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Salon-F1, Oturum-1 Head of Session: EĞİTİM 15 SABAH Dr. Kısmet DELİVELİ 

Uzman Öğr. Erkan AKDEMİR 

Prof. Dr. Hüseyin KALKAN 

ORTAOKUL 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YERÇEKİMİ HAKKINDAKİ 

DÜŞÜNCELERİ 

Uzman Öğr. Erkan AKDEMİR 

Prof. Dr. Hüseyin KALKAN 

ORTAOKUL 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YERÇEKİMİ HAKKINDAKİ 

ZİHİNSEL MODELLERİ 

Öğr. Gör. Dr. Kısmet 

DELİVELİ 

ZİHİNSEL ENGELLİ ÖĞRENCİLERE OKUMA-YAZMA ÖĞRETİLİRKEN 

KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER VE GELİŞTİRİLEN TAKTİKLER 

Deniz KAHRİMAN PAMUK SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEK İÇİN OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE ORMAN 

PEDAGOJİSİ UYGULAMALARI 

Doç. Dr. Orhan HANBAY SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNDE OKUMAYA YÖNELİK TUTUM DÜZEYİ 

İLE SORUN ÇÖZME BECERİSİNE YÖNELİK ALGI DÜZEYİ ARASINDAKİ 

İLİŞKİ 

Dr. Öğr. Üyesi Sevda 

DOLAPÇIOĞLU 

ÖĞRETİM PROGRAMLARI ARACILIĞIYLA ESTETİK OKURYAZARLIK 

Yazgül SARİ 

Doç. Dr. Ayten Pınar BAL 

ÖĞRENCİLERİN CEBİRSEL DÜŞÜNMESİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ 

Yazgül SARİ 

Doç. Dr. Ayten Pınar BAL 

ÖĞRENCİLERİN CEBİRSEL TUTUMLARININ İNCELENMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Arif ATALAY TEBERRÛ AKİTLERİNDE MÜLKİYETİN NAKLİ 

 

Salon-F1, Oturum-2 Moderatör: Doç. Dr. Ahmet GÖGERCİN 

Dr. Öğr. Üyesi Aytemis DEPCİ MURAKAMİ’NİN HAŞLANMIŞ HARİKALAR DİYARI ve DÜNYANIN SONU 

ADLI ESERİNDEKİ KAPI METAFORU 

Hatice ÇARLI İHSAN OKTAY ANAR’IN AMAT ADLI ROMANINDA OKURUN ALGISINDA 

KIRILMAYA YOL AÇAN UNSURLAR 

Doç. Dr. Ahmet GÖGERCİN SİNEMATOGRAFİK ROMAN VE IŞIK-GÖLGE OYUNLARININ ANLATIDAKİ 

İŞLEVİ: ‘KISKANÇLIK / LA JALOUSİE’ ÖRNEĞİ 

Figen AKYOL 

Prof. Dr. Akif ARSLAN 

SAFİYE EROL’UN CİĞERDELEN ROMANININDAKİ HALK EDEBİYATI 

UNSURLARI 

Dr. Öğr. Üyesi Aytemis DEPCİ HARUKİ MURAKAMİ’NİN YABAN KOYUNUNUN İZİNDE ROMANINDA 

KOLONYALİZM ve AYNU GENCİ 

Arş. Gör. Dr. Melek ÇUBUKCU ATABETÜ’L-HAKAYIK’IN SEMERKANT NÜSHASINDA GEÇEN İNANÇ VE 

İTAAT İLE İLGİLİ KAVRAMLARIN (YAZIM ÖZELLİKLERİ BAKIMINDAN) 

MANİHEİST VE BUDİST DÖNEME AİT UYGUR HARFLİ METİNLERLE 

KARŞILAŞTIRILMASI 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

15.11.2019 Cuma-Friday/ 1000-1200  

 
15.11.2019 Cuma- Friday/ 1200-1400 

Dr. Öğr. Üyesi Begüm KURT HİTİT ve TÜRK MİTOLOJİLERİNDE TANRIÇALAR 

Dr. Öğr. Üyesi F. Fatih GÜLŞEN YENİ BULGULAR IŞIĞINDA PATARA ANTİK KENTİ 

Dr. Öğr. Üyesi F. Fatih GÜLŞEN ANAZARBOS ANTİK KENTİ 
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“Bu oturumda Moderatör ara verebilir” 

Salon -F1, Oturum-1 Moderatör: Arş. Gör. Dr. Musa Osman KARATOSUN 

Arş. Gör. Dr. Musa Osman 

KARATOSUN 

NATÜRİST VE SPİRİTÜALİST BİR AKIM OLARAK DRUİDRY 

Dr. Öğr. Üyesi Aysun YAŞAR DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI’NIN GENÇLİĞE DEĞER PROGRAMI 

Arş. Gör. Dr. Ömer KORKMAZ SİCİLL-İ AHVÂL DEFTERLERİNE GÖRE ADANA MÜFTÜLERİ VE 

MÜDERRİSLERİ 

Arş. Gör. Dr. Ömer KORKMAZ ADANA’NIN OSMANLI YARGISINA KATKISI: SİCİLL-İ AHVÂL 

DEFTERLERİNE GÖRE ADANA KADILARI VE MAHKEME GÖREVLİLERİ 

Arş. Gör. Hasan KAYAPINAR İSLAM HUKUKUNUN VADELİ SATIŞ TEORİSİNDE ÇOCUKLARIN 

HAKLARINI KORUMAYA YÖNELİK ALINAN TEDBİRLER 

Arş. Gör. Hasan KAYAPINAR İSLAM HUKUKUNDA GÖRME MUHAYYERLIĞININ SINIR VE İMKANLARI 

Arş. Gör. Dr. Nagihan 

EMİROĞLU 

İBNÜ’S-SALÂH’IN MUALLAK HADİS TANIMLAMASINDA YANLIŞ ÖRNEK 

KULLANDIĞI İDDİASI 

Arş. Gör. Dr. Nagihan 

EMİROĞLU 

ESAHHÜ’L-ESÂNÎD KAVRAMI ÜZERİNE BAZI TARTIŞMALAR 

 

Arş. Gör. Dr. Nagihan 

EMİROĞLU 

BUHÂRÎ VE MÜSLİM’İN SAHİH’LERİNİN ÜSTÜNLÜK TARTIŞMASI 

Ar. Gör. Dr. Ahmet Rifat 

GEÇİOĞLU 

DEĞER YÖNELİMLERİNİN YERLİ KIBRISLI-TÜRKİYE GÖÇMENİ 

GRUPLAŞMASINDAKİ ROLÜ 

Ar. Gör. Dr. Ahmet Rifat 

GEÇİOĞLU 

EVLİLİK UYUMU VE DİNDARLIK ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR 

İNCELEME 

Arş. Gör. Dr. Fatmanur 

ALİBEKİROĞLU EREN 

MU’TEZİLÎ TABAKATLARDA YER ALAN HANEFÎ ŞAHISLAR 

Arş. Gör. Dr. Fatmanur 

ALİBEKİROĞLU EREN 

ASHÂBU’R-REY İSİMLENDİRMESİ İLE İLGİLİ GENEL MÜLAHAZALAR 

 

 

Salon-F1, Oturum-2 Moderatör: Dr. Öğr. Üyesi Duygu ÜNALAN 

Dr. Öğr. Üyesi Duygu ÜNALAN DİJİTAL ÇAĞDA HABER FORMLARI: ZİYARETÇİ TRAFİĞİNİ ARTTIRMAYA 

YÖNELİK UYGULAMALAR 

Dr. Öğr. Üyesi Şeyhmus 

DOĞAN 

AKRANDAN AKRANA/EŞLER ARASI (PEER TO PEER) PAZARLAMA: AVON 

VE ORIFLAME MARKALARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ 

Doç. Dr. Ersin KIRAL 

Lect. Can MAVRUK 

LIFE SATISFACTION OF UNIVERSITY STUDENTS: AN EVIDENCE FROM 

ADANA 

Doç. Dr. Ersin KIRAL 

Lect. Can MAVRUK 

DOES SUBJECTIVE WELL-BEING MEDIATE THE RELATIONSHIP OF 

PSYCHOLOGICAL WELL-BEING ON QUALITY OF LIFE 

Arş. Gör. Murat TOPALOĞLU 

Öğr. Gör. Ebru ÖZER 

TOPALOĞLU 

DİJİTALYAYINCILIĞIN GELİŞİMİ VE GELECEĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: 

NETFLİX ÖRNEĞİ 

Arş. Gör. Murat TOPALOĞLU 

Öğr. Gör. Ebru ÖZER 

TOPALOĞLU 

YENİ SİNEMA YASASI KAPSAMINDA TÜRKİYE’DEKİ SİNEMA SALON 

İŞLETMECİLİĞİNİN GELECEĞİ 

Dr. Öğr. Üyesi Resul ÖZTÜRK GİYİM ÜRÜNLERİNDE DENEYİMSEL DEĞERLER İLE MÜŞTERİ 

MEMNUNİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİ 

Dr. Öğr. Üyesi Resul ÖZTÜRK TÜKETİCİLERİN HEDONİK SATIN ALMA DAVRANIŞLARININ TÜKETİCİ 

MEMNUNİYETİNE ETKİSİNDE CİNSİYETİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ 

Dr. Öğr. Üyesi Ceyhun 

BERKOL 

TARİHSEL SÜREÇTE KEMER ve KUŞAK KULLANIMI 

Ayşe ÖZBEN 

Dr. Öğr. Üyesi Elif KILIÇOĞLU 

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ İNANÇ DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ 

DEĞİŞKENLER BAĞLAMINDA İNCELENMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Elif KILIÇOĞLU SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARIN GEOMETRİDE SAHİP OLDUĞU 

YANILGILAR: HATAY İLİ ÖRNEĞİ 

Öğr. Gör. Yılmaz KILAVUZ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNİN EĞİTİMDE KULLANIMINA YÖNELİK 

ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ 

 
 

 
16.11.2019 Cumartesi- Saturday / 1000-1300 

16.11.2019 Cumartesi- Saturday / 1300-1500 
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Salon-F1, Oturum-3 Moderatör: Dr. Öğr. Üyesi Selim GÜNDÜZ 

Arş. Gör. Dr. İlknur KAYA SALDIRGAN SATIŞ YÖNTEMLERİNE İLİŞKİN BAZI ÖRNEKLER 

 

Arş. Gör. Dr. İlknur KAYA TTK VE ÇK BAKIMINDAN ÇEKİN UNSURLARI 

Sevim Gülin KIRAL 

Dr. Öğr. Üyesi Bahadır ERGÜN 

MARKOV ZİNCİRLERİ YAKLAŞIMI KULLANILARAK HİSSE SENEDİ FİYAT 

HAREKETLERİNİN TAHMİN EDİLMESİ 

Sevim Gülin KIRAL 

Dr. Öğr. Üyesi Selim GÜNDÜZ 

SEÇMEN HAREKETLERİNİN MARKOV ZİNCİRLERİ YARDIMI İLE TAHMİN 

EDİLMESİ 

Doç. Dr. İ. Murat HASEKİ 

Dr. Öğr. Üyesi Selim GÜNDÜZ 

Prof. Dr. Celile ÖZÇİÇEK 

DÖLEKOĞLU 

TARIM KOOPERATİFLERİNDE ORTAKLARIN MEMNUNİYET ALGISI: 

ÇUKOBİRLİK ÖRNEĞİ 

Hüseyin ATAŞ 

Doç. Dr. İbrahim Efe EFEOĞLU 

İŞLETMELERİN İNSAN ÇEVRESİ ÜZERİNDEKİ KİRLETİCİ ETKİSİ: SOSYAL 

KİRLİLİK 

Dr. Öğr. Üyesi A. Mücahid 

ZENGİN 

Dr. Öğr. Üyesi Nuri Paşa ÖZER 

GENÇ TÜKETİCİLERİN ORHAN GENCEBAY’IN ROL ALDIĞI REXONA 

REKLAMLARINA YÖNELİK TUTUMLARI 

Dr. Öğr. Üyesi Nuri Paşa ÖZER 

Dr. Öğr. Üyesi A. Mücahid 

ZENGİN 

ARABESK KÜLTÜRÜ ÖZELİNDE ORHAN GENCEBAY’IN ROL ALDIĞI 

REXONA REKLAMLARININ İNCELENMESİ 

Prof. Dr. Muammer CENGİL 

Yük. Lis. Öğr. Emel ÇİMEN 

BİLİM VE SANAT MERKEZİNE ÇOCUKLARI DEVAM EDEN AİLELER 

ÜZERİNE NİCEL BİR ARAŞTIRMA: ÇORUM ÖRNEĞİ 

Prof. Dr. Muammer CENGİL 

Yük. Lis. Öğr. Emel ÇİMEN 

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN STRES KAYNAKLARI, 

STRESLE BAŞ ETME YÖNTEMLERİ VE BU YÖNTEMLERİN 

SOSYODEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİ 

 
 

Salon-F2, Oturum-1 Moderatör: Doç. Dr. Mehmet Ünsal MEMİŞ 

Kazım KIR 

Prof. Dr. Mehmet DEMİR 

TEKNOKENTLERDE GAYRİ MADDİ HAKLARIN VERGİLENDİRİLMESİ VE 

SON DÜZENLEMELERE GÖRE (2017/10821 SAYILI BAKANLAR KURULU 

KARARI) İSTİSNA KAZANÇ TUTARININ HESAPLANMASI 

Dr. Öğr. Üyesi Yakup ÜLKER 

Öğr. Gör. Sefa ONUT 

Arş. Gör. Ömer KÖSE 

İŞLETMELERİN REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLAMASINDA STRATEJİK 

MALİYET YÖNTEMLERİ VE HEDEF MALİYETLEME YAKLAŞIMI 

Doç. Dr. Mehmet Ünsal MEMİŞ BAĞIMSIZ DENETİMDE ŞEFFAFLIK RAPORLARI 

Dr. Öğr. Üyesi Elanur KAPLAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ONLİNE BANKACILIK İLE İLGİLİ TUTUM 

VE DAVRANIŞLARIN İNCELENMESİ: NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR 

ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA 

Doç. Dr. Neslihan COŞKUN 

KARADAĞ 

7143 SAYILI VERGİDE YAPILANDIRMA YASASININ VERGİ DENETİM 

KURULU’NUN İŞ YÜKÜNE ETKİSİ: ADANA İLİ ÖZELİNDE BİR 

DEĞERLENDİRME 

Doç. Dr. Neslihan COŞKUN 

KARADAĞ 

VERGİ PLANLAMASINDA DÜRTME (NUDGE) VE ÖNEMİNE İLİŞKİN BİR 

DEĞERLENDİRME 

Doç. Dr. Mehmet Ünsal MEMİŞ ŞİRKETLERDE YILLIK FAALİYET RAPORLARI VE DENETİMİ 

Doç. Dr. Koray TUAN FİNANSAL RAPORLAMA KALİTESİ: BAĞIMSIZ DENETİM FİRMASI 

İTİBARININ ROLÜ 

 

Doç. Dr. Mehmet Ünsal MEMİŞ 

Doç. Dr. Koray TUAN 

BAĞIMSIZ DENETİMDE DENETİM KOMİTESİNİN ROLÜ 

Dr. Öğr. Üyesi Suzan AKKUŞ 

MUTLU 

ESKİ ANADOLU TOPLUMLARINDA HASTALIKLARIN BÜYÜ İLE TEDAVİ 

EDİLME YÖNTEMLERİ 

Dr. Öğr. Üyesi Suzan AKKUŞ 

MUTLU 

HİTİT EKONOMİSİNDE KADININ YERİ 

 

 
 
 
 

16.11.2019 Cumartesi- Saturday/ 1500-1700 

16.11.2019 Cumartesi- Saturday / 1000-1200 
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Salon-F2, Oturum-2 Moderatör: Doç. Dr. İbrahim Efe EFEOĞLU 

Doç. Dr. İbrahim Efe EFEOĞLU 

Hüseyin ATAŞ 

KADIN GİRİŞİMCİLERİN İŞ-AİLE YAŞAM ÇATIŞMASI, İŞ STRESİ VE 

TÜKENMİŞLİK SEVİYELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: ADANA İLİNDEKİ 

KADIN GİRİŞİMCİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

Özlem ATAKAY LİDER – ÜYE ETKİLEŞİMİ, ÖRGÜTSEL DESTEK ALGISI VE ÖRGÜTSEL 

VATANDAŞLIK DAVRANIŞI İLİŞKİSİNİN BİR ZİNCİR PERAKENDE 

İŞLETMESİNDE İNCELENMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ASLAN 

Dr. Öğr. Üyesi Ergün KARA 

KİŞİ-ÖRGÜT UYUMUNUN ÇALIŞAN PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ 

ETKİSİNDE İŞ TATMİNİN ROLÜ 

Dr. Öğr. Üyesi Ergün KARA 

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ASLAN 

Şahin GÜVEL 

ERGENLERDE YALNIZLIK DUYGUSUNUN İNTERNET BAĞIMLILIĞI 

ÜZERİNE ETKİSİ: OKÜ ÖRNEĞİ 

Yurdanur ÇALIŞKAN 

Doç. Dr. İ. Efe EFEOĞLU 

YEŞİL İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE UYGULAMALARI 

Doç. Dr. Hüseyin GÜLER 

Arş. Gör. Dilek VEYSİKARANİ 

 İNSANİ GELİŞMİŞLİK VE SOSYO-EKONOMİK DEĞİŞKENLER 

ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

Doç. Dr. Hüseyin GÜLER 

Arş. Gör. Dilek VEYSİKARANİ 

İSTATİSTİĞE YÖNELİK TUTUMUN AKADEMİK BAŞARI ÜZERİNE ETKİSİ 

Doç. Dr. İhsan Erdem SOFRACI 

Gökben GÜNEY 

TÜRKİYE’DE PETROL PİYASASINDA REGÜLASYON UYGULAMALARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Doç. Dr. Deniz ZEREN 

Arş. Gör. Nilüfer GOKDAGLI 

TEKNOLOJİLERİN KABULÜ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AKILLI 

SAATLERE YÖNELİK TUTUMU VE SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNE BİR 

ARAŞTIRMA 

 
 

 

Salon-F2, Oturum-3 Moderatör: Doç. Dr. Aslı EGE 

Doç. Dr. Aslı EGE 2000’Lİ YILLARDA TÜRKİYE’NİN AB DİNAMİĞİ VE GERİYE DÜŞEN, 

“İLERİYE DÖNÜK” BİR PERSPEKTİFİ KOŞULLANDIRAN FAKTÖRLER 

Arş. Gör. Dr. Kadir AYDIN 

Arş. Gör. Zafer DÖNMEZ 

SOSYAL DEVLET ANLAYIŞININ TARİHSEL SERÜVENİNİN 

SOSYOEKONOMİK BAĞLAMINDA KARŞILAŞTIRILMASI: TÜRKİYE, 

ALMANYA VE İSVİÇRE ÖRNEĞİ 
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ORTAOKUL 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YERÇEKİMİ HAKKINDAKİ 

DÜŞÜNCELERİ 

THOUGHTS OF THE PRIMARY FIFTH GRADE STUDENTS’ MENTAL MODELS 

ABOUT GRAVITY 

Erkan AKDEMİR 
Milli Eğitim Müdürlüğü 

Hüseyin KALKAN 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin yerçekimi hakkındaki düşüncelerini araştırmaktır. 

Çalışma Samsun ili Canik ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir devlet okulunda 

gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini yine bu okulda öğrenim gören 100 ortaokul 

5.sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden olan doküman

incelemesi ve durum çalışması (örnek olay incelemesi) yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada

öğrencilerin yerçekimi hakkındaki düşüncelerini ortaya çıkarabilmek için durum çalışması

yöntemlerinden bütüncül tek durum çalışması kullanılmıştır. Çalışma kapsamında ortaokul

öğrencilerinin yerçekimi ile ilgili düşüncelerinin saptanması amacıyla “açık uçlu soru formu”

ve “yarı yapılandırılmış görüşme” olarak iki farklı veri toplama aracı kullanılmıştır. Veri

toplama aracı olan açık uçlu soru formu öğrencilerin yerçekimi hakkındaki zihinsel modellerini

belirleyebilmek amacıyla çizim ve yazım tekniğiyle hazırlanmış dört sorudan oluşmaktadır.

Veri toplama aracı ortaokul öğrencilerinin yerçekimi ile ilgili sahip oldukları düşünceleri

saptanması amacıyla toplamda 100 öğrenciye uygulanmıştır. Toplamda 20 öğrenci ile de

görüşme yapılmıştır. Çalışma nitel veri analizi tekniklerine göre değerlendirilmiştir. Çalışmada

kullanılan yarı yapılandırılmış görüşmeler ve açık uçlu soru formlarından elde edilen cevapların

değerlendirilmesinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Oluşturulan sorulardan alınan nitel

veriler frekans ve yüzde hesaplamalarıyla sayısal değerlere çevrilmiştir.  Çalışma nitel veri

analizi tekniklerine göre değerlendirilmiştir. Veriler literatürdeki çalışmalardan elde edilen

değerlerle karşılaştırılarak yorumlar yapılmıştır. Analizler sonucunda elde edilen yerçekimi ile

ilgili verilerin literatürdeki bilimsel modellere göre daha düşük çıktığı görülmektedir. Burada

en önemli bulgulardan bir tanesi ortaokul öğrencilerinin günlük yaşamda algıladıkları

yerçekimi kavramını günümüzün bilimsel bilgilerinden farklı olarak kullandıkları, bununla

birlikte yerçekimi kavramı kavrama düzeyinden daha bilgi düzeyinde kaldığı görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Astronomi eğitimi, yerçekimi, model, modelleme, eğitim 

The purpose of this study is to investigate how the effect of gravity is thought by middle 

school’s students. The study was carried out in one of the state schools affiliated to the Ministry 

of National Education in the Canik province of Samsun province. The sample of the research 

is composed of 100 middle school students, 5th grade students, who also study in this school. 

In the study, qualitative research methods such as document review and case study method were 

used. In order to reveal thoughst of the students in the study, a holistic one-case study was used 

from the case study methods. In this study, two different data collection tools were used as 

"open ended question form" and "semi-structured interview" in order to determine thought of 

students related to gravity. Open-ended question form used as data collection tool, consists of 

four questions prepared by drawing and writing technique in order to determine the mental 
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models of students about gravity. Data collection tool was applied 100 students in total in order 

to determine thought of the middle school students related to gravity. İn total of 20 students 

were interviewed. The study was evaluated according to qualitative data analysis techniques. 

The content analysis technique was used to evaluate the answers obtained from the semi-

structured interviews and open-ended questionnaires used in the study. Qualitative data 

received from the generated questions were converted to numerical values by frequency and 

percentage calculations. The study was evaluated according to qualitative data analysis 

techniques. . Interpretations were made by comparing the data obtained from studies in the 

literature. As a result of the analyzes, the datas about gravitational were lower than the scientific 

models in the literature. One of the most important findings here is that secondary school 

students use the gravity concept they perceive in everyday life as different from today's 

scientific knowledge in addition to this, it is seen the concept of gravity remained at the level 

of knowledge rather than comprehension level. 

Key Words : Astronomy education, gravity, model, modelling, education 
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ORTAOKUL 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YERÇEKİMİ HAKKINDAKİ ZİHİNSEL 

MODELLERİ 

THE PRIMARY FIFTH GRADE STUDENTS’ MENTAL MODELS ABOUT 

GRAVITY 

ÖZET  

Bu çalışmanın amacı, yerçekimi kuvvetinin ortaokul öğrencileri tarafından nasıl algılandığını 

araştırmak ve müfredat programındaki kazanımlarla olan ilişkisini ortaya koymaktır. Çalışma 

Samsun ili Canik ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir devlet okulunda 

gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini yine bu okulda öğrenim gören 100 ortaokul 

5.sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden olan doküman 

incelemesi ve durum çalışması (örnek olay incelemesi) yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada 

öğrencilerin zihinsel modellerini ortaya çıkarabilmek için durum çalışması yöntemlerinden 

bütüncül tek durum çalışması kullanılmıştır. Çalışma kapsamında ortaokul öğrencilerinin 

yerçekimi ile ilgili zihinsel modellerinin saptanması amacıyla “açık uçlu soru formu” ve “yarı 

yapılandırılmış görüşme” olarak iki farklı veri toplama aracı kullanılmıştır. Veri toplama aracı 

olan açık uçlu soru formu öğrencilerin yerçekimi hakkındaki zihinsel modellerini 

belirleyebilmek amacıyla çizim ve yazım tekniğiyle hazırlanmış iki sorudan oluşmaktadır. Veri 

toplama aracı ortaokul öğrencilerinin yerçekimi ile ilgili sahip oldukları zihinsel modellerin 

saptanması amacıyla toplamda 100 öğrenciye uygulanmıştır. Veriler literatürdeki çalışmalardan 

elde edilen değerlerle karşılaştırılarak yorumlar yapılmıştır. Analizler sonucunda elde edilen 

yerçekimi ile ilgili verilerin literatürdeki bilimsel modellere göre daha düşük çıktığı 

görülmektedir. Burada en önemli bulgulardan bir tanesi ortaokul öğrencilerinin günlük 

yaşamda algıladıkları yerçekimi kavramını günümüzün bilimsel bilgilerinden farklı olarak 

kullandıkları, bununla birlikte yerçekimi kavramı kavrama düzeyinden daha bilgi düzeyinde 

kaldığı görülmektedir. Öğretim programında dördüncü sınıfta dolaylı olarak ele alınan, beşinci 

sınıfta ise detaylı olarak anlatılan yerçekimi kavramının tam olarak anlaşılmadığı 

görülmektedir. Öğrencilerde yerçekimi ile ilgili oluşan yanlış kavramların düzeltilmesinde 

konunun somutlaştırılmasının sağlanabildiği alternatif yöntemlerin kullanılması önerilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Astronomi eğitimi, yerçekimi, model, modelleme, zihinsel modeller 

 

The purpose of this study is to investigate how the effect of gravity is perceived by middle 

school’s students and to show their relevance to learning outcome in the curriculum. The study 

was carried out in one of the state schools affiliated to the Ministry of National Education in 

the Canik province of Samsun province. The sample of the research is composed of 100 middle 

school students, 5th grade students, who also study in this school. In the study, qualitative 

research methods such as document review and case study method were used. In order to reveal 

the mental models of the students in the study, a holistic one-case study was used from the case 

study methods. In this study, two different data collection tools were used as "open ended 

question form" and "semi-structured interview" in order to determine the mental models of 
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students related to gravity. Open-ended question form used as data collection tool, consists of 

four questions prepared by drawing and writing technique in order to determine the mental 

models of students about gravity. Data collection tool was applied 100 students in order to 

determine the mental models of the middle school students related to gravity Interpretations 

were made by comparing the data obtained from studies in the literature. As a result of the 

analyzes, the datas about gravitational were lower than the scientific models in the literature. 

One of the most important findings here is that secondary school students use the gravity 

concept they perceive in everyday life as different from today's scientific knowledge in addition 

to this, it is seen the concept of gravity remained at the level of knowledge rather than 

comprehension level. It is seen that the concept of gravity, which is explained in the fourth class 

indirectly in the curriculum and explained in detail in the fifth grade, is not fully understood. It 

has also been proposed to use alternative methods to correct misconceptions and to concretise 

of subject about gravity at students. 

 

Key Words : Astronomy education, gravity, model, modelling, mental models 
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ZİHİNSEL ENGELLİ ÖĞRENCİLERE OKUMA-YAZMA ÖĞRETİLİRKEN 

KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER VE GELİŞTİRİLEN TAKTİKLER  

Kısmet DELİVELİ  

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 

Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, ilkokulda görev yapan öğretmenlerin zihin engelli öğrencilere okuma 

yazmayı öğretirken karşılaştıkları sorunları ve sorunların çözümü için geliştirdikleri taktikleri 

belirleyebilmektir. Bu amaç için nitel bir araştırma yöntemi olan fenomolojik araştırma 

yaklaşımından yararlanılmıştır. Çalışma grubu oluşturulurken, amaçlı örnekleme 

yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmış ve sınıfında zihin engelli 

öğrencisi/öğrencileri bulunan 13 öğretmene ulaşılmıştır. Veriler, yarı yapılandırılmış görüşme 

formu ile elde edilmiş ve görüşmeler sırasında araştırmaya gönüllü olarak destek veren sınıf 

öğretmenlerinin görüşme formunda bulunan 6 açık uçlu soruya cevap vermeleri istenmiştir. 

Araştırmada, nitel araştırmalarda aranan geçerlik ve güvenirlik ölçütlerini sağlamak amacıyla, 

inandırıcılık, tutarlık, aktarılabilirlik ve teyit edilebilirlik ölçütleri göz önünde 

bulundurulmuştur. Elde edilen veriler içerik analizi ve betimsel analiz tekniğiyle analiz 

edilmiştir.  Katılımcı görüşleri ortak temalar halinde birleştirilirken, katılımcı görüşlerinden 

alıntılar sunulmuştur. Araştırmada bulgular zihin engelli öğrencileri olan öğretmenlerin okuma-

yazma öğretim sürecinde ‘öğretmenlerin okuma-yazma öğretim sürecinde benimsedikleri 

yaklaşım gerçekleştirdikleri faaliyetler, karşılaştıkları sorunlar, uyguladıkları taktikler ve 

geliştirdikleri öneriler’ olmak üzere dört temada değerlendirilmiştir. Bu çalışmada 

öğretmenlerin tamamının, öğrenci merkezli bir yaklaşım benimseyerek okuma-yazma 

etkinliklerini zihin engelli öğrencinin gereksinimlerini göz önünde bulunduracak şekilde 

gerçekleştirdikleri anlaşılmıştır. Çocuğu merkeze alan bir yaklaşımla, öğrencinin 

yetersizliklerine değil yeterliliklerine bağlı olarak gerçekleştirdikleri okuma-yazma 

etkinliklerinde öğretmenlerin ‘yöntemleri seçerken, araç-gereçleri kullanırken,  etkinlikleri 

düzenlerken’ farklı uygulamalara yer vermeye çalıştıkları anlaşılmıştır.  

 

Anahtar kelimeler: İlkokul, öğretmen, okuma yazma öğretimi, zihin engelli öğrenciler, 

taktikler.  

 

ABSTRACT 

DIFFICULTIES IN TEACHING LITERACY TO MENTALLY DISABLED 

STUDENTS AND TACTICS DEVELOPED ABOUT THIS ISSUE 

The aim of this study is to identify the problems that teachers in primary school face when 

teaching literacy to students with mental disabilities and the tactics they develop to solve these 

problems. For this purpose, a qualitative research approach of phenomenological research 

methods was used. In the creation of the study group, the criterion sampling method from 

purposeful sampling methods was used and 13 teachers who had mentally disabled students 

were reached. The data was obtained through a semi-structured interview form and the 

classroom teachers who voluntarily supported the research during the interviews were asked to 
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answer 6 open-ended questions in the interview form. In order to provide the validity and 

reliability criteria sought in qualitative research, credibility, consistency, transferability and 

confirmability criteria were taken into consideration. The data were analyzed using content 

analysis and descriptive analysis techniques. Participants' views are combined into common 

themes, while excerpts from participants' views are presented. The findings were evaluated in 

four themes: the approach of teachers with mentally disabled students in the literacy teaching 

process, the problems teachers faced, the tactics teachers applied and the suggestions teachers 

developed. In the present study, it is understood that all of the teachers adopt a student-oriented 

approach to conduct reading-writing activities, and take the needs of the students with mental 

disabilities into account. The teachers that focus on the adequacies of the students rather than 

their inadequacies while conducting reading-writing activities are observed to prefer such 

practices as the ones that are based on individual differences. That is is already  understood 

from the different practices conducted by the teachers ‘while selecting methods, using tools-

materials, and arranging activities.’ 

 

Keywords: Primary school, teacher, literacy teaching, students with mental disabilities, tactics. 
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SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEK İÇİN OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE ORMAN 

PEDAGOJİSİ UYGULAMALARI 

Deniz KAHRİMAN PAMUK 

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü 

ÖZET 

“Çevre Eğitimi” eğitim bilimlerinin en güncel konularından biridir. En genel tanımı ile çevre 

eğitimi, çocuklara ve yetişkinlere çevreyi nasıl öğrenecekleri ve inceleyecekleri ile onu nasıl 

koruyacakları konusunda akıllıca kararlar vermeyi öğretme olarak ifade edilmektedir. Çevre 

eğitiminin en önemli ve etkin katılımcıları çocuklardır. Erken çocukluk dönemindeki çocuklar 

hem doğal hem yapay çevreleri ile etkileşim halindedir ve erken çocukluk eğitimi kuramları, 

yaşamın ilk yıllarından itibaren çocuğu ve çevresini bir bütün olarak gözetir. Bronfenbrenner 

tarafından 1970’li yıllarda temelleri atılan ekolojik yaklaşım ise çocukların etkilemekte ve 

etkilenmekte olduğu bir çevresinin olduğunu; çocuklar ve çevrelerinin karşılıklı etkileşim ile 

meydana geldiğini ve çocuk ve çevre etkileşiminin süreklilik gösteren bir bütün olduğunu 

vurgular. Çocuğun doğal çevresi ile etkileşimi ise geçmişten günümüze erken çocukluk 

eğitimini şekillendirmenin yanı sıra; son zamanların en güncel araştırma ve tartışma konusudur. 

Louv çocuk ve doğa arasındaki bağı vurgulayarak; doğa ile kurulan yakın ilişkinin, çocuğun 

gelişim ve öğrenmesine katkı sağlamanın yanı sıra,  çevrenin korunması ve sürdürülebilir bir 

yaşam için de gerekli olduğundan bahsetmiştir.  Unutulmamalıdır ki, küçük çocukların doğa ile 

ilişkisi çevre eğitimi için bir başlangıç noktasıdır ve sürdürülebilir bir yaşam üzerinde doğrudan 

bir etkiye sahiptir. Ancak, günümüzde, erken çocukluk dönemindeki çocuklar, doğal çevre ile 

hiçbir bağ kurmadan, hatta dışarı bile çıkmadan, giderek artan oranda kentleşmiş ve 

sanayileşmiş bir ortamda büyümektedir. Trafik, kirlilik, nüfus yoğunluğu ve başka riskler 

nedeniyle ev ve alışveriş merkezi dışındaki çevresini hiç tanımayan nesiller yetişmektedir. Bu 

noktada çocukların doğada geçirdikleri zamanı arttırarak yaşadıkları çevre ile tekrar bağ 

kurabilmeleri noktasında, erken çocukluk döneminde çevre eğitiminin önemi bir kez daha 

ortaya çıkmaktadır.   Bu noktada çocukların doğa ile buluşma fırsatı yakalamaları için, 

okullarda yürütülecek çevre eğitimi programlarına ya da doğa temelli erken çocukluk 

yaklaşımlarına daha fazla gereksinim duyulmaktadır.  Çocuğun öğrenme sürecinin doğada, 

doğa ile kurulan bağlarla daha keyifli ve kalıcı olduğu fikrinden yola çıkarak, ilk kez 1950’lerde 

İskandinavya’da ve aşamalı olarak Avrupa’da ve Birleşik Krallıkta da yayılmaya başlayan 

Orman Okulu pedagojisi, Yeni Zelanda ve Avustralya'daki doğa eğitimi girişimlerini 

etkilemektedir. Çünkü, orman okulu yaklaşımdan faydalanabilen küçük çocuklar, doğal çevre 

hakkındaki anlayışlarının gelişmesi için de sayısız olanağa sahiptir. Ağaçlar, bitkiler, toprak, 

hayvanlar, hava, su gibi yaşamın temel unsurlarının gelişimini öğrenme süreçlerine bizzat dâhil 

edebilmektedirler.  Ülkemizde de son yıllarda, gerek kuram gerek uygulamada, orman 

pedagojisine yönelik artan bir ilgi bulunmaktadır.  Bu bağlamda bu çalışmanın amacı, erken 

çocukluk eğitiminde alternatif bir yaklaşım olan orman pedagojisi uygulamalarını anlatmak, 

ülkemizde faaliyet gösteren orman okullarının eğitim programlarını incelemek ve Milli Eğitim 

Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Programı (2013) açısından değerlendirmektir.    

Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Eğitim, Çevre Eğitimi, Orman Pedagojisi 
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SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNDE OKUMAYA YÖNELİK TUTUM DÜZEYİ 

İLE SORUN ÇÖZME BECERİSİNE YÖNELİK ALGI DÜZEYİ ARASINDAKİ 

İLİŞKİ 

ÖZET 

Çağdaş eğitim anlayışında öncelikli hedef, öğrencilerin yaşam boyunca bağımsız birer öğrenen 

olmalarıdır. Bu yolla, sürekli değişen dünyada sorunların üstesinden gelerek ayakta 

durabilmeleri mümkün olacaktır. Okuma yeterliği de bu açıdan yaşamsal öneme sahiptir. Bu 

düşüncelere dayanılarak hazırlanan çalışmanın hedefi,  sekizinci sınıf öğrencilerinde okumaya 

yönelik tutum düzeyi ile sorun çözme becerisine yönelik algı düzeyi arasındaki İlişkiyi 

inlemektir. Çalışma grubunu Adıyaman’da bulunan 3 ortaokulda öğrenim gören 65’i kız, 60’ı 

erkek olmak üzere toplam 125 sekizinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Veriler, 1) Özbay ile 

Uyar (2009) tarafından geliştirilen ve dört alt faktörden oluşan “Okumaya yönelik tutum ölçeği” 

ile 2) Serin vd. (2010) tarafından geliştirilen “İlköğretim düzeyindeki çocuklar için problem 

çözme envanteri” kullanılarak elde edilmiştir. Her iki ölçeğin de Cronbach alpha güvenirlik 

katsayıları (0,93 ve 0,80) 0,70’in üzerindedir. Bununla birlikte her iki veri de 2017-18 eğitim-

öğretim yılında toplanmıştır. Toplanan verilerin çözümlenmesinde Spearman korelasyon 

katsayısı tekniği kullanılmıştır. Toplanan verilerin çözümlenmesinin ardından elde edilen 

bulgulara göre, sekizinci sınıf öğrencilerinde okumaya yönelik tutum düzeyi puan ortalamaları 

ile sorun çözme becerisine yönelik algı düzeyi puan ortalamaları arasında doğru yönlü ve 

istatistiksel açıdan anlamlı ( r = ,463; p = ,000 ) bir ilişkinin bulunduğu görülmüştür. 

 

Anahtar Sözcükler: Bağımsız öğrenme, okuma, sorun çözme. 
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 Orhan HANBAY 

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 



ÖZET 

Estetik okuryazarlık bir biliş biçimi veya bir bilme yolu olarak anlaşılabilir. Ancak, estetik 

kavramı öğrenme ve eğitim programları ile ilgili çalışmalarda yeterince tartışılmamaktadır 

(Jacops, 2019). Oysa disiplinlere ait öğretim programları incelendiğinde “insiyatif alma ve 

girişimcilik yetkinliği “içerisinde tüm alanlarda yaratıcı düşünen bireyler yetiştirilmesi 

vurgulanmaktadır. Yaratıcı düşünme becerilerini desteklemenin bir yolu da öğrenenlere estetik 

bakış açısı kazandırmaktır. Bu sebeple bu çalışma içerisinde ilkokul üçüncü sınıf Türkçe, Hayat 

Bilgisi, Matematik öğretim programı öğrenme kazanımları incelenerek örnek ders etkinlikleri 

tasarlanmış ve görsel sanat öğretmenleriyle bu dersler yürütülmüştür. Estetik bakış açısını 

kazandırmak için mevcut disiplinlere ait ilkokul ve ortaokul müfredatlarında uygun bir çok 

içerik ve öğrenme kazanımı vardır. Ancak matematik, fen bilimleri, dil eğitimi, sosyal bilgiler, 

matematik, görsel sanatlar, müzik gibi tüm disiplin uzmanı öğretmenlerin estetik bakış açısının 

öğrencilere kazandırılması ile ilgili eğitime sahip olması gereklidir. Yaratıcı düşünme becerisi 

diğer beceriler gibi zaman alan bir yetenektir ve disiplinlerarası bir işbirliği gerektirir. Tüm bu 

sebeplerden dolayı bu çalışma içerisinde farklı disiplinlerde estetik okuryazarlığa yönelik 

tasarlanan derslerin öğrencilere ve öğretmen adaylarına katkısı incelenmiştir.  

      Araştırma, bir olguyu derinlemesine anlamlandırmak amacıyla nitel araştırma yöntemi ile 

desenlenmiştir. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme formuyla ve katılımcılarla yüz yüze 

görüşülerek toplanmıştır. Çalışma 6 görsel sanatlar öğretmen adayı ile yürütülmüştür.  

Öğretmen görüşlerine göre estetik okur yazarlığı ders etkinliklerinin öğrencilerin hayal 

gününü geliştirdiği, farklı fikirler sunmasına, espirili sınıf ortamı oluşmasına, ürün üretme ve 

sorunlara çözüm önerileri sunmasına katkılarının olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Bu katkıların 

tamamı yaratıcı düşünme becerilerine işaret etmektedir.   Araştırma sonucunda ortaya çıkan 

bulgular göz önüne alındığında, öğretmenlerin estetik okuryazarlık boyutunda uygulamalara 

yer vermesinin öğrencilerin yaratıcı düşünme becerisinin gelişimine katkı sağlayabileceği 

söylenebilir. Ayrıca matematik, fen bilimleri, dil eğitimi, sosyal bilgiler, matematik, görsel 

sanatlar, müzik gibi tüm disiplin uzmanı öğretmen ya da öğretmen adaylarına estetik bakış 

açısının öğrencilere kazandırılması ile ilgili eğitimler verilmesi önerilebilir.  

Anahtar Kelimeler : Estetik Yaratıcılık, Görsel Sanatlar, Öğretim programları  

 

 

 

 

 

 

 

AL FARABI 6th INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES 
ADANA, TURKEY

P. 9

ÖĞRETİM PROGRAMLARI ARACILIĞIYLA ESTETİK OKURYAZARLIK 

 Sevda DOLAPÇIOĞLU 

Mustafa Kemal Üniversitesi 



İHSAN OKTAY ANAR’IN AMAT ADLI ROMANINDA OKURUN ALGISINDA 

KIRILMAYA YOL AÇAN UNSURLAR 

ELEMENTS BREAKING THE PERCEPTION OF THE READER IN İHSAN OKTAY 

ANAR'S NOVEL AMAT 

Hatice ÇARLI 

Arel Üniversitesi 

ÖZET 

Son dönem Türk romanının önemli eserlerinden olan Amat, postmodern edebiyatın hemen 

hemen tüm özelliklerini içinde barındıran başarılı bir yapıttır. Metinlerarasılık, üst-kurmaca, 

çoğulculuk, pastiş, parodi, mitoloji ve kolaj bunlardan bazılarıdır. İhsan Oktay Anar, tüm bu 

öğeleri başarılı bir şekilde kullanmakla kalmamış, tarihi de metnin temelini yansıtması 

açısından bir dayanak noktası olarak ele almıştır. Yani ilk bakışta Amat, tarihsel bir macera 

romanı gibi algılansa da, aslında o alegorik bir hikâyedir. Semboller üzerine inşa edilmiş, 

kurmaca hatta kurmacanın da kurmacası denilebilecek bir hikâyedir. Zira metinde adı geçen ve 

hikâyenin kaynağı olarak işaret edilen Tezakirü’l Mücrimin adlı kitap gerçekte yoktur. 

Böylelikle metnin üst-kurmacası kuvvetlendirilmiştir.  

Amat’ta geçen kutsal metinler, bu metinlerden alıntılanan ayetler, karakterler, tarihi 

kaynakların        –kurmaca veya gerçek- hemen hepsi belli noktada okurun zihninde 

sorunsallaşmaktadır. Bu sorunsallık, gerçek ile kurmaca ilişkisini netleştirmeye çalışırken 

okurun karşısına çıkar. Bizler de çalışmamızda okuru zinde tutan, okurun metne daha da 

yaklaşmasını sağlayan bu kırılma noktalarını ele almaya çalışacağız. 

Anahtar Kelimeler: Sorunsallaşma, Postmodernizm, İhsan Oktay Anar, Amat 

 

Amat, which is one of the important works of recent Turkish novel, is a successful work that 

contains almost all the features of postmodern literature. Intertextuality, metaphor, pluralism, 

pastiche, parody and collage are some of them. İhsan Oktay Anar not only successfully used all 

these elements, but also considered history as a mainstay in terms of reflecting the basis of the 

text. So, even though at first glance Amat is perceived as a historical adventure novel, it is 

actually an allegorical story. It is a story built on symbols, which can be called fiction or even 

fiction of fiction. Because there is no book called Tezakirü’l Mücrimin, which is mentioned in 

the text and referred to as the source of the story. Thus, the superfiction of the text was 

strengthened. 

The sacred texts in Amat, the verses quoted from these texts, the characters, the historical 

sources - fiction or reality - are all problematic in the mind of the reader at a certain point. This 

problematicness is confronting the reader in trying to clarify the fictitious relationship with 

reality. In our study, we will try to address these breaking points that keep the reader fit and 

enable the reader to get closer to the text. 

Abstract: Problematized, Postmodernism, İhsan Oktay Anar, Amat 
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ÖZET 

Anazarbos antik kenti, Adana’nın 70 km. kuzeydoğusunda, Kozan’a 27 km. uzaklıktaki 

bugünki ismiyle Dilekkaya köyü sınırları içinde yer alır. Kilikia Bölgesi’nin en önemli 

kentlerinden biri olan ve Doğu Akdeniz  karayolu ağının merkezinde bulunan Anazarbos, 

doğuda Karatepe, Kastabala, Flaviapolis ile batıda Karaisalı, Pozantı ve Toroslara,  güneyde 

Misis ve Adana ile kuzey de ise Kommana, Kayseri ve Kapadokya'ya bağlanan önemli bir yol 

ağı üzerinde bulunmaktadır.    

Doğu kenarda bulunan 222 m. yükseklikteki kaya kütlesinin eteklerinde kurulan kent çevre 

mahallelerle birlikte yaklaşık 400 hektar arazi üzerine konumlanmıştır. Bu kaya kütlesinin 

ortasından açılan bir geçit(Ali Kesiği) ile Flaviapolis ve Hierapolis Kastabala  antik kentlerine 

ulaşım sağlanmıştır.  

Sikkeler ve yazıtlardan Anazarbos ve çevresinin İ.Ö. 1 yy. kadar uzanan bir tarihe sahip olduğu 

anlaşılmakla birlikte son zamanlarda sürdürülen kazı ve araştırmalardan kentin Hellenistik 

dönemde de var olduğunu gösteren kanıtlar ortaya konmuştur. Şehir İ.S.2 yy. sonunda büyük 

ve önemli bir merkeze dönüşerek Kilikya başkenti Tarsus’la rekabet edebilecek konuma 

gelmiştir. Roma İmparatoru Septimius Severus’un kentin statüsünü yükseltmesiyle birlikte 

Tarsus ve Mopsuhestia ile aynı düzey ve öneme getirilmiştir. Roma iç savaşı sırasında 

İmparator Septimius Severus’u destekleyen kent bu tarihten sonra hızla gelişerek büyük ve 

önemli bir kente dönüşmüştür. İmparator Septimius Severus tarafından İ.S. 198 ve 203 

yıllarında “neokoros”, 204 yılında da metropolis ünvanı ile onurlandırılan kent İmparator 

onuruna düzenlenen “Severeia Olympia Epineikia” ve  “Severeia Philadelphia” olarak 

adlandırılan festival ve spor oyunlarını düzenleme yetkisi kazandı. Şehir “neokoros” ünvanı 

kazanmasıyla İmparatorluk Kültü yapımında imtiyazlı bir duruma gelmiş ayrıca 204 de eyalet 

meclisinin Anazarbos’da toplanmaya başlamasıyla bölge içinde lider kent olma özelliğine 

ulaşmıştır. Bununla birlikte 249 ve 251 yılları arasında İmparatorluk yapmış olan Traianus 

Decius’un şehri üçüncü kez “neokoros” olarak onurlandırmasıyla “ Dekios Oikumenikos”  

oyunlarını düzenleme yetkisi alan kent önemini daha da kuvvetlendirmiştir.  

Anazarbos’un politik, ekonomik, nüfus, ticari ve askeri yönlerden ilerlemeler kaydetmesi 

neticesinde  İ.S. 408’de İmparator Theodisius Döneminde Kilikya Prima’nın (Dağlık Kilikya) 

başkenti Tarsus, Kilikya Secunda’nın (Ovalık Kilikya) başkenti ise Anazarbus olmak kaydıyla 

eyalet 2 başkente bölünmüştür.  

Şehir 525 ve 561 yıllarında iki büyük deprem ile yıkılmış Justinius ve 1. Justinianus 

dönemlerinde yeniden inşa edilmiştir. İ.S.7 ve 8 yy. larda Araplar tarafından işgal edilen kent 

sonraki yüzyıllarda Araplar ve Doğu Roma İmparatorluğu tarafından  defalarca el 

değiştirmiştir. İ.S. 964 yılında Nikephoros Phokas tarafından ele geçirilen kent yine Doğu 

Roma sınırları içinde kalmıştır. Anazarbos Kenti İ.S. 11 yy. da 1.Toros tarafından işgal edilerek 

Küçük Armenia Krallığına da başkentlik yapmıştır. 1375 yılında kente hakim olan 

Memlükler’den sonra tarih sahnesindeki önemini kaybeden kent veba salgınları gibi doğal 

unsurlarında etkisiyle tamamıyla terk edilmiştir.   
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ANAZARBOS ANTİK KENTİ 

 F. Fatih Gülşen 

Çukurova Üniversitesi 



Kentte zafer takı(Ala Kapı), cardo maximus, decumanus maximus, hamamlar, tiyatro, 

amphitiyatro, stadium, tapınaklar, konutlar, su kemerleri, sarnıçlar, nymphaeum, akropol, 

nekropoller, meclis binası, kiliseler, sur duvarları gibi önemli yapılar bulunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Anazarbos Antik Kenti, Anazarbus Antik Kenti, Anavarza Antik Kenti, 

Kilikya Bölgesi, Roma İmparatorluğu.  
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doğal çevresi ile uyumunu merkeze alan bir takım uygulamaların çeşitlenmesi ve Kelt sosyo-

kültürel ve dinî hayatı ile yoğrulmasıyla ortaya çıkan bir inanç sistemidir. Hıristiyanlığın 

Avrupa’ya yayılması ile yok olmaya yüz tutan bu inanç sistemi, özellikle XVI. yüzyıldan 

itibaren kadim metinlerinin tercüme edilmesi suretiyle artan bir ilgiyle karşılaşmış ve 

günümüzde yeniden ihya dönemini yaşamaktadır. Druidry inancına göre kişi yaratıcılığını had 

safhaya çıkarmalı, doğa ile bir bütün olmalı ve kadim zamanlardan miras kalan bilgeliğin 

hamisi konumunda olmalıdır. Bu aşamalara paralel olarak, bu inanç sistemi içerisinde Bard, 

Ovate ve Druid olarak bilinen üç farklı sınıf ortaya çıkmıştır. Günümüzde ise Druidry, temelde 

tabiatçı ve maneviyatçı bir akım olmasına rağmen, reenkarnasyon gibi inançları kabul eden, 

kişinin içsel bilgeliğini derinleştirmesini, yaratıcılığını güçlendirmesini ve canlı cansız bütün 

çevresine karşı koşulsuz bir sevgi beslemesini salık veren modern bir dinî harekettir. Kadim 

zamanlardan getirilen bir takım ahlaki yasalar ve dinî uygulamalar farklı bir biçimde 

yorumlanarak günümüzde yaşatılmaya çalışılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Dinler Tarihi, Yeni Dini Hareketler, Kelt Dini, Druidry 
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NATÜRİST VE SPİRİTÜALİST BİR AKIM OLARAK DRUİDRY 

 Musa Osman KARATOSUN 

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Dinler Tarihi 
Anabilim Dalı

ÖZET 

Kökleri tarihöncesi dönemlere kadar uzanan Druid inancı, kadim zamanlardan itibaren insanın 



ÖZET 

Gençleri kötü alışkanlıklardan korumak ve birlik beraberliği güçlendirmek adına Diyanet İşleri 

Başkanı ‘Gençliğer Değer Projesi’nı başlatmıştır. Bu proje çerçevesinde gençliğe yönelik 

birçok etkinlikler düzenlenmektedir. Örneğin Diyanet’in dördüncü yaz kampı Temmuz 2019 

ayında ‘Yazımda Kardeşlik Var, doğudan batıya, batıdan doğuya’ adı altında gerçekleşmiştir. 

İçerik olarak özellikle temel dini bilgiler, Peygamberin ve ashabın örnek rol modelleri 

anlatılmıştır. Spor turnuvaları ve şehir gezileri düzenlenmiştir. Yaz kamplarında toplam 3200 

gence ulaşılmıştır.  

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş her din görevlisinden görev yaptığı camide spor, 

kültür ve toplum konularda etkinlikler düzenleyip en az 10 gence ulaşmasını beklemektedir. 

Camilerde gençlere yönelik dini sohbetler, spor etkinlikleri ve şenlikler düzenlenmektedir. Din 

görevlileri gençlik etkinlikleri hakkında raporlar yazmakta ve gençlik koordinatörlüklerine 

göndermektedirşer. 

Diyanet’in gençliğe yönelik programları farklı tepkilere yol açmaktadır: Toplumun bir kısmı 

tarafından Diyanet’in gençleri koruma ve yönlendirme çabaları destek görmektedir. Toplumun 

diğer kısmı gençlik kollarının camilerde yeri olmadığını ve laiklik için bir tehlike 

oluşturabileceğini savunmaktadır. Türkiye’deki camiler için bir yenilik gibi görünen proje 

Almanya’daki Ditib camilerinde yıllardır farklı şekillerde uygulanmaktadır. Ditib camileri 

gençleri kötü alışkanlıklardan korumak ve camiye yakınlaştırmak adına turnuvalar, şenlikler ve 

gezileri organize etmektedir. Ditib gençlik kolu başkanı yönetim kurulunun üyesi olarak 

toplantılara katılmaktadır. Bu sunumda Diyanet’in Türkiye’deki ‘Gençliğe Değer Projesi’ ile 

Almanya DİTİB camilerindeki gençlere yönelik etkinlikler kıyaslanıp değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Diyanet, gençlik, değer, Almanya, Ditib  
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DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI’NIN GENÇLİĞE DEĞER PROGRAMI 

Aysun YAŞAR 

Hatay Üniversitesi/ İlahiyat Fakültesi/ İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü 



DEĞER YÖNELİMLERİNİN YERLİ KIBRISLI-TÜRKİYE GÖÇMENİ 

GRUPLAŞMASINDAKİ ROLÜ 

Ahmet Rifat GEÇİOĞLU 

Çukurova Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Din Psikolojisi Anabilim Dalı 

Yusuf EMRE 

Şırnak Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Din Psikolojisi Anabilim Dalı 

ÖZET 

Bu çalışma, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yaşayan ve Yerli Kıbrıslı ve Türkiye Göçmeni 

olarak nitelenen iki grup arasındaki farklılaşmada değer yönelimlerinin rolünü ortaya 

koymayı amaçlamaktadır. Yerli Kıbrıslı kavramı, Osmanlı döneminde adaya gönderilen 

Türklerin soyundan gelen ve hâlihazırda KKTC’de ikamet eden kişileri; Türkiye Göçmeni ise 

1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’ndan sonra Türkiye’den adaya gelen KKTC vatandaşlarını 

tanımlamak için kullanılmıştır. 

Yerli Kıbrıslılar ile Türkiye Göçmenleri arasında ortaya çıkan ayrışmanın en temel nedeni 

kültürel farklılıklardır.  Her iki kesim de farklı zamanlarda Anadolu’dan Kıbrıs’a göç eden 

Türklerden gelmiş olmasına karşın, tarihsel süreçte ortaya çıkan kültürel farklılıklar ve 1974 

sonrası Türkiye’den göç edenlerin Kıbrıs koşullarına uyum sağlamada zorluk çekmeleri Yerli 

Kıbrıslı ve Türkiye Göçmeni gibi dikotomik tanımların oluşmasına neden olmuştur. 

Türkiye’den gelenlere karşı kendilerini tanımlama ihtiyacı hisseden ada sakinleri, bunun için 

Yerli Kıbrıslı ifadesini kullanmışlardır. Bu durum onların farklı bir kültüre ve yaşantıya sahip 

olmalarıyla açıklanabilir. Nitekim İngilizlerin etkisiyle birlikte, adada yaşayan Türklerin 

özgürlükçü ve daha seküler bir yaşam tarzı benimsediği ifade edilebilir. Bu farklılığın, iki 

grup arasındaki biz ve öteki ayrımını körüklediği görülmektedir. Yapılan uygulamalı 

çalışmalarda elde edilen bulgular da bunu desteklemektedir. Bu çalışmalarda görgü 

kurallarına uyan-görgü kurallarına uymayan, kültürlü-kültürsüz, eğitimli-eğitimsiz, medenî-

geri kalmış, Batılı-Doğulu, Avrupalı-Avrupalı olmayan, seküler-dindar, modern-gelenekçi, 

üstün-aşağı gibi ayrımların yapıldığı görülmektedir. Özellikle Yerli Kıbrıslılar olumlu 

gördükleri özellikleri kendileriyle, olumsuz gördükleri özellikleri ise Türkiye Göçmenleri ile 

eşleştirmektedir. Bu durum yeme içme kültüründen suç oranlarındaki artışa kadar birçok 

konuda ortada çıkmaktadır. Özetle 1974 sonrası Türkiye’den adaya göç edenlerin, adanın 

yerlileriyle karşılaştırıldığında çok farklı sosyokültürel geçmişe sahip olması, bu iki grubun 

birbirine entegre olmasını zorlaştırmış, zamanla sosyal ve kültürel alandaki farklılıklar gün 

yüzüne çıkmıştır. 

Belli bir süreden beri adada birlikte yaşayan bu iki grubun birbirlerine karşı biliş, algı, tutum 

ve davranışlarını anlama noktasında stereotipleştirme, sosyal kimlik ve iç grup-dış grup 

kavramları ön plana çıkmaktadır. 

Adada yaşayan iki grup arasındaki farklılaşmanın değer yönelimlerine de yansıması beklenir. 

Değerler, insanın anlam dünyasında önem sırası oluşturan ilkeler olarak tanımlanabilir. Neyin 

önemli neyin önemsiz olduğunu belirleyebilmeleri bakımından tercihleri etkileme gücüne 

sahiptir. Kişinin kendisini nasıl algılayacağını belirleyen değerler zamanla başkalarını nasıl 

algılayacağını ve yargılayacağını belirleme hususunda da başvurulan bir rehber fonksiyonu 

üstlenmeye başlar. Dolayısıyla değerlerin kimliğe kaynaklık eden bir işleve sahip olduğunu 

söylemek mümkündür. Değerler oluşturduğu kimlik algısıyla bireylere içsel bir bütünlük 

sağlarken, hazırladığı ortak payda ile “biz” bilinci oluşturur, çizdiği sınırlar ile de “öteki”ni 
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tanımlar. Değerler her ne kadar toplumdaki bireyleri bir araya getirme ve onları bir arada 

tutma gibi birleştirici özelliklere sahip olsa da aynı zamanda ötekini belirlemesi, ayrışmayı 

beraberinde getirebilir. Kısaca belirtmek gerekirse, benzer değerler fertleri bir araya getirerek 

bütünlük oluşturabilirken, farklı ya da karşıt değerler de kişileri birbirinden uzaklaştırarak 

ayrıştırabilme gücüne sahiptir. Bu bağlamda farklı kimlik algısına sahip oldukları düşünülen 

Yerli Kıbrıslıların ve Türkiye Göçmenlerinin, değer yönelimlerinde de farklılaşmanın olması 

beklenir. 

Bu bağlamda çalışmanın problemi, şu şekilde ifade edilebilir: Değer yönelimleri, 

katılımcıların kökenini anlamlı bir şekilde yordamakta mıdır? Bu yönelimlerin hangisi ya da 

hangileri, katılımcıların Yerli Kıbrıslı ya da Türkiye Göçmeni kategorilerinden birine 

girmesini daha etkili yordamaktadır?  

Araştırmanın evreni KKTC vatandaşları olup, örneklemi ise basit rastlantısal yöntemle seçilen 

165’i (%49) Yerli Kıbrıslı, 172’si (%51) Türkiye Göçmeni olmak üzere toplam 337 kişiden 

oluşmaktadır. Değer yönelimlerini belirlemek amacıyla katılımcılara Schwartz Değerler 

Ölçeği uygulanmıştır. Uygulanan ölçek, asıl ölçeğin dindarlık değer yönelimi eklenerek 11 

değer grubu olacak şekilde değiştirilmiş olan versiyonudur.  

Yapılan lojistik regresyon analizi sonucunda, hep birlikte tüm değer yönelimlerinin, 

katılımcıların Yerli Kıbrıslı veya Türkiye Göçmeni olmalarını anlamlı bir şekilde yordadığı, 

diğer taraftan değer yönelimleri tek tek el alındığında yalnızca dindarlık, uyarılım ve hazcılık 

değerlerinin Yerli Kıbrıslı veya Türkiye Göçmeni olmayı anlamlı bir şekilde yordadığı tespit 

edilmiştir. Buna göre katılımcıların %68.2’sinin gruplara üyeliği doğru tahmin edilmiştir. 

Değer yönelimleri, Türkiye Göçmeni grubuna üye olmayı (%73.3), Yerli Kıbrıslı grubuna üye 

olmaktan (%63.0) daha yüksek bir oranda tahmin etmiştir. Toplam 172 Türkiye Göçmeninden 

126’sının, 165 Yerli Kıbrıslıdan da 104’ünün kendi grubuna üyeliği doğru tahmin edilmiştir. 

Ortaya çıkan araştırma bulguları, ilgili literatür bağlamında tartışılmış ve yorumlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Psikoloji (Din Psikolojisi), Değer Yönelimleri, Yerli Kıbrıslı, Türkiye 

Göçmeni, Kimlik Algısı. 
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EVLİLİK UYUMU VE DİNDARLIK ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR 

İNCELEME 

Ahmet Rifat GEÇİOĞLU 

Çukurova Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Din Psikolojisi Anabilim Dalı 

ÖZET 

Çalışma, evlilik uyumu ve dindarlık arasındaki ilişkiyi ele almaktadır. Dinler, birey ve toplum 

hayatı için önem arz eden evlilik ve aile yaşantısının üzerinde fazlaca durmuşlardır. Evlilik ve 

aile kurumlarının korunması için, inanan bireylerin uyması adına birtakım emir ve yasaklar 

ortaya koymuşlar, eşler arasındaki ilişkinin huzurlu ve uzun süreli olmasını amaçlamışlardır. 

Fakat insanlık tarihinin son dönemlerinde ortaya çıkan modernleşme ve sekülerleşme gibi 

büyük çaplı değişim ve dönüşümlerin, dinlerin insanlar üzerindeki etkisini azalttığı iddia 

edilmekte, bu azalan etkinin evlilik ve ailenin yapısı ve işleyişinde de hissedildiği öne 

sürülmektedir. Özellikle son yüzyılda değişen cinsellik algısı ve kadın-erkek rolleri, artan 

nikâhsız birliktelik, boşanma ve tek ebeveynli aile oranları bu açıdan değerlendirilmektedir. Bu 

bağlamda dinî yaşayışın, evlilik ve aile hayatı üzerindeki etkisinin günümüzde devam edip 

etmediği sorusu önem kazanmaktadır. 

Örneklem, en az bir yıllık evli olan 418 katılımcıdan meydana gelmektedir. Veriler Çift Uyum 

Ölçeği ve Dinsel Yaşayış Ölçeği ile toplanmıştır. Toplanan veriler Pearson Moment ve 

Spearman Rho korelasyon analizi ile incelenmiştir. 

Araştırma sonuçlarına göre evlilik uyumu ve dindarlık arasında pozitif yönde, anlamlı; ancak 

düşük düzeyde bir ilişki tespit edilmiştir (r= .289, p<.01). Aynı şekilde dindarlık ile evlilik 

uyumunun alt boyutları olan çift doyumu (r= .246, p<.01), çift uzlaşması (r= .290, p<.01) ve 

duygusal dışavurum (r= .233, p<.01) arasında düşük düzeyde, pozitif yönde ve anlamlı, çift 

kaynaşması (r= .132, p<.01) ile ise çok düşük düzeyde, pozitif yönde ve anlamlı bir ilişkinin 

olduğu tespit edilmiştir. 

Dindarlığın alt boyutlarından olan inanç ile evlilik uyumu (r= .128, p<.01), çift doyumu (r= 

.115, p<.05) ve çift kaynaşması (r= .123, p<.05) arasında çok düşük düzeyde, pozitif yönde ve 

anlamlı bir ilişkinin olduğu tespit edilmiş, inancın çift uzlaşması (r= .071, p>.05) ve duygusal 

dışavurum (r= .054, p>.05) ile anlamlılık düzeyine ulaşan bir ilişkisine rastlanmamıştır. 

Dindarlığın alt boyutlarından ibadet ile evlilik uyumu (r= .249, p<.01), çift doyumu (r= .203, 

p<.01), çift uzlaşması (r= .260, p<.01) ve duygusal dışavurum (r= .213, p<.01)  arasında düşük 

düzeyde, pozitif yönde ve anlamlı, çift kaynaşması (r= .099, p<.05) ile ise çok düşük düzeyde, 

pozitif yönde ve anlamlı bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir. 

Dindarlığın alt boyutlarından bir diğeri olan ahlâk ile evlilik uyumu (r= .326, p<.01), çift 

doyumu (r= .298, p<.01), çift uzlaşması (r= .291, p<.01) ve duygusal dışavurum (r= .243, 

p<.01) arasında düşük düzeyde, pozitif yönde ve anlamlı, çift kaynaşması (r= .163, p<.01) ile 

ise çok düşük düzeyde, pozitif yönde ve anlamlı bir ilişkinin olduğu görülmektedir. 

Ortaya çıkan bu araştırma bulguları ilgili literatür bağlamında tartışılmış ve yorumlanmış, 

ileride yapılacak çalışmalar için önerilerde bulunulmuştur. Bu bağlamda dinlerin, sosyal 

kontrol ve sosyal destek özellikleri vasıtasıyla bireyin evlilik uyumuna katkı sağlayabilecekleri, 

çiftler için sosyal bir ağ vazifesi görebilecekleri, birlikte yapılan dinî pratiklerin evliliğe olumlu 

yansımalarının olabileceği, geleneksel dinî kabullerin evlilik uyumuna destek olmakla birlikte 

modern dönemde birtakım problemleri beraberinde getirebileceği, travmatik olaylar karşısında 
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tercih edilen dinî başa çıkma tarzının çiftlerin ilişkisinde etkili olabileceği ifade edilmiştir. 

Ayrıca evlilik uyumunu etkileyen birçok faktör olduğu için, dindarlığın, evlilikteki bütün 

problemlerin anahtarı olduğunu öne sürmenin doğru olmayacağı, dindarlığın ikincil bir faktör 

olarak daha çok evlilik uyumunu etkileyen faktörlere bakışı şekillendirdiği belirtilmiştir. Ayrıca 

dindarlık düzeyinden ziyade dindarlık tarzlarını ölçen ölçeklerle de çalışmaların yapılması 

gerektiği, bu sayede bazı dindarlık tarzlarının evlilik uyumu üzerindeki olası negatif etkilerinin 

ortaya çıkarılabileceği, farklı kültürel kabullerden mütevellit evlilik uyumuna dair uyarlama 

ölçeklerin yerelleştirilmesine ya da kültürle uyumlu ve onu temsil kabiliyetine sahip özgün ve 

yerli ölçekler geliştirilmesine ihtiyaç duyulduğu, evlilik uyumu çalışmalarında boylamsal 

çalışmaların daha sağlıklı sonuçlar vereceği, çalışmamızda elde ettiğimiz bulguların evlilik ve 

aile terapilerinde dinî yaşayışın kullanılmasına ilişkin çalışma yapacak uzmanlara veriler 

sunabileceği belirtilmiştir. 
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DİJİTAL ÇAĞDA HABER FORMLARI: ZİYARETÇİ TRAFİĞİNİ ARTTIRMAYA 

YÖNELİK UYGULAMALAR 

ÖZET 

1990’lı yıllardan itibaren hızla gelişen yeni iletişim teknolojileri, yaşamın pek çok alanına 

olduğu gibi geleneksel kitle iletişim araçlarının da dönüşümünü beraberinde getirmiştir. Bu 

dönüşümden en çok etkilenen araçlardan biri gazete olmuştur. Üretimden okurla buluşma 

sürecine kadar tüm geleneksel gazetecilik pratikleri dönüşüme uğramıştır. İnternet teknolojileri 

ile birlikte gazeteler hem basılı hem de çevrimiçi ortamlarda faaliyetlerini sürdürmeye 

başlamışlardır. Çevrimiçi ortamların sağladığı sayısallık, hipermetinsellik, etkileşimlilik, 

yayılım, çoklu ortam ve sanallık gibi özellikler haber ve habercilik anlayışını içeriksel ve 

biçimsel olarak değişmiştir. Gazetecilik uygulamalarının çevrimiçi ortamlara taşınmasıyla 

geleneksel gazetecilikteki tiraj kaygısı da yerini ziyaretçi trafiğini arttırma kaygısına 

bırakmıştır. Tık tuzağı haberciliği, arama motoru haberciliği, reklama yönelik haber, spam 

habercilik, vagon haber, matruşka haberler, galeri haberciliği, video haberciliği vb. isimlerle 

adlandırılan ve okurların sitede daha fazla zaman geçirmesine yönelik kullanılan yeni internet 

haberciliği yöntemleri, çevrimiçi ortamlarda gazetelerin ziyaretçi sayılarını ve okuyucuların 

sitede kalış sürelerini arttırmak amacıyla sıkça başvurulan teknikler olarak görülmeye 

başlamıştır. Bu bağlamda bu çalışmada çevrimiçi gazetelerde söz konusu tekniklerden en çok 

hangisine başvurulduğu ve bu tekniklerin nasıl kullanıldığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Her 

birime eşit seçilme hakkı vermek için basit rastsal örneklem tekniği kullanılarak ulusal gazeteler 

arasından seçim yapılmış, yapılan seçim sonucunda Sözcü ve Takvim gazeteleri çalışma 

kapsamına alınmıştır. Gazetelerin ana bloklarında 23-25 Ekim tarihleri arasında yayınlanan 

haberler incelenmiştir.  

