services at a fair cost and of acceptable quality. The question is
whether the country is receiving the best value for its money. The attainment of these goals is
hampered by a slew of underlying issues (Campos, 2001).
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Simple Mediation Model

1. Data analysis
Model: 4
Y: Public Expenditure Management
X: Auditors’ competency
M: Audit Quality
Sample
Size: 136
**************************************************************************
OUTCOME VARIABLE:
Audit Quality
Table 1. Model Summary
R
R-sq MSE F
df1
.2596 .0674 .0795 9.6817 1
Table 2. Model
coeff
se
t
p
Constant
2.9841 .2702 11.0440 .0000
Auditors’ competency .2202 .0708 3.1115 .0023
Standardized coefficients
coeff
Auditors competency
.2596
OUTCOME VARIABLE:
PEM
Table 3. Model Summary
R
R-sq MSE F
df1 df2 p
.7743 .5996 .0171 99.5707 2
133 .0000

df2 p
134 .0023
LLCI ULCI
2.4497 3.5185
.0802 .3601
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Table 4. Model
coeff
se
t
p
LLCI ULCI
Constant
1.3475 .1734 7.7719 .0000 1.0045 1.6904
Auditors’ competency .3502 .0340 10.2956 .0000 .2829 .4175
Audit Quality
.2666 .0401 6.6476 .0000 .1873 .3459
Table 5 Standardized coefficients
coeff
Auditors’ competency
.5850
Audit Quality
.3777
**********TOTAL, DIRECT, AND INDIRECT EFFECTS OF X ON Y *********
Table 6 Total effect of X on Y
Effect se
t
p
LLCI ULCI
.4089 .0378 10.8250 .0000 .3342 .4836
Table 7. Direct effect of X on Y
Effect se
t
p
LLCI ULCI
.3502 .0340 10.2956 .0000 .2829 .4175
Table 8. Indirect effect(s) of X on Y:
Effect BootSE BootLLCI BootULCI
Aud_Qua .0587 .0236
.0149
.1067

1016

********************* ANALYSIS NOTES AND ERRORS *********************
Level of confidence for all confidence intervals in output:
95.0000
Number of bootstrap samples for percentile bootstrap confidence intervals: 5000
1. Mediation Analysis
The study assessed the mediating role of Audit quality on the relationships between Auditors’
competency and Public expenditure management. The result revealed a significant indirect effect
of auditors’ competency on public expenditure management (0.0587, t=10.2956), Supporting H1.
Furthermore, the direct effect of Auditors’ competency on public expenditure management in the
presence of the mediator was also found significant (b=0.3502, p<0.001). Hence, Audit quality
partially mediated the relationship between auditors’ competency and public expenditure
management. It is a complementary mediation rather than a competitive mediation since both
direct and indirect effects have the same positive coefficients.
Table 9. Mediation analysis summary table
Relations
hip

Total Direct Eff Indire Confidence Interval tEffec ect
ct
Statisti
t
Effec
cs
t
Low
Upper Bo
er
und
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Bou
nd
Auditor
competen 0.408
cy->Audit 9
quality>Public
expenditu
re
managem
ent
(0.00
0)

0.502

0.058
7

.0149

0.1067

10.29
56

Partial
ation

Medi

(0.000)

1. Conclusion and recommendation
5.1 Conclusion
The study established that the better the audit quality of a government organization, the better its
public expenditure management. Even if there are different factors that affect the efficiency and
effectiveness of government expenditure management, auditors’ competency has a significant
influence on the parties who are involved in the public expenditure management aspects of
government activities by creating a deterrent effect to work in line with legal frameworks.
5.2 Recommendation
•

•
•

The Organizations should work hard to strengthen the competency of auditors through
on-the-job and off-the-job training so that they can improve their public expenditure
management.
According to the international audit standards, auditors should get at least 40 hours of
training annually so that they can perform their duties without any difficulties.
The organizations should work with stakeholders to create an opportunity for the auditors
to upgrade their knowledge and skills through training and development programs.
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ECONOMY IN THE DIGITAL ERA IN VIETNAM
Pham Thi Xuan Thao
Abstract
Digital Technologies are rapidly spreading, thereby affecting the way businesses run their
operations, and in the long run, transforming economic as well as social activities. The digital
era has significantly transformed our lives in unimaginable levels, bringing with it opportunities
to take advantage of as well as challenges to tackle. There is a significant contribution that a new
technology contributes towards achieving Sustainable Development Goals. There is need for
quick adaptation to the ever-changing technologies if we need technology to work for us.
Embracing new technologies enhances partnerships and globalization. There are implications of
the constantly emerging digital technologies in terms of value creation and capture. At present,
the digital economy is booming and is a critical force in the efforts towards sustainable and
consistent economic growth in countries across the world. Measuring the digital economic
development determines the extend to which the digital era has affected the economy in Vietnam
and other countries across the world.
1.0 Introduction
The current generation is marked with exciting technological advancements and innovations
every other day, and it is driving a transformative change; one evidence of this is the shift in
economic paradigms. The advanced technology is changing how everything works, and it seems
the future has come faster than expected. In the wake of COVID-19 pandemic, the world has
seen an acceleration of digital transformations with the latest advancements in artificial
intelligence and related innovations (United States Chamber of Commerce, 2016).
There are however certain implications that come with a rapid digital metamorphosis especially
on economies as well as public agendas. Technological advancements hold a great promise
alright, with new opportunities to create a better future. However, it also has its fair share of
challenges. One such challenge is the argument that it has slowed down the productivity level in
many economies in the past few years. This is because a change causes disruption, and there will
be winners and losers.
So, what exactly is Digital Economy? This is an activity that brings a lot of online connections
and interactions everyday among people, businesses, data and processes. There has to be a
connectivity before connectedness can happen. The interconnection has to be between people,
organizations, and machines that result from the internet. The digital economy has slowly
changed how businesses are structured and how they interact with each other, as well as how
clients get products and services.
Because of digital economy, there has been a shift in how businesses repackage themselves and
recreate the relationships between clients, workers and employers. Professor Walter Benne of the
University of St. Gallen in Switzerland states; “The aggressive use of data is transforming
business models, facilitating new products and services, creating new processes, generating
greater utility, and ushering in a new culture of management.”
1.2 Managing the Digital Revolution
The digital revolution brings about what scholars call the general-purpose technology; one that
continually transforms itself with the changing technology. Changes in technology are known to
bring long tern benefits like the invention of the steam engine, which was originally built to pump
water gave rise to railroads through its mechanical power. Digital development is transforming
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multiple economic sectors, from manufacturing and agriculture to trade, payment, transportation,
finance and education (Cameron A. et al, 2019). The following are some of the ways to manage
the ever-changing digital economy.
1. Be Adoptive and Adaptive
Technology may make work easier but they also tend to be disruptive. It literally disrupts the
normal way of life. A technological advancement almost automatically renders skills obsolete
because of its flexible and pervasive nature. The easy way out is to both adopt and adapt to the
new technology. A disruptive technology must first be adopted before society adapts to it. The
previous technology depended on generators, but today it depends on computers, internet and
digital platforms. However, growth outputs take time because the changes are rarely effected
immediately. Most times, there is need to take time to adapt to the new technology.
1. Have a long-term Strategy
technology is an important aspect in any economy, and it helps businesses stay in the competitive
edge. But constant change in tech is bound to bring frustration and sometimes confusion among
employees. Not every change in technology is beneficial for an economy, it is therefore important
to have a long-term strategy in regards to technology to minimize the confusion that constant
changes bring. There is need to have a tech roadmap with the necessary features and functions.
Instant adoption to new technology is not guaranteed, that’s why having a long-term strategy in
place is important. It also helps in notifying stakeholders of future directions and goals.
1. Business Innovation
Digital revolution is a perfect time to be innovative because most businesses have an online
presence. The internet therefore provides massive ways of being creative and innovative. The
only way to catch up with the ever-changing technology is to be innovative. ICT tools will help
streamline business processes and improve efficiency. Digital revolution also connects the world,
thus creating a platform to serve better.

1. Economics of a Digital Revolution
Digital revolution impacts everything; the economy, education, health, governance etc. A little
change in technology changes the society as a whole because a new system emerges.
•

Productivity has been increased by use of automation. Policies, however, should align
this productivity and also reflect in the profit that a company makes or the income of
workers. Automation may also lead to unemployment, a contentious issue that needs to
be addressed.

•

Everyone needs to benefit from any form of advancement in technology such that
economic growth is directly reflected in the income and living standards of all citizens.
An economy must never brag of operating in advanced technology when the life of its
citizens remains the same.

•

AI should be used to identify workers’ skillset and use this technology to enhance those
skills, and give workers an easy time in disseminating their duties.
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•

AI also allows a better work-flow, improves productivity and encourage promotions
based on merit.

•

Digital Revolution can contribute to a standardized level of economic benefit and security
of citizens.

2. How Technology helps the Economy
With the onset of the pandemic, there was a slowed growth and many countries have been looking
for ways to stimulate growth an bring back their economies to where it was pre-COVID. ICT is
a fast-growing industry and is the biggest enabler of innovation and creativity.
2.1 Job Creation
One of the largest employers and job creator is the ICT sector and it is expected to remain this
way for a while. In the US alone, ICT jobs have grown by 22% in 2020 thus creating numerous
job opportunities. In Australia, this sector creates up to 25,000 jobs yearly. In Vietnam, the ICT
industry’s annual growth between 2015-2019 according to a report by the Ministry of
Information and Communication was 26.1%. the global tech market experiences an annual
growth of 8% thus creating jobs, increased revenues and salaries and widening product range.
2.2 Improved GDP
Various reports indicate a positive effect of ICT on the growth of GDP in different countries
across the globe. In China, there was a 2.5% GDP growth due advancement in technology. In
Vietnam, technology has brought another transformation in the way of life. Thanks to the new
infrastructure, Vietnamese now find it easy to access the internet and propel the GDP growth.
2.3 Reshaping the Modern Workplace
With advanced technology, the workforce receives freedom to conduct business from anywhere
they are, either on demand or otherwise. Conference rooms are no longer a round table. A simple
log into an online conference room like Google Meet or Zoom is all that is required to initiate a
meeting.
2.4 Remote Manageability
Working remotely became a necessity when COVID-19 struck the world, but even before that,
technology enabled working remotely. A distributed workforce ensures that all devices receive
updates, whether they are within the office or remotely. Technology encourages smart remote
management and provides a chance for work to be done even when a worker is not able to make
it to the office thus maintaining the level of productivity.
2.5 Merged Reality
Technology adoption is a great way to give employees a chance to be more engaged in their
work. Virtual reality for instance, is no longer used in gaming alone. Researchers have predicted
a time when Virtual Reality and its variants like Augmented Reality will be used in the business
sector more than the gaming sector. Industries are already reaping the benefits of building 3D
visualization for the simple reason that it gives the freedom to move around without wires.
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3.0 The Future of Technology in Vietnam
Vietnam has a potential to be transformed using the new wave of digital technologies lime AI,
blockchain, and Internet of Things. This is the second report to analyze the potential of
Vietnamese innovation systems and examines the trends affecting the development of its digital
economy until 2045. The first report created by Vietnam Today gave a report on the state of the
digital economy.
3.1 How Vietnam Performs in key areas
There are various key areas that determine the performance of a given economy.
3.1.1 Connectivity
Vietnam citizens are currently enjoying high-speed internet that is affordable and is the fuel of
any economy. The government has made strides to ensure an increased reach of the internet from
zero to 64% of the population. Currently, there is need to get a large percentage of the population
connected to 4G.
3.1.2 Transactions
While majority of payments in Vietnam is still cash-based, a lot of people are slowly opening up
to cashless payment methods. World Bank’s Financial Inclusion Survey of 2018 indicates that
22% of Vietnam citizens have used digital payment methods and 41% adults have a bank account.
However, majority of the people still need to gain more trust in the cashless payment options.
3.1.3 Logistics
The cost of logistics in Vietnam is among the highest across the globe thus consuming about 25%
of the GDP. For growth of trade and commerce, there is need for a seamless logistics service.
There is a notable growth in logistics services including door-to-door delivery to meet the
growing demand. Vietnam is performing well in the Logistics Performance Index Ranking
Survey.
3.1.4 Labour Market
International Labor Organization (ILO) released a study that showed about 56% of employees in
Vietnam risk being displaced by technology in the next decade. It is now a crucial time for
Vietnam government to prepare its workforce for the next stage by encouraging skills
development. Policymakers need to understand the dynamics of the digital labor market and
encourage learning among the citizens.
With these challenges, Vietnam needs to look into the growth of its digital economy to benefit
all its citizens. The government needs to ensure a conducive environment for the participation of
all stakeholders. There is need to establish policies and regulations to protect internet users in
Vietnam. Vietnam has a cybersecurity law on data privacy to promote trust among internet users.
Expanding coverage is also in the pipeline to ensure every citizen has access to affordable and
high-speed internet. This will facilitate infrastructure and modernization in the country to be able
to meet the challenges of the digital age. Vietnam should broaden coverage to keep developing
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the whole economy. Vietnam is on the right track with the various initiatives to build a digital
government.
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ABSTRACT
Partial differential equations (PDEs) play important role in many physical problems occuring in
Sciences, Engineering and even non-science related fields. For example, the Poisson equation is
frequently employed in electromagnetism, fluid dynamics among others.
One common approach to solving PDEs is via discretization, leading to a system linear equations
for which iterative methods have been applied to solve the resulting linear systems. Over the last
few decades, development of iterative methods for the solution of partial differential equations
have gained traction as several iterative methods have been introduced.
In this study, we review the Parametric Reaccelerated Overrelaxation (PROR) method for
numerical solution of linear systems arising from the discretization of partial differential
equations. The PROR method is a three-parameter method proposed by Isah et al (2022) for
consistently ordered matrices. We carry out more analysis on the PROR method in order to
extend its applicability to other classes of matrices by investigating the convergence properties
of the PROR method for cases when the coefficient matrix of the linear system is L- Matix or
irreducible matrix with weak diagonal dominance. Numerical examples are considered to
validate the effectiveness of the PROR method for these classes of matrices.
Keywords: AOR, ROR, PROR, spectral radius, L-Matrix, irreducible matrix.
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ABSTRACT
Mental health is an inner condition that is always in a calm, safe and peaceful state, and efforts
to find inner peace can be done, among others, through self-adjustment by resignation (complete
surrender to God). Meanwhile, according to the understanding of medical science, mental health
is a condition that allows optimal physical, intellectual and emotional development of a person
and that development runs in harmony with the circumstances of others. The purpose of this
study is to describe the mental health conditions of adolescents during the Covid-19 pandemic
and practical ways that can be used as references to manage adolescent mental health for
optimizing online learning. Based on the results of a study of various journals on adolescent
mental health, it was found that the pandemic conditions and changes in learning methods had
the potential to disrupt the mental health of adolescents. To overcome this, adolescents need to
manage personal mental health with internal and external support, such as increasing spirituality,
doing healthy physical activities, forming positive thinking and feeling habits, and seeking
support from the school and professional help. Therefore UKK KSR Unit IAIN Pekalongan
wants to further optimize the mental health of adolescents to reduce excessive stress.
Keywords: Mental Health, Counseling, Guidance, Stress
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ATTITUDE OF GENERAL PEOPLE TOWARDS AIOT: A SEM BASED ANALYSIS
MODERATED BY NATIONALITY
Dr. Lovleen Gupta
Srishti Jain

Abstract
A human brain must evolve to survive in the competitive world. Likewise, the objects also have
to evolve to become smart objects to survive in the market. In other words, an object has to be
artificially intelligent and its processing ability must be efficient for establishing strong
connection with other systems over the internet. The present study focuses on comprehending
the attitude of Indian and foreign respondents with respect to the perceived risks and benefits in
association with artificial intelligence of things (AIoT). The uniqueness of the present study lies
in juxtaposing the attitude of the respondents by using nationality as the moderating variable. A
sophisticated methodology of structured equation modelling (SEM) has been adopted wherein
perceived risks has been measured by five constructs namely – security issues, violation of
privacy, ethical issues, employment issues and loss of expertise; perceived benefits has been
measured by five constructs namely – perceived ease of use, perceived usefulness, sense of
responsibility, AI identity, trust. Lastly, the attitude of the respondents has been measured by two
constructs namely – positive general attitude and negative general attitude. The study would be
of great importance to the innovators for comprehending the attitude of the respondents of their
respective target markets.
Keywords- Artificial intelligence, internet of things, perceived risks and benefits, Intelligent
systems
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ORTA ÜMUMTƏHSİL MƏKTƏBLƏRİNİN IX – XI SİNİFLƏRİNDƏ ŞİFAHİ XALQ
ƏDƏBİYYATI JANRLARININ ÖYRƏDİLMƏSİ.

Samirə Adəm qızı Əmrahova,
Cəlilabad rayon Göytəpə şəhər 1 nömrəli tam orta məktəbin Azərbaycan dili və ədəbiyyat
müəllimi, magistrant,
Açar sözlər: folklor, təlim, metodika, növ, janr.
Keywords: folklore, training, methodology, type, genre.
Orta ümumtəhsil məktəblərində tədris olunan ədəbiyyat fənninin çox böyük tərbiyələndirici,
inkişafetdirici əhəmiyyəti vardır. Demək olar ki, ədəbiyyatdan elə bir proqram mövzusu yoxdur
ki, orada nəzəriyyə məsələləri bu və ya digər dərəcədə özünü büruzə verməsin. Şagirdin bədii
ədəbiyyatla tanışlığı ailədən başlanır, sonra uşaq bağçasında, ibtidai siniflərdə davam etdirilir.
Şagird hələ məktəbə gəlməmiş eşitdiyi şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələri: təmsillər, nağıllar,
tapmacalar, saymacalar, düzgülər, yanıltmaclar s. vasitəsilə bədii əsər haqqında müəyyən
təsəvvürə malik olur. İbtidai siniflərdə bu təsəvvür genişləndirilir, əsərin müəllifi haqqında
yığcam məlumatlar verilir. Onlar şeir və nəsr dilinin fərqləndiyini müşahidə edirlər. Ədəbiyyat
nəzəriyyəsi üzrə bilik və bacarıqlar üzrə iş sinifdən sinfə keçdikcə sistemli şəkildə davam və
inkişaf etdirilir. V sinifdə məktəblilər bədii ədəbiyyatın söz sənəti olması, incəsənətin digər
növləri ilə bağlılığı, şifahi və yazılı ədəbiyyat haqqında biliklərə yiyələnir, müxtəlif janrlarda
əsərlər oxuyurlar. Əsərin ideya-məzmununun mənimsənilməsi zamanı yazıçının sənətkarlığı,
həyat hadisələrini obrazlı əks etdirməsi, ədəbi qəhrəman obrazı, təbiət təsvirləri bədii mətndə
məcazların əhəmiyyəti barədə ilkin təsəvvür yaradılır. IX-XI siniflərdə isə bu bilgilər daha da
dərinləşdirilir. Ədəbiyyat nəzəriyyəsi məktəbdə ədəbiyyat fənninin məzmununun tərkib
hissəsidir. Ədəbiyyat nəzəriyyəsi üzrə sistemli elmi biliklər şagirdlərin bədii əsərin ideya-bədii
məzmununu dərindən qavraması, onlarda əsərin təhlili, qiymətləndirilməsi üzrə bacarıqların
formalaşdırılması baxımından çox əhəmiyyətlidir. Aydın məsələdir ki, hər hansı elmi, fənni
dərindən bilmək üçün ilk növbədə onun nəzəri məsələlərini mənimsəmək vacibi məqamdır.
Şagirdlər söz sənətinin qanunları ilə tanış olmalı, nəzəri biliklər bədii əsəri dərk etmək vasitəsinə
çevrilməlidir. Ədəbiyyat nəzəriyyəsi üzrə zəruri bilik və bacarıqlara yiyələnməklə şagird əsərin
məzmun və forma özünəməxsusluğunu, yazıçı sənətkarlığını dərk edir, qiymətləndirir.
Ədəbiyyat nəzəriyyəsini öyrənmədən söz sənətinin dərindən qavranılması mümkün deyildir.
Ədəbiyyatın bir qolu olan şifahi xalq ədəbiyyatı xalqımızın tarixi, mədəniyyəti, həyat tərzi,
adət-ənənləri haqqında zəngin məlumat verən əsas qaynaqlardan hesab olunur. Şifahi xalq
ədəbiyyatına ağız ədəbiyyatı, el ədəbiyyatı, anonim ədəbiyyat və folklor da deyirlər. “Folklor”
ingilis sözü olub, lüğəvi mənası xalq hikməti, xalq müdrikliyi deməkdir. Xalqın tarixi ilə bağlı
olan folklor onun öyrənilməsi üçün etibarlı mənbədir. Şifahi xalq ədəbiyyatına ağız ədəbiyyatı
ona görə deyilir ki, bu ədəbiyyat hələ yazı olmadığı çox qədim dövrlərdən yaranmağa başlamış,
yazı əmələ gələndə və dünya görüşü artanda əfsanələr, əsatir, rəvayət, nəğmələr, mahnılar,
nağıllar, atalar sözləri və s. ağızdan-ağıza keçib yayılmışdır. Əsərlərin anonimliyi və
müəllifsizliyi onların ümumxalq sərvəti kimi tanınmasına səbəb olmuşdur. Şifahi xalq
nümunələri xalqın düçüncəsini, dünyagörüşünü, zəkasını, bədii təfəkkürünün gücünü parlaq
şəkildə əks etdirir. Folklor məzmununa görə də xalq ruhunun, xalq dünyagörüşünün inikası kimi
fərqlənir. Şifahi xalq ədəbiyyatında xalqın insan taleyi ilə bağlı düşüncələri, vətənpərvərliyi,
qəhrəmanlığı, humanizmi, arzu və istəkləri, ictimai-siyasi hadisələrə münasibəti və s. geniş
şəkildə öz əksini tapmışdır. Orta ümumtəhsil məktəbinin IX-XI siniflərində əsasən şifahi xalq
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ədbiyyatının janrlarına, xüsusən əmək nəğmələrinə: holavar və sayaçı sözlərinə; mərasim
nəğmələrinə: ağılar və toy nəğmələri; mövsüm nəğmələrinə, qəhrəmanlıq nəğmələrinə, məişət
nəğmələrinə: laylalara və nazlamalar, atalar sözləri və məsələlərə, bayatılara, əfsanələrə,
rəvayətlərə, yanıltmaclara, nağıllara, lətifələrə və tapmacalara geniş yer verilmişdir.
Şifahi xalq yaradıcılığı xalqın əski dünyagörüşündən, qədimlikdən, tarixdən xəbər verməklə
yanaşı xalqın ruhundan süzülən mədəniyyətdir, dəyərdir. Bu dəyər isə bir mənəvi normaları
özündə təcəssüm etdirən yaşam tərzidir. Deməli, şəxsiyyətin formalaşdırılması prosesi
mədəniyyətlə-həyat tərzi ilə və mənəvi normalarda səsləşməlidir. Məhz ona görə də bütün bunlar
tədris proqramlarında da nəzərə alınır və müəllimin yaradıcılığında böyük yer tutur. Müəllim isə
dərs dediyi şagirdlərin mühitini, dünyagörüşünü, xüsusən də, yaş səviyyəsini nəzərə almalı və
predmeti onların mühiti ilə səsləşdirməlidir. Bundan ötrü müəllimin şəxsi yaradıcılıq
qabiliyyətinin olması da vacib şərtlərdəndir. O, dərsi elə qurmalıdır ki, şagird ədəbiyyata,
mütaliəyə daha çox maraq göstərsin. Şifahi xalq ədəbiyyatının tədrisi zamanı belə imkanlar daha
çox olur. Müəllim ilk olaraq Azərbaycan əfsanələri, nağıllar, rəvayətlər, bayatılar, atalar sözü və
məsələlər və digər folklor janrları barədə məlumat verir. Şagirdlərdə el ədəbiyyatına maraq
oyatmaqla yanaşı, onlarda vətənpərvərlik, əməksevərlik, yurda məhəbbət, təbiətə qayğı,
böyüklərə hörmət, dosta sədaqət, xeyrə rəğbət, şərə nifrət və s. hisslərini inkişaf etdirməkdən ötrü
bu və ya digər janrların tədrisi zamanı şagirdlərlə müxtəlif istiqamətdə iş aparır. Müəllim hər
şeydən əvvəl məktəblilərə “folklor dəftəri” tutmağı tapşırır. Sonra şagirdlərə ağız ədəbiyyatı,
yəni şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələrini necə toplamaqla əlaqədar məlumat verir. Şagirdlər
folklor nümunələrini öyrənir, eləcə də müəllimin tapşırığına əsasən, hər biri könüllü olaraq
kəndin yaşlı sakinləri ilə görüşüb söhbət edir, onların söylədikləri nümunələri toplayıb “folklor
dəftər”inə yazırlar. Bu da şagirdlərin folklora olan marağını artırır və araşdırmanı şagirdin özü
apardığı üçün uzunmüddətli yaddaqalmasına səbəb olur.
Dərslikdə öz əksini tapmış nümunələrlə yanaşı əldə edilmiş folklor materialları da dərsdə
oxunmalıdır. Bununla bərabər, holavarlar, sayçı sözləri, mərasim nəğmələri, bayatılar, nağıllar,
əfsanələr, rəvayətlər və s. mövzuların tədrisi zamanı uzun illər yaşadıqları regiondan toplanmış
folklor örnəklərinə də istinad edilir, yazılı ədəbiyyatla oxşar və fərqli cəhətlərini Eyler-Venn
diaqramında müəyyən etməklə müqayisələr aparılır. Bütün bunlar şagirdləri müstəqil fəaliyyətə
alışdırır. Ümumiyyətlə, ümumtəhsil məktəblərində ədəbiyyat fənninin tədrisinin başlıca məqsədi
şagirdlərə yüksək bədii zövq aşılamaqla yanaşı onların estetik hisslərini, gözəlliyi duymaq,
dəyərləndirmək qabiliyətini formalaşdırmaq və inkişaf etdirməkdir. Bu tipli araşdırmalar
aparmaqla şagirdlərdə tədqiqatçılıq qabiliyyəti də formalaşdırılır. Azərbaycanda ədəbiyyatın
öyrənilməsi, gənc nəslin təlim-tərbiyəsində söz sənəti nümunələrindən istifadənin tarixi çox
qədimdir. Ən qədim dövrlərdən xalq müdrikliyinin, çoxəsrlik həyat təcrübəsinin bədii ifadəsi
olan folklor nümunələri yeni-yeni nəsillər üçün həyat dərsliyinə çevrilmiş, təlim-tərbiyə işində
mühüm rol oynamışdır. Uşaq doğulandan şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələri ilə böyüyür,
tərbiyələnir. Laylalar, oxşamalar, tapmacalar, yanıltmaclar, əmək, mövsüm, mərasim nəğmələri,
bayatılar, nağıllar, dastanlar, əfsanələr, rəvayətlər və s. janrlar gənc nəslin dünyagörüşünə,
mənəvi aləminə ciddi təsir etmişdir. Şifahi xalq ədəbiyyatı nikbindir. Orada kədər, iztirab, ayrılıq,
həsrət olsa da, xalq heç vaxt ümidsizlik nəğməsi yaratmır.
Ədəbiyyat:
1.
2.
3.
4.