Anahtar Sözcükler: Çevrimiçi gazetecilik, Tık tuzağı haberciliği, Arama motoru haberciliği 
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 Duygu ÜNALAN 

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi 



LIFE SATISFACTION OF UNIVERSITY STUDENTS: AN EVIDENCE FROM 

ADANA 

ABSTRACT 

The study investigates educational and psychological effects over life satisfaction through 

sosyo-economic and social capital variables. A social survey sample included 855 randomly 

selected residents in Adana. Socio-economic variables in the survey are gender, age, GPA, 

income (financial aid, household income). The satisfaction with life scale (Diener 1985)  

consisting five items is used. Psychological states in the study are feeling depressed, hopeless 

and alone. Educational variables are grade point average, program and department. 

Environment perception variables are noise, air pollution, lack of green space, water quality, 

bad public transportation and traffic. Social capital variable is human trust. Expectations are 

that (1) objective spatial effects through socio-economic and social capital factors are important 

in explaining life satisfaction; (2) environment perception shows significant effects; (3) Greater 

level of psychological states is associated with a decrease in life satisfaction. The expectations 

are confirmed using ordered logistic regression models. The study is stuctured as follows: The 

focus of the study and previous literature is given in introduction section. In the methodology 

section, after sample size requirement, reliability and construct validity of data are checked, 

statistical methods are described. Hypotheses and models are stated; and dependent and 

independent variables are introduced. In the findings section, descriptive findings and model 

estimation results are tabulated. First, descriptive statistics of life satisfaction with respect to 

explanatory variables is provided. Second, the relationships between objective spatial variables, 

psychological variables and environment perception variables, and life satisfaction is 

determined. In discussion section, the findings of this study are compared to previous literature 

findings. The study concludes with possible implications for life satisfaction policies and their 

implementation. 

Keywords: Life satisfaction, GPA, depression, university,  logistic regression models 
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GİYİM ÜRÜNLERİNDE DENEYİMSEL DEĞERLER İLE MÜŞTERİ 

MEMNUNİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİ 

ÖZET 

Pazarlama anlayışının gelişmesiyle birlikte tüketici istek ve ihtiyaçlarında değişiklikler 

yaşanmakta ve tüketiciler üretim süreçlerine dahil olmaya başlamaktadır. Böylelikle üretim 

süreçlerine dahil olan tüketiciler elde ettikleri deneyimler sayesinde gelecek satın alma 

davranışlarına yön vermektedirler. İşletmelerin ürettiği ürünler ve hizmetler ile birlikte 

tüketicilerin yaşadığı ve yaşayacağı deneyimlerin vurgulanması ve önemsenmesi gerekliliği 

ortaya çıkınca işletmeler ürün ve hizmet verme süreçlerinin ötesinde tüketicilerin elde edeceği 

deneyimleri tasarlama gerekliliği duymuşlardır. Tüketiciler ile müşteri ilişkileri geliştirme 

amaçlarının yanı sıra tüketecekleri ürünler ve hizmetlerde olumlu hisler oluşturarak 

tüketicilerin ürün ve hizmetleri kişiselleştirebilme imkanı sağlamak gerekmektedir. 

Günümüzde birçok sektörde deneyimsel pazarlama ve ürünler ile tüketicilerin satın alma 

biçimleri etkilenmek istenmekte ve aynı zamanda tüketicilerin memnuniyet seviyeleri 

arttırılmak istenmektedir. Bu doğrultuda bu çalışmanın amacı tüketicilerin deneyimsel 

değerlerinin müşteri memnuniyetleri üzerindeki etkisini belirlemektir. Bu amaç kapsamında 

hazır giyim sektöründe tüketicilerin deneyimsel değerler açısından memnuniyet seviyelerini 

ölçmek amacıyla Konya ilindeki tüketiciler üzerine anket uygulaması yapılmıştır. Kolayda 

örnekleme yöntemi ile belirlenen örneklemden elde edilen veriler SPSS 23.0 paket programı 

aracılığı ile analiz edilmiştir. Elde edilen veriler doğrultusunda araştırmaya katılan tüketicilerin 

demografik özelliklerine göre memnuniyet seviyelerinde farklılıklar tespit edilmiştir. Araştırma 

sonucunda Konya ilindeki tüketicilerin giyim ürünlerine ilişkin deneyimsel değerleri ile müşteri 

memnuniyeti arasında pozitif yönlü ve istatistiksel bakımdan anlamlı bir ilişki olduğu tespit 

edilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Deneyimsel Değerler, Deneyimsel Pazarlama, Müşteri Memnuniyeti. 
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TARİHSEL SÜREÇTE KEMER ve KUŞAK KULLANIMI 

Ceyhun BERKOL 

T.C. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 

ÖZET   

İlk insandan günümüze uzanan süreçte, doğa şartları insanları öncelikle örtünmeye, daha 

sonraki dönemlerde giyinmeye yönlendirmiştir. Giyim şeklini yaşanılan çevrenin iklimi, doğal 

çevre, inançlar, kültürel değerler, ekonomik şartlar ve sosyal yaşam şekillendirmiştir. Giyimin 

en önemli tamamlayıcı unsurları düğme, kemer, kuşak, eldiven gibi yardımcı aksesuarlarıdır. 

Giysi ve giysi aksesuarları toplumda farklı statü ve görevlerin ayırt edici unsuru olmuştur.  

Giysi aksesuarları arasında önemli bir yer tutan kemerler ve kuşaklar öncelikle gereksinim yani 

işleve yönelik; daha sonra süslenme amaçlı kullanılmıştır. Kemer ve kuşakların birincil işlevi 

giyilen alt giysi parçasını belde sabitlemektir. Zaman içinde bu asal giyim unsuru işlevsel nitelik 

kazanmış ve silah, alet, yiyecek taşıyıcısı hatta para, takı gibi değerlerin taşınması ve güvenceye 

alınması konusunda önemli bir aksesuar haline dönüşmüştür. 

Sümerlerden başlayarak, hemen tüm antik medeniyetlerde şekil farklılıkları göstererek kemer 

kullanımı arkeolojik buluntular ile kanıtlanmaktadır. 

Çalışmada  kemer ve kuşakların Tarih Öncesinden başlamak kaydıyla, Türk toplumlarında ve 

Anadolu uygarlıklarında, Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorlukları ile Orta Asya Türk 

topluluklarında kullanım şekilleri, kullanım amaçları ve zaman içinde farklılaşan formlarının 

günümüz modasına yansımaları irdelenecektir. 

Anahtar kelimeler: Kemer, Kuşak, Roma, Bizans, Osmanlı kemerleri.   
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EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNİN EĞİTİMDE KULLANIMINA YÖNELİK ÖĞRETİM 

ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ 

THE VIEWS OF TEACHING STAFF FOR THE USE OF EDUCATIONAL 

TECHNOLOGIES IN EDUCATION 

Yılmaz KILAVUZ 

ÖZET 

Bu araştırmamız, Muş Alparslan Üniversitesi’nde görev yapan öğretim elemanlarının eğitim 

teknolojilerinin derslerde kullanımına yönelik düşüncelerini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır.  

Araştırmanın evrenini, 2018-2019 akademik döneminde Muş Alparslan Üniversitesi’nde görev 

yapan öğretim elemanları oluşturmaktadır.  Araştırmanın örneklemini ise söz konusu 

üniversitenin farklı fakültelerinde görev yapan ve rastgele seçilen 100 öğretim elemanı 

oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, 5’li likert tipi 31 maddeden oluşan " Öğretmenlerin 

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Derslerde Kullanılması Hakkındaki Görüşleri"  adlı anket 

kullanılarak toplanmıştır. Anketler araştırmayı yapan araştırmacı tarafından öğretim 

elemanlarına elden dağıtılıp toplanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen veriler, kodlanarak 

bilgisayara yüklenilmiş ve istatistik programı kullanılarak çözümlenmiştir. Öğretim 

elemanlarının eğitim teknolojilerinin derslerde kullanımına ilişkin düşüncelerinin yaş ve 

mezuniyet derecesi değişkenlerine göre incelendiğinde anlamlı bir fark bulunmuştur. Fakat 

öğretim elemanlarının eğitim teknolojilerinin derslerde kullanımına ilişkin düşüncelerinin 

cinsiyetlerine, mesleki kıdemlerine, yabancı dil seviyelerine, lisans eğitimi sırasında yeni 

teknolojilerin öğretimde nasıl kullanılacağı konusunda ders(ler) alıp almama durumuna, 

evlerinde bilgisayara sahip olup olmama durumuna, evlerinde internet erişiminin olup 

olmaması durumuna, derslerine girdikleri sınıflarda bilgisayar olup olmaması durumuna ve 

derslerine girdikleri sınıflarda internetin olup olmaması durumuna göre incelendiğinde anlamlı 

bir fark bulunamamıştır.  

Anahtar Kelimeler: Eğitim, Eğitim Teknolojileri, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Eğitim 

Teknolojilerinin Eğitimde Kullanımı. 

Abstract 

This research aims to reveal the thoughts of the teaching staff of Mus Alparslan University 

about the use of educational technology in education. The universe of the research is composed 

of teaching staff who work at Mus Alparslan University in the academic year 2017-2018. The 

sample of the research is composed of 90 randomly selected teaching staff who work in different 

faculties of the university. The data of the study were collected using the questionnaire 

"Teachers' Opinions about the Use of Information and Communication Technologies in 

Lessons" consisting of 31 likert type items. The questionnaires were handed over to the lecturers 

by the researcher who conducted the research. The data obtained in the study were coded and 

loaded on a computer and analyzed using the statistical program.  

However, no significant difference was found when the opinions of the instructors about 

the use of educational technologies in the lessons were examined according to their gender, 

professional seniority, foreign language levels, whether to take courses about how to use new 

technologies in teaching during the undergraduate education, and whether they have computers 

at home or not and whether there is internet in the classes they attend.  
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Keywords: Education, Educational Technologies, Information and Communication 

Technologies, Education Technologies Usage In Education. 
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MARKOV ZİNCİRLERİ YAKLAŞIMI KULLANILARAK HİSSE SENEDİ FİYAT 

HAREKETLERİNİN TAHMİN EDİLMESİ 

PREDICTION OF STOCK PRICE MOVEMENTS USING MARKOV CHAINS 

APPROACH  

Sevim Gülin KIRAL 

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme 

Anabilim Dalı 

Bahadır ERGÜN 

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, İşletme Fakültesi Uluslararası 

Ticaret ve Finans Bölümü  

ÖZET 

Finansal piyasalarda alım satım kararı verilmesinde temel analiz, teknik analiz ve kantitatif 

analiz yöntemleri kullanılabilmektedir. Markov zincirleri yaklaşımı bir çeşit kantitatif 

yöntemdir. Temel olarak geçmiş verilerden yola çıkılarak gelecekteki durumların tahmin 

edilmesinde kullanılır. Markov zincirleri, markovien özellik içeren stokastik süreçlerdir. 

Markov zincirleri gelecekteki durumların, geçmişteki durumlardan bağımsız olduğu yalnızca 

bir önceki duruma bağlı olduğu varsayımına dayanır. Markov zincirleri yaklaşımı ile hisse 

senetlerinin fiyatlarının ne yönde olacağını tahmin etmek mümkün olabilmektedir. Diğer bir 

deyişle bu yöntem normalin üzerinde getiri sağlama veya muhtemel zararları azaltma 

konusunda yardımcı olabilmektedir. Bu çalışmada finans sektöründe ve reel sektörde faaliyet 

gösteren firmalarının hisse senetlerinin fiyat hareketlerinin tahmin edilebilirliği üzerine 

odaklanılmıştır. Finans sektörünü temsilen  “bankalar ve özel finans kurumları” seçilirken, reel 

sektörü temsilen “gıda, içki, tütün” sektörü firmaları seçilmiştir. Veri seti finans sektöründen 

13, reel sektörden ise 28 firmanın 28.09.2017 ile 28.09.2018 tarihleri arasındaki günlük hisse 

senedi getirilerinden oluşmaktadır. Markov zincirleri yaklaşımı sonucunda finansal sektörde 

faaliyet gösteren firmalarda %69 doğru tahminleme yapılabilirken bu oran seçilen reel sektör 

firmalarında %50 olarak gerçekleşmiştir. Çalışma sonucunda elde edilen bulguların, özellikle 

finansal sektör firmalarının yöneticileri ve yatırımcılar için faydalı olabileceği 

düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Markov Zincirleri Yaklaşımı, Hisse Senedi Getirilerinin Tahmini, BIST. 

Abstract 

Basic analysis, technical analysis and quantitative analysis methods can be used to make trading 

decisions in financial markets. The Markov chains approach is a kind of quantitative method. 

Basically it is used to predict the future movements through historical data. Markov chains are 

stochastic processes with markovian properties. It is based on the assumption that in the Markov 

chains future situations are independent of past situations, and only depend on the previous 

situation. With the Markov chains approach, it is possible to predict the direction of stock prices. 

In other words this methodology may be useful to have abnormal returns and to reduce possible 

losses. This study focuses on the predictability of price movements of stocks of financial and 

real sector firms. “Banks and private finance institutions” were selected to represent the 

financial sector, while “food, beverages, tobacco” companies were selected to represent the real 

sector. The data set consists of the daily stock returns of the 13 companies in the financial sector 

and 28 companies in the real sector between 28.09.2017 and 28.09.2018. As a result of the 
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Markov chains approach, 69% accurate estimation can be made in the firms operating in the 

financial sector, while this ratio is 50% in the selected real sector firms. The findings of this 

study are thought to be beneficial especially for managers and investors of financial sector 

firms. 

Key Words: Markov Chains Approach, Estimation of Stock Returns, BIST. 
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SEÇMEN HAREKETLERİNİN MARKOV ZİNCİRLERİ YARDIMI İLE TAHMİN 

EDİLMESİ  

ESTIMATION OF VOTER MOVEMENTS WITH MARKOV CHAINS 

 Sevim Gülin KIRAL 

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme 

Anabilim Dalı 

Selim GÜNDÜZ 

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme 

Fakültesi 

ÖZET 

Markov zincirleri yardımı ile geleceğe yönelik tahminler yürütmek amacıyla yapılan çalışmalar 

oldukça yaygınlaşmıştır. Yapılacak doğru tahminler seçimin yönetimindeki parti için stratejik 

değişikliklere, imaj değişikliğine yol açabilir.  Sonucunu tahmin edebildiğimiz olayların 

yönetilmesi her zaman daha kolay olmuştur. Yapılan tahminlemeler araştırmacılara destek 

olacak niteliktedir. Geçmiş dönemdeki seçmen hareketleri göz önünde bulundurularak bir 

sonraki seçim için tahmin edilmesi üzerine literatüre bakıldığında Markov Zincirleri üzerine 

yapılan çalışma gözlenlenmemiştir. Bu çalışmada seçmenlerin geçmiş dönemlerdeki parti 

tercihleri göz önünde bulundurularak geleceğe yönelik olarak hangi partiyi tercih edeceklerine 

dair olasılıkların tahmini ve uzun vadede hangi partinin daha başarılı olacağı tahmin edilecektir. 

Durağan durum olasılıklarından yola çıkarak uzun vadede partilerin politikalarında değişiklik 

yapılıp yapılmamasına dair bir yol haritası çizilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Markov Analizi, Seçmen Hareketleri, Markov Zincirleri. 

Abstract 

With the help of Markov chains, efforts to make predictions for the future have become 

widespread. Accurate predictions can lead to strategic changes and image changes for the party 

in charge of the election. It has always been easier to manage events whose outcome we can 

predict. The estimations are in support of the researchers. Considering the previous voter 

movements, the literature on Markov Chains was not observed. In this study, considering the 

party preferences of the voters in the past, the probabilities of which parties will prefer for the 

future and which party will be more successful in the long term will be predicted. In the long 

term, a road map will be drawn on whether or not to change the policies of the parties based on 

the stagnation possibilities. 

Key Words: Markov Analysis, Selection Movements, Markov Chains. 
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TARIM KOOPERATİFLERİNDE ORTAKLARIN MEMNUNİYET ALGISI: 

ÇUKOBİRLİK ÖRNEĞİ 

Selim GÜNDÜZ 

Adana Alpaslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi   

Celile ÖZÇİÇEK DÖLEKOĞLU 

Adana Alpaslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 

ÖZET 

İnsanoğlu var olduğundan beri yardımlaşma, iş birliği ile hem günlük hem de iş yaşamını 

kolaylaştırmaya çalışmaktadır.   Yararlanıcının çok olduğu alanlarda örgütlenmenin birlikte 

hareket etmenin hem kişiye hem de toplamda örgüte ve topluma faydası oldukça yüksektir. 

10.000 yıllık geçmişi olan tarım sektörü örgütlenmenin, yardımlaşmanın en eski ve devam eden 

modeline sahiptir. Tarım sektörü gibi üreticinin, aracı ve alıcının olduğu bir sektörde 

örgütlenmenin başarısı, üyelerin örgütlere bağlılığı, duyduğu güven ve memnuniyetine bağlıdır. 

Çok sayıda üyesi, ortağı bulunan ve yaygın coğrafyada faaliyet gösteren örgütlenmeler de bunu 

ortaya koymak yaygın etki açısından önemlidir. Bu çalışma, 11 ili içine alan 36 kooperatifi ve 

8.746 üretici ortağı ile 1940 yılından beri faaliyet gösteren Çukobirlik ortaklarının 

faaliyetlerden memnuniyetlerini, kooperatif faaliyetleri ile ilgili algılarını ve katılımlarını oraya 

koymak amacıyla 831ortak ile anket yapılmıştır. Ortakların sadece 43’ü kadındır; %57,6’sı ilk 

ve orta okul mezunu olup sadece%8,8’i üniversite ve lisansüstü eğitime sahiptir; hane genişliği 

4,7 kişi ve ortalama yaş 55’tir. Tarımsal faaliyet tecrübeleri oldukça yüksektir (32,33 yıl). 

Ortakların ortalama aylık geliri 4.278 TL olarak belirlenmiş olsa da %42’si 1.500-3.000 TL 

arasında aylık gelire sahiptir. Memnuniyet algısının 5 boyutu değerlendirilmiş ve önem 

sırasının “çalışanların bilgi ve nezaketi ile güven telkin etme kabiliyeti (%24,2)”; “ortaklara 

gösterilen ilgi ve dikkat (%23,6)”; “ortaklara yardımcı olma ve hızlı hizmet (%22,7)”; 

“hizmetin doğru, güvenilir olması (%20,4)” ve “kooperatif bina/ ofislerinin, donanımı, iletişim 

malzemeleri (%17,7)” olduğu ortaya konulmuştur. 

 

Anahtar Kelimler: Kooperatif, Tarım Kooperatifi, Memnuniyet Algısı, Çukobirlik 
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İŞLETMELERİN İNSAN ÇEVRESİ ÜZERİNDEKİ KİRLETİCİ ETKİSİ: SOSYAL 

KİRLİLİK 

Hüseyin ATAŞ 

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü 

İbrahim Efe EFEOĞLU 

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, İşletme Fakültesi 

ÖZET  

Sosyal kirlilik kavramı zamanımızın belki de en önemli problemi olan iş’i ve işlerden 

kaynaklanan, toplumu olumsuz yönde değiştiren hatta insanlıktan çıkaran iş kültürüne 

odaklanmaktadır (Pfeffer,2018). İşletme, aile ve toplum sürekli gelişen bir üçgenin üç farklı 

kenarına benzetilebilir. Bu üç bağımsız alanda alınan her bir karar ve edinilen her bir deneyim 

diğerlerini etkilemektedir (Chincilla, 2008). Ekonomik ve sosyal bakımdan zenginleşmek 

isteyen ülkeler için istikrarlı ailelere ve ailelere karşı sorumlu işletmelere büyük ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bu bağlamda iş dünyası toplumun gelişimi için çok önemli bir kurumu temsil 

etmektedir. İşletmelerin çevre bilincinin yetersiz oluşu ve faaliyetlerinin yarattığı çevresel 

kirliliğin tespit edilmesi onlarca yıl almıştır. Bugün bu konuda oluşan farkındalık ve yasal 

düzenlemeler ile bu kirliliğin önlenmesi için çabalanması hatta yarışılıyor olması bu kirliliğin 

olumsuz etkilerini azaltmaktadır. İşletmelerin çevre üzerindeki kirletici etkisinin uzun yıllar göz 

ardı edilmesi gibi günümüzde işletmelerin “insan çevresi” üzerindeki kirletici etkisi de son 

derece gözardı edilen bir durumdur. Bu gözardı ediliş  işletmelerin çalışanlarına zarar veren ve 

insanlıktan çıkaran uygulamaları ile kendi örgütlerini ve toplumlarını kirletmesine neden 

olmaktadır. Bu kirlilik türü aile birliğini, insanların doğal yaşam alanlarını ve en nihayetinde 

sosyal sermayeyi üreten insanı zayıflatmaktadır (Chincilla, 2008). İlk kez 2008’de İşletme 

profesörü Nuria Chincilla tarafından tanımlanan Sosyal Kirlilik kavramı günümüz insanının 

yaşadığı iş sorunlarının ciddiyetini vurgularken, işin insan hayatındaki olumsuz etkilerine de 

dikkat çekmektedir. Sosyal kirlilik, üretkenliği desteklemeyen, iş bağımlılığına, tükenmişliğe, 

fiziksel ve duygusal devamsızlığa ve işe bağlılık eksikliğine sebep olan iş ortamlarını 

tanımlamaktadır (Chincilla, 2008). Chincilla’nın tanımlamasından sonra birçok nitel ve nicel 

araştırmaya konu olan sosyal kirlilik kavramı, Stanford Üniversitesi Örgütsel Davranış bölümü 

profesörü Jeffrey Pfeffer’in “Dying for a Pay Check” kitabında bu kavramı kendi yorumu ile 

ele alması sonrası özellikle Amerika’da ciddi olarak tartışılmaya başlanmıştır. Pfeffer (2018), 

sosyal kirlilik kavramını sağlık maliyeti boyutunu da ele alarak yorumlamıştır. Yapılan 

araştırmalar, ABD’de çalışanların %7’sinin sosyal kirlilik kaynaklı nedenlerle hastanelerde 

yattığını, sosyal kirliliğin ABD’ye sağlık maliyetinin 300 milyar dolar olduğunu göstermekte 

ve kirli çalışma ortamının  ABD’de  120.000’den fazla, Çin’de ise yaklaşık 1 milyon insanın 

ölümüne sebep olabileceği ileri sürülmektedir (Pfeffer, 2018). Sosyal kirlilik kavramı, 

toplumun üç temel taşı olan insan,örgüt ve toplum üzerindeki olumsuz etkilerinin farkında 

olunmaması sebebiyle önem arz etmektedir (Chincilla, 2008). Bu önemine rağmen Türkçe 

literatürde sosyal kirlilik henüz kavram olarak değinilmemiş bir konudur. Bu nedenle 

Türkiye’deki zorlu çalışma koşullarının Sosyal Kirlilik bağlamında geniş bir perspektifle ele 

alınması, problemin tespiti ve çözümü için önemli olacaktır.  

Bu çalışmada Türkçe olarak literatürde karşıladığı anlamı ile henüz kullanılmayan sosyal 

kirlilik kavramı, sosyal kirlilik faktörleri ve insan çevresi için önemi ele alınacaktır. 
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GENÇ TÜKETİCİLERİN ORHAN GENCEBAY’IN ROL ALDIĞI REXONA 

REKLAMLARINA YÖNELİK TUTUMLARI 

A. Mücahid Zengin 

Nuri Paşa Özer 

ÖZET 

Markaların reklam yapma sebeplerinden biri tüketicileri ürünün varlığından haberdar etmektir. 

Ancak reklam çoğunlukla bunun ötesine geçerek, tüketicileri reklamı yapılan ürüne ihtiyaçları 

olduğuna ikna etmeye çalışır. Markalar reklamda ünlü kullanımına hem tüketicilerin dikkatini 

daha kolay bir şekilde çekmek, hem de ikna sürecinde ünlüden destek almak için sıklıkla 

başvurmaktadır. Markalar ünlü seçimi sürecinde ünlünün dikkat çekme gücü, kredibilitesi, 

fiziksel çekiciliği, taşıdığı ve markaya transfer edeceği anlamlar, marka ile uyumu, skandallara 

karışma ihtimali gibi kriterlere göre karar vermektedirler. Bu kriterler açısından bakıldığında 

Rexona markasının arabesk kültüre ait anlamların en bilinen taşıyıcısı olan Orhan Gencebay’ı 

seçmesi dikkat çekicidir. Seçilen ünlü, reklamda Rexona’nın bugüne kadar yaptığı iletişim 

çalışmalarına göre farklı bir ton oluşmasına sebep olmakta; ünlü-marka uyumunu 

sorgulatmaktadır. Buna ek olarak Orhan Gencebay bu reklamlarda “Duş Yetmez, Rexona 

Kullan” diyerek tüketicilerin problemlerinin doğal yollarla çözülemeyeceğini, ancak reklamı 

yapılan ürünün tüketilmesi ile problemin çözülebileceğini vurgulamaktadır. Buradan hareketle 

bu çalışmada üniversite öğrencisi olan genç tüketicilere Orhan Gencebay’ın rol aldığı 

“Burunların selameti için” isimli Rexona reklam kampanyası bağlamında bir anket çalışması 

yapılmış, katılımcıların Holbrook ve Batra (1987)’nin geliştirdiği ölçek ile markaya ve reklama 

yönelik tutumları, Ohanian (1990)’ın ATE (Attractiveness, Trustwothiness, Expertise) ölçeği 

ile ünlüye yönelik tutumları ölçülmüştür. Ünlü-marka uyumunun ölçülmesi için Fleck-

Dousteyssier ve Korchia (2006)’nın ölçeği kullanılmıştır. Bunlara ek olarak katılımcıların 

deodorant kullanım sıklıkları, temizlik algıları ve arabesk müziğe yönelik tutumları 

ölçülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Reklamda Ünlü Kullanımı, Orhan Gencebay, Rexona, Arabesk 
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ARABESK KÜLTÜRÜ ÖZELİNDE ORHAN GENCEBAY’IN ROL ALDIĞI 

REXONA REKLAMLARININ İNCELENMESİ 

Nuri Paşa ÖZER 

A. Mücahid ZENGİN 

ÖZET 

Arabesk kültürünün Türk toplumunda sahip olduğu belirgin bir imaj vardır. Özellikle bu akımın 

popüler olduğu dönemlerde oluşan ve kendini ifade etme şekli olarak nitelendirilebileceğimiz 

kendine has kodları vardır. Bu kodlar aracılığıyla arabesk kültürün oluşturduğu zihinsel ve 

anlamsal dünya ile bu kodların en bilinen taşıyıcısı olan Orhan Gencebay’ın rol aldığı Rexona 

reklamları anlamsal olarak uyuşmamaktadır. Bu uyuşmazlığın nedeni ve oluşan ikilem 

araştırmanın uygulama kısmında açıklanmıştır. Araştırmanın amacı göstergebilimsel yöntem 

ile araştırmanın konusu olan reklamların, göstergeler aracılığıyla kültürel algılayışlarda ne 

şekilde yer tuttuğunu açıklamaktır. Çalışmanın temelini reklamlardaki başrol oyuncusu olan 

Orhan Gencebay’dan dolayı Arabesk olgusu ve Arabesk söyleminin geçmişten günümüze olan 

bakış açısı oluşturmaktadır. Arabeskin söylem dili ile Rexona reklamındaki Arabeskçi olan ve 

bu alanın en önemli figürlerinden biri olan Orhan Gencebay’ın söylemi karşılaştırılmıştır. 

Araştırmanın önemi ülkemizde çok önemli bir kültürel ve sanatsal bir konuma sahip olan 

Arabesk olgusunun, kapitalist sistem içerisindeki bir reklamda nasıl hayat bulduğudur.  

Çalışmada Orhan Gencebay’ın rol aldığı “Duş Yetmez Rexona Kullan” temalı üç adet Rexona 

reklamı arabesk kültürün söylem dili ışığında, göstergebilim analizi yöntemi ile incelenmiştir. 

Ayrıca ikili karşıtlık (binary opposition) yöntemi ile üç reklam analiz edilmiş ve oluşan 

karşıtlıklar belirlenmiştir. Reklamın seslendiği hedef kitledeki etkisi, reklamın ticari başarısı, 

çekim teknikleri ve açıları, reklamı yapılan ürünün içeriği, sağlığa etkisi gibi konular 

incelemenin dışında tutulmuştur.   

Anahtar Kelimeler: Arabesk, Reklam, Göstergebilim, Orhan Gencebay, Rexona 
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ŞİRKETLERDE YILLIK FAALİYET RAPORLARI VE DENETİMİ 

 

Mehmet Ünsal MEMİŞ 

Çukurova Üniversitesi, İİBF İşletme Bölümü 

 

ÖZET 

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) kapsamında kurulan ve faaliyet gösteren sermaye 

şirketleri, şirketin faaliyetleri ile ilgili Yıllık Faaliyet Raporu düzenlemek zorundadır. 6102 

Sayılı TTK madde 375’de, yıllık faaliyet raporlarının hazırlanması ve genel kurula sunulması 

Yönetim Kurulunun devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkileri arasında sayılmıştır. Adı 

geçen kanunun 514. maddesinde  “Yönetim Kurulu, geçmiş hesap dönemine ait, Türkiye 

Muhasebe Standartlarında öngörülmüş olan finansal tablolarını, eklerini ve yönetim kurulunun 

yıllık faaliyet raporunu, bilanço gününü izleyen hesap döneminin ilk üç ayı (Şirketlerin Yıllık 

Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik “2ay”)  içinde 

hazırlar ve genel kurula sunar” denilmek sureti ile faaliyet raporlarının yönetim kurullarınca 

hazırlanma ve genel kurula sunulma zorunluluğu ifade edilmiştir. Faaliyet raporlarında şirketin 

ilgili yıla ait faaliyetlerinin akışı ve finansal durumu gerçeğe uygun bir şekilde sunulmalı, 

şirketin gelişme yönü ve olası riskler belirtilerek değerlendirilmelidir. Raporlarda yer alacak 

asgari unsurlar “Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında 

Yönetmelik” ile detaylı olarak sunulmuştur. 

6102 Sayılı TTK denetleme ile ilgili hususların düzenlendiği madde 375’de, Bağımsız denetime 

tabi olan şirketlerin yönetim kurulları tarafından hazırlanmış olan faaliyet raporları içinde yer 

alan finansal bilgilerin, denetlenen finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp 

yansıtmadığı da denetim kapsamına alınmıştır. Yani denetçiye finansal tabloların denetimi 

yanında, faaliyet raporlarının denetimini de yapma sorumluluğu getirilmiştir. Bağımsız denetim 

kapsamında olan şirketlerin, denetime tabi tutulmamış finansal tabloları ve faaliyet raporları 

düzenlenmemiş hükmündedir. TTK m.402 gereğince, denetçi tarafından ayrı bir rapor halinde, 

yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunda yer alan irdelemeleri, faaliyet raporunun finansal 

tablolar ile tutarlılığı ve gerçeğe uygunluğu açısından değerlendirilmesi gerekmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Faaliyet raporu, Denetim, Denetim Raporu   
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BAĞIMSIZ DENETİMDE ŞEFFAFLIK RAPORLARI 

Mehmet Ünsal MEMİŞ 

Çukurova Üniversitesi, İİBF İşletme Bölümü 

ÖZET 

Bağımsız denetim faaliyetlerinin belirli bir düzen çerçevesinde yürütülmesini temin etmek ve 

bu düzenin gözetimi hususunda ülkemizdeki tek yetkili organ Kamu Gözetimi Muhasebe ve 

Denetim Standartları Kurumudur (KGK). KGK tarafından 26.12.2012 tarihinde 28509 Sayılı 

Bağımsız Denetim Yönetmeliği yayımlanmıştır. Bu yönetmelik madde 36 gereğince, bir takvim 

yılı içerisinde Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşlar (KAYİK) kapsamında yer alan bir şirkete 

denetim hizmeti sunmuş olan denetim Kuruluşlarının, ilgili takvim yılını müteakip dördüncü 

ayın sonuna kadar yıllık “şeffaflık raporu” hazırlamalarını, hazırlamış oldukları bu raporları 

KGK ’ya bildirmelerini ve ayrıca kendi internet sitelerinde de yayımlamalarını zorunlu 

tutmuştur.  

KAYİK denetimi yapmış olan bağımsız denetim kuruluşları tarafından hazırlanacak olan 

Şeffaflık Raporlarının ilgili maddenin 2. Fıkrası gereğince asgari olarak bazı bilgileri içermesi 

gereklidir. Şeffaflık raporları, Kuruluşun; hukuki yapısı ve ortakları, kilit yöneticileri ve 

sorumlu denetçileri, organizasyon yapısı, denetim hizmeti sunulan KAYİK’lerin listesi, 

denetçilerin sürekli eğitimi politikası, bağımsızlık ilkesine uyum, kuruluş bünyesinde elde 

edilen gelirlerin hizmetlere göre dağılımı, denetim faaliyetinin toplam faaliyetler içerisindeki 

payı, sorumlu denetçilerin ücretlendirilme esasları, kalite güvence sistemi incelemeleri ile ilgili 

bilgileri içermelidir.  

Bağımsız denetim kuruluşlarının hazırlayıp kuruma (KGK’ya) iletmiş oldukları şeffaflık raporu 

bildirimleri üzerinde kurum tarafından gözetim faaliyeti yürütülmektedir. Kurum tarafından 

yürütülen gözetim faaliyetleri kapsamında; öncelikle Şeffaflık Raporu bildirimlerinin yapılıp 

yapılmadığının, şayet bildirim yapılmış ise bildirimlerin zamanında yapılıp yapılmadığının 

kontrolü yapılmaktadır. Kuruma yapılan bildirimler dışında, ayrıca denetim kuruluşlarının 

internet sitelerinde şeffaflık raporlarının yayımlanıp yayımlanmadığının kontrolü yapılır. 