A.Hacıyev “Ədəbiyyat nəzəriyyəsi”. Bakı, 1996
B.Babayev “Ədəbiyyat məsələləri”. Bakı, “Müəllim” nəşriyyatı, 2015
B. Həsənli “Ədəbiyyatın tədrisi metodikası”, Bakı,2016
Ə. Əhmədov “Ədəbiyyatın tədrisi metodikası”
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WORKPLACE STRESS
Dr. Irena Shala1,
Dr. Kilda Gusha2
Stiven Shala3
1
University of Shkodra "Luigj Gurakuqi", Shkodra
2
University of Shkodra "Luigj Gurakuqi", Shkodra
3
Student – University ‘Our Lady of Good Counsel’
Keywords: workplace, stress, employee
Purpose:
Workplace stress is the physical, psychological, and emotional response of employees
when they feel that job demands go beyond their abilities or the support they may receive to
get the job done. Therefore its management is very important because it does not only prevent
the occurrence of many dangerous diseases that employees can develop, but it does also
increase performance at work. This study aimed to measure the level of stress in Albanian
employees and to identify the factors that contribute to the intensity of stress. The research also
focuses on the relationship between gender and employee stress levels. Ultimately, this paper
aims to contribute to the development of literature on the phenomenon of workplace stress so
to serve as a reference for the design of effective strategies to minimize it.
1029

Method:
The study focused on Shkodra and involved 270 employees. The target group included in
the study are employees of different ages with the aim to measure their level of workplace
stress, taking into account gender differences, as well as to understand the factors that affect
its growth. To create a clearer idea of the phenomenon of stress at work, the study included
a considerable number of job positions in the public and private sector. Consequently,
an analysis of these sectors would allow a more comprehensive look at the phenomenon
of stress at work.

Conclusions:
The findings show that the most important reason behind workplace stress was time.
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COVID-19 AND MENTAL HEALTH LINK
Dr.Irena Shala1,
Dr. Kilda Gusha2
Toni Shala3
University of Shkodra "Luigj Gurakuqi", Shkodra
2
University of Shkodra "Luigj Gurakuqi", Shkodra
3
Medical Representative ‘Intermed’
1

Keywords: Covid-19, mental health, factors.
Purpose:
The COVID-19 pandemic has negatively affected many people’s mental health and
created further barriers for people that already suffering from mental illness. As the
pandemic continued, ongoing and necessary public health measures exposed many people
to experiencing situations linked to poor mental health outcomes. This study was conducted
to analyze how Covid-19 has affected mental health and to look at the connection
between covid-19 and mental health.
Method:
The study focused on Shkodra and involved 148 respondents. The target group included in the
study are respondents of different ages with the aim to explore the link between their Covid19 experience and mental health, as well as to understand the factors that affected the mental
health outcomes.

Conclusions:
Based on the questionnaire we conducted, most of the respondents said they
experienced anxiety and fear during the period of infection, and based on the answers we
understood that for each of the respondents it was a very difficult period to go through as there
were respondents who had lost their loved ones, there were respondents who experienced
Covid-19 very severely and closed themselves off by going through a state of anxiety and
depression. The most common psychological problems experienced by respondents were sleep
disorders, fear of the unknown, stress, boredom, mood swings etc.
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MATHEMATICS PHOBIA BETWEEN ANALYSIS AND GEOMETRY AMONG
MIDDLE SCHOOL STUDENTS. IDENTIFICATION OF THE IMPACT OF PARENTS
AND SOCIETY
Mr. Abdelkrim Marharoui
Laboratory of Physical Chemistry of Materials LPCM, Ben M'Sick Faculty of Sciences, Hassan
II University of Casablanca, Casablanca, Morocco
Dr. Jabran Daaif
Laboratory of Physical Chemistry of Materials LPCM, Ben M'Sick Faculty of Sciences, Hassan
II University of Casablanca, Casablanca, Morocco
Dr. Abdelkbir Kenz
Laboratory of Physical Chemistry of Materials LPCM, Ben M'Sick Faculty of Sciences, Hassan
II University of Casablanca, Casablanca, Morocco
Dr. Mohamed Radid
Laboratory of Physical Chemistry of Materials LPCM, Ben M'Sick Faculty of Sciences, Hassan
II University of Casablanca, Casablanca, Morocco
ABSTRACT
This study focuses on an in-depth analysis of difficulties that some students encounter while
completing their mathematical tasks. They sometimes fail because of their fear of mathematics,
and we are therefore talking about arithmophobia students. Through qualitative research, the
objective on the one hand is to identify arithmophobia among the students between analysis and
geometry and to compare the assessments of arithmophobia subjects between different middle
school classes. On the other hand, the goal is to identify the impact of parents and society in
general on students with arithmophobia, differentiating the level of skills acquisition, students’
sensitivity and the impact of math dropout.
The results showed that geometry is more affordable to understand than analysis for 5th-grade
students, while for the 4th-grade students, arithmophobes suffer more in geometry than in
analysis. Also, for the assessments of arithmophobic subjects between the 4th and 3rd grade,
differentiation exists in this type of class, and community teaching can lead them to overcome
their math phobia. The results showed that society in general and parents contribute to students’
exposure to arithmophobia and that there is no causal relationship between mathematics dropout
and teaching in general.
Various factors have been considered in this article, namely personal, family, social, and school
factors, as well as a processed recommendation that is reflected in extracurricular activities, such
as serious math games that can help arithmophobic students overcome their fear and anxiety.
Keywords: Arithmophobia, Analysis, Geometry, Society, Dropout, Skill.
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QUALITY OF PHYSICAL ENVIRONMENT IN PRESCHOOLS IN INFORMAL
SETTLEMENTS IN NAIROBI CITY COUNTY IN KENYA: IMPLICATIONS ON
CHILDREN’S DEVELOPMENT AND EDUCATION
Dr. Nyakwara Begi
Department of Early Childhood & Special Needs Education
Kenyatta University
Dr. Teresa Mwoma
Department of Early Childhood & Special Needs Education
Kenyatta University
Dr. Catherine Murungi
Department of Early Childhood & Special Needs Education
Kenyatta University
Abstract
Quality physical environment in a school for young children enhances their development and
education. This is because it makes them feel safe, increase concentration, reduce absenteeism
and lead to better health of children. The Kenya Basic Education Act of 2013 and Early
Childhood Development Service Standard guidelines of 2006 states that there should be
appropriate facilities in educational institutions for young children. The policy documents further
provide that facilities in early childhood programmes should meet standards such as adequacy,
durability, safety and user-friendly in order to enhance children’s development and education.
Despite the policies being in place, they are yet to be fully implemented in preschools in informal
settlements. This paper presents results from a study which was conducted in preschools in
informal settlements in Nairobi City County in Kenya. The preschools offer alternative for
children who cannot access public preschools and complements effort of the county government
in provision of early years education. The study was to explore the quality of physical
environment in preschools in the settlements and pinpoint implications on children’s
development and education. This was a qualitative study conducted in 54 preschools selected
randomly. Mangers of the 54 preschools were interviewed and observation of physical facilities
in the schools was conducted. Both qualitative and quantitative methods were used to analyse
data and results indicated that the quality of physical environment in most of the preschools was
not conducive for children’s development and education due to inadequate space and facilities.
Key Words: Quality of physical environment, preschools, informal settlements, Nairobi, Kenya,
implications, children’s development and education.
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HOW TO COPE WITH STRESS AND DEPRESSION IN TERMINALLY ILL
EXPERIENCES
Dr. Suantak Demkhosei Vaiphei
Asst. Professor, Department of Psychology, Assam Down Town University,
Guwahati
ORCID: 0000-0002-4134-2926

Abstract
The concept of psychological depressive symptoms affecting the terminal ill patient still stood
as an unsolved mystery in many clinical practices. The psychological traumatic and depressive
stressors are the factors responsible for destroying the quality of life and affected the terminally
ill individual in the most degraded ways. Alongside the physical pain symptoms the terminal ill
experience is always accompanied by several unwanted mental disharmony and emotional
sufferings like toxins, mood disorder, trauma, and low-self-esteem. The higher level of stress and
depression determines the growth of tumors and cancer metastasis rate in any terminal diagnosis.
This makes the assessment of the psychological non-pain symptoms essential alongside the
physical pain symptoms. Failing to acknowledge the patient traumatic experience and depressive
stressors will make the treatment unproductive and increase the rate of suicidal activities.
Key Words: Stress, Depression, Stressors, Terminal Diagnosis
Objective: To study on the effect of the psychological stressor on various parts of immunological
function and associated with cancer. The aim is also to bring out some of the essential assessment
methods and propose strategies in dealing with stress and depressive symptoms.
Methodology: The propose study will involve descriptive and analytical research with
qualitative method basing on the existing documents and literatures.
Results: The psychological depressive stressors are the most neglected area of care and
sometimes consider as symptoms not to be treated in clinical practices. This negligence hugely
affected the individual physical health stability and higher level of disability. The level of
depression is higher in women with terminal illness than her male counterpart. The
psychological approach to terminal care with family and loved ones supporting the patient to face
the existential challenges is visible as the core coping mechanism that deliver quality of life and
wellbeing in clinical practices.
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IMPACT OF DIFFERENT SCHOOL ATTENDANCE MODES ON SECONDARY
SCHOOL STUDENTS’ INTENTION TO PURSUE HIGHER STUDIES
Joanne Yim
Bernice Wong Jen Yee

Since 2020, Malaysian schools experienced closure, class rotation, and reopening at
different times of the year, with different schools observing these different modes due to the
severity of the Coronavirus infection. This study investigates the impact of these different modes
of schooling among secondary school students on their perceived academic regression, test
anxiety, motivation, fear of Covid, challenges faced, and their intention to stop school after
secondary level. A total of 1207 secondary students responded to an anonymous online crosssectional survey between January and March 2022. Descriptive statistics and correlation analyses
were conducted. Among the participants, only 23.3% attend school daily, 51.0% attend school
on rotation basis, 19.1% attend school depending on the severity of Covid-19 infection rates, and
6.5% studied from home. In terms of the factors that posed difficulties to their studies, 70%
reported difficulty due to school attendance, 67.7% reported the reason of low motivation, 75.6%
reported challenges in time management, 58.3% was due to fear of Covid. Correlation analyses
showed statistically significant positive associations between students’ intention to discontinue
studies after seondary level and low motivation (r = 0.167; p < 0.000), difficulties in school
attendance (r = 0.160; p < 0.000), perceived academic regression (r = 0.179; p < 0.000), and test
anxiety (r = 0.312; p < 0.000). Additionally, significant negative association was found between
academic engagement and intention to discontinue studies after secondary level (r = -0.216; p <
0.000). The study highlighted the negtive impacts of switching different modes of schooling
among secondary school students. The factor withe the largest effect was test anxiety and
academic engagement, implications of these associations will be discussed.
Keywords: school disruption, students’ well-being, test anxiety, academic confidence
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AN ANALYTICAL STUDY OF GENDER EQUALITY IN THE SAARC NATIONS

Shruti Dasgupta
Abstract
South Asian Association for Regional Cooperation was founded on 8th December, 1985 to
promote and advance peace, development and stability in South Asia. The Charter proposes
commitment for the regional cooperation. The member signatories to the SAARC are
Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan, Sri-Lanka and Afghanistan. Since the
formation of South Asian Association for Regional Cooperation, eighteen summits have been
held, the last one being on 26 to 27 November, 2014 at Islamabad. Few summits were closely
centric to the issues relating to the women and perspectives of gender equality. It criminalized
all forms of repression and cruel and inhuman treatment of women and children, including
imprisonment, torture, shooting, mass arrests, collective punishment, destruction of dwelling and
forcible eviction, committed by belligerents in the course of military operations or in occupied
territories. In almost, all the SAARC summits there was an echo for the need to strengthen and
put in collective endeavors to uplift the status of women. South Asia is one of the fastest growing
regions of the world. There is an increasing gender gap in the South Asian countries and wide
socio-economic inequalities. Consequent to these issues the regional cooperation also seems to
be an option to improve the status of women in the South Asian Nations. The various SAARC
Summits has encouraged the SAARC Nations to tread towards the gender equality through
specific measures taken for women empowerment. Initiating from the 1991, specific dedicated
targeted caption were chosen for every summit. The SAARC Summits started aiming at socio
development of the South- Asian Nations.
Keywords: Gender Equality, Women, SAARC Nations, International Instruments
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CLASSICAL SOLUTIONS OF GENERALIZED DIFFERENTIAL EQUATION
WITH FOR CHAUCHY PROBLEM.
Noureddine BOUTERAA1*
*

Oran Graduate School of Economics. Algeria.
Laboratory of Fundamental and Applied Mathematics of Oran (LMFAO), University of Oran1,
Ahmed Benbella. Algeria.