Ayrıca şeffaflık raporlarının yukarıda belirtilmiş olan asgari bilgileri içerip içermediği kontrol 

edilir. Son olarak denetim kuruluşlarının şeffaflık raporları ile ilgili diğer yükümlülükleri yerine 

getirip getirmediğinin kontrolü yapılır.  

KAYİK denetimi yapan denetim kuruluşlarına Şeffaflık Raporları hazırlama sorumluluğunun 

getirilmiş olması, kamu yararı açısından olumlu olmuştur. İlerleyen zamanlarda kademeli 

olarak, KAYİK denetimi yapmış olma şartı aranmaksızın bütün denetim kuruluşlarına böyle bir 

zorunluluğun getirilmesi muhtemeldir. 

Anahtar Kelimeler: Bağımsız Denetim, Bağımsız Denetim Kuruluşu, Şeffaflık raporları  
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7143 SAYILI VERGİDE YAPILANDIRMA YASASININ VERGİ DENETİM 

KURULU’NUN İŞ YÜKÜNE ETKİSİ : ADANA İLİ ÖZELİNDE BİR 

DEĞERLENDİRME 

Neslihan COŞKUN KARADAĞ 

Çukurova Üniversitesi 

ÖZET 

Vergide yapılandırma, vergi barışı, alacakların tahsilinin hızlandırılması gibi isimlerle kabul 

edilen vergi affı yasaları, son yıllarda kapsam açısından geniş tutularak (sigorta prim alacakları, 

öğrenim kredisi alacakları, vakıflar kira alacakları, ecrimisiller, elektrik, su ve atık su bedeli 

alacakları,  trafik, askerlik, seçim, nüfus para cezaları, RTÜK idari para cezaları,  

karayollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları, vb.)  mali  af yasaları şeklinde 

çıkarılmakta ve uygulanmaktadır. Bu yasalarla sadece ceza ve bağlı alacak niteliğindeki 

gecikme zammı, gecikme faizi vb. affa uğramamakta, ayrıca düzeltme affı, kovuşturma affı ve 

inceleme affı şeklinde düzenlemelere de sık sık başvurulduğu görülmektedir. Türkiye’de 2010 

yılı sonrasında çıkarılan af yasaları sayılan bu üç af türünü  de kapsamaktadır. 7143 Sayılı 

vergide yapılandırma yasasında da aynı kapsam ve düzenlemede olduğu görülmektedir.  

Düzeltme affı,  mükelleflerin hesaplarını yeniden gözden geçirerek, eksik bildirdikleri veya 

gizledikleri vergi matrahlarını cezasız olarak beyan etmelerine olanak tanıyan af biçimidir. 

Kovuşturma affı, devletin tahsilat için takibata geçtiği veya uyuşmazlık durumunda yargı 

sürecinde bulunan alacaklarla ilgili olarak, alacağın bir kısmından vazgeçmek veya başlamış 

kovuşturma ve hukuki süreçleri sonlandırmak üzere getirdiği vergi affıdır. İnceleme affı ise, 

devlet, matrah artırımında bulunan mükelleflerin aftan yararlanılan dönemlere ilişkin hesap ve 

işlemlerini inceleme hakkından vazgeçmiş olur. Tartışmaya ve doğrulama açık olmakla birlikte 

vergi aflarını savunanların ileri dürdüğü iddialardan birisi af yasalarının idarenin ve yargının iş 

yükünü azalttığı yönündedir. Düzeltme affı ve inceleme affı ile vergi idaresinin ve vergi 

denetim biriminin iş yükünün, kovuşturma affı ile vergi davalarına bakmakla görevli 

mahkemelerin iş yükünün hafifletilmesi amaçlanır. VUK’a göre vergi denetimi yoklama, vergi 

incelemesi, bilgi toplama ve arama faaliyetlerinden oluşur. Türkiye’de vergi denetimi Hazine 

ve Maliye Bakanlığı bünyesinde bulunan Gelir İdaresi Başkanlığı ile Vergi Denetim Kurulu’na 

bağlı Grup Başkanlıkları tarafından yerine getirilmektedir. Vergi incelemelerinin bir kısmı ile 

genel ve yoğun vergi denetimleri Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde yetkili kılınan kişiler 

aracılığıyla yerine getirilirken, esasen vergi incelemeleri Vergi Denetim Kurulu tarafından 

yerine getirilir. İşte af yasasının verdiği imkânlardan yararlanarak, vergisel ödevlerini 

zamanında ve tam yerine getirmeyen mükelleflerin, geçmiş takvim yıllarına (geriye doğru 5 

yıl) ilişkin matrah artırımında bulunması halinde belirlenen gelir unsurları itibarıyla vergi 

incelemesi ve tarhiyata muhatap olmayacakları düzenlemesi denetim birimlerinin hem 

potansiyel dosyalarını, hem  de inceleme sürecindeki mevcut dosyalarını azaltarak iş yükünü 

hafifletecektir. Bu çalışmada, 2018 yılında uygulanan Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden 

Yapılandırmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun’un, Vergi Denetim Kurulu Adana Küçük ve Orta 

Ölçekli Grup Başkanlığı’nın iş yüküne etkisi Grup Başkanlığından temin edilen veriler 

çerçevesinde değerlendirilmiştir. Yapılan incelemeler ve değerlendirmeler neticesinde, af 

yasasının incelenen dosya sayısını azaltarak, iş yükünü hafiflettiği sonucuna ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Vergi Affı, İnceleme Affı, Vergi Denetim Kurulu, İş Yükü 
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VERGİ PLANLAMASINDA DÜRTME (NUDGE) VE ÖNEMİNE İLİŞKİN BİR 

DEĞERLENDİRME 

Neslihan COŞKUN KARADAĞ 

Çukurova Üniversitesi 

ÖZET 

Vergiler mali amaç dışında, ekonomik, sosyal, ahlaki vb. bir takım gerekçelerle mali olmayan 

amaçlar doğrultusunda da bir araç olarak kullanılabilmektedir. Bu amaçla devlet belirlediği 

amaçları gerçekleştirmek için bir politika aracı olarak vergi düzenlemeleri yaparken istisna, 

indirim, muafiyet, oran vb. gibi efektif vergi yükünü etkileyen unsurlardan yararlanır. Bunun 

için devletin sosyal devlet olgusu ile politikasını belirleyip, vergilendirmede kanunilik ilkesi 

gereği vergi mevzuatını buna göre şekillendirmesi gerekmektedir ki, yapılan bu düzenleme 

devletin vergi politikasının mevzuatta şekil almış biçimidir. Ancak devletin yaptığı bu 

düzenleme doğrultusunda belirlenen amacın gerçekleşmesi mükelleflerin veya mükellef 

gruplarının vergi planlaması yapmasını gerektirir. Başka bir ifade ile, mükelleflerin yapılan 

vergi düzenlemeleri karşısında davranışlarını ona göre belirleyip, pozisyon almaları devletin 

yaptığı yönlendirme girişimlerinin amaca ulaşmasını sağlayacaktır. Ancak bu şekilde devlet 

vergiler aracılığıyla ulaşmak istediği amacı tam anlamıyla gerçekleştirebilecektir. Bu anlamda 

vergi politikası ile vergi planlaması madalyonun iki yüzünü oluşturmaktadır. Genel bir ifadeyle, 

devletin vergi planı ile mükelleflerin vergi planı örtüşebilmelidir. Diğer yandan, vergi ödeyen 

ile tahsil edenin çıkarı birbirine terstir. Mükellefler en az vergi ödemeyi isterken (vergiye 

mukavemet), alacaklı devlet yasalar çerçevesinde doğru miktarda vergiyi tahsil etmek 

durumundadır. Vergi kanunlarında bazı mükellef gruplarının yükünü azaltmak, teşvik etmek, 

yönlendirmek ve yönetimi kolaylaştırmak gibi nedenlerle istisna, muafiyet, indirim gibi 

uygulamalara yer verildiği görülür. Özellikle yatırımların ve istihdamın arttırılması için 

getirilen vergi istisnası, indirim, sigorta prim istisnası ve teşviki gibi toplumun çoğunluğunu 

ilgilendiren ve çok sayıda vatandaşı hedef alan uygulamaların kamuya çok iyi anlatılması ve 

devlet tarafından “dürtülmesi” gerekmektedir. Dürtme kanımızca yönlendirici vergilemede 

önemli bir role sahiptir. 2008 yılında Thaler ve Sunstein tarafından literatüre kazandırılan 

“Dürtme (Nudge)” isimli kitaplarında dürtme politikaları ile bireyin öngörülebilen 

rasyonellikten uzak davranışlarının yönlendirilebileceği ifade edilmiştir. Buna göre devletin 

vergi politikaları doğrultusunda, bireyler/mükellefler dürtülerek vergi planları 

şekillendirilebilir. Vergi planlayıcısının işi bireyin/mükellefin içinde bulunduğu koşullara en 

uygun planı yapmaktır. Bu amaçla kamu spotları, reklamlar, görsel bir takım ibare/objeler 

dürtme aracı olarak kullanılabilir. Bu çalışmada, yazarlarına Nobel Ekonomi Ödülü kazandıran 

Dürtme Teorisi’nin vergi planlaması ve vergi politikaları açısından öneminin ortaya konulması, 

ayrıca vergi planlamasında dürtmeyi ele alan özgün bir konu olarak literatüre katkı sağlanması 

amaçlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Vergi Planlaması, Vergi Politikaları, Dürtme, Yönlendirici Vergileme 

 

Genel anlamda planlama, yapılacak işin niçin, kim tarafından, nasıl, ne zaman, hangi kaynakla 

ve maliyetle yapılacağının önceden belirlenmesi veya gelecekte nelerin, ne zaman, ve nasıl 

yapılması gerektiğine yönelik kararların bugünden oluşturulması sürecidir. Planlama geleceğe 

ilişkin davranışları belirlemeye yönelik bir eylemdir. Planlamanın belirli aşamaları vardır. 

Bunlar; amacın belirlenmesi, temel varsayımların belirlenmesi, alternatiflerin belirlenmesi, 

uygun alternatifin seçimi ve planın bütçelendirilmesidir.  
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gi planlaması mükelleflerin en az vergiyi ödeme  

Sosyal devlet ve vergi planlaması arasında iki noktada bağ kurulabilir. Birincisi, eğer devlet 

belirli bir amaç doğrultusunda vergileri politika aracı olarak kullanıyorsa, vergilerin amacına 

ulaşması için devletin politikasını belirleyip, mevzuatı oluşturması yeterli gelmez. Düzenleyici 

vergilerle etkilemek istediği mükelleflerin veya mükellef gruplarının vergi planlaması yapması 

gerekir. Başka bir ifade ile, mükelleflerin yapılan vergi düzenlemeleri karşısında davranışlarını 

ona göre belirleyip, pozisyon almaları devletin yaptığı yönlendirme girişimlerinin amaca 

ulaşmasını sağlayacaktır. Ancak bu şekilde devlet vergiler aracılığıyla ulaşmak istediği amacı 

tam anlamıyla gerçekleştirebilecektir. Bu anlamda vergi politikası ile vergi planlaması 

madalyonun iki yüzünü oluşturmaktadır. Hedefi tam belirlenmiş ve mevzuata doğru yansıtılmış 

vergi politikasının belirlenen amaca ulaşması1 mükellef tarafından doğru yapılan vergi 

planlamasına bağlıdır. Genel bir ifadeyle devletin vergi planı ile mükelleflerin vergi planı 

örtüşebilmelidir. Bu koşulda mükellefin yaptığı vergi planlaması üretim ve yatırımı, dolayısıyla 

tüm ekonominin büyüme ve gelişmesini belirleyebilir2. Bu nedenle mükelleflere vergi 

planlaması öğretilmelidir.  

Genel anlamda planlama, yapılacak işin niçin, kim tarafından, nasıl, ne zaman, hangi kaynakla 

ve maliyetle yapılacağının önceden belirlenmesi veya gelecekte nelerin, ne zaman, ve nasıl 

yapılması gerektiğine yönelik kararların bugünden oluşturulması sürecidir3. Planlama geleceğe 

ilişkin davranışları belirlemeye yönelik bir eylemdir. Planlamanın belirli aşamaları vardır. 

Bunlar; amacın belirlenmesi, temel varsayımların belirlenmesi, alternatiflerin belirlenmesi, 

uygun alternatifin seçimi ve planın bütçelendirilmesidir.  

“Vergi planlaması” planlamanın anlamından çıkarılan unsurlar dikkate alınarak tanımlanabilir 

ve anlamlandırılabilir. Bu nedenle çalışmada, tümevarım metodu kullanılarak genel bilgiler 

içinde vergi planlamasının amacı, kimlerin vergi planlaması yapacağı, nasıl yapılacağı, ne 

zaman yapılacağı ve maliyeti hakkında bilgi verilecek, daha sonra tüm bu bilgiler ışığında 

tanımı yapılacaktır. 

Vergiyi doğuran olaya sebebiyet vermemek veya bazı mükellef gruplarının yükünü azaltmak 

ve teşvik etmek, yönetimi kolaylaştırmak ve benzeri nedenlerle getirilen istisna, muafiyet, 

indirimlerden yararlanarak4, başka bir ifade ile negatif vergiyi doğuran olaya5 sebebiyet vermek 

suretiyle vergi borcundan kurtulma, vergiden kaçınma olarak tanımlanmaktadır ve suç unsuru 

teşkil etmemektedir. Vergi mevzuatında mükelleflerin belirli davranışları sergilemeleri halinde, 

mükelleflere avantaj6 sağlayacak düzenlemelere yer verilmiştir. Vergi planlayıcısının işi bu 

ayrıcalıklara vakıf olup, mükellefin içinde bulunduğu koşullara en uygun planı yapmaktır.  

                                                           
1 Vergi konusunda yapılan herhangi bir düzenlemenin piyasa ve mükellefler üzerindeki etkisi devletin amaçladığından farklı 
noktalara yönelebilir (Detaylı bilgi için bkz.Schmölders, age, s.125-145). Burada ileri sürdüğümüz düşünce vergilerin beklenen 
etkisi ile gerçekleşen etkisinin aynı olduğu varsayımına dayanmaktadır. 
2 Schmölders, age, s.154 
3 Sözer, “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Vergi Planlaması”, Yeditepe Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu, Küçük ve Orta 
Ölçekli İşletmeler İçin Geçiş Dönemi ve Yeni Dönem Uygulamaları konulu Vergi Paneli, 19 Ekim 1998. 
4 Mükellef açısından vergi tasarrufu sağlayan düzenlemeler devlet açısından vergi harcamasını oluşturur. Detaylı bilgi için bkz. 

Pedük, T.: Vergi Harcamaları, Yaklaşım Yayıncılık, Ankara, 2006 

5 Akkaya vergilendirme ilişkisinin her zaman yükümlendirici olmadığı, yararlandırıcı veya doğmuş vergi borcunu azaltan 
vergilendirme ilişkilerinin de bulunduğunu belirtmektedir. Bu görüşten hareketle VUK md 19 da tanımlanan vergiyi doğuran 
olayın sadece yükümlendirici işlemlere özgü olduğu, vergi istisna, muafiyet veya indirimlerine ilişkin hükümlerin, doğmuş olan 
vergi borcunu kısmen veya tamamen ortadan kaldırdığı veya miktarını azalttığı gerekçesiyle negatif anlamda vergiyi doğuran 
olay kavramı içinde değerlendirilebileceğini vurgulamıştır (Akkaya, age, s.14, 20).  
6 Avantaj, kelime anlamıyla “üstünlük, kazanım, yarar” (http://tdkterim.gov.tr) anlamına gelmektedir. Vergi avantajının  ise, 
literatürde tam bir tanımı yapılmamıştır. Öğretide ve idarenin yaptığı çalışmalarda zaman zaman vergi avantajı yerine vergi 
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Vergi kanunlarında avantaj sağlayan hükümler; ekonomik, sosyal ve siyasal amaçlar için 

getirilen, her mükellefe uygulanmayan sadece bazı özel şartlara haiz mükellef ve faaliyetleri 

destekleyen ve teşvik eden, vergi sisteminin işleyişi bakımından olmazsa olmaz unsurlarını 

düzenleyen standart vergi yapısı hükümlerinden sapma gösteren ve olmamaları halinde 

verginin varlığı ve uygulanmasını engellemeyen ayrıcalıklı vergi düzenlemeleridir7. 

Kanundaki avantaj yaratan hükümleri değerlendirip en yüksek vergi tasarrufu sağlayacak 

alternatifi belirlemek ve uygulamak vergi planlamasının amacıdır. Yani vergiden kaçınma 

genellikle vergi planlamasıyla ulaşılabilecek nihai amaçtır8. Böyle bir yaklaşım vergi yükünü 

azaltmak için, sadece vergiden kaçınma suretiyle yapılan davranışı vergi planlaması kapsamına 

almaktadır ki, genel eğilim ve vergi planlaması konusunda oluşan literatür bu yöndedir. Vergi 

tasarrufu vergi planlamasının sonucunda oluşur, ancak vergi tasarrufunun oluşumu sadece vergi 

planlamasına bağlı değildir9. Planlanan bir davranış haricinde de vergi tasarrufu sağlanabilir.  

Vergi planlaması belirli bir maliyet gerektirir. Vergi mevzuatında avantaj sağlayan 

hükümlerin, yargı kararlarının araştırılarak, değerlendirilerek, mükellefiyet durumuna ve içinde 

bulunduğu koşullara göre en az vergi ödemesini sağlayacak vergi planlamasını yapmak 

mükelleflerin, özellikle işletmelerin önemli uğraşısıdır ve uzmanlık gerektiren bir çalışmadır. 

Uzmanlık gerektiren bu işte “uzmanlaşmış emekten” yardım almak veya görevine bırakmak 

gerekir. Vergi planlaması yapılırken muhasebeciden, mali müşavirden, mali danışmandan veya 

vergi danışmanından vb. bilgi desteği sağlanabileceği gibi işletmenin mali işler/muhasebe-

finans vb. biriminin görev tanımı içine dâhil edilebilir. Mali/vergi danışmanından yardım alarak 

yapılan vergi planlaması maliyeti bu kişilere yapılan ücret ödemelerinden oluşur. Muhasebeci, 

mali müşavir veya yeminli mali müşavire yapılan ödemelerin karşılığında alınan hizmet sadece 

vergi planlaması desteği değildir, bu bakımdan bu kişilere yapılan ödemelerin tamamını 

doğrudan vergi planlaması maliyeti içine dâhil etmek hatalı bir işlem olur. Keza mali 

işler/muhasebe-finans biriminin görev tanımına dâhil edilse de bu birimin yönetim giderleri 

içindeki payını ve birim çalışanlarına yapılan ücret ödemelerinin tamamını planlama maliyeti 

olarak değerlendirmek doğru değildir. Bu bakımdan, vergi planlama maliyetini tahmin etmek 

mümkün olmakla birlikte kesin rakamlar çıkarmak zordur. Vergi planlamasının ölçülemeyen 

bir de görünmez maliyeti vardır ki, bu da alternatif vergi avantajlarının iyi değerlendirilmemesi 

sonucu kaybolan ilave vergi tasarrufudur.  

                                                           
tasarrufu kavramının kullanıldığı görülmektedir. Tasarruf iktisadi bir kavram olarak, gelirin tüketilmeyen, harcanmayan 
kısmıdır. Bu kelimeden hareketle vergi tasarrufu kavramından verginin daha az vergi ödemeyi gerektiren kısmı anlaşılmaktadır 
(Ergülen Erdem, age, s.11). Ancak kanımızca vergi avantajı vergi tasarrufunu da kapsayan çok daha geniş bir kavramdır. Vergi 
tasarrufunu, vergilendirmede mükellefin sadece maddi vergi yükümlülüğünü hafifleten ve/veya ortadan kaldıran bir kavram 
olarak ele almak, vergi avantajını ise mükellefin sadece maddi vergi yükümlülüğünü değil, şekli bir takım yükümlülüklerini de 
kolaylaştıran, hafifleten kısaca mükellefin “yararına” olan her türlü düzenlemeyi kapsayan bir kavram olarak değerlendirmek 
uygun olacaktır. Başka bir ifade ile, her vergi avantajı vergi tasarrufu yaratmayabilir, dolayısıyla vergi avantajlarına dayanan 
her vergi planlaması da vergi tasarrufu sağlamayabilir. Ancak doğurduğu sonuçlar bakımından anlamlı olan, mükelleflerin, 
idarenin ve öğretinin üzerinde durduğu asıl nokta, vergi yükünün maddi olarak azaltılması olduğu için vergi tasarrufu vergi 
avantajının eşanlamlısı gibi kullanılmaktadır. Bu çalışmada da, vergi planlamasının amacına uygunluk arz edecek şekilde vergi 
tasarrufu sağlayan vergi avantajları ifade edilmiş olacaktır.  
7 Pedük, age s.29-30 
8 Hoffman, age, s.274 
9 Hoffman, age, s.274 
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Kısaca vergi planlaması stratejik10 bir iştir. Bu nedenle öncelikle vergi planlaması zaman, 

emek ve maliyet gerektirir. Başka bir ifade ile “vergi planlamasına yatırım11” yapmak gerekir.  

Mükellefler çok daha kısa yoldan vergi kaçırarak vergi yükünden kurtulabilirler. Ancak 

vergi kaçırmanın da bir riski vardır, maliyeti ise vergi cezalarıdır. Finansal gücü sınırlı olan 

küçük işletmeler, daha az vergi ödemek için vergi kanunlarına uygun olmayan yollara 

başvurarak vergi kaçırmakta, ülkemizde olduğu gibi kayıt dışılığın yüksek olması vergi kaçırma 

işlemlerini kolaylaştırmaktadır. Kısaca, küçük ve orta ölçekli işletmeler vergi yükünü azaltmak 

için, olası maliyet içeren vergi kaçırmaya yönelik davranışı tercih etmektedir12. İşletme ölçüsü 

büyüdükçe, ortakların işlemlerin tamamını takip etme istekleri işlemlerin kayıtlara tam ve 

doğru bir biçimde geçirilmesini gerekli kıldığından vergi kaçırma eğilimleri düşmekte, vergi 

yükünü azaltmak için yasal yolların araştırılmasına yönelik vergi planlamasının önemini 

arttırmaktadır13. İşletmeler için bir masraf/maliyet olan “verginin” düşürülmesinin ayrı bir 

maliyeti doğurduğu aşikârdır. Eğer vergi planlamasının maliyeti, işletmenin planlama sonucu 

sağlayacağı vergi tasarrufundan düşükse, işletmeler aradaki fark kadar kazanç sağlıyorlar 

demektir. Bazı durumlarda vergi planlamasına yapılan bir defalık yüksek yatırımın getirisi 

yıllar itibariyle katlanılan vergi yükünü azaltma şeklinde olabilir. Bu durumda işletmelerin 

vergi planlamasına yaptıkları yatırımın maliyeti her yıl aynı miktarda olmayabilir. Ancak dışsal 

bir faktör olarak, mevzuatta meydana gelen değişiklikler planın yenilenmesini gerektirdiği için 

bu maliyeti etkiler.  

 

 

 

 

 

 

Anahtar Kelimeler: Dürtme Teorisi, Vergi Planlaması, Vergisel Teşvikler, Vergide Reklam 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Strateji, çok yönlü amaçlara ulaşmak üzere kaynakların üstüne önemle gitmek ve harekete geçmek için yapılmış genel 
programlardır (http://www.tdk.gov.tr) 
11 Mills, L. Erickson, M.M, MAYDEW E.L.:Investments in Tax Planning, The Journal of the American Taxation Association, 

Vol:20, No:1, Spring 1998, s.1 

12 Ergülen Erdem, age, s.6 
13 Akarca, A.,Şafak, M.: İşletmelere Vergi Planlamasının Önemi, Dünya Gazetesi, 02.08.2007 
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LİDER – ÜYE ETKİLEŞİMİ, ÖRGÜTSEL DESTEK ALGISI VE ÖRGÜTSEL 

VATANDAŞLIK DAVRANIŞI İLİŞKİSİNİN BİR ZİNCİR PERAKENDE 

İŞLETMESİNDE İNCELENMESİ 

Özlem ATAKAY 

Çukurova Üniversitesi 

ÖZET 

Günümüz rekabet ortamında ve sürekli yenilenen örgütsel dinamikler çerçevesinde örgütler 

oldukça önemli konuma sahiptir. Örgütler bu rekabet çevresinde hayatta kalabilmek ve rekabet 

üstünlüğü elde edebilmek için örgüt içerisinde gelişen unsurlara daha fazla önem vermeye 

başlamışlardır. Bu unsurlar rakipler tarafından taklit edilmesi kolay olmayan ve örgüt içerisinde 

sağlandığında örgüte pozitif katkılar sağlayacak unsurlardır. Bu kapsamda, örgüt 

yöneticilerinin çalışanı ile geliştirdiği ilişkileri niteleyen lider – üye etkileşimi, örgüt içerisinde 

çalışanlar tarafından algılanan örgütsel destek ve örgüt içerisinde sergilenen örgütsel 

vatandaşlık davranışının incelenmesi ve ilişkilerinin değerlendirilmesi kilit noktadır. Bu 

çalışmanın amacı; lider - üye etkileşimi, örgüt içerisinde sergilenen örgütsel vatandaşlık 

davranışı ve algılanan örgütsel destek arasındaki ilişkileri ortaya koymaktır. Literatürde 

örgütsel destek algısı ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişkileri inceleyen 

araştırmalar oldukça fazladır fakat lider - üye etkileşimi ile birlikte bu kavramları inceleyen 

araştırmaların sayısı daha az görülmüştür. Araştırmada lider – üye etkileşiminin ele alınmasının 

literatüre olumlu katkı sağlayacağına inanılmıştır. Araştırma kapsamında zincir bir perakende 

işletmesi seçilerek bu işletmenin yönetici ve çalışanlara anketler dağıtılmıştır. Araştırmadan 

elde edilen verilere göre; lider - üye etkileşimi ile algılanan örgütsel destek arasında pozitif 

anlamlı bir ilişki, lider - üye etkileşimi ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasında pozitif anlamlı 

bir ilişki, algılanan örgütsel destek ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasında pozitif anlamlı 

bir ilişki olduğu ortaya konulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Lider - Üye Etkileşimi, Algılanan Örgütsel Destek, Örgütsel Vatandaşlık 

Davranışı 
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YEŞİL İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE UYGULAMALARI 

Yurdanur ÇALIŞKAN 

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü  

İ. Efe EFEOĞLU 

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, İşletme Fakültesi  

ÖZET 

Dünya nüfusunun her geçen gün artması ve insanların ihtiyaçlarından fazla tüketim yapması, 

kaynakların giderek azalmasına neden olmaktadır. Bilinçsizce yapılan tüketimin çevre üzerinde 

olumsuz etkiler yaratması kaçınılmazdır. İhtiyaçtan fazla tüketim yapmanın doğal çevrenin 

dengesini bozan bilinçsiz bir davranış şekli olduğunu ve kirlilik kaynağı olarak görüldüğünü 

söylemek mümkündür. Dolayısıyla, tüketimin bir araç olmaktan ziyade amaç olmaya 

dönüşümü, çevreye duyarlı farkındalık yaratılması hedefini gerekli kılmaktadır. Sürdürülebilir, 

yeşil ve temiz doğal yaşama yönelik olumsuz konuları insanlara anlatmak önemli olmakla 

birlikte, bu çerçevede, bireylerin farkında olma ve sosyal sorumluluk algısını 

benimseyebilmeleri için çeşitli araştırmalar, çalışmalar ve uygulamalar yapmak gerekli 

olmaktadır. Bu bağlamda, zamanının büyük çoğunluğunu iş dünyasında geçiren insanlar için 

bu konuda yapılacak olan bilgilendirme, şirketlerin ya da kurumların insan kaynakları birimleri 

tarafından ele alınmaktadır. Bu konuda verilmesi gereken eğitim ve sahip olunan uygulama 

sorumluluğu aracılığıyla, söz konusu doğal çevrenin sürdürülebilirliğini sağlamanın ve 

kaynakları etkin kullanarak geri dönüşümlü daha yeşil bir yaşam alanı için ‘‘yeşil insan 

kaynakları yönetimi’’ kavramının ortaya çıktığı söylenebilir. 

Bu çalışmanın amacı, yeşil insan kaynakları yönetiminin ne anlama geldiğini ve amaçlarını 

açıklamak, bu çerçevede yapılan uygulamalar ve politikaların kapsamı hakkında bilgi 

vermektir. Çevre konusunda yapılan bu uygulamaların örgütsel performans üzerindeki etkisi, 

sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk ve çevre dostu davranış ile ilişkisi de ayrıca 

değerlendirilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Yeşil İnsan Kaynakları Yönetimi, Sürdürülebilirlik, Çevre Dostu 

Davranış 
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TÜRKIYE’DE PETROL PIYASASINDA REGÜLASYON UYGULAMALARININ 

DEĞERLENDIRILMESI 

İhsan Erdem SOFRACI 

Mersin Üniversitesi Maliye Bölümü 

Gökben GÜNEY 

Dokuz Eylül Üniversitesi Maliye Bölümü Doktora Öğrencisi 

ÖZET 

Dünyada, enerji üretiminde kullanılan kaynaklar yenilenebilir ve yenilenemez enerji 

kaynaklarından oluşmaktadır. Bu kaynaklar, enerji dönüşümü açısından birincil ve ikincil enerji 

olaraksınıflandırılmaktadır. Herhangi bir dönüşüme uğramaksızın kullanılan enerji türleri 

(kömür, petrol, doğal gaz, nükleer, biyokütle güneş vb.) birincil enerji kaynaklarıdır. Yapılan 

işlemler sonucunda enerji dönüşümüne uğrayıp kullanıma uygun hale getirilen enerji türleri ise 

(elektrik, benzin, mazot, motorin vb.) ikincil enerji kaynaklarıdır. Birincil enerji kaynakları 

arasında ilk sırada yer alan fosil yakıtlardan petrolün, stratejik konumunu uzun yıllar devam 

ettirmesi öngörülmektedir. Petrol ulaşım sektörü için elzem bir kaynaktır. Yıllar boyu, alternatif 

enerji kaynaklarının bulunamaması ve ülkelerin petrol talebini arttırması ise, global çapta bütün 

ülkelerde enflasyonun artmasına ve ödemeler dengesi problemlerine yol açmıştır. Dünya enerji 

kaynakları tüketiminin %86’sını petrol, doğal gaz ve kömür gibi fosil kaynaklardan 

karşılamaktadır (. Elektrik ve doğalgaz piyasalarından sonra yapısal sorunları nedeniyle 

etkinsizliğin yoğun yaşandığı piyasalardan birisi de petrol piyasalarıdır.  

Dünya petrol rezervlerinin büyük bir bölümü, ülkemize coğrafi anlamda yakın yerlerde 

bulunmaktadır. Türkiye, jeopolitik konumu itibariyle dünya ispatlanmış petrol rezervlerinin 

dörtte üçüne sahip bölge ülkeleriyle komşu olmakla birlikte enerji bazlı projelere destek 

olmaktadır (www.enerji.gov.tr). Türkiye’de petrol piyasasında yaşanabilecek herhangi bir kriz 

ülke ekonomisini derinden sarsacak güce sahiptir. Çünkü ülkemiz petrol bakımından zengin 

olmamakla birlikte tüketiminin önemli bir kısmını ithalat aracılığıyla karşılamaktadır. 

2005 yılından beri Türkiye’de, 5015 sayılı kanun ile petrol piyasasında serbest piyasa koşulları 

hakim kılınmaya çalışılmaktadır. Türkiye’de petrol piyasasında fiyat oluşumu; piyasa fiyatı, 

vergi, döviz kuru gibi bir çok değişkene bağlı olmakla beraber piyasanın istikrarı da önem 

taşımaktadır. Bunun temel nedeni petrol piyasasında istikrarsızlık oluşması durumunda bütün 

ekonomik dengelerin tamamını olumsuz etkileyebilecek güce sahip olmasıdır. Bu nedenle 

petrol piyasası tekelci eğilimi azaltmak, piyasayı çok sayıda yerli yabancı şirketin yer 

alabileceği bir yapıya kavuşturmak, kaçakçılığı azaltmak, kaliteli hizmet sunumunu 

gerçekleştirmek gibi amaçlarla regülasyona ihtiyaç duymaktadır. Çalışma, petrol piyasalarında 

vergi oranları da dikkate alınarak ortaya çıkan fiyatların, dünya fiyatları ile karşılaştırılmasında 

Türkiye’de petrol üzerindeki vergi yükünün ağırlığına vurgu yapması bakımından önem 

taşımaktadır. 

1990’lı yıllardan itibaren Türkiye’de, devletin düzenleme ve denetim işlevinin en önemli 

kaynaklarından biri EPDK(Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) olmuştur. Bu kurum 

kurulduğu yıllarda elektrik piyasasını regüle ederken, 5015 sayılı Petrol Piyasası kanunu ile 

petrol piyasasının düzenlenmesi  ve denetlenmesi ile piyasada şeffaflığın sağlanması işlevini 

üstlenmiştir. Ancak son yıllarda petrol piyasasında regülasyonun piyasadaki rekabeti olumsuz 

etkilediği, verimliliği azalttığı, değişken düzenlemeler ve belli gruplara rant sağlayan 

uygulamaların gerçek yatırımcıları piyasada dışladığı ve bunun sonucunda sosyal refah kaybına 
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neden olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada öncelikle, petrol piyasasında regülasyona ihtiyaç 

olup olmadığı incelenmekte olup, daha sonrasında Türkiye petrol piyasasının arz ve talep 

koşulları ile 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve 6326 sayılı kanun ve sonrasında bunun 

yerine getirilen 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu yorumlanarak petrol piyasasındaki yasal 

düzenlemelere yer verilmektedir. Çalışmanın son bölümünde ise, petrol piyasasının 

düzenlenme ve denetimi konusunda EPDK’nın rolü değerlendirilip, dünyada uygulanan 

“Düzenleyici Etki Analizi” yönteminin Türkiye’de uygulamalarına yönelik sorunlar ve bunlara 

ilişkin öneriler paylaşılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Petrol Piyasası, Düzenleyici Kurumlar, Düzenleyici Etki Analizi 
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2000’Lİ YILLARDA TÜRKİYE’NİN AB DİNAMİĞİ VE GERİYE DÜŞEN, “İLERİYE 

DÖNÜK” BİR PERSPEKTİFİ KOŞULLANDIRAN FAKTÖRLER 

Aslı EGE 

Marmara Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, İstanbul. 

ÖZET 

Bu bildiri, bir taraftan 2000’li yıllarda Türkiye’nin AB dinamiğinin süreçlerini ele alırken, diğer 

taraftan bu süreçleri koşullandıran faktörleri ortaya koymaktadır. Bu anlamda, ilk olarak 

Türkiye’nin Batılı kimliği ağır basmıştır. Burada, AB’den müzakere tarihinin alınması dış 

politikada olduğu kadar iç politikada da ulaşılacak bir amaç olarak görülmüştür. Dolayısıyla, 

dönüştürücü bir güç olarak AB dinamiği altında bu dönem, Avrupalılaşma olarak 

nitelendirilmektedir. Fakat, daha 2005’de müzakere tarihinin alınmasıyla reform sürecinin 

tıkanması birdir. AB ile müzakereler başlamasına rağmen en baştan açık direnişle 

karşılaşmıştır. Bunun üzerine değişen küresel düzende, Türkiye’nin Şangay Ekonomik İşbirliği 

Örgütüne üye olmak istemesi, açıkça AB’ye tek seçenek olmadığına dair bir mesajdır. Bunda, 

AB’nin 2008’de yaşadığı ekonomik kriz söz konusu olduğunda, 2008-2009 sonrasında 

AKP’nin gösterdiği başarılı ekonomik performansı etkili olmuştur. Öyle ki, AKP’nin AB’yi 

ekonomik düzlemde Türkiye’nin ötekisi olarak sunan söyleminde, güçlü bir ülke olmak için 

artık AB’ye ihtiyacın kalmadığı söylemi ağırlık kazanmıştır. Burada, AKP liderliğinin 

milliyetçi retoriği, Rusya ve Çin gibi BRICS’in başarılı ekonomik performansından 

etkilenmiştir. Bu konuda, Mısır konusunda AB’nin darbeyle gelen Sisi hükümetine yönelik 

sessiz kalması ve hiçbir yaptırım öngörmemesi ve Suriye’deki krizde varlık gösterememesi 

AB’yi güvenilir bir aktör olarak gözden düşürmüştür. AB’ye alternatif arayışların gündeme 

gelmesinde Yeni Osmanlıcılık vizyonunun hâkim olması da önemlidir. Yeni Osmanlıcılık 

altında Doğu ve Batıyı bir arada entegre eden melez söylem, AB ile ilişkilerde halen kurucu 

olsa da Osmanlı ve İslam dünyasının temsilinde Doğu, her şeyden önce medeniyetçi bir dış 

politika anlayışında ayrıcalıklı vektör haline gelmiştir. 

Türkiye’nin AB dinamiği ileriye dönük bir perspektiftir. Fakat buna rağmen geri plana düşmüş, 

hatta bugün üyelik perspektifinin bir referanduma götürülmesi önerisinde artık bu perspektif 

radikal bir biçimde tartışmaya açılmıştır. Bu bildiri, bu sürece götüren gelişmelerde “ne oldu” 

ve “neden” sorularına cevap aramaktadır. Özellikle 2002-2005 arası dönemde hızlı bir ivmeyle 

başlayan “Avrupalılaşma”, yine aynı hızla yerini düşüşe bırakmıştır. Bu gelişmede sadece 

AB’den kaynaklanan faktörler mi etkilidir? Bu bildiride aynı zamanda Türkiye’nin de bu 

süreçte kendi içerisinde yaşadığı bakış açısının dönüşümü, ekonomik, iç politika ve dış 

politikasındaki değişimlere bağlanmaktadır. “Avrupalılaşmayı” takip eden AB ile yaşanan 

güven bunalımı, Türkiye’nin kendi içerisinde yükselişe geçtiği bir dönemde, AB’nin her şeyden 

önce Türk dış politikasında marjinalize olması anlamına gelecektir. Bugün, Türkiye açısından 

Batılılaşma öngörüsünün dışarısına çıkarılan AB dinamiğinin, salt ulusal çıkar mevhumuyla 

değerlendirildiği bir ortamda, Türkiye’nin ulusal çıkarının AB ile kazanılmış tüm hakları 

sorguya açmak olup olmadığı tartışılabilir. Fakat bu bildiri aynı zamanda Türkiye’nin uzun 

vadeli bir AB tercihi olmadığını savunmaktadır.     

Anahtar Kelimeler: Türkiye, AB, dış politika. 
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SOSYAL DEVLET ANLAYIŞININ TARİHSEL SERÜVENİNİN 

SOSYOEKONOMİK BAĞLAMINDA KARŞILAŞTIRILMASI: TÜRKİYE, 

ALMANYA VE İSVİÇRE ÖRNEĞİ  

Kadir AYDIN 

Adıyaman Üniversitesi 

Zafer DÖNMEZ 

Adıyaman Üniversitesi                                                                                                                                              

ÖZET 

Bir olgu olarak sosyal refah, dünyanın her ülkesinde olması gereken bir kavramdır. Her ülke 

sosyal refahı tam manasıyla kusursuzca yakalayamasa da, bunu büyük ölçüde başarabilen 

ülkelerde bulunmaktadır. Sosyal refah anlayışının başlangıcı 1942 Beveridge Raporu’na 

dayanır ve bu anlayış ekonomik krizler, dünya savaşları, doğal afetlerin doğurduğu olumsuz 

sonuçlara istinaden devlet politikalarında oldukça yer bulmuştur. Sosyal refah devleti olma 

süreci, gelişmişliğe atılan en büyük adım olarak görülmüş ve bu yönde ülkeler kendisini 

oluşturan insanlar için refahı artırıcı, koruyucu ve Bir arada yaşamayı sağlama gibi işlevleri 

içermiştir. Bu çalışmada, sosyal refah tanımı ile birlikte bunu gerçekleştiriyor gözüken AB 

ülkeleri ve Türkiye’nin kıyası yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Refah, Devlet, Sosyal Refah, Refah Tarihi, Türkiye’deki Refah, AB 

ülkelerindeki Refah 
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BÖLGESEL KALKINMADA İLLERİN BEŞERİ SERMAYE, ÜRETİM VE 

TİCARET, YAŞANABİLİRLİK VE YENİLİKÇİLİK ENDEKSLERİNİN ETKİSİ: 

ADIYAMAN ÖRNEĞİ 

Zafer DÖNMEZ 

Adıyaman Üniversitesi 

Kadir AYDIN 

Adıyaman Üniversitesi 

ÖZET 

Bölgelerarası kalkınma farklılıklarının azaltılmasında kentlerin beşeri sermaye, üretim ve 

ticaret, yaşanabilirdik ve yenilikçilik seviyeleri önemli bir ölçüttür. Kent ekonomisinin bölgesel 

kalkınmaya katkıları ile ilgili literatür geniş ve çeşitlidir. Bu makalenin amacı, bölgesel 

farklılıkların giderilmesinde ekonomik ve sosyal dönüşümün sağlanmasında yukarıda belirtilen 

endekslerin etkilerini araştırmaktır. Bu amaçla Güneydoğu Anadolu Bölgesi bağlamında 

Adıyaman ili örnek olarak seçilmiştir. Çalışmada 2009 sonrası dönemde Adıyaman ili için 

yukarıda belirtilen endekslerdeki 2009 – 2014 dönemindeki genel değişim incelenerek analiz 

edilecektir. Ayrıca Güneydoğu Anadolu Bölgesi içinde Adıyaman’ın yeri incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Bölgesel Kalkınma, Kamu Politikası, Kamu Kurumları, Güneydoğu 

Anadolu Bölgesi Ve Adıyaman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL FARABI 6th INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES 
ADANA, TURKEY

P. 46



QIZILBAŞ İDEOLOGİYASI ŞAH İSMAYIL XƏTAİNİN ŞEİRLƏRİNDƏ 

KIZILBASH IDEOLOGY IN THE SHAH ISMAIL’S POEMS 

 

ÖZET 

1300-cü ildə Şeyx Səfiəddin İshaq tərəfindən Ərdəbildə əsası qoyulan Səfəviyyə təriqəti ilk 

öncə sufi-dərviş təriqəti kimi yaransa da, Şeyx Cüneydlə bu təriqətdə şiəliyə meyillilik hiss 

olunmağa başlayır. Beləliklə, təriqətin şiəlik və sufi-təsəvvüfi baxışları özündə birləşdirən bu 

özünəməxsus düşüncə tərzi zamanla “Qızılbaş ideologiyası” kimi tanınır. Bu ideologiyanı 

araşdırmaq üçün yararlana biləcəyimiz ana mənbələrdən biri Şah İsmayıl Xətainin divanıdır. 

Səfəviyyə təriqətinin-Qızılbaş ideologiyasının əsas elementlərinin əks olunduğu Şah İsmayıl 

Xətai irsinə baxdığımız zaman  ideologiyanın ilk nəzərə çarpan tərəfi sufi-təsəvvüfi baxışları 

olur. O, şeirlərində təsəvvüfü qəlbi təmiz saxlamaq, yaxşı işlər görmək, kamil insanlarla 

münasibət qurmaq, nəfsə qalib gəlmək kimi tərənnüm etmişdir. 

Şah İsmayılın divanındakı şeirlərinə baxdığımız zaman onun tam bir sufi olduğunu da hiss edə 

bilirik. Onun şeirlərində bir təsəvvüfi dərinlik var. Şah İsmayıl Allahın varlığına içdən inanan, 

Həzrəti Peyğəmbərə qəlbən bağlı olan bir şəxsiyyət olmuşdur. Ancaq onun qəlbində Həzrəti 

Əli sevgisinin də xüsusi bir yeri olduğu görünür. 

Xətai şeirlərində “ənəl həqq” ifadələrinə tez-tez rast gəlinir. “Ənəl həqq” fəlsəfəsi 

qızılbaşlıqdan öncə hürufiliyin də əsas ideologiyası idi. Bu Qızılbaş ideologiyasının hürufiklə 

əlaqələrinin olduğunu göstərir. 

Qızılbaşlığın kəskin şiəlik deyil, sufilik və şiəliyin vəhdətindən ortaya çıxan fərqli bir 

ideologiya olmasını Şah İsmayıl Xətainin şeirlərində tərəfdarlarının sufilər olduğunu qeyd 

etməsi fikri də təsdiləyir.  

Səfəvilər dövlətinin qurulmasına qədər şiə meylli sufi təriqətin nümayəndələri olan qızılbaşlar 

dövlət qurulduqdan sonra zamanla şiə ideologiyasının tərəfdarına çevrilirlər. Lakin 

qızılbaşların heç də hamısı tam şiələşmir. Osmanlı ərazisində yaşayan qızılbaşlar və hətta  

Səfəvi dövlətinin ərazisində yaşayan bir qrup qızılbaş öz keçmiş inanclarını mühafizə edərək 

dövrümüzə qədər daşıya bilir. Bu gün Türkiyə ərazisində yaşayan ələvilərin və Cənubi 

Azərbaycan ərazisində yaşayan əliallahilərin həmin qızılbaşların davamçıları olduqlarını deyə 

bilərik. 

Günümüzdə də əhəmiyyətini qoruyan “Qızılbaş ideologiyası” mövzusunu Şah İsmayıl Xətainin 

yaradıcılığı əsasında araşdırmağa çalışmışıq. 

 

Açar sözlər: Qızılbaş ideologiyası, Şah İsmayıl Xətai, şiəlik, təsəvvüf. 
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GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENLERİNİN ÜSTÜN YETENEKLİ 

ÖĞRENÇİLERİN SANATSAL YETENEKLERİ HAKKINDA BİLGİ DÜZEYLERİNİ 

ARTTIRMAYA YÖNELİK EĞİTİM PROGRAMININ YETERLİLİĞİ 

Tahsin BOZDAĞ 

 “Atatürk Üniversitesi, Güzel Sanatlar fakültesi, Plastik sanatlar, Sanatta Yeterlilik Öğrencisi” 

Görsel Sanatlar Öğretmeni  

İbrahim KAYA 

 Görsel Sanatlar Öğretmeni  

Yusuf SÖYLEMEZ  

Görsel Sanatlar Öğretmeni  

Nurgül SÖYLEMEZ 

 Görsel Sanatlar Öğretmeni  

ÖZET 

 Günümüzde uygulanmakta olan normal okul müfredatlarının üstün yetenekli çocukların 

eğitimsel ihtiyaçlarını karşılamadığı, müfredatların çok yönlü ve yaratıcı özellikler taşıması 

gerektiği, bu mevcut programın görsel sanatlar dersinin ise sadece bir ders saatiyle 

sınırlandırılmasının üstün yetenekli öğrencinin öğretmen tarafından belirlenmesi açısından 

oldukça yetersiz bir süreç olduğu birçok araştırmacı ve eğitimci tarafından kabul edilmektedir. 

Aynı zamanda üstün yetenekli çocukların eğitsel programları bilişsel gelişimlerini 

destekleyecek şekilde düzenlenerek, çocukların gelişimsel düzeylerine uygun olmalıdır. Üstün 

yetenekli çocukların sanat programlarının ve gelişimsel özelliklerine göre hazırlanan eğitim 

programlarının yaşa göre uygunluk göstermesi (müfredatın ve uygulamaların belirli bir yaş 

aralığının ihtiyaçlarını karşılaması) ve bireysel uygunluk sağlaması önemli görülmektedir. 

Üstün yetenekli çocukların sanatsal yönden yatkınlıklarının değerlendirile bilmesi mevcut 

programda oldukça zor olmasına rağmen görsel sanatlar öğretmenlerinin bu konuda yeterliliğin 

inde önemli bir rolü olmaktadır. Sonuç olarak bu çalışmada üstün yetenekli bireyler normal 

bireylerden farklı bir takım özellikler sergilemektedirler. Bu çocukların belirlenmesinde önemli 

görevleri olan görsel sanatlar öğretmenleri ise söz konusu farklılıkların neler olduğuna ilişkin 

bilgileri sınırlı olan bir grubu oluşturmaktadır. Ayrıca, sınıfında üstün yetenekli bir öğrenci 

bulunan öğretmenin bu öğrenciyi tanıyabilmesi için meslektaşlarına göre bazı ek yeterliliklere 

sahip olması gerekmektedir. Yapılan çeşitli araştırmalarda konuya ilişkin verilen eğitimlere 

paralel olarak öğretmenlerin bilgi düzeylerinin arttığı görülmektedir. Bu sonuçtan yola çıkarak, 

mesleki hayatı boyunca sanat atölyesi veya sınıfında üstün yetenekli bir öğrenci ile karşılaşma 

olasılığı yüksek olan bir öğretmene konuya ilişkin bilgi düzeyinin artırılmasına yönelik bir 

eğitim verilmesi, söz konusu öğrencilerin daha doğru bir şekilde belirlenebilmesinde önemlidir.  

Anahtar Kelime: Eğitim, Sanat, Yetenek 
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GELENEKSEL EBRU SANATINDA GÜL MOTİFİNİN KULLANIMI VE GÜL 

MOTİFİNİN SİMGESEL OLARAK YANSIMASI 

Tahsin BOZDAĞ 

“Atatürk Üniversitesi, Güzel Sanatlar fakültesi, Plastik sanatlar, Sanatta Yeterlilik Öğrencisi” 

Görsel Sanatlar Öğretmeni 

 

ÖZET 

Bu çalışma, genel bir bakış açısıyla gül, gülün geleneksel Türk Ebru sanatında kullanımı ve gül 

motifinin kullanıldığı ebrular tespit edilerek, bunlardan bir kaçının incelenmesini içermektedir. 

Böyle bir araştırma konusunun seçilme nedeni, yaygın bir motif gibi görünmesine rağmen 

temelde bir iki gül ebru dışında özellikle Necmeddin Okyay üstattan öncesinde çalışmanın 

yapılmamış olmasıdır. Konuyla ilgili ulaşabildiğim tez ve yayınlarda ise konuya çok sathî 

yaklaşılmış, gül motifi ebrularda farlılıklar göstermektedir. Bu çalışmada ise gül motifli 

ebruların tarih sahnesinde var olmaya başlaması ve ebru sanatında neden tercih edildiğinin 

incelemesi yapılmaya çalışılmıştır. Söz konusu gül motifinin yapım teknikleri yapımı 

aşamasındaki izlenmesi gereken üslup ve geleneksel Türk Ebru sanatında ebru motifinin Hz. 

Peygamber’in bir sembolü olarak birçok sanat yapıtında yerini almıştır. Bununla birlikte yalnız 

bizim sanat ve kültürümüzde değil “karmaşık simetrisinden, yumuşaklığından, renklerinin 

çeşitliliğinden ve baharda çiçek açmasından ötürü gül, hemen hemen bütün mistik geleneklerde, 

tazeliğin, gençliğin, kadın zarafetinin ve genel olarak güzelliğin bir imgesi, eğretilemesi, 

alegorisi ya da teşbihi olarak belirir. Sonuç olarak bu çalışmada gül motifinin geleneksel Türk 

Ebru sanatında yeri ve önemi gelecek kuşaklara aktarılması ve onlara bir bilgi sağlaması 

açısından ele alınmıştır. 

 

Anahtar Kelime: Ebru, Gül, Türk. 

 

GÜL MOTİFİFNİN MANEVİ YORUMU 

 

Gül; rengi, sekli, kokusu, parlaklığı ve gösterişli oluşu, dikenleri, çabuk solması yani ömrünün 

kısa oluşu gibi özellikleriyle Klâsik Türk şiirinde çokça islenmiş ve çağrıştırdığı anlamlar, 

sembolik değerler bakımından türü mazmunlara konu olmuştur. O, çiçekler arasında sevgiliye 

en çok benzeyen çiçek olarak görülmüş; bununla da kalmayıp Nûr-ı Muhammedî olan Hz. 

Peygamber’in bir sembolü olarak şiirlerde yerini almıştır. Bununla birlikte yalnız bizim 

şiirimizde ve kültürümüzde değil “karmaşık simetrisinden, yumuşaklığından, renklerinin 

çeşitliliğinden ve baharda çiçek açmasından ötürü gül, hemen hemen bütün mistik geleneklerde, 

tazeliğin, gençliğin, kadın zarafetinin ve genel olarak güzelliğin bir imgesi, eğretilemesi, 

alegorisi ya da tesbihi olarak belirir.” (Eco, 1997:65) Gül bir “saray istiaresi”dir. O, bütün bir 

ihtişamı, gösterisi ile merkezde bulunan ve çevresindeki diğer değerlerin de bu nispette önemli 

ve değerli olduğu bir varlıktır. Onu bu denli önemli ve değerli kılan ise gücünün kaynağının 

semavî oluşudur. Zira yeryüzü bahçesi, gökyüzünün bir yansıması ve sûretidir. Nasıl ki yeryüzü 

bahçesinin en kıymetli çiçeği, çiçeklerin sultanı olan gül ise; gökyüzündeki yıldız ve 

gezegenlerin sultanı da güneştir. Ve bunların her ikisi de (gül ve güneş) gücünü Mutlak 
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Varlık’tan alır. Allah’ın Cemâl ve Celâl sıfatları sevgilide tecelli etmiştir. Sevgili, hükümdara 

benzer; çünkü o, kalp âleminin sultanıdır. Kâinat esasen bütünüyle hiyerarşik bir düzen seklinde 

tanzim edilmiştir. Bu hiyerarşik düzenin en üst katmanında veya kademesinde diğer bütün 

varlıkların gücünü kendisinden aldığı, merkez konumda bir merci vardır ki o da arzî ve semavî 

bütün güçleri elinde bulunduran Allah’tır. O’nun yaratmış olduğu ve kurduğu bu düzenin her 

bir aşamasında bu hiyerarşik yapılanmayı ve bütünlüğü görmek mümkündür. Ve sembolik 

olarak ilahî nizama uygun bir surette bir de onun yansıması söz konusudur. _lahî ve beserî bu 

nizamın kaynağı yukarıda da zikredildiği üzere Mutlak Varlık olan Allah’tır. Çünkü her şey 

O’nun iradesine bağlıdır ve her şey onun etrafında döner. Bu düzende, semavî yapıdan arzî 

yapıya yöneldiğinde iç içe geçmiş katmanların her birinde yer alan bir âlem ve onun bir de 

merkezi vardır (genel anlamda; ruhlar âlemi, melekler âlemi, gezegenler âlemi, canlılar âlemi 

vs.). 

 

 

GÜL’ÜN TANIMI  

 

“Gül, (Pehl. vard > Arap. verd; Yun. rhodon; Lât. rosa; Fr. rose) Rosales takımının Gülgiller 

(Rosaceae) familyasından, 200’den fazla türü bulunan çalı biçimli bir bitki cinsi” (T.A.,1970: 

Gül Maddesi) “ Kısın yapraklarını döken, dikenli, beyaz, sarı, pembe veya kırmızı çiçekli ve 

çalı görünüşünde bir bitkidir.” (Baytop, 1997:123). “Kuzeyin mutedil iklimlerinden astropikal 

bölgelere kadar her yerde yetişir. Ekseri yaprak döken bu çalılar, dala dikenleriyle tutunan 

filizler verir; dikensizi (Rosa banksia) nâdirdir. Yanlarında yaprakçıklar da bulunan gül ağacı 

yaprakları, almaşık düzenli ve kus tüyünde olduğu gibi sapın iki yanında dizilidir. Beş yapraklı 

çiçekleri sap uçlarında biter; çiçekler tek olduğu gibi, kısa yan sürgünler üzerinde salkım 

hâlinde kümelendiği (Rosa multiflora) de görülür.” (T.A.,1970: Gül Maddesi) 

 

KÜLTÜREL TANIMIYLA GÜL 

 

Gül’e, en eski dönemlerden bu yana çok büyük bir ilgi gösterilmiş ve gül; mimaride, tezyinâtta, 

ıtriyâtta, edebiyatta ve musikide çeşitli yönleriyle sıkça islenmiştir. Gül’ün yeryüzünde ilk 

görüldüğü yerler olarak Anadolu ve Orta Asya kabul edilmektedir. Ancak gül, Truva 

savaşlarıyla Anadolu’dan Yunanistan’a ve oradan da Roma’ya geçerek tüm Avrupa ülkelerine 

yayılmıştır. Dolayısıyla gül, yalnızca bizim edebiyatımızda veya kültürümüzde değil, gerek 

batılı ve gerekse doğulu toplumların edebiyatlarında ve kültürlerinde de önemli bir unsur olarak 

yerini almıştır. Nitekim gül ile ilgili hem doğuda hem de batıda birçok efsanenin ve inanısın 

var oluşu bunun bir göstergesidir. Gül’ün ortaya çıkısı veya doğusu ile ilgili _rantlılara ait bir 

efsane şöyledir: “Önceleri çiçeklerin kraliçesi, nilüfer çiçeği iken, daha sonra çiçekler, nilüferi 

çok uyuduğu için Tanrı’ya şikâyet etmişler ve bunun üzerine Tanrı da daha az tembel olan ve 

daha az uyuyan bir kraliçe olarak gül’ü yaratmış ve onu, tehlikelere karsı kendisini 

koruyabilmesi için de dikenlerle donatmıştır.” Yine gül, Aphrodite’nin en sevdiği 

çiçeklerdenmiş ve efsaneye göre Aphrodite oğlu Eros’a gül hediye etmiş, Eros da aynı gülü 

sessizlik Tanrısı Harpocrates’e vermiş ve böylece gül, sevginin, sessizliğin ve gizliliğin 

sembolü olmuş. Ayrıca yine kırmızı gül’ün Adonis (Aphrodite’nin sevgilisi)’in kanından 

doğduğu da efsanede anlatılmaktadır. Kimi efsanelerde ise Aphrodite’nin doğusu sırasında 
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vücudundan akan köpüklerden bir gül ağacının bittiği, sonra tanrıçanın onu, tanrılar içkisi 

nektar ile sulayınca ağacın gül verdiğini söylemektedir. Yine Romalılarda cariyeler ve 

rakkaseler gülden çelenkler takınıp, sofralar çiçeklerle donatılmış; Hristiyanlığın ilk çağlarında 

kırmızı gül, Hz. Peygamberin mistik bir sembolü, gül çelengi ise din uğrunda işkence ile 

ölenlerin alâmeti sayılmış, sonraları da Meryem’e “dikensiz gül” adı verilmiştir. Sark 

kültüründe ise gül ile ilgili en meşhur efsane onun renginin kırmızı oluşuyla ilgilidir ve şöyledir: 

Bülbül solgun renkte bir çiçek olan gül’e âşık olur. Ancak bülbülün tüm yalvarıp yakarmalarına 

ve yanıp tutuşmasına rağmen gül bülbüle hiç yüz vermez. Bülbül geceler boyunca gül’ün 

açılmasını bekler ancak seher vaktine kadar bekledikten sonra dayanamayıp tam da gül’ün 

açıldığı vakit uykuya dalar. Bu duruma dayanamayan bülbül, gül’ü daha yakından görebilmek 

için dikenlerine aldırış etmeyip gül dalına konar. Dikenler bülbülün göğsüne batınca bülbülden 

akan kanlar, önce gül ağacının gövdesine dökülür ve daha sonra da gül’ün kökleriyle 

damarlarına sirayet eder. O andan itibaren solgun olan gül’ün rengi canlanır ve artık kıpkırmızı 

açmaya baslar. Gül’ün renginin kırmızı oluşu, onun sadık âşık olan bülbülü öldürmesinden 

utanarak kızarması seklinde de rivayet edilmiştir. Kültürel açıdan baktığımızda ise, Osmanlı’da 

kimi sarayların etrafında gül yetiştirilmesi için özel bahçelerin tahsis edilmiş olduğunu, bu 

alanların, içinde “gül” lafzı bulunan isimlerle adlandırıldığını, halkın reçel ve şurup gibi 

ihtiyaçlarını karşılamak için gül pazarlarının kurularak buradan alınan güllerle güllaç, 

güllâbiye, gül şerbeti, gül reçeli gibi tatlılar ve içeceklerin hazırlandığını görmekteyiz. Bunun 

dışında gül suyu ve gül yağı elde etmek için güller kaynatılmış, elde edilen gül yağı islemeli 

küçük şişelere konularak kuşak arasında veya yelek içinde tasınmış; gül suyu ise “gülâbdan” 

denilen özel şişelerde muhafaza edilmiştir. Bizim kültürümüzde gül’ün, Hz. Peygamber’in teri 

olduğuna inanıldığı için de özellikle mevlitlerde ve dinî törenlerde, şişelerde muhafaza edilen 

bu gül suları veya yağları cemaate ikram edilmiş, dağıtılmıştır. Gül’ün Hz. Peygamber’in teri 

olduğu inancını Yunus Emre söyle dile getirmiştir: 

Sordum sarı çiçeğe: 

Gül sizin neniz olur? 

Çiçek eydür derviş baba: 

Gül Muhammed teridir 

Bunun dışında Osmanlı’da kitapların, fermanların, cilt kapaklarının, sayfa kenarlarının hatta 

mezar taslarının gül motifiyle islenmiş olması, Anadolu’da Gül Baba adında onlarca türbenin 

var olması, günümüzde ise birçok semte, sokağa veya caddeye gül isminin verilmesi, çocukların 

gül isimleriyle çağrılması “gül” ün toplumumuzda her veçhesiyle nasıl derin bir yer edindiğini 

göstermektedir. 

 

GÜL EBRUSU 

Hz. Peygamber’in sembolüdür gül. Edebiyatımızda hem bu manada hem de sevgililer 

sevgilisinin cemali ve endamı manasında kullanılmıştır. Kitap sanatlarında birçok sitiliz 

örnekler aslında en yakın tarzda resmedilene kadar yüzlerce sitiliz örnekler görmemize rağmen 

ebru sanatın en son gelişen sitiliz çiçek formu olmuştur. Son dönemlere kadar çok iyi tekneye 

yansıyan gül motifleri görülmemiş sadece son dönemlerde birazda popüler kültürün etkisiyle 

yoğunlaşırmış ve başarılı eserler ortaya çıkmıştır. Yapım aşamasında farklı teknikler 

barındırmasıyla yapımı zor bir çiçektir. Zamanımızda gül ebrusunu farklı yöntem ve tarzlarla 

yapan ustalarda vardır. Her ne yöntemle yapılırsa yapılsın asıl olan, güle en yakın olanı tekneye 

AL FARABI 6th INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES 
ADANA, TURKEY

P. 51



yansıtmaktır. Ebru tekniğiyle tam açmış, olgun, katmerli gül denemelerin çokta başarılı olduğu 

söylenemez. Açmış ve tomurcuk gül motifleri oldukça başarılı görünmektedir. Yaprakları tüm 

çiçek motiflerinden farklı yapılır. Kıssa aralıklarda damlaların bir araya gelerek bir kontur hat 

oluşturulur. Küçük damlalardan merkeze doğru uzun çekilişler yapılır. Biz bir kalem gibi 

kullanılaraktan yaprak motifi yapılır ve kenarlarına doğru çizikler atılır yaprakların. Çiçek 

yapımı için bizi yine kalem gibi kullanarak dalların uç kısmına kırmızı ve tonları konur. 

Damlaların oluşturduğu dairelerin ortasından başlanaraktan dairevi hareketler yapılarak 

tomurcuk veya açmış gül formu oluşturulur. 
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AKRANDAN AKRANA/EŞLER ARASI (PEER TO PEER) PAZARLAMA: AVON VE 

ORIFLAME MARKALARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ 

Şeyhmus DOĞAN 

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 

 

Özet 

Pazarlamanın geçmişten günümüze kat ettiği süreçler incelendiğinde; pazarlama ve 

pazarlama iletişimi sektörleri dünyanın en hızlı değişen sektörleri olarak kabul edilmektedir; 

çünkü Pazarlama iletişimi alanı tüm yönleriyle çok hızlı gelişen/dönüşen bir yapıdadır. Şirket 

ya da markaların pazarlama yönetimi profesyonelleri; ürünlerinin tanıtılması, duyurulması, 

dağıtılması ve satışı gibi birçok fonksiyonu yerine getirmeye çalışırken; her geçen gün yeni 

pazarlama teknik ve yönelimlerin ortaya çıkmaktadır. Müşteriye erişim maliyetlerinin yüksek 

olması ancak müşteri beklentilerinin de artması ve uzman entelektüel sermayenin pazarlama 

ve satış kadrolarında çalıştırılması gerekliliği, işletme ve markaları pazarlama iletişimi ve 

stratejileri noktasında yaratıcı çözümler üretmeye adeta zorlamaktadır. Bu doğrultuda; yeni 

bir pazarlama yöntemi olarak akranlar/eşler arası (peer to peer) pazarlama; işleyiş tarzıyla 

oldukça etkili, kâr marjı yüksek ve müşteri memnuniyeti ve güvenine dayalı adeta kendi 

reklamını kendisi yapan bir pazarlama trendi olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Bu çalışma, akrandan akrana/eşler arası (peer to peer) pazarlamanın işleyiş biçimi ve 

satın alma davranışı üzerine olan etkilerini ortaya çıkarmaya yönelik olarak yapılmıştır. 

Derinlemesine bulgulara ulaşabilmek adına peer to peer pazarlamanın Türkiye’deki öncü 

firmaları (kozmetik markaları) Avon ve Oriflame firmalarında çalışan birer satış temsilcisi ile 

yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşme yapılmıştır. Pazarlama iletişimi maliyetinin düşük 

ama yayılma oranının yüksek olduğu tespit edilen akranlar/eşler arası pazarlama yönteminin 

dünya çapındaki firmalar tarafından tercih edilmesinin en önemli sebeplerinden bir diğeri ise 

bu teknik sayesinde hızlı ürün tanıtımı yapabilmek ve aynı zamanda müşterinin kendisinin de 

satış temsilcisi olmasıdır. Firma ya da markalar, akranlar/eşler arası (peer to peer) pazarlama 

iletişimi aksiyonları sonucunda müşterilerine sağlayacakları güvene dayalı satışlarla daha 

uzun süreli tutundurma, karlılık ve piyasada daha sağlam bir duruş ve süreklilik 

sağlayabilirler. 

Anahtar Kelimeler: Pazarlama, pazarlama iletişimi, akranlar/eşler arası pazarlama, satış. 
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PEER TO PEER MARKETING: COMPARATIVE ANALYSIS OF AVON AND 

ORIFLAME BRANDS 

 

Abstract  

When the processes covered by marketing from past to present are examined; 

marketing and marketing communication sectors are recognized as the fastest changing 

sectors in the world; Because the field of marketing communication is a rapidly 

developing/transforming structure in all aspects. Marketing management professionals of the 

company or brands; While trying to fulfill many functions such as promotion, announcement, 

distribution and sale of its products; With each passing day new marketing techniques and 

trends are emerging. The high cost of access to the customer, but the increase in customer 

expectations and the necessity of employing the expert intellectual capital in the marketing 

and sales staff, forces businesses and brands to produce creative solutions in terms of 

marketing communication and strategies. In this direction; peer to peer marketing as a new 

marketing method; It is a marketing trend that makes its own advertisement based on 

customer satisfaction and trust. 

This study was conducted to reveal the effects of peer to peer marketing on the way of 

functioning and purchasing behavior. In order to reach the depth findings of the peer-to-peer 

marketing leading companies in Turkey (cosmetics brands) Avon and Oriflame with a sales 

representative working in the company are made semi-structured in-depth interviews. One of 

the most important reasons why the peer-to-peer marketing method, which is determined to be 

low in marketing communication cost but high in spreading rate, is to be able to promote 

product quickly thanks to this technique and also to be the sales representative of the 

customer itself. Companies or brands can provide long-term promotion, profitability and a 

more robust stance and continuity in the market through trust-based sales to their customers as 

a result of peer to peer marketing communication actions. 

Keywords: Marketing, marketing communication, peer-to-peer marketing, sales. 

Giriş 

Globalleşmeyle birlikte ekonomilerin ölçeklerindeki büyüme, şiddeti daha da artan 

uluslararası rekabet ve iletişimin görülmemiş bir hız ve içerik kazanmasıyla olgunlaşan tek 

dünya pazarı, firmaları uluslararası pazarlarda uygulayacakları pazarlama stratejilerini uzun 

dönemde hedef kitle ya da hedef pazarların bireysel beklentileri ve toplumsal değerleri 

açısından yeniden gözden geçirmeye zorlamaktadır (Erem vd., 2003: 1-2). Pazar yapılarının 

bireysel beklenti odaklı olması ile markalar kişiden kişiye pazarlama yöntemlerini 

benimsemek zorunda kalmış ve müşterileriyle insan-insan(akran ya da eşler) düzeyinde 

bağlantı kurma gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. 