Abstract: In the current work, we investigate the solvability of a general class of fractional delay
functional equations subject to an initial data. First, the existence of Exact solution of IS
investigated. Second, the uniqueness of soluttion. Our work extends some developments
published recently in that field.
The study the existence of exact solutions for a class of fractional differential equations
involving the New type fractional derivative with initial data. In this research we use the
Picard fixed point theorem. Fractional calculus has sparked the interest from researchers ever
since its beginning. Fractional differential equations arise from a variety of applications, in
various areas such as, applied sciences, physics, chemistry, biology, etc.
In 2015, Caputo an Fabrizio published a new paper proposing a new fractional derivative with a
non-singular kernel. Next, another one by Losada and Nieto discussing some properties of the
so-called Caputo-Fabrizio fractional derivative. Fractional differential equations involving this
new derivative have been devel.
Keywords:
Fractional equation, Exact solution, uniqueness,; initial data, fixed-point theorem.

1036

VII. INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
April 22-24, 2022, Antalya, Türkiye

ENTREPRENEURS’ ASSESSMENT OF ENTREPRENEURIAL SKILLS NEEDED
FOR SUSTAINING SMALL SCALE BUSINESSES IN ASABA URBAN
Udoye Rita Nneka, Ph.D
Federal College of Education (Technical) Asaba Delta State, Nigeria.
Abstract
This study focus on entrepreneurs’ assessment of entrepreneurial skills needed for sustaining
small scale businesses in Asaba urban. The purpose of this study was to examine the acquisition
of computer skills, accounting skills, management skills and communication skills by
entrepreneurs needed for sustaining small scale businesses in Asaba urban. Four research
questions guided the study. The study adopted a descriptive survey design. The population of the
study consisted of three hundred (300) small scale business owners in Asaba urban and a sample
of one hundred and fifty (150) were selected using simple random sampling technique and so
150 business owners were used as respondents for the study. A well-structured questionnaire was
the instrument used for data collection. The instrument was a four-point rating scale of Strongly
Agree (SA), Agree (A), Disagree (D) and Strongly Disagree (SD). The researcher personally
administered the 150 questionnaire and all were retrieved making 100% return. The data was
analyzed using mean and standard deviation. The findings revealed among others that
entrepreneurial skills such as computer skills, accounting skills, management skills and
communication skills are essential for the sustenance of small scale business in Asaba urban. It
was recommended among others that government, schools and business organization should
from time to time organize seminars, workshops and conferences for intending entrepreneurs for
the acquisition of entrepreneurial skills, knowledge and avenues for business success.
Keywords: Entrepreneurs, Assessment Entrepreneurial skills, Small Scale Businesses.
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JUDICIAL SYSTEM OF INDIA
Kritika Tyagi
B.A. LL.B.
Gautam Buddha University, India
Abstract:
India has the oldest judiciary in the world. But many British writers misrepresented Indian
jurisprudence and the legal system in the India because they wanted to make false picture of
Indian judiciary in India and outside as well for their own benefit. This research reveals that
ancient judiciary contain elaborate laws on different aspect of human conduct. The law was a
part of religion itself, and everyone was supposed to follow meticulously. Indian jurisprudence
was found on the rule of law, that the King himself was subject to the law. The concept of equality
envisages in smritis and dharma shastra did not mean mathematically equal. it means equality in
the matter of protection and security to every person. There is no direct linkage between existing
law system operating in the country, it has the origin to the judicial system introduced by British
rulers in India but the influence of the ancient legal system will always persist in one form or the
other in the modern Indian legal philosophy because of its rationality and humanistic approach
to law. Therefore, in order to know Indian jurisprudence, it become necessary to probe into the
past history of its evolution and development of laws and courts in ancient India.
Keywords: Oldest, misrepresentation, Self-interest of Britishers, Research, Indian Jurisprudence, Ancient
books, Legal Philosophy,
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FEMINISTICS SENSIBILITY IN NAYANTARA SAHGAL’S NOVEL: STORM IN
CHANDIGRAH
*Ashok Singh,
**Dr. Mukesh Sharma
*Research Scholar, Deptt. Of English, Jiwaji University,Gwalior, MP
** Professor, Department of English, Veerangana Jhalkaari Baai Govt Girls College Gwalior,
MP
Abstract: Feminism is a collection of movements aimed at defining, establishing, and defining
equal political, economic, and social right for women. In addition, feminism seeks to establish
equal opportunities for women in education and employment. It aims at ensuring for womanhood
freedom in all respects. Sahgal primarily deals with feminisms in most of her novels. She is a
writer of feministic perspectives. This paper beautifully analyzes the feministic sensibility in the
Nayantara Sahgal novel: Storm in Chandigarh. The result will be formulated on the basis of
position of women and feminine sensibility, neglection of women in patriarchal society and
gender disparity and longings of women in the given novel.
Key words: woman’s quest, identity, struggle, freedom, traditional, modernity and exploitation.
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COMMERCIALISATION OF OTT PLATFORMS: ISSUES AND CHALLENGES
PERTAINING TO CONTENT DISTRIBUTION OVER DIGITAL MEDIA
Asist. Prof. Gunjan Chawla Arora
Abstract:
With the Internet bringing forth an Industrial Revolution 4.0 and being widely accessed as an
inexpensive information and communication tool, media consumption on digital platforms by
consumers has shown tremendous growth over the past few years. The dawn of internet-based
content distribution is reflective of changing patterns of copyright distribution and licensing
agreements for content generated by the creative industries.
The Film and the Entertainment Industry, which originally catered to three types of consumer
driven market- Television, Cinema and Web, is now a hub for online curated content that is made
available on Pay-Per-View (PPV) or Video-Service On-Demand (SVoD) models. The rising
culture of a decentralized distribution model, which is characterized by mass dissemination of
creative content to the Entertainment Content Consumers, seems like a breaking point for
changing the entire game of content distribution and Entertainment Industry business models.
However, the emergence of OTT platforms and their commercialisation strategies for content
distribution is circumscribed by challenges that questions its sustainable existence in the future.
Issues pertaining to widespread online piracy & subscription mooching leading to loss in
revenues for these platforms seems to doubt its survival for long-term to give tough competition
to the erstwhile content distribution business models via cinema theaters and PVR’s. This paper
seeks to question if the content distribution revolution brought in by the OTT platforms can prove
to be a substitute for consumer preferences to visit theaters and watch film/movies in multiplexes,
despite its availability at a much reasonable price from the comfortable couches of their homes.
Keywords: Over-the-Top (OTT), Subscription mooching, Digital Piracy, Content Distribution,
Entertainment Content Consumers, Copyright Commercialisation.
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University
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Abstract— the purpose of this research study is to measure the impact of governance on the
organizational performance of schools in administrative, financial and pedagogical aspects. This
governance approach will be approached using a methodology respecting several principles in
terms of participation, transparency, accountability and evaluation [1]. Furthermore, we added in
our frame of reference the primordial aspect of good governance, which is the new technologies.
Considering the difficulty of an etymological and polysemic consensus on the concept of
governance. It would be wise to set up operational indicators for applying this notion of
governance with a perspective to enhance management skills, multi-stakeholder strategic
planning, internal collaborative management, effective and efficient steering, control and
evaluation.
Methodology / approach: Our methodological approach based on a descriptive exploratory
study. The researcher carried out an empirical study involving 20 principals of qualifying
secondary schools from the Nouaceur-Casablanca region.
Our measurement instrument is related to a survey which is appraised as one of the five
principles of effective governance (transparency, accountability, participation, evaluation and
technology).
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Findings: data analysis shows difficulties in applying governance principles, influencing
organizational performance in administrative management. Additionally, the educational
management and financial management of these establishments have seen a positive application
of these governance mechanisms.
It would be wise to apply the multidimensional aspects of governance, through the
harmonious, complete and balanced integration of the three management mechanisms:
administrative, pedagogic and financial management.
The relationship between the study variables is demonstrated by the application of the five
principles of governance, the results of the study recommended that we apply them to contribute
significantly to improve the effectiveness of strategic planning, collaborative management and
community steering.
Keywords— E-governance, Digitalization, Organizational Performance and Management.
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HYBRID DEVICE FOR CONTINOUS TEACHER TRAINING AND ITS IMPACT ON
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Abstract :
The GENIE program (Generalization of Information and Communication Technologies in
Education in Morocco) gives great importance to the axis "Continuous Training" which aims and
improves the professional side in teachers, as well as encourage the use of ICT tools and integrate
them into teaching to succeed in this program. Continuous training must respond to the needs of
professional development in teachers and increase their adaptation to new approaches to learning
and teaching: for this purpose, it must evolve the modalities and contents of training. The need
to develop teacher training mechanisms is an opportunity to be seized, and research studies
analyze its opportunities and limitations (DESCO and CNED, 2002; AUDET, 2005).
In this sense, an experimental study of continuous teacher training was conducted under the
GENIE program, and a device was tested in a course on the MS TEAMS. Structured according
to a hybrid mode, the face-to-face time in this course was mainly devoted to practical learning
while the conceptual learning was done at a distance. Based on the hypothesis that a dynamic
and deferred pedagogical approach would be preferable to support the procedural learning
targeted by this course, we decided to integrate online self-training capsules on the concepts, in
order to be able to better accompany the procedural learning of the teachers in the classroom.
The training context was therefore "hybridized" by introducing self-training material available at
a distance in synchronous and asynchronous mode. The problematic of our study and the analysis
of its results is part of the training and learning grants approach and the exchange of expertise
and skills necessary for the development of the new training system is based on knowledge and
technological educational content.
With the conditions of the realization of this new mode of training that requires more time to
adapt to it especially in the absence of monitoring and continuity of this training. The study
carried out showed us, in a general way, an adherence that can be considered acceptable, a
moderately effective application in their teaching practices of the knowledge and skills acquired
in this training. However, this type of teaching was recommended by the MEN since the
appearance of the strategic vision in 2009, but its application in the Moroccan educational system
was almost nil until this difficult context considered as the greatest challenge that the educational
systems have ever faced.
Keywords: Hybrid device, Continuous training.
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SYNCHRONISTIC EFFECTS OF DIGITAL TRANSFORMATION ON INDIGENOUS
EDUCATION
Moses AdeoluAGOI
Lagos State University of Education, Lagos Nigeria
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Lagos State University of Education, Lagos Nigeria
Orcid Code: https://orcid.org/0000-0002-9633-6080