İnsanlar, kendileri gibi insanların görüşlerine güvenme eğilimindedir. Herhangi bir 

ürünün kullanıcısı tarafından verilen tavsiye ya da ürün ile ilgili üretilen içerikler özellikle de 
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satın alma döngüsünün ilk aşamalarında son derece önemli bilgilerdir. Çünkü diğer potansiyel 

müşteriler kullanıcı müşteri deneyimlerine güvenmektedirler. Henüz satın alma davranışını 

gerçekleştirmemiş potansiyel müşteriler, satıcı tarafından oluşturulan pazarlama iletişimine 

yönelik ikna ve satış içerikleri konusunda şüphecidirler ve kullanıcı müşteri tarafından 

onaylanmış beklentileri/talepleri görmek isterler. Eşler/akranlar arası (peer to peer) pazarlama 

da mevcut müşteriler ve potansiyel müşteriler arasında açık etkileşimleri teşvik eden bir 

iletişim yapısı sunmaktadır. Bu bağlamda bu çalışmada akrandan akrana/eşler arası (peer to 

peer) pazarlamanın satın almaya etkileri nedir? sorusuna yanıt aranmaktadır. 

Akrandan Akrana/Eşler Arası (Peer to Peer) Pazarlama Yöntemi 

Akranlar ya da eşler arası terimi, “iki taraf arasındaki iletişim ve etkileşimi merkezi bir 

aracıya, bir perakendeciye ihtiyaç duymadan sağlamak” (PMLIVE Healthcare Glossary, 

2019) olarak tanımlanmaktadır. Eşler/akranlar arası pazarlama (peer to peer marketing) da 

pazarlama ve satış tarafları arasında iletişim ve etkileşim odaklı, küçük tedarikçilerin 

geleneksel mal veya hizmet sağlayıcılarıyla rekabet etmesini sağlayan pazarlama yöntemidir 

ve temel işlevi, alıcıların satıcı bulmasını ve uygun, güvenilir işlemlerde bulunmasını 

kolaylaştırmaktır. Eşler arası pazarların amacı, çok sayıda parçalanmış alıcı ve satıcı arasında 

ticaret yaratmaktır. Bunu verimli bir şekilde yapmak, birçok temel pazar tasarımı sorununu 

çözmeyi gerektirmektedir. En önemli tasarımlardan biri de pazar yapısı oluşturulurken fiyat 

avantajı sağlayarak alıcı ve satıcıları etkin bir şekilde eşleştirmektir (Einav, Farronato ve 

Levin, 2016: 616).  

Tüketici merkezli pazar yapıları akranlar/eşler arası (P2P) pazarlama yaklaşımını 

ortaya çıkarmıştır; çünkü bu yaklaşım, pazarlama iletişiminde şu açılımlara olanak 

sağlamaktadır (Sousa, 2016):  

 Akranlar arasında çok taraflı ticaret yapabilme,  

 Aracılar olmadan (örneğin, perakendeciler) pazarlama aktiviteleri ve satış yapabilme, 

 Acenteler açısından sattıkları ürünü serbestçe seçebilme, 

 Uygulamada merkezi olmayan bir sistemi olanaklı kılabilme ve  

 Satış etkinliğinin ölçeklenebilirliğini sağlama. 

Bu tüketici merkezli pazarlama iletişimi yapısı, eşler/akranlar arası (P2P) ve topluluk 

temelli yapılara dayanmaktadır. Peer to peer pazarlama, tüm tarafların ortak tabanlı bir ürün 

veya hizmetin üretimi, ticareti veya dağıtımı için mevcut ve potansiyel tüm taraflarla işbirliği 

yaptığı merkezi olmayan bir yapıyı tanımlamaktadır. Peer to peer pazarlama, ortak bir ticaret 

ilkesi altında tüm akran-eş ya da taraflar arasında müşterek alışverişi kolaylaştıran bir yapı 

sunarak uygulanmaktadır ve bazı geleneksel pazarlama yaklaşımlarında görülen merkezi 

yapılardan oldukça farklıdır. 

Eşler arası pazarlar genellikle yüksek derecede bir heterojenlik ile karakterize edilir. 

Heterojenliğin temel sebebi; alıcıların çok spesifik ya da özel ürün veya hizmetlerle 

ilgilenebilir olduğu ve satıcıların da birbirinden oldukça farklı olabileceğidir. Bu, alıcıları ile 
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satıcıları eşleştirme ve uygun ve belki de en 

kişiselleştirilmiş fiyatları belirleme noktası sorun 

yaratabilmektedir. Her iki problemin de önemli 

bir bilgilendirme bileşeni vardır. Bilgiler kimin 

eşleşmesi gerektiği ve hangi fiyatlarda olduğu 

konusunda dağılır, bu nedenle etkili bir eşler arası 

pazarlama uygulaması pazar bilgisini başarılı bir 

şekilde toplamalıdır. Pazarlar ayrıca, seçenekleri 

sıralamak veya bilgileri iletmek için geçen süre 

gibi işlem maliyetlerini de en aza indirmelidir. 

Eşler arası (peer to peer) internet pazar tasarımının pek çok yönü bu iki öncelik arasında işlem 

yapmak olarak görülebilir: işlem maliyetlerini düşük tutmak ve bilgiyi verimli kullanmak 

(Einav, Farronato ve Levin, 2016: 617).  

Pazarlama iletişiminde tavsiyeler, taktiksel bir araç olarak; insanların kullandıkları bir ürün ya 

da hizmetle ilgili yaşadıkları deneyimleri birbirine anlatması ve bu sayede satışların artması 

amacıyla kullanılmaktadır. Hedef müşteri kitlesine doğrudan pazarlama yoluyla verilen 

mesajlar, hedef kitle tarafından pazarlama amaçlarının istediği düzeyde dikkate 

alınmayabilmektedir. Bunun yerine insanlar denemeyi düşündükleri bir ürünle ilgili olarak 

yakınlarına, arkadaşlarına sormakta ya da sözlerini veya yaşam biçimini benimsediği etkili bir 

kişinin ürünü kullanıp kullanmadığına bakabilmektedirler (Silverman, 2007: 33). Ayrıca ürün 

veya hizmeti kullanan kişinin verdiği bilgilerin insanlara daha değerli ve inandırıcı gelmesi 

satın alma davranışının oluşma ihtimalini artırmaktadır. 

Belirli bir sosyal ağ içindeki iki veya daha fazla kişi arasındaki bir etkileşimi ifade 

eden akranlar/eşler arası (peer to peer) pazarlama; ticari uygulamaları tüm pazar tarafından 

yönetilen, her türlü kaynağı paylaşmanın mümkün olduğu bir pazarlama sistemi olarak 

değerlendirilebilir. Bu sistemde herhangi bir merkezi düzenleyici ya da aracı olmadan, ürünler 

bireysel olarak tedarik edilebilmektedir ve asıl amaç ürün ve hizmetlerin eşler arasında etkin 

bir şekilde alım ve satımının yapılabilmesi için tamamen dağıtılmış ve genel bir pazar yapısı 

sunmaktır. Pazarlama iletişimi süreçlerinde, akran ya da eşler birer müşteri ve özerk varlıklar 

oldukları için, diğer akranlara marka adına tanıtım ve satış hizmeti sunmaları ve motive olup 

doğru davranmaları için satış teşviklerinin de verildiği eşler/akranlar arası bir pazarlama 

iletişimi sistemi için temel bir mimari sunmaktadır. 

Yöntem 

Akrandan akrana/eşler arası (peer to peer) pazarlamanın işleyiş biçimi ve satın almaya 

etkileri üzerine odaklanan bu çalışmada, konunun daha derinlemesine anlaşılabilmesini 

sağlamak amacıyla Avon ve Oriflame firmalarında çalışan birer satış temsilcisi ile yarı 

yapılandırılmış derinlemesine görüşme yapılmıştır.  Genel olarak sözlü iletişim yoluyla veri 

toplama tekniği olan görüşme, bireylerin çeşitli konulardaki tutum, bilgi, düşünce ve 

davranışları ile bunlar arasındaki nedenleri öğrenmeyi sağlaması açısında nitel araştırmalarda 
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sıkça kullanılan bir veri toplama tekniğidir. Görüşmede söylenenlerin yüzeysel anlamlarının 

yanı sıra doğrudan ifadesini ve derinliğini de ortaya çıkarmak mümkündür. Bununla birlikte 

görüşmede verilen yanıtların gerçek dışı olup olmadığının anlaşılması da mümkündür. 

Araştırmacı, karşılaştığı karanlık noktaları anında soracağı sorularla aydınlatma olanağına 

sahiptir. Görüşmede, ses tonu, mimikler ve soruları yanıtlamadaki istek, söylenenleri 

anlamlandırmada önemli ipuçları olarak değerlendirilir (Karasar, 2016: 201-211). Bu 

bağlamda katılımcılara önceden hazırlanan 21 soru dışında görüşme seyrinin gerektirdiği 

durumlarda ek sorular da yöneltilmiştir. Her iki görüşme toplam 142 dakika sürmüştür. Kayıt 

altına almanın kolaylığı nedeniyle görüşmeler sırasında katılımcılardan izin alınarak ses kaydı 

alınmış, kayıtlar daha sonra araştırmacı tarafından deşifre edilmiştir. Katılımcıların verdikleri 

yanıtlar sorular bazında karşılaştırılarak bulgulara aktarılmış ve yorumlanmıştır. 

 Bulgular ve Yorumlar 

 Avon ve Oriflame gibi kozmetik firmaları peer to peer pazarlamanın Türkiye’deki 

öncü firmaları olarak karşımıza çıkmaktadır. Her iki firma da müşterilerine yüz yüze 

iletişimle ulaşmakta ve bir satış ağı kurularak ürünlerin satışı gerçekleştirilmektedir. Bu 

nedenle temsilcilerin iletişim yeteneği kuvvetli bireyler olması firmalar için önem 

taşımaktadır. Bu bağlamda her iki katılımcı da insanlarla iletişim halinde olmayı sevdikleri ve 

kendilerine sağlayacağı kazanç nedeniyle satış temsilciliğine başladıklarını belirtmişlerdir.  

Katılımcılar kendilerine sorulan “Müşteriye sunduğunuz ürünlerin tanıtımında 

yeterlilik üründe mi olmalı, yoksa satış temsilcisinde mi?” sorusuna öncelikle ürünün kaliteli 

olması ve temsilcinin pazarladığı ürünü iyi 

tanıması gerektiği yönünde yanıt vermişlerdir. 

Avon temsilcisi bu konudaki görüşlerini “Ürün 

kaliteli olursa ve temsilci ürünü ne kadar iyi 

tanırsa o kadar başarılı bir satış gerçekleşir. 

Satış temsilcisi kendinden emin olmalı ve 

ürüne/markaya inanmalıdır. Güven en önemli 

unsurdur güven olmadan müşteriyi satın almaya 

ikna edemezsiniz.” sözleri ile belirtmiştir. Ürünün kendini ispatlamasının ve satış temsilcisinin 

de ürünü iyi tanıyor olmasının önemine vurgu yapan katılımcılar, ürün kalitesi ve güvenin bir 

bütün olduğunu belirtmişlerdir. Hedef kitlelerinin ağırlıklı olarak kadınlardan oluştuğunu 

belirten katılımcılar, akranlar arası iletişimin ürünlerinin satışında önemli bir noktayı 

oluşturduğunu belirtmektedirler. Oriflame temsilcisi “kadınlar birbirlerini ürün satın almada 

tavsiye doğrultusunda etkilemektedir” diyerek akranlar arası (peer to peer) pazarlamanın ürün 

satışındaki önemini vurgulamıştır.   

 “Peer to peer pazarlamanın sizdeki karşılığı tam olarak nedir?” sorusuna Avon 

temsilcisi, “Güleryüz, samimiyet ve güven olarak açıklayabilirim. Sıcak satış yaparak 

insanlarla bağ kurarım ürün kataloglarına pek bağlı kalmayı sevmiyorum insanlara 

anladıkları dilden anlatmak daha etkili bir satış yapmamı sağlıyor.” diyerek yanıt verirken 
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Oriflame temsilcisi “Peer To Peer marketing tam olarak yaptığım işi yansıtıyor. Satmış 

olduğum ürünü müşterim eşine dostuna akrabasına tavsiye ediyor firmanın yapacağı reklam 

giderlerini azaltıyor ve benim işimi de kolaylaştırıyor. Ürünümü düzgün ve geniş kapsamlı 

anlatıyorum müşterimde memnun olunca zincirleme bir müşteri potansiyeli elde etmiş 

oluyorum.” şeklinde yanıt vermiştir.  Verilen yanıtlardan peer to peer pazarlamada akranlar 

arasında samimiyet ve güvenin önemli olduğu ve kurulan bağların satışın sürekliliğini 

getirdiği görülmektedir.  

 Katılımcılar “kişisel olarak temsilcisi olduğunuz firmaya özgü pazarlama 

yöntemleriniz var mı sorusuna?” 

kullanmadıkları/deneyimlemedikleri hiçbir ürünü 

müşterilerine tavsiye etmedikleri yönünde yanıt 

vermişler ve bunun peer to peer pazarlamada güven 

inşa etmedeki önemine vurgu yapmışlardır. 

Dolayısıyla peer to peer pazarlamada satış 

temsilcisinin ürünü deneyimlemiş olmasının önemli 

olduğunu söylemek mümkündür. 

Katılımcılara “TV reklamlarında da firmanızın yeri var. Sizce tavsiyeler mi daha etkili 

reklamlar mı?” sorusu yöneltilmiş ve şu şekilde yanıtlar alınmıştır:  

Avon temsilcisi: Firmanın farklı mecralarda reklamının olmasının sadece tutundurma 

amaçlı olduğunu düşünüyorum. Avon kendini ispatlamış ve konumlandırmış bir firma 

reklamlardan ziyade tavsiyeler daha etkili olmaktadır. Tavsiye eden kişiler memnuniyet ve 

güven buldukları takdirde yeni müşteri kazanma şansımız oluyor.” 

Oriflame temsilcisi: “Firmanın uluslararası çapta kendini ispatlamış bir marka 

olması sebebiyle zaten ürünleri kendini öne çıkarıyor ve ürünler, kendi kendini satabilme 

özelliğine sahip. Birebir ağızdan ağıza ve tavsiyeler ile hızlı bir şekilde reklamlara gerek 

duymadan tanıtımımızı yapabiliyoruz. Bu, firmaya fazla reklam yapmadan tanıtım faaliyetini 

gerçekleştirmesinde yardımcı oluyor. Firma ise bu reklama yapacağı mali giderleri ürün fiyat 

indirimi ve farklı promosyonlarla yine müşteri memnuniyeti için harcama yapıyor. Bu strateji 

de müşteri memnuniyetini sağlayarak kalıcı bir müşteri potansiyelini elimizde tutmamıza 

yardımcı oluyor. Birebir tavsiyeler reklama göre daha etkilidir.” 

Katılımcıların verdikleri yanıtlardan peer to peer pazarlamanın geleneksel reklam 

tekniklerinden daha etkili olduğunu düşündükleri anlaşılmaktadır. Bu noktada ürünlerin 

özellikle onları kullanan kişiler tarafından satılıyor olmasının müşterinin satın almaya 

yönelmesinde etkili olduğunu söylemek mümkündür. Öyle ki birebir satış müşteriye de ürün 

hakkında daha fazla bilgi alabilme olanağı sağlamaktadır.  

“Satışlarda aktif bir rekabet ortamı oluşturmak ve satışı artırmak için hangi yollar 

izlenmeli? p2p (peer to peer) pazarlamanın bu izlenecek stratejide etkisi ne derecedir?” 

sorusuna her iki katılımcı da sattıkları ürünün devamı niteliğinde olan yan ürünleri de satış 
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sırasında tavsiye ettikleri ve böylece hedeflerinin üstünde kota tutturdukları yönünde 

yanıtlamış, promosyonların akranlar arasında ürünün yayılmasını kolaylaştırdığını 

belirtmiştir.   

Hedef kitlelerinin lise çağındaki gençlerden 70 yaşındaki bireylere kadar geniş bir 

yelpazeye yayıldığını belirten katılımcılar, satış yaptıkları bölgenin demografik özelliklerine, 

gelir ve eğitim düzeyine dikkat ettiklerini ve satışlarını bu özellikleri göz önünde 

bulundurarak gerçekleştirdiklerini ifade etmişlerdir. Dolayısıyla peer to peer pazarlamada 

hangi ürünün nasıl bir hedef kitleye hitap ettiğinin iyi belirlenmesi önem taşımaktadır. Satış 

temsilcisinin ürünün akranlar arasında nasıl yayılacağını öngörmesi ve ürünün pazarlamasını 

bu yönde yapması satış devamlılığı için önem taşımaktadır.  

Katılımcılar “P2P tekniği Türkiye’de ne derece etkilidir?” sorusuna Avon temsilcisi, 

“Türkiye’de adı henüz yeni duyulmaya başlayan bu pazarlama yöneliminin öncüsünün Avon 

olması nedeniyle bu pazarlama yöneliminin içinde bulunmak güzel bir duygu. Türkiye’de yeni 

olan bu yönelim Avon, Farmasi, Oriflame gibi firmalar sayesinde gelişim göstermeye 

başlamıştır. Toplum olarak da aldığımız ürünü eşimize dostumuza komşumuza göstermeyi 

severiz bu da pazarlama ve reklam için oldukça avantajlı bir durum haline gelmektedir. 

Ülkemizde p2p pazarlama bilinçli yapıldığı takdirde oldukça etkilidir.” şeklinde yanıt 

verirken Oriflame temsilcisi, “Türkiye’de adı yeni yeni duyulmaya başlayan bu pazarlama 

tekniği aslında bizim kültürümüzde olan bir şeyin yeniden adlandırılmasıdır. Toplum olarak 

reklamı seviyoruz ve bu da akrandan akrana pazarlama tekniğinin Türkiye’de oldukça etkili 

olduğunu göstermektedir.” diyerek yanıt vermiştir. Dolayısıyla kültürel olarak da Türkiye’nin 

peer to peer pazarlamanın gerçekleştirilmesi ve geliştirilmesinde uygun bir ortam sağladığını 

söylemek mümkündür.  

 “Satış direktörü olmanızdaki başarınızın sırrı nedir? Bu başarınızı neye 

bağlıyorsunuz ve bu yolda izlediğiniz teknikler nelerdir? sorusunu Avon temsilcisi, “Avon 

gibi dünya çapında adını duyurmuş bir firmada satış liderliği yapmak elbette mutluluk verici, 

bu başarıyı elde etmek çok kolay olmadı. 2000 yılından beri emek verdim. Pazarlarda sebze 

kasalarında Avon ürünleri sattığım günlerden bugünlere gelmemdeki en önemli unsur azimli 

olmam, inanmak ve başarmayı sevmem olmuştur. İnsanlarla iletişimimi hiç kopartmadım, 

müşterilerimi her zaman ararım sorarım müşterilerim de beni ararlar. Bu pazarlama 

yöneliminde en önemli unsur insanlara güven verebilmek ve bu bağı oluşturabilmektir. 

İnsanlar size güvendikleri takdirde zaten onlar sizden gönüllü bir şekilde alışveriş 

yapıyorlar.” sözleri ile yanıtlarken Oriflame temsilcisi, “Çevremi genişletmek ve insanlarla 

bağ kurmak, iletişim halinde olmak beni mutlu ediyor, İşimin insanlarla diyalog kurmak 

olması ve bu işten para kazanıyor olmam da ekstra bir keyif kaynağım oldu. Başarıyı seviyor 

olmam ve başarmaya inanmam benim başarımın en önemli sırrıdır. İzlediğim teknikler ise 

güler yüz, samimiyet, güven vermek, müşterilerimle sadece satış için değil bir arkadaş gibi 

olmam ve devamlı irtibatta olmam başarımı destekleyen unsurlar olmuştur.” sözleri ile 

yanıtlamıştır. Verilen yanıtlardan anlaşılmaktadır ki akranlar arası pazarlamada güler yüz ve 
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samimiyet oldukça önemli bir unsurdur. Ayrıca ürün alsın ya da 

almasın müşterilerle sürekli iletişim halinde olmak söz konusu 

pazarlama tekniğinin temelini oluşturmaktadır demek 

mümkündür. Böylece müşteri ve satış temsilcisi arasında oluşan 

karşılıklı güven ve bağ satışın sürekliliğini sağlamaktadır. Öyle 

ki müşteriler, satış temsilcisinin kendilerini aramasını 

beklemeden ihtiyaç duymaları halinde onu arayarak ürün satın 

alabilmektedirler.  

Satış temsilcileri çalıştıkları firmalara tekil olarak ne kattıkları sorusuna geniş bir 

müşteri kitlesine sahip olmaları ve bu kitle ile sürekli iletişim halinde olmalarından dolayı 

önemli miktarda ürün sattıkları ve firmaya kâr sağladıkları yönünde yanıt vermişlerdir. Bu 

noktadan hareketle peer to peer pazarlama tekniğinin satışın sürdürülebilirliğini sağlama ve 

firmalara önemli miktarda kâr sağlama açısından etkili bir teknik olduğunu söylemek 

mümkündür.  

Katılımcılara, “Firmanız ürün değişikliğine gitseydi ve ilk tanıtım işlerini yapma 

görevi size verilmiş olsaydı nasıl bir yol izlerdiniz? sorusu sorulmuş ve şu yanıtlar alınmıştır.  

Avon temsilcisi: Yine aynı şekilde hedef kitlemdeki insanlara en önemli olan şeyi, 

güleryüz ve güven duygusunu vererek bir satış yolu izlerdim. 

Oriflame temsilcisi: Öncelikle daha önce müşterilerimle her an irtibatta olduğum için 

müşterilerimin ne tür istekleri olduğunu araştırırdım ve isteklere göre ne tür ihtiyaçların 

olduğunu belirler bu ürünlerin satışını artırmaya yönelik tanıtım faaliyetleri ve tavsiyelerde 

bulunurdum. 

Her iki katılımcıdan da yeni bir ürünün tanıtımı söz konusu olduğunda peer to peer 

pazarlama tekniği kullanarak daha önceden sağlamış oldukları satış deneyimleri ile yeni 

ürünü de satışa sunabilecekleri yönünde alınan cevap, söz konusu pazarlama tekniğinin 

etkililiğini göstermektedir. Öyle ki katılımcılar farklı bir yol izlemek yerine yine aynı yolu 

benimseyeceklerini belirtmişlerdir.  

“Müşterilerinize ürün satın almada anında tavsiyede bulunurken nelere dikkat 

ediyorsunuz?” sorusuna Avon temsilcisi, “Öncelikle iletişim esnasında göz teması çok 

önemlidir, karşımdaki kişi ile göz teması kurarım. Satacağım ürünü tanımam lazım ve 

satacağım kişi ile ürün arasında ne tür bağ olabileceğini anlatırım ve en önemlisi de ürünü 

satacağıma inanırım.” şeklinde yanıt verirken Oriflame temsilcisi, “Müşterilerimiz aynı 

zamanda bizim reklam yüzümüz, müşteri memnun olursa başka kişileri de etkileyerek yeni 

müşteriler kazanmamızı sağlayacaktır. Bunun için müşterinin bizi tavsiye etmesi için ürünü 

güzel ve doğru bir şekilde tanıtmamız gerekir, ürünü tavsiye ederken öncelikle kendi 

kullandığım ve deneyimlediğim ürünleri tavsiye ediyorum. Tavsiye ettiğim ürünü iyi tanımak 

da lazım, iyi tanıdığın ürünün satışını yapmak da daha kolay olur.” diyerek yanıtlamıştır.  
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Katılımcıların verdikleri yanıtlardan bir kez daha anlaşıldığı üzere peer to peer 

pazarlamada samimiyet ve güven oldukça önemlidir. Müşteri ve temsilci arasında oluşan bağ 

söz konusu pazarlama tekniğinin lokomotifidir. Bu güven de temsilcinin 

kullandığı/deneyimlediği ürünü satmasının yanı sıra iletişim becerilerini iyi kullanması ile 

sağlanabilmektedir.   

“Akrandan akrana (p2p) pazarlama Türkiye’de yeni gelişmeye başlıyor akrandan 

akrana pazarlamanın sağlamış olduğu güven hissiyatı satışları ne derecede etkilemektedir?” 

sorusuna katılımcılar, söz konusu pazarlama tekniğinin çok geniş bir kitleye yayılmayı 

sağladığı, yalnızca bu pazarlama yöntemi ile güven hissiyatının müşteriye geçirilebildiği 

yönünde yanıt vermişlerdir. Mobil pazarlama, tele pazarlama gibi tekniklerin güven verme 

konusunda yetersiz kaldığını belirten katılımcılar, müşterinin satış sonrası hizmetleri de 

önemsediğini bunun da ancak peer to peer pazarlama tekniği ile sağlanabildiğini söyleyerek 

bu tekniğin diğer satış tekniklerine göre %90 daha etkili olduğunu vurgulamışlardır.  

Son olarak katılımcılara “Müşterilerinizin diğer eş dost, akrabalara tavsiyelerde 

bulunmasını müşterilerinize özellikle belirtiyor musunuz?”  sorusu yöneltilmiş ve şu yanıtlar 

alınmıştır: 

Avon temsilcisi: Evet belirtiyoruz fakat zaten ürün kalitesi ve güvenden dolayı 

müşterilerimiz kendileri tanıdıkları kişilere tavsiyelerde bulunuyorlar. 

Oriflame temsilcisi: Memnun olan müşterilerim zaten belirtmeden kendileri 

aralarında birbirlerine tavsiyede bulunuyorlar. Tabi ki yine de belirtiyorum, ürünün kalitesi 

ve satış temsilcisine olan güven kendiliğinden yayılma özelliği gösteriyor. 

Dolayısıyla peer to peer pazarlama tekniğinin zamanla müşteri ve satış temsilcisi 

arasında bir bağ oluşturduğunu, bunun da ürün satışını kolaylaştırdığını ve ürünün ağızdan 

ağıza/kulaktan kulağa yayılarak daha geniş bir hedef kitleye ulaşmasını sağladığını söylemek 

mümkündür.  

Sonuç 

Akrandan akrana/eşler arası (peer to peer ) pazarlamanın işleyiş biçimi ve satın alma 

davranışı üzerine etkilerine odaklanan bu çalışmada katılımcıların verdikleri yanıtlara 

bakıldığında her iki katılımcının da peer to peer pazarlamanın özünde olan kavramları dile 

getirdikleri görülmüştür. Katılımcılar, peer to peer pazarlamanın temelini oluşturan güven ve 

tavsiyenin önemine vurgu yapmışlardır. Yapılan görüşmelerden müşterilerle samimiyet, 

güven aşılama, sıcak bağlar kurmanın müşterinin ürünü satın almasını ve tanıdığı diğer 

kişilere tavsiye etmesini sağladığı sonucuna varılmıştır.  

Akrandan akrana pazarlamanın televizyon reklamlarından daha etkili olduğu, yapılan 

tavsiyelerle daha fazla kitlelere ulaşan firmaların reklam giderlerine harcayacakları ücretleri 

ürün yanında verilen promosyon ve indirimler şeklinde satışlarına yansıttıkları saptanmıştır. 

Peer to peer pazarlamanın diğer pazarlama tekniklerinden farklı olarak yüksek maliyetli 
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reklam giderlerinin yerine ucuz ve kendi kendine reklamını yapabilme özelliğine sahip olduğu 

anlaşılmıştır. 

Peer to peer kavram olarak yeni ve yabancı olsa da Türk toplumunun bu yöntemi 

sosyal hayatında çok ve uzun süredir kullanmakta olduğu, bu yüzden bu pazarlama 

yönteminin içselleştirilmesinin çok da zor olmadığı her iki katılımcı tarafından da dile 

getirilmiştir. İşin devamlılığını sağlayan bir diğer etmen de firmanın ve satış temsilcisinin 

sürekli kendilerini güncelleyerek insanların taleplerine göre ya da yeni trendlere uygun yeni 

ürünler sunmalarıdır. 

Peer to peer pazarlama yönteminin dünya çapında büyük şirketler tarafından 

kullanılması onun ne derece güçlü ve etkili pazarlama yöntemi olduğunu kanıtlamaktadır.  

Avon ve Oriflame gibi firmaların bu tekniği kullanmasının nedeni satış temsilcisi ve 

müşterisinin aynı akran grubu ya da yakın çevresindeki kişilerden oluşmasıdır. Bu da aradaki 

iletişimi sürekli ve kolay hale getirmektedir.   

Sonuç olarak peer to peer pazarlama dünyada ve Türkiye’de hızla gelişen bir 

pazarlama trendi olarak oldukça kullanışlı ve hedef kitlelere kolayca ulaşabilen bir pazarlama 

tekniği olmuştur. Reklam maliyeti düşük ama yayılma oranı yüksek olan bu pazarlama 

yönelimini dünya çapındaki firmaların tercih etmelerindeki en önemli neden ise bu teknik 

sayesinde hızlı ürün tanıtımı yapabilmek ve aynı zamanda müşterinin kendisinin de satış 

temsilcisi olmasıdır. Satış temsilcileri, müşterilerini firmaya üye yaparak yeni müşterinin de 

satış temsilcisi olmasını sağlamakta, her bir temsilci yeni müşteri edinmekte böylece her 

satıştan kendisi de kâr elde etmektedir. Bu teknik peer to peer pazarlama trendinin daha da 

hızlı bir şekilde yayılmasını sağlamaktadır.  

Yeni bir pazarlama yönelim türü olan peer to peer işleyiş tarzıyla oldukça etkili, kâr 

marjı yüksek ve müşteri memnuniyeti ve güvenine dayalı kendi reklamını kendisi yapan bir 

pazarlama trendidir. Firmalar, yapacakları kampanyalarla ve müşterilerine sağlayacakları 

güvene dayalı satışlarla daha uzun süreli tutundurma ve piyasada daha sağlam bir duruş ve 

süreklilik sağlayabilirler. 

Kaynakça 

Einav, L., Farronato, C. ve Levin, J. (2016). Peer-to-Peer Markets. The Annual Review of 

Economics, 8, 615-635, doi: 10.1146/annurev-economics-080315-015334. 

Erem, T., Tek, B., Gegez, A. E. ve Börü, D. (2003), Global Pazarlarda Pazarlama 

Stratejilerinin Tasarım ve Uygulamasında Kültürel Etkileşimin Rolü, 

http://www.econturk.org/Turkiyeekonomisi/deniz4.pdf>  Erişim Tarihi: 10.11.2019. 

Gerke, J. ve Hausheer, D. (2005). Peer-to-Peer Market Management. Conference: Peer-to-

Peer Systems and Applications 2005, 1-19, DOI: 10.1007/11530657_29. 

Karasar, N. (2016). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık. 

AL FARABI 6th INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES 
ADANA, TURKEY

P. 62



Pmlive Healthcare Glossary. (2019). Peer to peer (P2P) marketing concept, 

https://www.pmlive.com/intelligence/healthcare_glossary/p/peer_to_peer_p2p_market

ing. Erişim Tarihi: 10.11.2019 

Silverman, G. (2007). Ağızdan Ağıza Pazarlama: Dünya’nın En Güçlü Pazarlama Yöntemi. 

İstanbul:MediaCat. 

Sousa, T. (2016). What are consumer-centric markets? peer-to-peer and community based 

structures, future market structures, (tsousa@elektro.dtu.dk). http://the-energy-

collective-project.com/docs/4-marketorganization.pdf, Erişim Tarihi: 20.10.2019. 

AL FARABI 6th INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES 
ADANA, TURKEY

P. 63

https://www.pmlive.com/intelligence/healthcare_glossary/p/peer_to_peer_p2p_marketing
https://www.pmlive.com/intelligence/healthcare_glossary/p/peer_to_peer_p2p_marketing
mailto:tsousa@elektro.dtu.dk
http://the-energy-collective-project.com/docs/4-marketorganization.pdf
http://the-energy-collective-project.com/docs/4-marketorganization.pdf


SURİYELİ SIĞINMACILARA YÖNELİK TEPKİNİN SOSYAL MEDYADAKİ 

TEMSİLİ: HASHTAGLERDE NEFRET SÖYLEMİ 

 

Cihan OĞUZ 

 
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, ORCID: 0000-0002-0997-0826 

 

 

Özet 

Suriye’de 2011 yılından itibaren tırmanan iç savaş nedeniyle halkın önemli bir bölümü başta 

Türkiye, Lübnan ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelere sığınmıştır. En büyük sığınmacı akını 

Türkiye’ye olmuştur. 2019 yılı Ekim ayı itibariyle Türkiye’de kayıtlı Suriyelilerin sayısı 

toplam 3 milyon 667 bin 435 kişiye yükselmiştir. Bunların 549 bin 159’u İstanbul’da 

yaşamaktadır. İstanbul’u, Suriye sınırına yakın Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa, Adana ve Mersin 

izlemektedir. Sığınmacıların Türkiye’de ne kadar kalacağı da henüz netlik kazanmamıştır. 

Dolayısıyla, ülkede ciddi anlamda bir toplumsal/kültürel uyum sorunu baş göstermiştir. Bu da 

beraberinde Suriyelilere yönelik kimi olumsuz tepkilerin doğmasına neden olmuştur. Özde iki 

halk da aynı dinî değerlere sahip olmasına rağmen, yaşanan kimi ekonomik, siyasal, 

toplumsal, kültürel ve ahlakî sorunların odağında sanki Suriyeliler bulunuyormuş veya bu 

sorunların “nedeni” Suriyeli sığınmacılarmış gibi bir algı vardır. Toplumdaki birçok kişi, 

devletin Suriyeli sığınmacılara Türklerden daha fazla önem verdiği, Suriyelilerin her yeri 

kuşattığı, sürekli üreyerek nüfus açısından ülkeyi tehdit ettiği, ucuz işgücü oluşturarak zaten 

var olan işsizliği körüklediği yolunda düşüncelere sahiptir. Bu tepkisellik kimi zaman kendini 

sokak kavgalarında, taciz vb. olaylarda göstermekle birlikte, asıl sosyal medyadaki yaygınlığı 

ürkütücü boyutlara ulaşmıştır. Bu çalışmada, sosyal medyada Suriyeli sığınmacılara yönelik 

hashtagler “nefret söylemi” ekseninde irdelenerek söylem analizine tabi tutulmuş, göçmen 

karşıtı bakış tarzı eleştirel bir yaklaşımla ele alınmıştır.       

Anahtar Kelimeler: Suriyeli sığınmacılar, Hashtag, Nefret söylemi.  

 

REACTION TO SYRIAN REFUGEES REPRESENTATION  

IN SOCIAL MEDIA: HATE SPEECH IN HASHTAGS 

 

Abstract 

Because of the escalating civil war in Syria since 2011, a significant portion of the people 

particularly Turkey, have sought refuge in neighboring countries, including Lebanon and 

Jordan. The biggest influx of asylum-seekers have been to Turkey. As of October 2019 the 

number of registered Syrians in Turkey has risen to a total of 3 million 667 thousand 435 

people. Of these, 549,159 people live in Istanbul. Istanbul is followed by Gaziantep, Hatay, 

Şanlıurfa, Adana and Mersin near the Syrian border. How much will remain of asylum-

seekers in Turkey has not yet become clear. Thus, in Turkey a serious social / cultural 

adaptation there have been problems. This caused some negative reactions to the Syrians. 