Abstract
The present century is a chronological showcase of un-precedent changes experienced in
educational culture occasioned by dynamic developments in technology. These developments
have drastically influenced indigenous education and invariably improved services and
operational excellence. There are concrete proves from past research results that digital
transformation have a holistic-impact in the overall educational outputs, it means that there is a
significant relationship between digital knowledge, digital transformation and technological
performance. This paper evaluated the adoption of information and communication technology
in the field of education especially indigenous type of education and its engraved importance.
The paper also discussed the real-time delivery of digitalized and transformational learning
opportunities, impacts and its benefits in education as a whole. Information on the evoking digital
status was obtained using descriptive design approach. Questionnaires were administered and
collected from 100 respondents among which were teaching and non-teaching staff in the field
of education, targeting students and others using online Google form questionnaire instrument.
The results obtained in this study established the continuous transforming indigenous education
synchronizingly to structure and organize all aspect of the said educational system. Conclusively,
recommendations were made to educators, administrators, students and other stakeholders in
educational sectors on how to embrace and enhance digital skills to help aid the geometrical
performance in technology and that of educational outputs.
Keywords: Synchronous, Digital, Technology, Transformation, Indigenous, Education
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a Study Qualitative Of Elementary School Management in Banten Province, Indonesia
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ABSTRACT
Parents sometimes have difficulty getting their children to go to school diligently. Various ways
have been done so that children are excited to go to school and study there. This study aims to
uncover what are the main and most important factors that encourage children to learn in school
with passion. The focus of research is on factors that make children excited to go to school and
feel at home studying there. The research question that arises is how do children do when they
are in school? How do they get along with friends at school? What makes kids excited when
they're at school? What do they say to their parents when they get home?
Qualitative research methods and case study procedures are used because they match the topics
that want to be revealed in this social science and humanism research. The natural research
settings were taken at 5 elementary school locations in Banten, Republic of Indonesia. Research
informants were selected 5 people who have the necessary competencies in this qualitative
research, including adults, have sufficient knowledge about research topics, are willing to
participate as informants voluntarily. Data collection is carried out with participation observation
techniques and in-depth interviews with informants. Before the in-depth interview using open
questions and one by one conducted, the researcher has provided a detailed explanation of the
purpose of the study and asked the informants to provide a written statement that gives the right
to the researcher to use the interview results for research purposes and draw conclusions on the
results of the study and publish them. The researcher stated that the confidentiality of the
informant's personal data is kept safe and will not be published.
The findings of this study are close friends and a happy atmosphere in school and caring teachers
are factors that encourage children to be excited and diligent in studying in school. The findings
of this study provide ideas for elementary school and kindergarten management to create better
learning programs for children.
Keywords - Children, caring teachers, close friends, elementary school, happy atmosphere,
Qualitative research methods

1045

VII. INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
April 22-24, 2022, Antalya, Türkiye
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ABSTRACT
This research is motivated by the problem of poverty which is still a big obstacle, especially in
developing countries. The causes of poverty are sometimes not only caused by the lack of ability
of the poor to get out of the poverty trap, but also due to an imbalance of information and
opportunities that can be accessed by the poor in order to improve their standard of living.
Indonesian Government through national banking systems are trying to develop microfinance
practices to balance Indonesia's economic growth in order to improve people's lives. The
implementation of financing on a micro scale businesses is expected to overcome the
development imbalance between macroeconomic growth and the real sector, to help the poor to
get out of poverty.
The formulation of the problem in this research is, how is the concept of microfinance in poverty
alleviation efforts applied by Indonesian Government and how is the practice of microfinance in
Indonesia. This study aims to find out some of the main problems in the form of how the concept
of microfinance was organized by and the practice of microfinance in Indonesia.
Indonesia was the first developing country to establish large-scale commercial microfinance
systems. These began in the late 19th century. More than a hundred years ago the Badan Kredit
Desa - village-owned banks now supervised by Bank Rakyat Indonesia /BRI (Indonesian People
Bank) - began offering microloans commercially, and they continue to do so today.
The method used in this research is qualitative case study method, with data collection techniques
carried out through library research and interviews. A literature study was conducted on several
works on microfinance, as well as several works by scholars on poverty alleviation with
microfinance.
The results of the study, it can be seen that the microfinance strategy must be carried out more in
favor of development in the real sector. This is what Indonesian Government has done in the
context of alleviating poverty in Indonesia. The microfinance strategy developed by Indonesian
is through social entrepreneurship, dismantling business barriers for the poor, fighting the
hegemony of capitalism, and designing a development concept that is more pro-poor.
Keywords: BRI, Capitalism, Development concept, Microfinance, Indonesia, Poverty,
Qualitative Methods
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INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
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Abstract
Intellectual property refers to the creations which are made using the mental labours of
individuals. This includes a variety of creations such as literary works, technological inventions,
performances etc. Intellectual property is of two types i.e
1》Intellectual property used for protecting industrial inventions such as patents,trademarks,
etc. 2》Intellectual property used for protecting literary interests such as copyright, etc.
Every individual who creates a literary work or invents an industrial technology is vested with
certain rights to gain monetary benefits from such intellectual property. All such rights that
accrue a person from the creation of intellectual property is known as Intellectual Property
Rights. There are various types of intellectual property rights such as
Patents - Rights that are granted to an individual for the invention of a product or a process
that offers a new way of solving a problem. It has fixed time period. Patent us usually grant for
novelty of inventions.
Trademarks- It is a distinguishing mark by which the identity of a manufacturer, producer or
service provider is known. It can be in the form of logo, sign or written name. It is granted for
certain time period.
Industrial Designs – It refers to the visual aspects of a product that can not be protected by a
patent. Geographical Indications- It indicates the place where a product originates from.
Copyrights – It is the right which is granted to the creators of their creative works such as
literary, poetry, non-fiction.
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ABSTRACT
The present study will look at the effects of the Pistachio nut on humans. Nuts are nutrient-dense
foods with a balanced fatty acid composition and other bioactive compounds associated to health
benefits. Pistachios contain the least fat and calories of any nut, but they have the most K, tocopherol, vitamin K, phytosterols, xanthophyll carotenoids, some minerals (Cu, Fe, and Mg),
vitamin B6, and thiamin. Antioxidants and anti-inflammatory chemicals are abundant in
pistachios. The above characteristics and nutritional profile are likely contributing to the growing
body of data indicating that pistachio consumption is good for one's health. The current study
examines the minerals and phytochemicals found in pistachios, as well as epidemiological and
clinical evidence to support these statements. According to epidemiological and/or clinical
studies, nut consumption has a favourable impact on health outcomes such as hypertension,
diabetes, CVD, cancer, different inflammatory disorders, and overall mortality.
Keywords: Pistachios, antioxidants, Polyphenols, minerals, CVD, Insulin resistance
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ASTROTURFING: ISSUES AND CHALLENGES
Afham Akhtar
Abstract
Astroturfing which is commonly understood as stealth marketing practice designed to appear as
a unique form of bottom level of activism, it is a form of practice often deployed by the companies
to create a deception that a campaign has emerged from the grass root levels. This concept uses
the classic methods of paying up of agent in order to create false representation in popular
sentiments surrounding a product or services, which is then followed by the public at large. The
deployment of advertisement and marketing context are subjected to regulatory oversights. This
marketing practice has two connotation characteristics. The former being the use of deception to
disguise the true intent, and form a façade of an orchestrated campaign, the latter by removing
the transparency of such identity of campaign backers.
The Astroturfing is not a new concept derived out of digitalization rather it has been present from
the beginning in physical form, the Malafide practice of corporate companies to alter the minds
of public via false representation of product or services have been a challenge to overcome.
However the sudden surge in the Astroturfing was seen amid the spike in digital hemisphere,
where these practices are too now too common. These deceptive practices tend to challenges the
democratic fabric of the nation by altering the mind-set or brainwashing through repetitive
marketing strategies.
The research paper enumerates the concept of Astroturfing, its evolution from physical to digital
form. The researches also cover the impact of such malpractices in brainwashing which
challenges the democratic fabric of the nation by these acts as well as impact over the public at
large.
Keywords – Astroturfing, Digitalization, Challenges, Democracy, Malpractices
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ABSTRACT
The rental business of goods existed before this 4.0 industrial revolution era. However, before
the era of the industrial revolution 4.0, in general, rental of goods was only intended for people
who really needed to use these goods. However, there are some interesting facts about rental
goods in this era of the industrial revolution 4.0. In this era of the industrial revolution 4.0, the
items for rent are increasingly varied. This is triggered by changing consumer behavior. One of
the technology giants in the world, namely Apple, is also developing iPhone rental services.
Apple wants to provide these services, of course, not without reason. Apple sees one of the big
opportunities in the rental industry in this era of the industrial revolution 4.0 which of course is
caused by consumer behavior in renting an item.
therefore it is quite interesting for us to conduct an analysis of what aspects affect consumers in
the era of the industrial revolution 4.0 to rent goods.
Keywords : Renting, Effectivity, Necessity, long-termed usage, usage of stuffs
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Abstract
According to the point relates to the Frigate with multiverse innovation brought into the world in
Pakistan little outline be noticed for the article fulfilment and information. The expression
"frigate" (Italian: fregata; Dutch: fregat; Spanish/Catalan/Portuguese/Sicilian: fragata; French:
frégate) began in the Mediterranean in the late fifteenth century, alluding to a lighter kitchen type
warship with paddles, sails, and a light weapon, worked for speed and mobility. Frigates are
bigger than corvettes and have a fair blend of hostile and protection abilities. These are
additionally utilized for watch missions and to accompany bigger boats. Frigates couldn't bear
upping to boats of the line in armada commitment, at the same time, cruising at more noteworthy
speed, they filled in as scouts or as escorts shielding trader guards from privateers and adversary
looters; they likewise voyaged the oceans as shipper plunderers themselves. Sloops were the most
widely recognized decision during Golden Age of Pirates during the sixteenth and seventeenth
century for cruising around the Caribbean and crossing the Atlantic. These were usually inherent
Caribbean and were effortlessly adjusted for privateer jokes. HMS Sutherland is a Type 23
Frigate - and the quickest in our armada. She conveys all around the globe and represents
considerable authority in submarine hunting. In Pakistan there are three kinds of frigates
1)
Multi-Role Guided Missile and Air Defense Frigate
2)
Multi-Role Guided Missile Frigate
3)
Oliver Hazard Perry Frigate
With a greatest speed of 60 bunches (110 km/h), the Skjold-class corvettes were the quickest
battle ships above water at the hour of their presentation. During the eighteenth century the frigate
turned into the superior sort of cruiser. A frigate was a little, quick, long reach, delicately
furnished (single firearm deck) transport utilized for exploring, conveying dispatches, and
disturbing adversary exchange. The Frigate conveys up to 32 Cannons into fight and can hold a
Crew of up to 100 men. With less than 12 men accessible, the Frigate becomes slow and
challenging to utilize. With somewhere around 112 men and 30 guns ready, the Frigate is at its
most extreme battling proficiency. Pakistan can make a Type 23 Frigate with the 65 bunches by
their low assets. Configuration can change because of Neural Network and Machine Learning
strategy.
Keywords: fragata, paddles, light weapon, Sutherland, Cannons, battling.
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ABSTRACT
Introduction: COVID-19 became a pandemic all over the world. It was first found in Wuhan,
China. This pandemic also caused psychological pressure such as stress. Stress can be
experienced by students who were forced to adjust to new method of learning. The method
change from face-to-face to online learning. Therefore, students who cannot deal with it can get
stressful.
Objectives: This study aimed to know the stress level of students in Alauddin Islamic State
University of Makassar and some factors that were thought to have a relation to the stress level.
Methods: This quantitative research, a cross-sectional study design used primary data conducted
from August 1 until August 12, 2021 via google form. The respondent must be a student in
Alauddin Islamic State University of Makassar from various faculties. The exclusion criteria was
a student who refused to be a respondent. The total sample was 344 respondents. The data was
analyzed through frequency for univariate and chi-square for bivariate analysis.
Results: Most of the respondents tend to have normal levels of stress. Age, gender, and learning
challenges were being the variable that had a significant correlation with stress level. Students
in university became prone to get stress by the new normal era in education.
Conclusion: It requires the cooperation of various parties, both from the campus, the role of
students, and the family. Alauddin Islamic State of Makassar can maximize counseling centers
in all faculties, especially for those with psychological disorders.
Keywords: COVID-19, Learning, Stress
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Abstract
The purpose of this research was to study a small population of residents of a village in Sabah on
how much they knew about the causes of dry and cracked feet and the proper ways to treat this
issue. Majority of the people who live in certain rural areas tend to have dry and cracked feet due
to the harsh environment that they are exposed to since many of them work in farmland during
hot and humid weather. Thus, this research was intended to find out about their experience and
understanding on certain skin conditions that could happen due to the nature of their work and
lifestyle. The rationale of this study was to formulate ways on how to educate these villagers in
order to look after their feet well to prevent long-term effects of any skin conditions that they
experience which often starts as dry and cracked feet. The findings revealed that majority of the
villagers might likely suffer certain skin condition particular around their feet and many of them
did not know how to treat this condition. Hence, there is a need to expose these villagers to certain
remedial measures that they could adopt to treat and prevent dry and cracked feet.
Keywords: dry and cracked feet, skin condition, harsh environment
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COVİD-19 PANDEMİSİNİN ÖRGÜTSEL TASARIMA ETKİSİ
THE IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON ORGANIZATIONAL DESIGN
Zekeriya ŞAHİN
Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu Deniz ve Liman İşletmeciliği
Programı, zekeriyasahin1978@hotmail.com, 532 5731363, ORCID No: 0000-0002-2811-3264
ÖZET
Dünya genelinde bu zamana kadar yaşanmış olan tüm pandemiler, ekonomik krizlerde olduğu gibi
örgütsel tasarım yapılarını normal işleyiş düzeninin dışına itmektedir. Bu dönemlerde örgütler
pandeminin yıkıcı etkilerinden olumsuz etkilenmemek adına örgütsel tasarımlarını dayanıklı bir
şekilde kurmalıdırlar.
2020 yılı mart ayında Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi olarak nitelendirilen Covid19 birçok örgütün iş yapış şekillerini değiştirmiştir. Pandemi sonucunda büyük ölçekli örgütlerin
oluşturmuş oldukları tedarik zincirleri ve paydaşları ile kurdukları iletişim önemli ölçü de olumsuz
etkilenmiştir. Covid-19 pandemisi gibi yaşanabilecek olumsuz durumlarda örgütlerin ne kadar
kırılgan tasarımlara sahip oldukları anlayışı ortaya çıkmıştır. Ancak her ne kadar işletmelerin kırılgan
örgütsel tasarımlara sahip olduklarının belirtilmesinin yanında bazı örgütlerde bu durumu kendi
taraflarına çekerek daha olumlu atlatabilmişlerdir. Tüm örgütlerin aynı pandemi etkilerine maruz
kalmış olmalarına rağmen örgütsel tasarımlarını en iyi şekilde yönetebilen işletmelerin daha çevik bir
organizasyon oluşturabildikleri sonucuna ulaşılmıştır.
Pandemi koşullarında örgütsel çift yönlülük kavramını örgüt kültürü olarak benimsemiş olan
işletmelerin pandemiden çok daha az etkilendikleri görüşü ortaya çıkmıştır. Örgütsel çift yönlülük bu