AL FARABI 6th INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES 
ADANA, TURKEY

P. 64



Although both peoples have the same religious values in essence, there is a perception that 

Syrian refugees are the focus of some of the economic, political, social, cultural and moral 

problems that have been experienced, or are the cause of these problems. Many people in the 

society think that the state attaches more importance to Syrian asylum seekers than the Turks, 

that the Syrians are everywhere, constantly breeding and threatening the country in terms of 

population, creating cheap labor and fueling the already existing unemployment. Although 

this reaction sometimes manifests itself in street fights, such as harassment, its prevalence in 

the main social media has reached frightening dimensions. In this study, hashtags for Syrian 

asylum seekers in social media were analyzed in the axis of “hate speech” and subjected to 

discourse analysis, and the anti-immigrant point of view was handled critically. 

Keywords: Syrian refugees, Hashtag, Hate speech. 

 

Giriş 

Suriye’de meydana gelen iç karışıkların artması ve sürecin bir iç savaşa dönüşmesi sonucu, 

2011 yılının Nisan ayından itibaren Suriye’den Türkiye’ye doğru mülteci ve sığınmacı akını 

başlamıştır. Bu göç yıllar geçtikçe artmış, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, 

Türkiye’ye sığınan Suriyelilerin sayısı 2019 yılı Ekim ayı itibariyle toplam 3 milyon 667 bin 

435 kişiye ulaşmıştır. Bu kişilerin 1 milyon 987 bin 531’i erkeklerden, 1 milyon 679 bin 

904’ü ise kadınlardan oluşmaktadır. Suriyeli sığınmacıların sadece 62 bin 653’ü 5 ildeki 7 

geçici barınma merkezinde kalmaktadır. Kalan 3 milyon 604 bin 782 kişi ise başta İstanbul 

olmak üzere Türkiye’deki çeşitli illerde yaşamaktadır. İstanbul, 549 bin 159 Suriyeli 

sığınmacı ile ilk sırada yer almaktadır. Suriye sınırına yakın illerden Gaziantep’te 450 bin 

546, Hatay’da 439 bin 200, Şanlıurfa’da da 428 bin 018 Suriyeli sığınmacı bulunmaktadır. 

Kilis bu açıdan en ilgin görünümlü il durumundadır. Zira 116 bin 161 kişilik nüfusun yüzde 

81,4’ünü Suriyeliler oluşturmaktadır (https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma5638). Özetle, 

Suriyeli sığınmacılar Türkiye nüfusunun yüzde 4,47’sini oluşturmaktadır. Elbette Türkiye 

nüfusunun yüzde 4’ünü aşan sayıya ulaşan mültecilerin çok büyük bölümünün kamplar 

dışında Türk toplumu ile birlikte yaşıyor olması, toplumsal kabul ve gerginlik bakımından da 

hayati önem taşımaktadır” (Erdoğan, Kavukçuer, Çetinkaya, 2017: 9).  

Suriyeli sığınmacılar Türkiye’de yaklaşık 9 yıldır yaşamaktadır. Eski hayatlarını geçmişte 

bırakmış, Türkiye’de tutunmaya ve gelecek oluşturmaya çalışmaktadırlar. Bu gerçeklik, 

Suriyeli sığınmacılar için bir mecburiyet halini alırken, Türk vatandaşları açısından ise 

kafalarda soru işaretleri oluşturmaktadır. Suriye’deki iç savaşın etkileri geçmiş yıllara göre 

azalsa da, sığınmacıların çok azı ülkelerine dönmektedir. Eylül 2019 itibariyle Suriye’ye geri 

dönen sığınmacıların sayısı 354 binde kalmıştır. Suriyeliler için Türkiye güvenli ve 

geleceklerini inşa edecekleri bir ülke durumundadır. 

Ancak 9 yıllık bu maceranın ulaştığı nokta pek iyimser olunabilecek düzeyde değildir. Genel 

bir algı olarak, işsizliğin yüzde 12-13’lerde seyrettiği Türkiye’de, “ucuz işgücü” potansiyeli 

bulunan Suriyeliler genç nüfus açısından tehdit oluşturmaktadır: 
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“Türkiye’de barınmaya başlayan göçmenlerin % 70’ine yakın bir kısmı kadın ve çocuklardan 

oluşmaktadır. Göçmenler, emek piyasasına tamamına yakını iş güvencesinden yoksun kayıt 

dışı sektörlerde katılmaktadır. Savaş ortamında yaraladıkları boşluklarla dolu benlikleri ile 

sağlıksız, ağır iş koşullarında, çok düşük ücretlerle çalışmaya zorlanmaktadırlar. Evsel yaşam 

alanları da benzer şekilde terk edilmiş ya da yerlilerin oturmadığı/ oturmayacağı sağlıksız 

yapılar içerisinde sürdürülmektedir. Okul çağındaki çocukların önemli bir bölümü eğitim 

alamamakta, emek piyasasına çıkmaktadır. Göçmen emeğin, uysal, korunaksız yapısı sermaye 

birikiminin temelini oluşturmakta, göçmeni metabedene dönüştürürken, sömürünün her 

türlüsüne kapıyı açmaktadır. Öte yandan, sermaye birikiminin zorladığı göçmenin artı 

emeğine yönelen sömürünün yarattığı haksız rekabet ortamı, göçmeni alt- orta sınıfların hedefi 

haline getirmekte, yaşanan neoliberal politika krizinin sorumlusu olarak görülmesine neden 

olmaktadır.” (Sayın, 2019: 59).  

 

Sadece ekonomik açıdan değil, kültürel uyum bakımından da Suriyelilere yönelik önyargılar 

ve tepkiler mevcuttur. “Suriyeli dilenciler”, “Suriyeli hırsız”, “Suriyeli mahallesi” gibi 

yaftalanmalar neredeyse toplumdaki her kesimin ortak yargısı haline gelmiştir.    

Sosyal medyada paylaşılan hashtaglerin içeriği de bu doğrultudadır. Paylaşımlardaki 

“sınırsız” nefret söyleminin dayanağı her ne kadar toplumsal algı olsa da, buna karşı 

koyabilen bireylerin azınlıkta kalması sorunu bir noktada kilitlemektedir.  

1. Göç ve Sığınmacı Tanımı 

Göç, “savaş, hastalık, ekonomik buhran, siyasi gerilim, toplum düzeninin bozulması gibi 

durumlarda, kişilerin aile ya da toplum olarak, bulundukları vatanı veya bölgeyi terk ederek 

yeni bir ülkeye veya bölgeye taşınma durumuna” denilir. (https://gocmenburo.com/goc-nedir/). 

Göç, sadece bir yerden başka bir yere gitmek veya bulunduğu yeri terk etmek değildir; aynı 

zamanda toplumun sosyal, kültürel, ekonomik ve politik yapısı ile yakından ilişkilidir, bu 

yapıyı derinden etkileyen bir toplumsal olay olarak ortaya çıkmıştır. Göçmen ise; esas olarak, 

zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için değil fakat ekonomik nedenlerle 

ülkesinden ayrılan kişiler olarak tanımlanabilir. Göçmenler, genellikle vatandaşı oldukları 

ülkelerin korumasından yararlanmaya devam ederlerken, daha iyi yaşam standardına 

ulaşabilmek amacıyla daha gelişmiş olduğunu düşündükleri ülkeye giriş yaparlar 

(TÜRKSAM, 2018: 9). 

Türkiye’deki tüm Suriyelilere “mülteci” demek mümkün değildir. Çünkü çok az Suriyeliye 

vatandaşlık hakkı verilmiştir. “Göçmen” tanımı da yetersiz kalmaktadır; çünkü göçmenler 

genellikle daha iyi yaşam koşullarına kavuşmak için ülke değiştirirler.  

Türkiye, resmi statü olarak Suriyeli sığınmacıları “şartlı mülteci” olarak nitelendirmektedir: 

“Avrupa ülkeleri dışında meydana gelen olaylar sebebiyle; ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir 

toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşüncelerinden dolayı zulme uğrayacağından haklı 

sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin 

korumasından yararlanamayan, ya da söz konusu korku nedeniyle yararlanmak istemeyen 

yabancıya veya bu tür olaylar sonucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan, 

oraya dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen vatansız kişiye statü 

belirleme işlemleri sonrasında verilen statüyü ifade eder.  
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Üçüncü ülkeye yerleştirilinceye kadar, şartlı mültecinin Türkiye’de kalmasına izin verilir.” 

(https://www.goc.gov.tr/sartli-multeci).      

Sığınmacı tabiri mülteci tanımından farklıdır. Mülteci olabilmek için gerekli ölçüleri taşıyan, 

ancak kendisine resmi otorite tarafından henüz mültecilik statüsü tanınmayan kişi sığınmacı 

olarak nitelendirilmektedir (http://www.goc.gov.tr/icerik6/goc-terimleri-

sozlugu_363_382_727_icerik). Bu çalışmada “sığınmacı” tabiri kullanılmıştır.   

 

2. Türkiye’deki Suriyeli Sığınmacılar  

Türkiye’deki Suriyeli sığınmacıların yaşadığı koşullar kendileri açısından bir dram 

oluşturmaktadır. Kamuoyunda sık sık dile getirilen “Neden kendi ülkelerinde savaşmıyorlar 

da buraya kaçıyorlar?” sorusunun aksine, sığınmacıların yüzde 70’ten fazlasını kadınlar ve 

çocuklar oluşturmaktadır. Yüzde 30’luk dilimde kalan erkeklerin onda birini de askerlik 

çağını geçmiş 45 yaş üstü kişiler oluşturmaktadır. Yani Türkiye’deki Suriyeli sığınmacıların 

dörtte üçü “savaşamayacak” kişilerdir. 

En dramatik manzara ise büyük kentlerde sık sık rastlanan görüntülerdir: Suriyelilerin yüzde 

98,28’i şehirlerde yaşamaktadır. Bunların çoğu geçim sıkıntısı çeken ve dilenmek zorunda 

kalan kadın ve çocuklardan oluşmaktadır. Özellikle İstanbul’da toplu taşım araçlarında 

dilenen Suriyelilere para veren durumu daha iyi başka Suriyelilere rastlamak mümkündür. 

Suriye’deki varını yoğunu satarak Türkiye’ye sığınan Suriyelilerin küçük bir bölümü refah 

içinde yaşamaktadır. Bunlar, dolar ve altınlarını bozdurarak lüks sitelerden daireler almakta, 

kentin elit yerlerindeki AVM’lerden sınırsızca alışveriş yapmaktadırlar. Zaten tepkilere yol 

açan kesim de bu azınlıktır. Ancak vatandaşlar bu azınlığa tepki gösterirken, yüzde 90’lık 

yoksul ve dar gelirli Suriyelileri de aynı kefeye koymaktadır. “Her tarafı Araplar bastı” sözü 

de buradan kaynaklanmaktadır.  

Üstelik Türk halkının Suriyeli sığınmacılara tepkisi “partiler üstü” bir dayanışmayı gündeme 

getirmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) yaptırdığı ankete katılanların yüzde 81’i 

Suriyeli sığınmacılara yönelik olumsuz görüş bildirmiştir. Tüm parti tabanları Suriyeli 

sığınmacıları ortalama yüzde 73 oranında bir “güvenlik tehdidi” olarak görmektedir 

(http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/1575493/CHP_nin_anketine_gore_tum_parti_ta

banlari_ortak_goruste___Suriye_politikasi_degismeli_.html). Kaldı ki, pek çok “sıradan” 

mahalle kavgası veya tartışma, özne Suriyeliler olunca bazen linç hareketine 

dönüşebilmektedir: 

“Bu durumda Suriyeli sığınmacılar ile mahalle sakinleri arasında çeşitli  

etkileşimler yaşandığı gibi çeşitli nedenlere dayalı gerginliklerin 

de meydana geldiği söylenebilir. Böyle durumlarda genellikle mahalle 

toplu olarak tepki gösterebilmektedir. Basında yer alan haberlere bakıldığında 

özellikle Suriyeli sığınmacılar ile mahalle sakinlerinin çocukları 

arasındaki anlaşmazlıklar ve bu anlaşmazlıkların fiziki şiddete 

dönüşmesinin beraberinde ortaya çıkan ebeveynlerin tepkisi görülmektedir.” (Karataş, 2015: 

125).  
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Sosyal medya kaynaklı en bariz olaylardan biri, 19 Eylül 2019 tarihinde Adana’nın Seyhan 

ilçesinde meydana gelmiştir. İddiaya göre, 15 yaşındaki A.K., aynı mahallede oturan 11 

yaşındaki erkek çocuğunu okul çıkışı evine götürüp taciz etmiş, olay mahalleyi ayağa 

kaldırmıştır. Yüzlerce kişi, A.K.'nin oturduğu ileri sürülen evi yakmak istemiş, polisin biber 

gazıyla müdahale etmesiyle kalabalık dağılmıştır. Ancak olayın ardından sosyal medya 

üzerinden yapılan paylaşımlarda şüphelinin yabancı uyruklu olduğu iddia edilince olaylar 

yeniden alevlenmiş, çevre mahallelerde toplanan yüzlerce kişi gruplar halinde Suriyelilere ait 

işyerleri ve araçlara saldırıp zarar vermiştir. Çevik kuvvet, terörle mücadele, asayiş ve özel 

harekat polisleri olayların büyümesini güçlükle engellemiştir. Olaylarla ilgili 138 kişi 

gözaltına alınmıştır. Adana Valiliği ise tacizci A.K.’nin Suriyeli değil Türk olduğunu ve 

poliste 37 suç kaydının olduğunu bildirmiştir (http://www.hurriyet.com.tr/gundem/adanada-

provokasyon-operasyonu-85-kisi-serbest-kaldi-41336013).  

Buna benzer onlarca olayla karşılaşmak mümkündür. Sosyal medya aracılığıyla halkı provoke 

eden kişiler açıkça “nefret suçu” işlemektedir. Ancak örnek olayda yargı hadiseye 

“yağmacılık” olarak bakmış, bu nedenle zanlıların büyük çoğunluğu mahkemeye bile sevk 

edilmeden savcılık tarafından serbest bırakılmıştır.  

 

Resim 1. Hürriyet Gazetesi’nin 23.09.2019 tarihli nüshası 

Suriyeli sığınmacılara yönelik tepkilerin izdüşümünde öncelikli olarak kuşkusuz ki “ekmeği 

bölüşme” endişesi yatmaktadır. Vatandaşların birçoğu devletin Suriyelilere kendilerinden 

daha fazla ilgi gösterdiğini ve sığınmacıları aylık maaşa bağladığını düşünmektedir. Bu iddia 

defalarca yalanlanmasına rağmen kamuoyu yeterince tatmin olmamıştır. Geçici koruma veya 

uluslararası koruma altında olan ve belli şartları sağlayan kişilere Avrupa Birliği tarafından 

finanse edilen ve ismi Sosyal Uyum Yardımı (SUY) olan 120 liralık bir aylık verilmektedir. 

Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılara verilen para miktarı da bununla sınırlıdır. Bu paranın 

ihtiyaç sahibi kişilere ulaştırılması Türk Kızılayı’nın “Kızılay Kart “sistemi ile 

gerçekleşmektedir (https://multeciler.org.tr/suriyeliler-devletten-para-aliyor-mu/). Türkiye’nin 

Suriyeli sığınmacılar için 2019 yılı itibariyle yaptığı yaklaşık 40 milyar doları aşan harcama 

ise kampların kurulması, altyapı, gıda, sağlık, eğitim ve güvenlik gibi alanlara gitmiştir. Buna 
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karşılık, diğer komşu ülkelerden Lübnan Suriyeli sığınmacılar için 20 milyar dolar, Ürdün de 

10 milyar dolar harcamıştır (https://www.yenicaggazetesi.com.tr/suriyeliler-icin-40-milyar-dolar-

harcadik-diger-komsular-ne-yapti-233160h.htm). Yükün ağırlığı Türkiye’nin üzerine kalmıştır.   

Türkiye’nin kendi yaşadığı tüm sorunlara karşın Suriyeli sığınmacılara kapısını açması, işte 

bu nedenle vatandaşları tarafından tepkiyle karşılanmaktadır. Oysa madalyonun bir de insanî 

yüzü vardır: 

“Göçmenlik, travmatik bir süreçtir. Kriz sonrası iç savaş ortamından kaçan Suriyeliler, bu 

süreci katmerleştirilmiş bir şekilde yaşamaktadır. Tüm göçmenler gibi mecbur kılındıkları 

topluluk halinde yaşama durumu ve Türkiye nüfusunun % 5’ine yaklaşan yoğunlukları, onları 

anlama ve birlikte yaşama kültürünün oluşturulmasını zorunlu kılmaktadır. Göçmen, rakibimiz 

değil, kendimize, emeğimize ile ürünlerine yabancılaştığımız ortama katılmış, korumasız ve 

sömürü karşısında uysallığa mahkum edilmiş yeni azalarımızdır.” (Sayın, 2019: 59).       

3. Hashtaglerde Suriyelilere Tepkiler 

Suriyelilere yönelik tepkilerin büyük çoğunluğu sosyal medya kaynaklıdır. Açılan hashtagler 

(etiketler) sayesinde itirazların boyutu “nefret söylemi”ne dönüşmektedir. Bunlardan en 

yaygın olanlar, Twitter’daki #Suriyelileriı̇stemiyoruz, #Ülkemdesuriyeliistemiyorum ve  

#SuriyelilerDefolsun hashtagleridir. Bu üç etiketi kullanarak görüş bildirenlerin neredeyse 

tamamı üslûp açısından “nefret söylemi”ne yatkındır. 

3.1. #Suriyelileriı̇stemiyoruz Hashtagi 

Sosyal medyada Suriyelilere yönelik tepki ve hakaretlerin yer aldığı bir etikettir. Bu konuda 

en yaygın hashtaglerden biridir. İletilerde tipik nefret söylemi vardır:  

 

 

Şekil 1. “Halil” adlı kullanıcının tviti               Şekil 2. “Bedevi33” adlı kullanıcının tviti 
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Şekil 3. “Burcu Aydeniz” adlı kullanıcının tviti        Şekil 4. “Şenay Şimşir” adlı kullanıcının tviti 

 

Hashtaglerdeki bu iletilerden birinde geçen “Devlet temizleyemiyorsa bize yetki versin biz 

temizleyelim” ifadesi aslında sığınmacılara yönelik en önemli tehditlerden biridir. Suriyelileri 

“tehdit” olarak gören bir anlayışın bizatihi kendisinin tehditkâr tutum alması ise tam 

anlamıyla oksimorondur. “Ülkemdeki Suriyeliler kadar mutlu olsam yeter” sözü ise 

muhtemelen paylaşımcının kendisinin bile inanmadığı bir ifadedir.  

 

Şekil 5. “Miraç Ataseven” adlı kullanıcının tviti        Şekil 6. “BYroba Neptün” adlı kullanıcının tviti 

 

 

Şekil 7. “MeLTem BAŞOĞLU adlı kullanıcının tviti      Şekil 8. “Muhammed Kocaoğlu”nun tviti 
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Keza, “Güvenli Bölge Plânı” kapsamında Suriyeliler için yapılması planlanan konutlar da 

yoğun tepkilere yol açmıştır. Yoksul bir şehit ailesinin tek katlı evinin fotoğrafı  ile Suriyeliler 

için düşünülen konutların maketini yan yana koyup kıyaslayan paylaşımcılar, şehitlik 

mertebesi üzerinden “Savaştan kaçan hain Suriyeli” ifadesiyle saf bir çelişkiyi ortaya 

koyduğunu düşünmektedir.     

3.2. #Ülkemdesuriyeliistemiyorum Hashtagi  

Bir diğer yaygın hashtag de #Ülkemdesuriyeliistemiyorum etiketidir. En az diğer etiketler 

kadar nefret söylemi içermektedir:  

  

Şekil 9. “Büşra” adlı kullanıcının tviti        Şekil 10. “NALANADA” adlı kullanıcının tviti 

 

 

Şekil 11. Gökmen Baş ve Sunay Tavukçu tvitleri       Şekil 12. “Fatma Naz” ve “asker”in tvitleri 

 

İletilerde yer alan Suriyeli kadınlara yönelik “doğurganlık” tepkisi de aşağılayıcı ve gayri 

insanî boyuttadır. “Savaşın içinden çıkmışsın gelmiş burada sığınmışsın. Fütursuzca 

doğuruyorsun. 9 ayda bir çocuk doğuruyorsun. Ha onları da sokağa atıyorsun zaten…” 

türünden ifadeler buna örnektir. “Suriye’de benim askerim şehit olurken Suriyelilerin burada 

kadına kıza sulanması çok koyuyor insana” sözü ise şehitleri kalkan yaparak nefret söylemini 

perdelemekten başka bir şey değildir.    
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3.3. #SuriyelilerDefolsun Hashtagi 

Suriyeli sığınmacılara dönük tepkilerin örgütlendiği bir diğer hashtage de 

#SuriyelilerDefolsun hashtagidir. Bu hashtage üzerinden etiketlenen iletiler de yine 

sığınmacılara yönelik nefret söylemi içermektedir. “Suriyeliler defolsun” sloganı, neo-

nazilerin ve ırkçı Alman dazlakların Türk işçilere yönelik “Türken raus!” (Türkler defolsun!) 

ifadesini çağrıştırmaktadır. Suriyeli sığınmacılara tepki gösterenlere karşı çıkan kesimlerin en 

önemli dayanaklarından biri de budur. Kimi Almanların Türklere karşı ırkçı ve nefret dolu 

tutumlarını kınarken, Suriyelilere aynı şekilde davranmak çelişki ve çifte standart 

oluşturmaktadır:  

“Suriyeli sığınmacıların basında temsili Türkiye’nin kendi iç politika konularından bağımsız 

bir şekilde ortaya çıkamamaktadır. Buna göre, hükümete yakın bir pozisyon alan gazeteler, 

siyasi iktidarın sığınmacılar için yaptıklarından övgüyle bahsedip sığınmacıları korunması 

gereken kimseler olarak yansıtırken; hükümete mesafeli ve Suriye’deki rejime karşı sert 

muhalefet göstermeyen gazeteler, Suriyeli sığınmacıları suça eğilimli ve Türkiye’ye yük olan 

kimseler olarak sunmaktadır. Hükümete muhalif ve sol çizgideki gazeteler konuyu daha çok 

insan hakları bağlamında ele alma eğilimindedirler.” (Pandır, Efe, Paksoy, 2015: 6-7). 

Sosyal medyadaki bakış tarzı da gazetelerinkinden farklı değildir. Tıpkı diğer hashtaglerde 

olduğu gibi, #SuriyelilerDefolsun etiketi de son derece bariz nefret söylemleri içermektedir: 

 

Şekil 13. “Ahmed el Sayed”in tvitleri   Şekil 14. “Ferda” adlı kullanıcının tviti 
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Hashtaglerdeki iletiler çoğu kez beddua etme düzeyindedir. “Gidişiniz olsun da dönüşünüz 

olmasın inşallah” sözü bunlardan biridir. Buna benzer beddua ve lanetlere sıkça rastlamak 

mümkündür:   

 

    Şekil 15. “Zühra” adlı kullanıcının tviti Şekil 16. “MELISA ISIK” adlı kullanıcının tviti 

  

  

Şekil 17. “Çapulcugillerden” adlı kullanıcının tviti Şekil 18. “Melike The Pooh”un tviti 
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Sonuç ve Tartışma 

Türkiye’ye sığınan Suriyelilerin toplumsal, ekonomik, kültürel ve psikolojik açıdan uyum 

sorunuyla karşılaştığı görülmektedir. Her ne kadar Birleşmiş Milletler (BM) desteği ve 

Avrupa Birliği (AB) fonları bu zorlukların giderilmesinde bir nebze olsun yarar sağlasa da, 

sorunun boyutu parasal önlemlerle çözülemeyecek kadar büyüktür. İnsan hakları, toplumsal 

cinsiyet, hayvan hakları, düşünce ve ifade özgürlüğü gibi temel konularda kaydedilen tüm 

gelişmelere rağmen, modern çağın bireylere dayattığı milliyet esasına dayalı kültürel kodlar, 

“öteki”nin yaşam alanını daraltmaktadır. Bu anlamda Suriyeli sığınmacılar, devletin seferber 

ettiği tüm olanaklara rağmen ötekileştirilmiş bir konumdadır. Halkın Suriyeli sığınmacılara 

genel bakış tarzı ilk kez siyaset üstü bir çerçeve kazanarak, milliyet esasına dayalı kültürel 

kodları harekete geçirmiştir. Buna rağmen, örneği verilen sosyal medyadaki paylaşımlarda 

olay büyük ölçüde “ekmeği bölüşmek” kaygısını temel alan nefret söylemini içermektedir. 

Suriye topraklarına giden ve şehit olan Türk askerlerinin durumu da aynı kültürel kodları 

pekiştirmektedir. Osmanlı devletinin son döneminde “Arapların Türkleri sırtından 

hançerlediği” yolundaki geleneksel inanış da söz konusu nefret söylemini vatandaşlar 

nezdinde meşru kılmaktadır.  

Ayrıca, görece kalabalık nüfusa sahip olan Türk halkının Suriyelileri “doğurgan” olmakla 

itham etmesi de tam bir çelişkidir. Bu iddianın temelini de, “Ya nüfus olarak bize 

yaklaşırlarsa?” kaygısı oluşturmaktadır. Zira bazı öngörüler, Suriye’deki iç savaşın ve 

kargaşanın son bulması halinde bile Türkiye’deki sığınmacıların çoğunun ülkelerine geri 

dönmeyeceği yolundadır. Esas endişe buradan kaynaklanmaktadır.  

Sorun bir “zihniyet” sorunudur ve uzun vadede bilinç düzeyi gerektirir. Empati yoksunluğu, 

aşırı milliyetçilik ve bencillik gibi kronik saplantılardan kurtulmanın yolu, nitelikli eğitimin 

yanı sıra, toplumsal, ekonomik ve kültürel açıdan halkta güven yaratacak açılımları 

sağlamaktan geçer.             
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FİNANSAL RAPORLAMA KALİTESİ: BAĞIMSIZ DENETİM FİRMASI İTİBARININ ROLÜ 

FINANCIAL REPORTING QUALITY: THE ROLE OF AUDIT FIRM REPUTATION 

Koray TUAN 

Çukurova Üniversitesi  

Özet 

Bağımsız denetim firmalarının sermaye piyasalarında yıllar içerisinde kazandıkları itibar, bu 

meslekte var olabilmek adına kilit bir unsurdur. Bu çalışmanın amacı, bağımsız denetim 

firmasının itibarı ile şirketin finansal raporlama kalitesi arasındaki ilişkinin Türkiye örnekleminde 

incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda, 2016-2017 yılları arasında hisse senetleri Borsa 

İstanbul’da işlem gören finansal olmayan kuruluşlardan elde edilen 473 firma-yıl verisi en küçük 

kareler yönetimi ile analiz edilmiştir. Bağımsız denetim firmasının itibarını, denetim firmasının 

literatürde Dört Büyükler olarak bilinen bağımsız denetim firmalarından birisi olup olmaması 

durumu temsil ederken; şirketin finansal raporlama kalitesi, ihtiyarı tahakkuklar aracılığıyla 

ölçülmüştür. İhtiyari tahakkukların hesaplanmasında ise Düzeltilmiş Jones Modeli kullanılmıştır. 

Analiz sonuçları, Türkiye örnekleminde bağımsız denetim firması itibarı ile şirketin finansal 

raporlama kalitesi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin olmadığına işaret etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Bağımsız Denetim, Finansal Raporlama Kalitesi, İhtiyari Tahakkuklar. 

 

Abstract 

The reputation gained by audit firms in the capital markets over the years is a key component in 

order to exist in the audit profession. The purpose of this study is to investigate the relationship 

between the reputation of audit firm and the company’s financial reporting quality in Turkey. For 

this purpose, 473 firm-year data obtained from non-financial public institutions quoted at Borsa 

Istanbul between the years of 2016-2017 is analyzed via the Ordinary Least Squares-OLS. While 

the proxy of the audit firm reputation is determined as whether or not the audit firm is a Big4 

audit firm, the financial reporting quality of the company is measured through the discretionary 

accruals. Moreover, Adjusted Jones Model is used to calculate discretionary accruals. The study 

findings indicate that there is no statistically significant relationship between auditing firm 

reputation and the financial reporting quality of the company in Turkey. 

Keywords: Independent Auditing, Financial Reporting Quality, Discretionary Accruals. 
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1. Giriş 

Bu yüzyıl başında başarılı görülen büyük şirketlerin ani iflasları ile sonuçlanan ve sermaye 

piyasalarında krizlere yol açan olayların temelinde, kazanç manipülasyonun ve hileli finansal 

raporlamanın olduğu iddia edilmektedir (Abdulmalik, 2015). Yaşanan bu muhasebe 

skandallarının ardından başta Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Avrupa Birliği ülkeleri 

olmak üzere dünya genelinde şirketlerde yönetim anlayışının geliştirilmesi, finansal raporlama 

kalitesinin artırılması ve bağımsız denetim mekanizmasının işlevselliğinin yeniden 

kazandırılması amacıyla devrim niteliğinde birçok önemli düzenleme uygulamaya geçirilmiştir. 

Bu uygulamalar arasında, şirketlerde şeffaflık ve hesap verebilirlik anlayışının oluşturulmasına 

yardımcı olacak kurumsal yönetim ilkeleri ile finansal piyasalarda yatırımcı güveninin yeniden 

tesis edilmesine yönelik bağımsız denetime alanına ilişkin düzenlemeler öne çıkmaktadır. Bu 

düzenlemelerin amaçları arasında ise şirket sahipliğinin ve şirket yönetiminin birbirinden 

ayrılmasının yaratabileceği çıkar çatışmasını azaltmak, bilgi asimetrisini engellemek ve şirket 

yöneticilerine emanet edilen şirket kaynaklarının ne derece etkin ve verimli kullanıldığını 

gösteren finansal raporların kaliteli bir şekilde sunulmasını sağlamak yer almaktadır. Bu noktada 

bağımsız denetim hizmeti; hissedarlar, yatırımcılar, alacaklılar ve kamu kurumları gibi birçok 

finansal bilgi kullanıcısının çıkarlarının korumasına yardımcı olması sebebiyle şirketin finansal 

raporlama sürecinin oldukça önemli bir parçasını oluşturmaktadır (Zandi, Sadiq ve Mohamad, 

2019). Bu ise hiç kuşkusuz, bağımsız denetim sürecinin kaliteli bir şekilde sonuçlandırılması ile 

mümkün olabilmektedir. 

Her hizmette olduğu gibi bağımsız denetim hizmetinde de kalite unsuru dikkat edilmesi gereken 

bir konudur. Ancak kalitenin sübjektif bir unsur olması ve bağımsız denetim sürecinin kendisine 

özgü yasal kısıtlara sahip olması nedeniyle bağımsız denetim hizmetinde kalitenin tespit 

edilebilmesi mümkün olmamakta, kaliteyi ölçmek adına farklı temsilciler kullanılmaktadır (Duff, 

2009). Bunlardan en önemlilerinden birisi, bağımsız denetim firmasının itibarıdır (Rudyanto, 

Daniswari ve Oktaviani, 2017). Literatürde bağımsız denetim firmasının sermaye piyasalarında 

sahip olduğu itibarın şirketin finansal raporlama kalitesini olumlu yönde etkileyeceği 

düşünülmektedir (DeAngelo, 1981; Francis ve Krishnan, 1999; Teoh ve Wong, 1993). Diğer 

taraftan, muhasebe skandallarının ortaya çıktığı şirketlere bakıldığında ise, bu şirketlerden 

bazılarına bağımsız denetim hizmetinin sermaye piyasalarında itibarı olan bağımsız denetim 

şirketleri tarafından verildiği görülmektedir (Weber, Willenborg ve Zhang, 2008). Bu çerçevede 

çalışmanın amacı, bağımsız denetim firmasının sermaye piyasalarındaki itibarı ile şirketlerin 

finansal raporlama kalitesi arasındaki ilişkinin Türkiye örnekleminde araştırılmasıdır. 

Çalışmanın ikinci bölüm konuya ilişkin teorik çerçevenin çizilerek, araştırma hipotezinin 

tespitine ayrılmıştır. Üçüncü bölümde, araştırmanın metodolojisinin aktarılırken; dördüncü 
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bölümde, araştırmanın bulguları paylaşılmıştır. Son bölümde ise, ulaşılan bulgular çerçevesinde 

konunun genel bir değerlendirmesine yer verilmiştir. 

2. Teorik Çerçeve ve Araştırma Hipotezinin Oluşturulması 

Kaliteli bağımsız denetim hizmeti, sermaye piyasalarının etkin işleyişi için önemli bir faktördür. 

Çünkü finansal tablolar üzerinden kararlar alanlara sunulan finansal bilgilerin geçerliliği büyük 

ölçüde bağımsız denetiminin kalitesine bağlıdır. Literatürde Dört Büyükler-Big4 olarak tanınan 

(Price Waterhouse Coopers, Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG International ve Ernst & Young 

Global) bağımsız denetim firmalarının, diğer denetim firmalarına kıyasla daha yüksek kalitede 

denetim hizmeti verdikleri iddia edilmektedir (DeAngelo, 1981; Francis ve Wang, 2008). Bu 

iddianın teorik temelinde, Big4 olarak ifade edilen denetim firmalarının sektörel uzmanlığa sahip 

tecrübeli denetçiler istihdam etmesi, denetçilerine vermiş oldukları eğitimler ve teknolojik 

destekler neticesinde şirketin finansal raporlarındaki muhtemel hata ve hileleri tespit ederek, 

diğer bağımsız denetim firmalarına kıyasla daha kaliteli denetim hizmeti gerçekleştirdikleri 

düşüncesi yatmaktadır (Shafie, Wan Hussin, Yusof ve Hussain, 2009; Lin ve Liu 2009). Bu 

durum ise; hiç kuşkusuz bu firmaların sahip oldukları itibarı olumlu yönde etkilemektedir. 