zamana kadar hep inovasyon kavramı ile bağdaştırılmıştır. Ancak pandemi ile örgütsel çift yönlülük
kavramının örgütsel tasarım kavramı ile bağdaştırılması gerektiği ve örgütlerin tasarımı açısından
oldukça önemli olduğu anlaşılmıştır.
Yönetim alanında örgütsel çift yönlülük genel olarak, mevcut kaynaklardan yararlanmak, iş
süreçlerini ve modelini sürdürmek, mevcut pazarda mevcut müşteri portföyü ile varlığını sürdürmeyi
içeren yararlanma yeteneği ile yeni yetkinlikler, fırsatlar, kaynaklar, iş modelleri aramayı içeren
keşfetme yeteneğinin eş zamanlı olarak kullanılmasıdır. Çift yönlülüğün en çok kabul edilen tanımı
yararlanma ile keşif arasında bir denge olmasıdır.
Belirtilen nedeler sonucunda tasarlanan çalışmanın ana problemini aynı sorunları yaşayan farklı
işletmelerin örgütsel tasarımlarına olan etkileri nelerdir şeklindedir. Ana problem çerçevesinde bu
çalışmada Covid-19 pandemisinin örgütler üzerindeki potansiyel etkileri ve bu kapsamda örgütsel
tasarım süreçlerine olan etkileri incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Covid-19, Örgütsel Tasarım, Örgütsel Çift Yönlülük
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ABSTRACT
All the pandemics that have been experienced until now around the world push the organizational
design structures out of the normal working order, as in the economic crises. In these periods,
organizations should establish their organizational designs in a durable way in order not to be
adversely affected by the devastating effects of the pandemic.
Defined as a pandemic by the World Health Organization (WHO) in March 2020, Covid-19 has
changed the way many organizations do business. As a result of the pandemic, the supply chains of
large-scale organizations and the communication they have established with their stakeholders have
been adversely affected. The understanding of how fragile designs organizations have in adverse
situations such as the Covid-19 pandemic has emerged. However, although it is stated that businesses
have fragile organizational designs, some organizations have been able to overcome this situation
more positively by taking their side. Although all organizations have been exposed to the same
pandemic effects, it has been concluded that businesses that can manage their organizational designs
in the best way can create a more agile organization.
It has emerged that businesses that have adopted the concept of organizational duality as an
organizational culture in pandemic conditions are much less affected by the pandemic.
Organizational duality has always been associated with the concept of innovation until now.
However, with the pandemic, it has been understood that the concept of organizational duality should
be associated with the concept of organizational design and it is especially important in terms of the
design of organizations.
In the field of management, organizational duality is generally the simultaneous use of exploitation
capability, which includes exploiting existing resources, maintaining business processes and model,
maintaining a presence in the existing market with an existing client portfolio, and the ability to
explore, including seeking new competencies, opportunities, resources, and business models. The
most accepted definition of duality is a balance between exploitation and discovery.
The main problem of the study, which was designed as a result of the stated reasons, is what are the
effects on the organizational designs of different businesses experiencing the same problems. Within
the framework of the main problem, in this study, the potential effects of the Covid-19 pandemic on
organizations and its effects on organizational design processes were examined in this context.
Key Words: Covid-19, Organizational Design, Organizational Duality
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1. GİRİŞ
Teknolojik yenilikler, değişen müşteri talepleri ve acımasız piyasa rekabeti günümüz iş çevresinin
belirgin özelliğidir. 2000’li yıllarda teknolojideki hızlı gelişmeler, politik çalkantılar ve ekonomik
belirsizlikler, şirket iflasları, yöneticileri yeni fırsatlar keşfederek, piyasa dalgalanmalarına karşı
uyum sağlamaya ve piyasa değişikliklerine karşı hazırlıklı olmaya yönelik stratejiler geliştirmeye
zorunlu kılmıştır. Tek bir stratejiye bağımlı kalarak piyasada konumunu güçlendirmek, türbülanslı
çevrelerde firmalara gelecek garantisi vermemektedir. Firmaların sahip oldukları temel yetkinlikleri
bugünkü önemli güçleri olsa da yarının güçsüzlüğü haline gelebilmektedir. Firmaların sürdürülebilir
rekabet avantajı elde etmeleri, çevresel değişikliklere karşı uyum sağlayabilmesi ile dinamik
yetenekler geliştirmelerine, çevik olmalarına bağlıdır.
Dünya genelinde bu zamana kadar yaşanmış olan tüm pandemiler, ekonomik krizlerde olduğu gibi
örgütsel tasarım yapılarını normal işleyiş düzeninin dışına itmektedir. Bu dönemlerde örgütler
pandeminin yıkıcı etkilerinden olumsuz etkilenmemek adına örgütsel tasarımlarını dayanıklı bir
şekilde kurmalıdırlar.
2020 yılı mart ayında Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi olarak nitelendirilen Covid19 birçok örgütün iş yapış şekillerini değiştirmiştir. Pandemi sonucunda büyük ölçekli örgütlerin
oluşturmuş oldukları tedarik zincirleri ve paydaşları ile kurdukları iletişim önemli ölçü de olumsuz
etkilenmiştir. Covid-19 pandemisi gibi yaşanabilecek olumsuz durumlarda örgütlerin ne kadar
kırılgan tasarımlara sahip oldukları anlayışı ortaya çıkmıştır. Ancak her ne kadar işletmelerin kırılgan
örgütsel tasarımlara sahip olduklarının belirtilmesinin yanında bazı örgütlerde bu durumu kendi
taraflarına çekerek daha olumlu atlatabilmişlerdir. Tüm örgütlerin aynı pandemi etkilerine maruz
kalmış olmalarına rağmen örgütsel tasarımlarını en iyi şekilde yönetebilen işletmelerin daha çevik bir
organizasyon oluşturabildikleri sonucuna ulaşılmıştır.
Ancak başarılı firmalara bakıldığında sadece çevik olmak yeterli değildir. Dinamik yeteneklerinin
örgütsel bağlam çerçevesinde örgütün tamamında hakim olması, örgüt kültürünün birer parçası
olması gerekmektedir. Başarılı firmalar, kendilerine güç sağlayan ve pazarda konumlarını belirleyen
temel yetkinliklerini, mevcut bilgilerini, süreçlerini, kaynaklarını kullanarak verimlilik ve karlılık
sağlarken, diğer taraftan geleceklerini düşünerek yeni fırsatlar arayan, bilgisini sürekli yenileyen ve
geliştiren, yeni kaynaklar ve yetkinlikler oluşturan firmalardır. Her iki yeteneği birbirini tamamlayan
ve her ikisi arasında denge sağlayan, çift yönlü firmalardır. Bu iki yetenek arasındaki denge kurarak
firmalar çevresel değişikliklere hazırlıklı olurlar (Birkinshaw ve Gupta, 2013).
Bu çift yönlülük sayesinde kısa vadede mevcut iş rutinlerinin sağladığı karlılık avantajına sahip
olurken, geleceğe yatırım yapmak üzere esneklik ve risk alma kapasiteleriyle uzun vadede
varlıklarını güvence altına almaktadırlar. Ancak, uzun vadede dinamik yeteneğe sahip olmak tek
başına yeterli değildir.
Pandemi koşullarında örgütsel çift yönlülük kavramını örgüt kültürü olarak benimsemiş olan
işletmelerin pandemiden çok daha az etkilendikleri görüşü ortaya çıkmıştır. Örgütsel çift yönlülük bu
zamana kadar hep inovasyon kavramı ile bağdaştırılmıştır. Ancak pandemi ile örgütsel çift yönlülük
kavramının örgütsel tasarım kavramı ile bağdaştırılması gerektiği ve örgütlerin tasarımı açısından
oldukça önemli olduğu anlaşılmıştır.
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Yönetim alanında örgütsel çift yönlülük genel olarak, mevcut kaynaklardan yararlanmak, iş
süreçlerini ve modelini sürdürmek, mevcut pazarda mevcut müşteri portföyü ile varlığını sürdürmeyi
içeren yararlanma yeteneği ile yeni yetkinlikler, fırsatlar, kaynaklar, iş modelleri aramayı içeren
keşfetme yeteneğinin eş zamanlı olarak kullanılmasıdır. Çift yönlülüğün en çok kabul edilen tanımı
yararlanma ile keşif arasında bir denge olmasıdır.
Belirtilen nedeler sonucunda tasarlanan çalışmanın ana problemini aynı sorunları yaşayan farklı
işletmelerin örgütsel tasarımlarına olan etkileri nelerdir şeklindedir. Ana problem çerçevesinde bu
çalışmada Covid-19 pandemisinin örgütler üzerindeki potansiyel etkileri ve bu kapsamda örgütsel
tasarım süreçlerine olan etkileri incelenmiştir.
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2. PANDEMİ TEHDİDİ
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Çin’de yer alan Wuhan şehrinde 2019 yılının Aralık döneminde
kendini gösteren pandemiden dolayı meydana gelen hastalığı Covid şeklinde adlandırmaktadır.
Bunun yanında pandeminin yayılma sürecinin önemi ve öngörülen tedbirlerin uygulanmaması
nedeniyle 12 Mart 2020 tarihinde Covid-19 pandemi kapsamına giren bir hastalık olarak kabul
görmektedir. Pandemi basite indirgenecek bir konu olarak görülmemektedir. Doğru anlamda ifade
edilmemesinden dolayı fazlası ile kaygı uyandırabilmenin yanında, gerçekleştirilen direncin bir
yararının bulunmadığı algısından dolayı geniş kapsamlı yaşam kaybına neden olabilmektedir.
Salgının gidişatını olumlu yöne çevirmek ait olunan ülkenin sağlık yaklaşımları ile yakından ilgilidir.
Bireylerin sosyal mesafe adı altında karşılıklı temasa girmemeleri konusu ile birlikte hayat
standartlarının yanında iş dünyasının, eğitim ve öğretim metotlarının farklılaştığı, erişim, turizm ve
hizmet alanı ile birlikte Gayrı Safi Milli Hasıla ile işgücü oluşumunda iktisadi anlamda önemli
ölçüde negatif durumun yaşanacağı ifade edilerek, uluslararası boyutlarda bireylerin sağlıkları adına
önemli bir risk oluşturacağı belirtilerek, tüm dünya insanlığı adına bir tehdit şeklinde ifade edilen
pandeminin sonraki süreçlerde kişi devlet ve küresel seviyede farklılaşmanın nedeni olacağı da ifade
edilmektedir.
Covid-19 pandemisi, diğer örneklerde de yaşandığı üzere, kişilerin küresel bağlamda kamu alanında
sağlık açısından risk içeren bir durumu meydana getirdiği görülmektedir. Söz konusu virüsün
oluşmasına meydan veren şartların yok edilmesi, bu tür yayılımların yinelenmesine engel olabilirken,
sonraki evrelerde farklı bir pandemiye yönelik hassasiyetinin sürebileceği düşünülmektedir. Söz
konusu duyarlılığın sonlandırılması, Covid-19’da da görüldüğü gibi, virüsü taşıyıcı işlevi bulunan
bireylerin bu evrede gözetim altında tutulmasına bağlı olmaktadır.
Covid-19 gibi salgın durumlarının haricinde seri bir şekilde yayılması ve geniş kapsamlı birey
kayıplarının oluşturduğu etkinin düzeyleri ile haberleşmeden erişime, iktisadi yaşamdan politik
yaşama, kişisel hak ve hürriyetlerden kamu görevlerine değin bütün sektörlerde neden olduğu hasarın
düzeyinin tam olarak saptanabilmesi mümkün olmamaktadır. Meydana gelebilecek hasarın ne ölçüde
geliştiği ardından gelen evrede ve her bakımdan gözlendiği gibi küresel etkileşim açısından da
bırakacağı etkileri ölçümlerde pandemi krizi bağlamında değerlendirilmektedir. Pandeminin neden
olduğu krizin risk oluşturduğu kişisel ve milli oluşumlarla, hükümetlerle küresel yapının işlevine
değin çok çeşitli etkileri görülmektedir.
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3. PANDEMİ DÖNEMİNDE ÖRGÜTSEL ÇİFT YÖNLÜLÜK
3.1. Örgütsel Çift Yönlülük Kavramı
Yönetim alanında örgütsel çift yönlülük genel olarak, mevcut kaynaklardan yararlanmak, iş
süreçlerini ve modelini sürdürmek, mevcut pazarda mevcut müşteri portföyü ile varlığını sürdürmeyi
içeren yararlanma yeteneği ile yeni yetkinlikler, fırsatlar, kaynaklar, iş modelleri aramayı içeren
keşfetme yeteneğinin eş zamanlı olarak kullanılmasıdır. Çift yönlülüğün en çok kabul edilen tanımı
yararlanma ile keşif arasında bir denge olmasıdır. Alanda bu konuda ilk çalışma yapanlardan
March’ta çift yönlülüğü bu şekilde tanımlamaktadır. Yararlanma tercih, iyileştirme, üretim, yürütme,
verimlilik ve uygulama gibi unsurları içerirken; keşfetme, bilgi yaratımı ve gelecek fırsatların analizi
gibi kavramları içermektedir. Bu iki yetenek arasında bir ödünleşme var gözükse de, mevcut
kaynaklardan yararlanma pahasına yeni fırsatları arayan örgütler büyük olasılıkla bundan yarar elde
etmeksizin tecrübe maliyetlerine katlanmak durumundadır. Bu örgütler sıklıkla getirisi olmayan
yetkinlik ve geliştirilmemiş pek çok yeni fikir havuzuna sahip olacaktır. Keşfetme pahasına
mevcutlardan yararlanmaya devam etmek ise, kısa vadede getirisi olmasına ve verimliliği
sağlamasına rağmen, uzun vadede belirsiz çevresel koşullarında başarısızlığa yol açacaktır.
Örgütlerin bu iki yeteneği nasıl yöneteceği, hangi faaliyetlere kaynak ayırılacağı, örgütün genel
davranış biçimlerinin nasıl olacağı ve yöneticilerin değişen çevre koşullarında nasıl karar alacağı
örgütün hayatta kalması ve sürdürülebilir rekabet avantajı sağlamasını belirleyecek olup, tercih
edilecek stratejiye bağlıdır.
Örgütsel çift yönlülük kavramını yönetim alanına kazandıran ilk kişi olan Duncan (1976), örgütsel
çift yönlülüğü firmanın kapasitesi olarak tanımlamıştır. Bu kapasite firmanın günlük işlemlerine ve
hali hazırda birikmiş kaynakların avantajından yararlanmakla birlikte, firmanın giderek artan dinamik
ve karmaşık dışsal çevreye uyum sağlaması ve rekabet avantajını geliştirmesine imkan
sağlamaktadır. Duncan bütünsel örgütsel çift yönlülüğe dikkat çekerken, March (1991) mevcut
yetkinliklerden yararlanma kapasitesi ve yeni yetkinlikler keşfetme kapasitesi olarak ifade edilen
örgütlerin kapasitesini öğrenmeyle ilişkilendirmiştir. March’ın 1991’deki çalışmasında özetlediği
gibi, yeni kaynakların keşfedilmesi (exploration) ve mevcutların kullanılması (exploitation)
arasındaki ayrım firmanın performansı üzerinde önemli sonuçlara yol açıp, firmanın davranış ve
stratejisinde kökten farklılığa yol açmaktadır. Yeni yetkinlikler önemli ürünlerin piyasaya
sunulmasını sağlayan tümüyle yeni bilgi, teknolojilerin araştırılması ve elde edilmesi anlamına
gelirken, mevcut yetkinlikler, mevcut iş modelinin yürütülmesi, mvcut ürünlerin pazardaki
konumunu güçlendirmek, varolan bilgiyi geliştirmek anlamına gelmektedir.
3.2. Keşfetme ve Yararlanma Kapasitelerinin Dengelenmesi
Keşif ve mevcuttan yararlanmanın tamamlayıcı yararlarının ışığında, araştırmacılar bu faaliyetler
arasında bir dengenin sağlanmasının hayatta kalma ve refahın anahtarı olduğunu öne sürmektedir
(March, 1991). Keşfetme pahasına mevcuttan yararlanmayı öne çıkaran örgütler, optimal olmayan
dengede sıkışıp kalmaktadır (Levinthal ve March, 1993) ve bu çevreye uyumu zorlaştırmaktadır.
Benzer biçimde, yararlanma pahasına yeniyi araştırma çabasına giren örgütler mevcut fırsatları
değerlendirmekten kaynaklanan faydaları elde etmeksizin tecrübe masraflarına katlanmak zorunda
kalmaktadır (March, 1991).
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Bir örgüt, mevcut varlığını sağlamak için yeterli bir biçimde mevcut kaynaklardan yararlanmalı ve
aynı zamanda örgütün gelecekteki varlığını sağlamak için de keşfe yeterli dikkati göstermelidir
(Levinthal ve March, 1993). Bazı araştırmalar, keşif ve yararlanma arasındaki dengeye atıfta
bulunarak, çift yönlülük kavramını kullanmış olsa da, (Rothaermel, 2004; Şimşek, 2009), Lavie,
Stettner ve Tushman (2010) çift yönlülüğü eş zamanlı olarak yararlanma ve keşfin sadece bir
yaklaşımı olarak önermektedir.
Kilit soru, keşif ve yararlanma arasındaki uygun denge düzeyiyle ilgilidir. Bir bakış açısına göre
yararlanma minimum tutulmalı ancak yeterli düzeyde olmalı, kalan kaynaklar keşfe yatırılmalıdır.
Alternatif olarak, başka bir görüşe göre, keşif, örgütün çoğunlukla yararlanmaya yatırım yaptığı
sırada, bazı asgari eşikleri karşılayabilmelidir. Bazı çalışmalar örgütlerin keşif ve yararlanma
faaliyetlerini eşit miktarlarda sürdürmeleri gerektiğini ileri sürmektedir. Bu çalışmalar uygun denge
düzeyi için alternatif yaklaşımlar sunmasına rağmen, örgütlerin ayakta kalabilmesinin denge
gerektirdiği, yararlanma ve keşfin net karışımının optimalini belirtmenin zor olduğu sonucuna
varmıştır (Levinthal ve March, 1993).
Keşif ve yararlanma arasında bir dengenin sağlanması zordur. Çünkü bu iki faaliyet türünün
sonuçları, değişkenliği, zamanlamaları ve örgüt içindeki ve dışındaki dağılımları farklıdır (March,
1991). Ya keşif ya da yararlanmayı desteklemek için kaynak tahsisinde var olan ödünleşmenin
yanında, bu iki faaliyetin birbirini dengeleyen birbiriyle çelişen örgütsel rutinlerini de incelemek
gerekir (Lavie ve Rosenkpf, 2006). Bir denge elde etme zorlukları göz önüne alındığında, bazı
akademisyenler, denge kavramından denge kurma sürecine dikkat çekmiştir; bir örgütün, herhangi bir
anda, keşif ve yararlanmanın fiili oranlarından bağımsız olarak, bir dengenin sağlanmasına yönelik
çabalarına atıfta bulunmuştur (Birkinshaw ve Gupta, 2013; Tushman ve O’Reilly, 1996). Çoğu
araştırma üstün örgütsel performans ve uzun dönem varlığını sürdürmek için keşif ve yararlanma
arasında uygun bir dengenin olmasının önemli olduğunu belirtmesine rağmen, (March, 1991;
Siggelkow ve Levinthal, 2003) akademisyenler ayrıca örgütlerin bu faaliyetleri dengelemeye
çalıştıklarında ortaya çıkan içsel zorlukları da gözlemlemiştir (Eisenhardt ve Brown, 1998; Lavie ve
Rosenkopf, 2006; Levinthal ve March, 1993; Tushman ve O’Reilly, 1996). Bu gözlem, örgütlerin bu
hedefe ulaşıp ulaşmadığına dair sorulara dikkat çekmektedir. Keşif ve yararlanmanın dengelenmesi
ile ilgili literatürde bir gelişme olsa da, örgütlerin keşif ve yararlanmayı dengelemesi gerektiği
yönündeki normatif varsayımlar ile diğer taraftan ve eldeki aktiviteyi güçlendiren davranışsal
eğilimler arasında hala bir çelişki vardır (Lavie ve Rosenkopf, 2006). Yine de çoğu akademisyen,
uygun keşif ve yararlanma düzeylerinin, örgütün misyonu, baskın mantığı ve endüstri koşullarına
bağlı olduğunu iddia etmektedir (Lavie ve Rosenkopf, 2006; March, 1991). Örgütün strateji ve
çevresel koşullarındaki değişiklik yararlanma ve keşfin düzeyi ile ilgili gerekli ayarlamayı gerektirir
(Auh ve Mengüç, 2005).
Sonuç olarak, günümüzde mevcutlardan yararlanmaya yönelik güçlü eğilimler sergileyen örgütler,
zaman içinde dengeye doğru yönelen önemli keşif çabalarına girebilmektedir. Doğal yol
bağımlılıklarına ve atalet basınçlarına karşı koymak, zaman içinde keşif ve yararlanma arasındaki
dengeyi korumak için keşif ya da mevcuttan yararlanmaya sürekli yatırım yapılması gerekmektedir.
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3.3. Pandemi Döneminde Örgütsel Çift Yönlülük Kültürü
Çift yönlü örgüt kültürü yukarıda açıklandığı üzere, teoride yararlanma ve keşif yeteneklerinin eş
zamanlı uygulanmasıdır. Birçok araştırmacı teoriye katkıda bulunmakla beraber çift yönlü örgüt
kültürünün fiiliyatta nasıl uygulandığının netleştirmek adına örnek olay çalışmaları daha kalıcı bilgi
sunmaktadır.
Uygulayıcı olarak, BNP Paribas Fortis’in Transversal Portföy Yönetimi başkanı Antonio Nieto
Rodriquez yararlanma ve keşif kavramlarını anlatmak ve yürütmek için etkin anlamlar geliştirmek
zorunda kalmıştır. Örgütsel çift yönlülük kavramını, iki farklı iş modelleri arasında gerginlik olarak
tanımlamıştır. İşletmeyi değiştirmeye karşı, işletmeyi yönetmek (Rodriquez vd., 2014).
İşletmeyi Yönetmek: Operasyon, satışlar, müşteri hizmetleri ve finans gibi temel süreçleri
içermektedir. Herhangi bir firmada elde edilen cironun büyük kısmı iş yürütme faaliyetlerinden elde
edilmektedir. İşi yürütme firmayı ayakta tutmakta, işi yürütme bırakılırsa firma varlığını
kaybetmektedir. İşi yürütmenin odağı kısa zamanlıdır, amaçlar esasen ticari, finansal ve performans
kökenlidir. Amaçlar verimlilik, üretkenlik, hızla ilgilidir, işletmeyi yönetmek teoride yararlanma
terimine karşılık gelmektedir.
İşletmeyi Değiştirmek: Örgütün geleceğini tasarlamaktır. Tüm inisiyatifleri, projeleri ve stratejik ve
taktik programları içermektedir. Örgütler genellikle paralel olarak çalışan yüzlerce ve binlerce
inisiyatife sahiptir. İşi değiştirmek, örgütler için gelecek değeri yaratmaktadır. Amaçlar genellikle
daha stratejik ve vizyona daha yakındır fakat yararları sadece orta ve uzun vadede elde
edilebilmektedir. Operasyonel amaçlardan daha az somut ve nicelikseldir. Bu hedefler, işletmenin
büyümesini ve kârlılığını önemli ölçüde artıracak şekilde dönüştürmeyi amaçlamaktadır ancak son
derece risklidir ve faydaların elde edileceğine dair kesin bir kanıt yoktur. Akademik açıdan bu bir
keşiftir.
Üst düzey yöneticilerin uygulamada karşılaştıkları temel sorun, aynı anda her iki boyuta
odaklanmanın çok zor olmasıdır. Kısa vadeli hedeflere çok fazla odaklanıldığında, piyasa koşulları
geliştikçe rekabet artacaktır. Diğer taraftan çok fazla iş değiştirmeye odaklanılırsa, daha iyi gelecek
umuduyla bugünün feda edebilmesi söz konusu olacaktır.
Tek bir boyutta başarılı olmak aynı zamanda son derece zordur. Manuel Hensmans ve arkadaşları
1984’ten 2003’e kadar 20 yıllık bir süre içinde halka açık en büyük İngiltere şirketlerinin 215’ini
araştırmıştır. İlk önce uzun dönem boyunca firmaların işlerini nasıl iyi yürütebildiklerine
bakmışlardır. 215 adet firmanın sadece 28’inin sektörlerinin sınırında 20 yıl boyunca tutarlı bir
şekilde performans gösterebildiklerini, bu 28’in sadece üç tanesinin, 20 yıl boyunca sürekli olarak
performans gösterirken büyük stratejik değişiklikler yapabildiği sonucuna varmışlardır (Rodriquez
vd., 2014). Bu durum aslında pandemi dönemlerinde işletmelerin örgütsel tasarımlarını en iyi şekilde
yönetebilemleri için başvurmrları ve kültür olarak edinmeleri gereken yaklaşımlar olarak
düşünülmektedir.
Rodriquez’in işletmeyi yönetmek ve işletmeyi değiştirmek olarak nitelendirdiği iki farklı iş modeli
aslında akademik literatürde mevcutlardan yararlanma ile keşif olarak adlandırılan örgütün iki farklı
yeteneğini ifade etmektedir. Gibson ve Birkinshaw’un adaptibility ve allignment olarak
kavramsallaştırdığı eşgüdüm-ahenk ve uyuma denk gelmektedir (Rodriquez vd., 2014).
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4. ÇİFT YÖNLÜ ÖRGÜT KÜLTÜRÜ VE DİNAMİK ÖRGÜTSEL KURALLAR İLİŞKİSİ
Çift yönlülük dinamik bir yetenektir. Teece’in (2007) orijinal tanımıyla dinamik yetenek, firmanın
hızlı değişen çevrelere karşı içsel ve dışsal yetkinliklerini yeniden yapılandırma, inşa etme ve entegre
etme yeteneğidir. Dinamik yetenekler, operasyonel yetenekleri değiştirmeyi ve geliştirmeyi, ilgili
taraflar için en azından tatmin edici bir performans altında müşterileri memnun etmek için kullanılan
yetenekleri oluşturur (Teece, 2007). Çift yönlülük bu yönüyle dinamik örgütsel kurallardan birisi
olan stratejik tatmin ilkesiyle bağlantılıdır. Stratejik tatminde, tek bir hedefin maksimizasyonu yerine
her hedef için memnuniyet seviyelerinin en azından olmasıdır. Bu ilke kendiliğinden hedeflenen çıktı
arasında dengenin de gözetilmesini sağlar.
Çift yönlü örgüt kültürünün önemli bir unsuru olan paylaşılan vizyon, örgüt üyelerine bir amaç ve
yön duygusu sağlar ve gevşek bir şekilde birleştirilmiş bir sistemi bir arada tutmaya ve tüm bir
organizasyonun entegrasyonunu teşvik etmeye yardımcı olur (Weick, 1990). Bu nedenle, özellikle,
çeşitli fırsatlar ortaya çıktığında, sınırlı örgütsel kaynaklar olduğunda, paylaşılan vizyon, örgütsel
kaynak değişimi ve entegrasyonu için bir sınırlayıcı mekanizma olarak görülebilir. Sınırlayıcı
mekanizma özelliğiyle paylaşılan vizyon, örgüt içinde ne yapılması veya yapılmaması gerektiği
yönündeki kılavuz görevi gören dinamik örgütsel kuralların işlevselliğini artırmaktadır. Çünkü
paylaşılan vizyon olmaksızın, bir firmanın gerçekliği, örgütü farklı yönlere doğru çeken son derece
hevesli ve kararlı kişilerle nitelendirilecektir. Paylaşılan vizyon, girişimci kaynakları yaygın olarak
tanınan fırsatlara yönlendirir ve bir firmanın bunları tam olarak yararlanma kapasitesini arttırır. Bu
yönüyle dinamik örgütsel kuralların kaynak yarar ilkesinin uygulanmasına zemin yaratır. Paylaşılan
vizyon, bireylerin örgütle olan ilişkisini yansıtır ve onlara iyi çalışan olma gerekçelerini sunar ve bu
nedenle paylaşılan vizyon, bireysel hedeflerini ve eylemlerini kolektif hedef ve eylemlere indirgeme
istekliliğini arttırır (Leana, Harry ve Buren, 1999).
Dinamik yeteneklerin gelişimi için en önemli mekanizma: süreçler, yol bağımlılığı, öğrenme ve
tecrübe edinmedir (Zolla, 2002). Dinamik yeteneklerin gelişimi, firmaların heterojenliğine katkıda
bulunmaktadır. Dinamik yeteneklerin kilit unsurları arasında, bir işletmenin tasarlandığı temel
yöntem olan öğrenmeye ve yeniliğe yönelik örgütsel süreçlerin yanı sıra zaman içinde firmaların
yatırım tercihlerini bildiren karar çerçeveleri ve sezgisel bilgiler yer almaktadır. Çift yönlülük de
dinamik yetenek olup, dinamik yeteneklerin temel yapıtaşları içerisinde bulunan sezgisel bilgiler de
dinamik örgütsel kurallara denk gelmektedir.
Çift yönlülük, örgütün yapısında yerleşik kurallar ve uygulamaları tarafından beslenir. Örgütün
dayandığı ve tasarımındaki temel ilkeler örgütün kimliğini, karakterisliğini oluşturur. O’Reilly ve
Tushman gibi bu çalışmada da dinamik yeteneklerin örgütün kültürüne yansıdığı, üst yönetimin
kararlarında tezahür ettiği, mevcut varlıkları yeniden uyarlama ve gelişen tehditler ve fırsatlara
karşılık vermek üzere ihtiyaç duyulan yeni beceriler geliştirmek gerektiğinde ekolojik uyumu
sağladığı düşünülmektedir. Ancak O’Reilly ve Tushman’ın ürün geliştirmeyi dinamik yetenek olarak
değerlendirmesi düşüncesine katılınmamaktadır. Zira, ürün geliştirme iyi kurulmuş bir rutindir.
Operasyonel bir yetenektir (Zahra vd., 2006). Kaynak miktarını değiştirme ve ürün geliştirme için
dinamik yetenek olarak görülebilir.
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Bilgi yönetimi ve kültür tek başına bugünün iş çevresinde üstün performansı ve firma yenilikçiliği
yaratmaz. Ürün yaşam döngüsünün kısalması ve teknolojilerin giderek daha fazla taklit edilmesiyle
birlikte, firmanın kalite yeterliliklerinin geliştirilmesiyle bilgiyi yönetmek de bir rekabet avantajı
kaynağı olarak ortaya çıkmaktadır. Bilgi yönetiminin tüm avantajları, kaynak kombinasyonlarının ve
kalite sonuçlarının süper katkı değerinden gelir.
Çift yönlü örgüt kültürleri, kalite rekabet kabiliyetini büyük ölçüde etkilemektedir. Yeni ve mevcut
ürünler, hizmetler ve pazarlar için entegre bilgiyi yönetmek, öğrenmeyi, bilgiyi, süreçleri ve çıktıları
belirleyen ve şekillendiren kalite boyutuyla ilgilidir. Böylece niteliğe dayanan örgütsel kural ve ilke
ile hareket eden firmaların yenilikçilik performansları da gelişir.
Çift yönlü örgüt kültürü, firmanın kıt kaynaklarının yeni ürün ve fırsatların arayışına mı yoksa
mevcut yetkinliklerin, işlerin geliştirilmesine mi tahsis edileceğini belirleme ve bunlar arasında denge
kurmaya veya her iki faaliyeti tamamlamaya rehberlik eder. Bu yönüyle, dinamik örgütsel kuralların
ilkelerinden olan kaynak devamlılığınin gerçekleşmesine de yardım eder. Çift yönlülük keşfetme ve
yararlanma faaliyetleri arasında göreli denge içermek suretiyle firmalara, düşük getiriden, sınırlı
kaynaklarını anlamsız ve faydasız yatırımlara ayırmaktan kaçınma imkanı sağlar.
Dinamik örgütsel kuralların ilkelerinden biri olan fayda yığını, bir örgütsel sinerjinin geliştirilmesinin
bir yöntemidir, aynı faaliyette çok yönlü, karşılıklı yararlar elde etmektir. Geleneksel
ekonomizasyonda sinerjilerin geliştirilmesi yaklaşımı, çıktılarda paralel bir düşüş olmadan girdilerin
azaltılmasını içerir. Fayda yığınında ise, bu tek bir faaliyetten çok yönlü faydaları eş zamanlı
üretmektir. Bu içeriğiyle, dinamik örgütsel kurallardan birisi olan fayda yığını, çift yönlü örgüt
kültürünün çok yönlülüğü ve bağlamsallığı ile ilişkilidir
Dinamik örgütsel kuralların beşinci ilkesi değer katkısıdır. Bu ilke paydaşlara diğer rakiplerden farklı
olarak kattığı değerle ilgilidir. Değerlilik hem ihtiyacın hem de katkının bir işlevidir. Bu tasarım
ilkesi, firmaya katkı sağlamak için yararlanmanın gerekçesi ve gerekliliği ile ihtiyacı olanlara yardım
etme hedefini bütünleştirir. Uygulamada bu, daha fazla ihtiyacı olanlara işletmeye katkıda bulunarak
fayda sağlama fırsatı tanımayı içermektedir. Değer katkısı dinamik örgütsel kuralına sahip firmalar
örgütsel çeşitliliğe, yeni fikirlere ve pazardaki gelişmelere daha açık olurlar.
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5. SONUÇLAR VE ÖNERİLER
Firmalar varlıklarını sürdürebilmek için teknolojik ve diğer dönüşümlere karşı uyum sağlamak
zorundadır. Sürdürülebilir odaklı firma olmak sadece çevresel, sosyo etik ve ekonomik çevrelerde
rekabet amaçlarını gerçekleştirmekle sağlanmamakta, aynı zamanda tasarlanan örgütlerinde belirgin,
başarılı yetenek sergilemeyi gerektirmektedir. Bu durum pandemi ile direkt olarak
ilişkilendirilebilmektedir. İş dünyasında mükemmellik elde etmek ve pandemiden en iyi şekilde
sorunsuz çıkabilmek için yenilik performansını ve rekabeti artırmak için önkoşul olup, örgütler,
günümüzün küresel semtinde örgütsel yeniden yapılanma ve dijital dönüşümün bir parçası olarak
dinamik rekabetçi yetenekler geliştirmelidir. Bu bağlamda, çevresel değişimin hızının
öngörülemediği, pandemi gibi türbülanslı çevrelerde firmalar varlıklarını sürdürmek ve uzun süreli
rekabet avantajı elde etmek için dinamik yeteneklerden biri olan çift yönlü kültüre sahip örgütsel
tasarım sürecine ihtiyaç duymaktadır.
Örgüt tasarım sürecine rehberlik edecek tasarım ilkeleri olarak her ne kadar farklı teorisyenler
tarafından farklı kavramlar ile ifade edilse de, dinamik bir örgüt tasarım sürecinin ilkeleri olarak
“üretken ve heuristik kurallar” olarak tanımlanan dinamik örgütsel kurallar alanda gerek tek başına
kavramsal düzeyde gerekse çift yönlülük veya çift yönlü örgüt kültürü ile firma performansı ya da
firma yenilikçiliği ile ilişkilerini ele alan çalışmalara rastlanılmamıştır.
Pandemi koşullarında örgütsel çift yönlülük kavramını örgüt kültürü olarak benimsemiş olan
işletmelerin pandemiden çok daha az etkilendikleri görüşü ortaya çıkmıştır. Örgütsel çift yönlülük bu
zamana kadar hep inovasyon kavramı ile bağdaştırılmıştır. Ancak pandemi ile örgütsel çift yönlülük
kavramının örgütsel tasarım kavramı ile bağdaştırılması gerektiği ve örgütlerin tasarımı açısından
oldukça önemli olduğu anlaşılmıştır.
Yönetim alanında örgütsel çift yönlülük genel olarak, mevcut kaynaklardan yararlanmak, iş
süreçlerini ve modelini sürdürmek, mevcut pazarda mevcut müşteri portföyü ile varlığını sürdürmeyi
içeren yararlanma yeteneği ile yeni yetkinlikler, fırsatlar, kaynaklar, iş modelleri aramayı içeren
keşfetme yeteneğinin eş zamanlı olarak kullanılmasıdır. Çift yönlülüğün en çok kabul edilen tanımı
yararlanma ile keşif arasında bir denge olmasıdır.
Belirtilen nedeler sonucunda tasarlanan çalışmanın ana problemini aynı sorunları yaşayan farklı
işletmelerin örgütsel tasarımlarına olan etkileri nelerdir şeklindedir. Ana problem çerçevesinde bu
çalışmada Covid-19 pandemisinin örgütler üzerindeki potansiyel etkileri ve bu kapsamda örgütsel
tasarım süreçlerine olan etkileri incelenmiştir.
Çift yönlü örgüt kültürü iletişimi temel alan, özümseme kapasitesi ile dış çevrede bilgiyi alıp
özümseme ve örgüt içerinde içselleştirerek, müşteri taleplerini ve değişen çevre koşullara anında
cevap verebilme özelliği sayesinde müşteri odaklı yenilikçilik paradoksunu yönetilebilir hale getirip
yenilikçiliği mümkün kılmaktadır.
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