Bu çerçevede, bağımsız denetim firmalarının sermaye piyasalarında sahip oldukları itibar, 

denetim firmasında görev yapan mesleki tecrübe ve uzmanlığa sahip denetçilerin bağımsız 

denetim sürecinde denetim standartlarına, mesleki değerlere, etik ilkelere uygun davranarak, dava 

konusu olmamaları neticesinde zaman içerisinde kazandıkları kurumsal imaj olarak ifade 

edilebilir (Aronmwan, Ashafoke ve Mgbame, 2013). Buna paralel olarak, önceki çalışmalarda 

(DeAngelo, 1981; Francis ve Krishnan, 1999; Teoh ve Wong, 1993; Dunakir, 2016; Rudyanto, 

Daniswari ve Oktaviani, 2017) bağımsız denetim firmasının itibarının, denetim kalitesinin 

belirleyicileri arasında oldukça önemli bir rol oynadığına işaret edilmektedir. DeAngelo (1981) 

çalışmasında, bağımsız denetim firmasının itibarının denetçiyi kaliteli denetim hizmeti 

yürütülmesi için etkilediğini ileri sürmektedir. Büyük denetim firmalarının hizmetlerini 

duyurmak için daha fazla kaynağa sahip olması nedeniyle sermaye piyasalarında daha fazla itibar 

kazandıkları düşünülmektedir (Sawan ve Alsaqqa, 2013). Bu durum da, daha fazla bağımsız 

denetçi istihdam etmelerine ve bağımsız denetim sürecinde görev alan denetçilerine daha fazla 

eğitim vererek (Dehkordi ve Makarem, 2011) daha yüksek bağımsızlık kazanmalarını ve bunun 

bir çıktısı olarak da kaliteli denetim hizmeti verdikleri düşünülmektedir (Francis ve Yu, 2009; 

Lawrence, Minutti-Meza ve Zhang, 2011; Alhadab ve Clacher, 2018). 

Comprix ve Huang (2015), küçük ölçekli bağımsız denetim firmalarının müşteri şirket 

yönetiminin kazanç yönetimi uygulamalarını engelleme noktasında yetersiz kaldıklarını tespit 

ederken; bir diğer çalışmada ise Weiner (2012), muhasebe skandalı yaşayan çoğu şirketin skandal 

sonrası sermaye piyasalarında itibarı yüksek bağımsız denetim firmasına (Dört Büyüklere) geçiş 
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yaptıklarını tespit etmiştir. Bunun nedeni olarak, itibarı yüksek bağımsız denetim firmaların 

şirketin finansal raporlarındaki önemli yanlışlıkları tespit edememe durumunda diğer firmalarla 

karşılaştırıldığında kamunun gözünde daha fazla imaj kaybı riskine maruz kalacağı, bunun için de 

daha kaliteli finansal raporlar üreteceği algısının olduğunu belirtmektedir. 

Diğer taraftan, dünya çapında etkisi olan muhasebe skandallarına sermaye piyasalarındaki itibarı 

yüksek denetim firmalarının karışmış olduğu görülmektedir (Weber, Willenborg and Zhang, 

2008; Aronmwan, Ashafoke ve Mgbame, 2013). Yakın geçmişte Rolls-Royce, Mitie Group ve 

Carillion gibi şirketlerde ortaya çıkan muhasebe skandallarında da, bu şirketlere bağımsız 

denetim hizmetinin Big4 tarafından verildiği görülürken, bu durumun söz konusu firmaların 

bağımsız denetim hizmetlerinde düşüşe işaret ettiği ifade edilmektedir (Zandi, Sadiq ve 

Mohamad, 2019). 

Yukarıdaki tartışmalar doğrultusunda, literatürde bağımsız denetim firmasının itibarının şirketin 

finansal raporlama kalitesine olumlu yönde etki edebileceği beklentisi öne çıkmaktadır. Bunun 

nedeni, sermaye piyasalarında itibara sahip bağımsız denetim firmalarının söz konusu avantajları 

neticesinde daha yüksek kalitede bağımsız denetim hizmeti yürüteceği ve bu sayede de şirketin 

finansal bilgiler üzerindeki manipülasyon faaliyetlerini kısıtlayacağı düşüncesidir. Çünkü şirket 

yönetiminin bu tür faaliyetlerinin bağımsız denetçi tarafından tespit edilememesi ya da yönetim 

ısrarcı baskılarına karşı koyamaması, bağımsız denetim firmasının itibarına zarar verebilir. Bu 

nedenle; bu çalışmada, sermaye piyasalarında uluslararası itibara sahip bağımsız denetim 

firmaları tarafından denetlenen şirketlerin diğer bağımsız denetim firmaları tarafından denetlenen 

şirketler ile karşılaştırıldığında, finansal raporlamalarında kazanç yönetimi faaliyetlerinin 

bulunma olasılığının daha düşük olduğu tahmin edilmektedir. Bu noktadan yola çıkarak, 

çalışmanın araştırma hipotezi aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: 

“H0: Bağımsız denetim firması itibarı ile şirketin finansal raporlama kalitesi arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki yoktur.” 

Çalışmanın bir sonraki bölümünde, araştırma hipotezinin test edilmesinde tercih edilen yönteme 

ilişkin bilgilere yer verilmiştir. 

3. Araştırmanın Yönetimi 

Bu çalışmanın amacı, Türkiye örnekleminde Dört Büyükler olarak bilinen bağımsız denetim 

firmaları tarafından denetlenen şirketlerin, Dört Büyük denetim firması dışında kalan bağımsız 

denetim firmaları tarafından denetlenen şirketlere kıyasla daha iyi finansal raporlama kalitesine 

sahip olup olmadığını araştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda, 2016-2017 yılları arasında hisse 

senetleri Borsa İstanbul’da işlem gören finansal olmayan kuruluşlardan elde edilen 473 firma-yıl 

verisinden yararlanılmıştır. Finansal raporlamadaki farklılıkları ve veri homojenliğinin 
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sağlanabilmesi için finansal kuruluşlar ve holdingler kapsam dışı bırakılmış, ayrıca finansal 

bilgilerine ulaşılamayan şirketler çalışmanın veri setine dahil edilmemişlerdir. Çalışmanın veri 

setine ilişkin finansal veriler, şirketlerin resmi web sitelerindeki yıllık faaliyet raporlarından elle 

toplanmıştır. Araştırma hipotezinin test edilebilmesi için ise en küçük kareler yöntemi 

kullanılmıştır. 

Çalışmada yer alan araştırma modelinin bağımlı değişkeni, şirketin finansal raporlama kalitesi 

(FRQ) olarak belirlenmiştir. Literatürde, kaliteli finansal raporlama ile şirketin kazanç yönetimi 

uygulamaları arasında ters yönlü bir ilişki olduğu kabul edilmektedir (Myers, Myers ve Omer, 

2003; Carey ve Simnett, 2006). Diğer bir anlatımla, şirkette kazanç yönetimi uygulamalarının 

düzeyi artıkça, şirketin finansal raporlama kalitesinin düştüğü iddia edilmektedir. Şirketlerde 

kazanç yönetimi uygulamalarının varlığı ise tahakkuklar aracılığıyla saptanabilmektedir 

(Cameran, Prencipe ve Trombetta, 2016). Önceki çalışmalar ile uyumlu olarak, bu çalışmada da 

ihtiyari tahakkuklar (discretionary accruals) kazanç yönetiminin ölçümü için kullanılmaktadır. 

Konuyla ilgili çalışmalarda, ihtiyari tahakkukların ölçülmesinde en çok tercih edilen 

yöntemlerden birisi Düzeltilmiş Jones Modeli’dir. Bu modele göre, önce toplam tahakkuklar 

aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır: 

 , , , , 1/i t i t i t i tTCA NI OCF TA  
 

Yukarıdaki eşitlikte; TCA, toplam tahakkukları; NI, net geliri; OCF, faaliyet nakit akışını; TA, 

toplam varlıkları ifade etmektedir. Daha sonra toplam tahakkuklar, ihtiyari ve ihtiyari olmayan 

şeklinde ikiye ayrılmaktadır ve kazanç yönetimi uygulamalarının bir göstergesi olarak ihtiyari 

tahakkuklar aşağıdaki şekilde hesaplanmaya çalışılmaktadır. 

 , , 1 , , 1 , , , , 1 , , , 1 ,/ 1 1/ 2 R / 3 /i t i t j t i t j t i t i t i t j t i t i t j tTCA TA TA REV EC TA GPPE TA      
               

Yukarıdaki eşitlikte; REV, satışlardaki değişimi; REC, ticari alacaklardaki değişimi; GPPE, brüt 

maddi duran varlıkları ifade etmektedir. 

Çalışma modelinin bağımsız değişkeni (REP) ise, bağımsız denetim firmasının itibarını temsilen, 

denetim firmasının literatürde Dört Büyükler olarak bilinen bağımsız denetim firmalarından birisi 

olup olmaması durumu olarak belirlenmiştir. Çalışmada ayrıca, konu ile ilgili daha önce yapılmış 

çalışmalarda kullanılan değişkenler dikkate alınarak, üç adet kontrol değişkenine de yer 

verilmiştir. Bunlardan ilki olan LEV değişkeni finansal kaldıraç oranını temsil etmektedir ve 

şirketin toplam yabancı kaynaklarının toplam aktife bölünmesi ile bulunmuştur. Bir diğer kontrol 

değişkeni ROA, şirketin aktif karlılığını ifade etmektedir ve dönem net karının aktif toplamına 

bölünmesi suretiyle hesaplanmıştır. Modelin üçüncü ve son kontrol değişkeni ise, şirketin toplam 

varlıklarının doğal logaritması alınarak hesaplanan SIZE değişkenidir. 

AL FARABI 6th INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES 
ADANA, TURKEY

P. 80



Bu çerçevede, bağımsız denetim firmasının itibarının şirketin finansal raporlama kalitesine 

etkisinin olup olmadığının tespit edilebilmesi için oluşturulan araştırmanın modeli literatürle 

(Dunakir, 2016; Rudyanto, Daniswari ve Oktaviani, 2017; Zandi, Sadiq ve Mohamad, 2019) 

uyumlu olarak, aşağıda eşitlikte gösterildiği gibi oluşturulmuştur: 

FRQt = β0 + β1 REPt + β2 LEVt + β3 ROAt + β4 SIZEt + ɛt 

Çalışmanın bir sonraki bölümünde, belirlenen araştırma modelinin analizine geçilmiş ve elde 

edilen bulgular sunulmuştur. 

4. Araştırmanın Bulguları 

Araştırma modelinde yer alan bağımsız değişkenler arasında çoklu bağlantı (korelasyon) 

sorununun bulunup bulunmadığını anlayabilmek için öncelikle Pearson Korelasyon Analizi 

yapılmıştır. Aşağıda yer alan Tablo 1, korelasyon matrisi sonuçlarını göstermektedir. Söz konusu 

tabloda, regresyon modelinde yer alan bağımsız değişkenler arasındaki korelasyon katsayı 

değerleri düşük olduğu gözlemlenmiştir. 

Tablo 1: Bağımsız Değişkenler Arası Korelasyon Matrisi 

Bağımsız Değişkenler: REP LEV ROA SIZE 

REP 1,0000    

LEV -0,0070 1,0000   

ROA 0,1755 -0,1444 1,000  

SIZE 0,1088 -0,0619 0,0244 1,0000 

n=473. =Bağımsız denetim firmasının itibarı, =Şirketin kaldıraç oranı, =Şirketin finansal 

performansı, =Şirketin varlık toplamının doğal logaritması. 

 

Çalışmanın bir sonraki adımında, çoklu korelasyon sorununun olmadığına işaret eden korelasyon 

analizini takiben regresyon analizi gerçekleştirilmiştir. Yapılan regresyon analizi sonucu elde 

edilen bulgular ise, aşağıdaki Tablo 2’de sunulmuştur. 

Tablo 2: Regresyon Analizi Sonuçları 

Finansal Raporlama 

Kalitesi - FRQ 
Katsayı Standart Hata t-Değeri p-Değeri 

REP .00225 .0043 0.51 0.609 

LEV -3.1107 2.2106 -0.14 0.888 

ROA .2146 .0283 7.57 0.000*** 

SIZE 1.0212 3.9912 0.26 0.798 
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Sabit -.0131 .0081 -1.60 0.110 

R Kare = 0.2186 

F Değeri = 12.57 

Prob>F = 0.0000 

n= 473. ***, **, *, %1, %5 ve %10 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı. 

=Bağımsız denetim firmasının itibarı, =Şirketin kaldıraç oranı, =Şirketin finansal performansı, 

=Şirketin varlık toplamının doğal logaritması. 

 

Tablo 2, bağımsız denetim firması itibarını temsilen denetim firmasının literatürde Dört Büyükler 

olarak bilinen bağımsız denetim firmalarından birisi olup olmaması durumunun bağımsız 

değişken, şirketin finansal raporlama kalitesini ölçmek için yararlanılan ihtiyari tahakkukların ise 

bağımlı değişken olarak kullanıldığı en küçük kareler yöntemine dayalı regresyon modelinin 

analiz sonuçlarını göstermektedir. 

Tablo 2’den elde edilen sonuca göre, bağımsız ve kontrol değişkenlerinin şirketin finansal 

raporlama kalitesi modelini açıkladığı (0.2186) görülürken, modelin geçerliliği F-istatistiği değeri 

(0.0000) ile doğrulanmıştır. Modeldeki REP bağımsız değişkenine ilişkin katsayı 0.00225’dir. 

Söz konusu değişkenin p değeri (0.609) ise, bu değişken ile şirketin finansal raporlama kalitesi 

arasında istatistiksel olarak belirgin bir ilişki olmadığına işaret etmektedir. Ayrıca bulgular, 

modelin kontrol değişkenleri olan LEV ve SIZE değişkenleri ile şirketin finansal raporlama 

kalitesi arasında da istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olmadığını ileri sürerken, modelin diğer 

bir kontrol değişkeni olan ROA değişkeni ile şirketin finansal raporlama kalitesi arasında 

istatistiksel olarak belirgin pozitif yönlü bir ilişki olduğuna dair kanıtlar sunmaktadır. 

5. Sonuç ve Değerlendirme 

Bu çalışmanın amacı, bağımsız denetim firmasının sermaye piyasalarında kazandığı itibar ile 

şirketin finansal raporlama kalitesi arasında istatistiksel olarak belirgin bir ilişkinin olup 

olmadığının Türkiye örnekleminde araştırılmasıdır. Çalışmanın ampirik sonuçları, şirket finansal 

raporlama kalitesinin, yönetimin ihtiyari tahakkukları kullanma düzeyi açısından 

değerlendirildiğinde, bağımsız denetim firmasının sermaye piyasalarındaki itibarından 

etkilenmediğini gösteren kanıtlar sunmaktadır. Bunun nedeni, Khurana ve Raman (2004)’ın ifade 

ettiği gibi bağımsız denetim kalitesinin bağımsız denetim firmasının itibarından etkilenebilmesi 

için ABD’de olduğu gibi denetçilere yönelik yüksek dava risklerinin ve ciddi gözetim 

fonksiyonun var olmasının gerekliliği ve Yaşar (2013)’ın çalışmasında belirttiği gibi Türkiye’de 

gelişmiş sermaye piyasalarına kıyasla bağımsız denetçilere yönelik etkin bir gözetim faaliyetinin 

yürütülmediği ve bu durum Big4 ve Big4 harici denetim firmalarında çalışan denetçileri şirket 
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yönetiminin kazanç yönetimi uygulamalarına başvurmasını kısıtlayarak denetimin kalitesini 

artırmaya motive etmediği ile açıklanabilir. 

Çalışma bir takım kısıtları içermektedir. Bunlardan ilki, incelenen dönemin 2 yıl ile sınırlı 

olmasıdır. İkinci kısıt ise, finansal raporlama kalitesinin şirketin kredili satışlarının kazanç 

yönetimi için yapıldığını varsayan tek bir model ile ölçülmesidir. İleride yapılacak çalışmalarda, 

incelenen dönemin uzatılmasının ve bağımsız denetim firmasının itibarı ve finansal raporlama 

kalitesinin ölçülebilmesinde farklı temsilcilerin de kullanılmasının konuya ilişkin literatürü 

zenginleştireceği düşünülmektedir. 
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Özet 

Bu çalışmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin cebirsel düşünme düzeylerini farklı 

değişkenlerine göre incelemektir. Araştırma, tarama modelinde bir çalışmadır. Tarama modeli, 

geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan 

araştırma yaklaşımıdır. Araştırmanın örneklemini, Adana ili merkez ilçelerine bağlı 

okullardan basit tesadüfü örnekleme yöntemine göre seçilen orta üst düzeyde öğrenim gören 

305 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerin %51.5’i kadın, %48.5’ü erkektir; bu 

öğrencilerin %41.8’i altıncı sınıf, %29.3 yedinci sınıf ve %28.9’ü ise sekizinci sınıf 

öğrencisidir. Araştımada, veri toplama aracı olarak sırasıyla; kişisel bilgi formu ve Hart ve 

diğerleri (1998) tarafından geliştirilen “Cebirsel Düşünme Testi” uygulanmıştır. Söz konusu 

test, öğrencilerin cebirsel düşünme düzeylerini belirlemeye yönelik sorulardan oluşmaktadır. 

Bu testin 1-6. soruları birinci düzeyi; 6-12. Soruları ikinci düzeyi; 13-21. soruları üçüncü 

düzeyi ve diğer 22-28. soruları ise dördüncü düzeyi belirlemeye yöneliktir. Verilerin analizi 

aşamasında; veriler, kodlanarak bilgisayara yüklenmiş ve “SPSS 22 for Windows” istatistik 

programı kullanılarak çözümlenmiştir. Analiz aşamasında betimsel istatistik ve ki kare 

testinden yararlanılmıştır. Araştırmanın sonucunda; ortaokul öğrencilerinin farklı cebirsel 

düşünme düzeylerine sahip oldukları ortaya çıkmıştır. Diğer taraftan cinsiyet açısından 

öğrencilerin cebirsel düşünme düzeyleri arasında anlamlı bir fark olmadığı; ancak sınıf düzeyi 

açısından cebirsel düşünme düzeyleri arasında anlamlı bir fark olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler; Matematik dersi, Cebirsel düşünme, matematik başarısı 

 

Giriş 

Matematik, kişileri kesin ve doğru bilgiye ulaştıran bir düşünme yöntemidir (Yıldırım, 1996). 

Matematik yalnızca bilim insanlarının kullandığı bir iletişim aracı değil aynı zamanda 

günümüz bireylerin problem çözümünde kullandığı, temel ve zorunlu bazı becerileri içeren 

önemli bir disiplindir (Ersoy, 1997). Değişen dünyamızda, matematiği anlayan ve matematik 

yapanlar, geleceğini şekillendirmede daha fazla seçeneğe sahip olmaktadırlar (MEB, 2009). 

Bu bağlamda, matematik eğitimi bireylere, farklı yaşantılarını analiz edebilecekleri, tahminde 

bulunacakları ve problem çözebilecekleri bir dil ve sistematik düşünce kazandırır. Ayrıca 

yaratıcı düşünmeyi kolaylaştırır ve gelişimini destekler (MEB, 2009). Matematiğin önemli 

konu alanlarından biri de cebirdir. Cebir, yapısı gereği soyut olan matematikte kendini etkili 
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bir şekilde gösterir (Altun, 2005). Cebir; genel olarak, sayı ve sembolleri kullanarak incelenen 

ilişki veya ilişkileri genelleştirilmiş denklemlere dönüştüren bir matematik dalıdır. Cebirin 

konusu, aritmetik işlemlerde sayılar yerine semboller kullanarak farklı anlaşılır çözüm yolları 

ortaya koymaktır (Akkaya, 2006). Cebirsel düşünmenin gelişimi öğrencilerin cebir alt 

öğrenme alanında aldıkları eğitim ile alakalı olduğu kabul edilmektedir (Yenilmez ve Teke, 

2008). Cebir öğrenme alanındaki istenilen bilgi ve becerilerin çok olması cebirsel düşünmenin 

gerekliliğini de ortaya koymaktadır. Literatür tarandığında, cebirsel düşünmenin oluşumu ve 

gelişimi üzerine farklı görüşler görülmektedir. Öğrencilerin cebirsel gelişim süreçleri 3 

şekildedir: 

1-Öğrenciler genel dilde ilişkileri ve genellemeleri açıklar. 

2-Matematiksel semboller ve diyagramla kullanarak oluşturdukları fikirleri kısaltır. 

3-Bu fikirleri matematiksel ifadeler, denklemler, değerler tablosu ve grafikler 

kullanarak özetler (Mason, Graham ve Johnston-Wilder, 2005; NCTM,2000). 

 

Cebirsel düşünme düzeyine ilişkin yurt dışında karşılaşılan çalışmalar şunlardır: Steele ve 

Johanning’in (2004) yedinci sınıf öğrencilerinin cebirsel düşünmenin oluşumunun ve 

gelişiminin teorik alt yapısını incelediği çalışmasında, öğrencilerin problem durumlarına 

uygun şemalar oluşturarak cebirsel düşünmelerinin gelişimine katkı sağladığı görülmüştür. 

Lannin’in (2005), 25 tane 6. sınıf öğrencisi ile yaptığı çalışmasında verilen problem 

durumlarına ilişkin oluşturdukları örüntü temelli genellemeler ve ispatlamalar incelenmiştir. 

Çalışma sonucunda örüntü kullanımının cebirsel düşünmenin oluşumunda önemli bir etkisi 

olduğu gözlenmiştir. Benzer şekilde ortaokul öğrencilerinin cebirsel düşünme düzeyleri ilgili 

ulusal alanyazında ulaşılabilen çalışmalar şu şekilde gösterilebilir: Kaya (2017), “Yedinci 

Sınıf Öğrencilerinin Cebirsel Düşünme Düzeyleri İle Becerilerinin İncelenmesi” adlı 

makalesinde yedinci sınıf öğrencilerinin, (i) cinsiyete göre cebirsel düşünme düzeylerini, (ii) 

cebir öğrenme alanındaki pozitif ve negatif beceri eksikliklerini incelemiştir. Sonuç olarak, 

öğrencilerin pozitif beceri eksiklikleri iki aşamada %27, üç aşamada %13 iken negatif beceri 

eksiklikleri iki aşamada %49, üç aşamada %19 olarak bulmuştur. Ayrıca öğrencilerin cebirsel 

düşünme düzeylerinin genel ortalaması 15.09, her bir soruya göre erkek öğrencilerin 

ortalaması 1.32, kız öğrencilerin 1.70 olduğu sonucuna ulaşmıştır. Bunun Oral ve arkadaşları 

(2013) yaptıkları araştırmada sekizinci sınıf öğrencilerinin geometrik ve cebirsel düşünme 

düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Araştırmanın sonucunda öğrencilerin, cebirsel 

düşünme düzeyi açısından düzey-0 seviyesinde yığıldıklarını ortaya çıkarmışlardır. Yenilmez 

ve Teke (2008) ise altıncı öğrencilerin cebirsel düşünme düzeylerine inceleyen deneysel bir 

çalışma yapmıştır. Bu çalışmanın sonucunda öntest ve sontest verileri arasında birinci, ikinci 

ve üçüncü cebirsel düşünme düzeyleri arasında anlamlı bir fark olduğu ortaya çıkmıştır.  

 

Genel olarak yapılan çalışmalar incelendiğinde, cebirsel kavramların öğrenilmesi ve 

öğretilmesinde karşılaşılan zorluklar ve kavram yanılgıları üzerinde durulduğu cebirsel 

düşünme üzerine yapılan çalışmaların sınırlı olduğu söylenebilir. Bu araştırmada, ortaokul 

AL FARABI 6th INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES 
ADANA, TURKEY

P. 86



öğrencilerinin matematik dersinin cebir öğrenme alanında cebirsel düzeyleri farklı 

değişkenlere göre incelenmiştir. Ulaşılabilen alanyazında bu konuyla ilgili bir çalışmaya 

rastlanmamış olması nedeniyle çalışmanın alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda, bu araştırmanın genel amacı; ortaokul öğrencilerinin 

cebirsel düşünme düzeylerini belirlemek ve cinsiyet ve sınıf düzeyi değişkenlerine göre 

düşünme düzeylerini incelemektir. 

 

Yöntem 

Araştırma Modeli 

Bu çalışma, tarama modelinde bir araştırmadır. Tarama modelinde gözlem yapma, kaydetme, 

olaylar veya durumlar arasındaki ilişkiyi daha iyi anlayabilme ve genellemelere varma söz 

konusudur. Yapılan bu çalışmada da ortaokul öğrencilerinin cebirsel düşünme düzeyleri 

incelenerek ve çeşitli değişkenler açısından analiz edilerek açıklanmaya çalışılmıştır.  

 

Evren ve Örneklem 

Araştırma, 2017-2018 Eğitim Öğretim Bahar döneminde Adana ili merkez ilçelerine bağlı 

okullardan basit tesadüfü örnekleme yöntemine göre seçilen orta üst düzeyde öğrenim gören 

239 ortaokul öğrencisi ile yürütülmüştür. Öğrencilerin demografik özelliklerine ilişkin frekans 

ve yüzde dağılımı aşağıda Tablo 1’de verilmiştir. 

 

Tablo 1. Öğrencilerin Demografik Özelliklerine İlişkin Frekans ve Yüzde Dağılımı 

Demografik özellikler    f    %  

Cinsiyet  
Kız  123  51.5  

Erkek  116  48.5  

Sınıf Düzey  

6.  100  41,8  

7.  70  29,3  

8.  69  28,9  

Akademik Başarı  

1  11  4.6  

2  23  9,6  

3  21  8.8  

4  44  18.4  

5  140  58,6  

 

Tablo 1 incelendiğinde öğrencilerin %51.5’i (123) kız, %48.5’ü (116) erkektir. Araştırmaya 

katılan öğrencilerin %41.8’i (100) altıncı sınıf, %29.3 (70) yedinci sınıf ve %28.9’ü (69) 

sekizici sınıf öğrencisidir. Ayrıca öğrencilerin matematik dersine ilişkin akademik başarıları, 

2017–2018 öğretim yılının birinci dönemine ait karne notlarına göre incelendiğinde %4.6’sı 

(11) bir, %9.6’sı (23) iki, %8.8’i (21) üç, %18.4’ü (44) dört ve %58.6 (140) beş notunu 

aldıkları görülmektedir. 

AL FARABI 6th INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES 
ADANA, TURKEY

P. 87



Veri Toplama Aracı 

Veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu ve Hart ve diğerleri (1998) tarafından geliştirilen 

“Cebirsel Düşünme Testi” uygulanmıştır. Testin 1-6. soruları birinci düzeyi; 7-12. Soruları 

ikinci düzeyi; 13-21. soruları üçüncü düzeyi ve 22-28. sorular ise dördüncü düzeyi 

belirlemeye yöneliktir. 

 

Verilerin Analizi 

Bu çalışmadan elde edilen veriler, kodlanarak bilgisayara yüklenilmiş ve “SPSS 22 for 

Windows” istatistik programı kullanılarak çözümlenmiştir. Betimsel istatistik tekniklerinden 

ve ki kare testinden yararlanılmıştır. Ki-kare testi, gözlenen frekanslar (G) ile beklenen 

frekansların (B) birbirine uygunluğunun araştırıldığı testtir (Can, 2013).  

 

Bulgular ve Yorumlar 

Bu bölümde, araştırma soruları bağlamında elde edilen verilerin istatistiksel çözümlemeleri ve 

elde edilen bulgular yer almaktadır. Araştırmanın bulguları  ayrı ayrı ele alınarak ifade 

edilmiştir. Araştırmaya katılan ortaokul öğrencilerinin cebirsel düşünme düzeylerini 

belirlemek amacıyla uygulanan testin analiz sonuçları Tablo 2’de yer almaktadır. 

 

Tablo 2. Ortaokul Öğrencilerinin Cebirsel Düşünme Düzeylerine Ait Dağılım 

Cebirsel Düşünme Düzeyi N % 

Düzey-0 10 4,2 

Düzey-1 36 15,1 

Düzey-2 98 41,0 

Düzey-3 30 12,6 

Düzey-4 65 27,2 

Toplam 239 100,0 

 

Tablo 2 incelendiğinde öğrencilerin %4,2’sinin 0. düzey, %15.1’inin 1. düzey, %41’sinin 2. 

düzey, %12,6’sinin 3. düzey ve %27.2’sinin ise 4. düzeyde oldukları görülmektedir. Buna 

göre öğrencilerin farklı cebirsel düşünme düzeylerine sahip olmakla birlikte en çok 2. 

düzeyde oldukları görülmektedir. Bu bulgudan hareketle, ortaokul öğrencilerinin büyük bir 

bölümünün düzey 2 ve üzerinde bir seviyede olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Buna göre 

öğrencilerin aritmetik işlemlerin sonucunda bir harfin değerini bulduğu, harf içeren işlemleri, 

içerdiği harflere değer vermeden sonuçlandırdığı ve daha karmaşık yapıdaki soruları 

çözebildiği, harfleri birer bilinmeyen olarak algıladıkları ve bu bilinmeyenler üzerinde işlem 

yapabildikleri söylenebilir. 
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Tablo 3. Cebirsel Düşünme Düzeyi ile Cinsiyet Değişkenine İlişkin Ki Kare Sonuçları 

 

Tablo 3 incelendiğinde, genel olarak öğrencilerin cebirsel düşünme düzeylerinin 

cinsiyet açısından birbirine yakın olduğu görülmektedir. Ayrıca, uygulananan kay kare testi 

sonuçlarına göre farklı cebirsel düşünme düzeylerine sahip öğrenciler ile cinsiyet değişkeni 

arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir. Başka bir ifadeyle, hem kız hem de erkek 

öğrencilerin benzer cebirsel düşünme düzeylerine sahip oldukları söylenebilir.  

 

Tablo 4. Cebirsel Düşünme ile Sınıf Düzeylerine İlişkin Ki Kare Sonuçları

 

Tablo 4 incelendiğinde, altıncı sınıf öğrencilerinin “0., 1.ve 2. Düzeyde, yedinci sınıf 

öğrencilerinin 3.düzeyde ve 8. sınıf öğrencilerinin ise 4. düzeyde yığıldıkları görülmektedir. 

Bu bağlamda, farklı cebirsel düşünme seviyelerine sahip öğrencilerin sınıf düzeyleri arasında 
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anlamlı bir fark olduğu sonucuna ulaşılmıştır (χ
2
=(8)=44.457, p<.01). Başka bir ifadeyle 

öğrencilerin sınıf düzeyleri artıkça cebirsel düşünme düzeylerinin de arttığı söylenebilir. 

 

Sonuç ve Öneriler 

Çalışmanın sonucunda elde edilen verilerin değerlendirilmesine bağlı olarak şu sonuçlar elde 

edilmiştir. Ortaokul öğrencileri farklı cebirsel düşünme düzeylerin sahiptir. Araştırmada 

öğrencilerin cebirsel düşünme açısından düzey-2 seviyesinde yığıldıkları belirlenmiştir. 

Yığılmanın en az olduğu düzeylerin ise düzey-0 ve düzey-1 seviyesi olduğu saptanmıştır. Bu 

durum sosyo -ekonomik düzeyi orta üst olan ailelerin çocuklarının eğitimine verdiği önemle 

bağdaştırılabilir. Araştırmadan elde edilen bulgular Gülpek (2006) tarafından yapılan 

çalışmanın sonuçlarıyla farklılık göstermektedir. Gülpek (2006) 7. ve 8.sınıf öğrencilerinin 

cebirsel düşünme düzeylerini incelediği çalışmasında, öğrencilerin daha çok düzey-1 ve 

düzey-2 seviyesinde yığıldıklarını belirlemiştir. Sınıf seviyesi açısından anlamlı bir fark 

olduğu ortaya çıkmıştır. Cebirsel düşünme düzeylerin yaşa ve matematiksel yaşantıya bağlı 

olarak gelişimi söz konusu olabilir. Akkan, Çakıroğlu ve Güven (2009) ilköğretim altıncı ve 

yedinci sınıf öğrencileri ile yaptıkları çalışmada öğrencilerin parantez kullanımı, işlem 

önceliği ve problem durumundaki “katı, eksik, fazla” gibi ifadeleri yanlış yorumlamalardan 

kaynaklanan hataları sıkça yaptıklarını belirlemişlerdir.  Ayrıca, temelde eksik olan bilgiler ve 

kavram yanılgıları bir sonraki sınıf seviyesinde bu konuyla ilgili önyargıya dönüşmekte ve 

başarı oranını olumsuz yönde etkilemektedir (Yenilmez ve Avcu, 2009). Araştırmada cinsiyet 

açısından anlamlı bir fark olmadığı ortaya çıkmıştır. Oral, İlhan ve Kınay (2013), “8. Sınıf 

Öğrencilerinin Geometrik ve Cebirsel Düşünme Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” 

adlı çalışmalarında öğrencilerin geometrik ve cebirsel düşünme düzeylerinin cinsiyetlerine 

göre farklılaşmadığı saptanmıştır. Bu da araştırmanın sonucunu destekler niteliktedir. 

 

Araştırmanın amaçları doğrultusunda yapılan çalışmanın sonucunda elde edilen bulguların 

analizine dayanarak şu önerilerde bulunulabilir: 

(i) Bu çalışma orta üst sosyo ekonomik düzeyde öğrenim gören öğrencilerle yapılmıştır. 

Farklı sosyo ekonomik düzeydeki öğrencilerle yapılabilir. 

(ii)  Bu araştırmada cinsiyet, akademik başarı ve sınıf düzeyi değişkenleri açısından 

cebirsel düşünme düzeyi incelenmiştir. Cebirsel düşünmeye etki eden diğer faktörler 

(tutum, kaygı, öz yeterlilik gibi) açısından incelenebilir. 

(iii) Bu araştırma ortaokul öğrencileri ile yürütülmüş olup ortaöğretimde öğrenim gören 

öğrenciler ile benzer çalışmaların yapılması önerilebilir. Araştırmaya ilişkin ikinci bir 

sınırlılık araştırmanın çalışma evreninin yalnızca Adana ili merkez ilçelerdeki sosyo 

ekonomik düzeyi orta üst olan okullarda öğrenim gören ortaokul öğrencilerinden 

oluşmasıdır. Bu sınırlılığa bağlı olarak, araştırmadan elde edilen bulguların Türkiye 

için genellenmesi mümkün değildir ki il bazında yapılan çalışmalar incelendiğinde 

öğrencilerin farklı düzeyde oldukları görülmüştür. 
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Özet 

Bu çalışmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin cebirsel tutumlarını farklı değişkenleri 

göre incelemektir. Araştırma, tarama modelinde bir çalışmadır. Tarama modeli, geçmişte ya 

da halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma 

yaklaşımıdır. Araştırmanın örneklemini, Adana ili, merkez ilçelerine bağlı okullardan basit 

tesadüfü örnekleme yöntemine göre seçilen orta üst düzeyde öğrenim gören öğrenciler 

oluşturmaktadır. Araştımada, veri toplama aracı olarak sırasıyla; kişisel bilgi formu Bal ve 

Karacaoğlu (2015) tarafından geliştirilen “Cebirsel Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Toplam 25 

maddeden oluşan ölçek “olumlu tutum” ve “olumsuz tutum” alt boyutlarından oluşmaktadır. 

Ölçek, “tamamen katılıyorum, katılıyorum, kararsızım, katılmıyorum, kesinlikle 

katılmıyorum” şeklinde beş likert tipindendir. Ölçeğin tamamı için iç tutarlılık güvenirlik 

değeri 0.92, olumlu tutum alt boyutu için 0.93, ve olumsuz tutum alt boyutu için ise 0.80’dir. 

Verilerin analizi aşamasında; veriler, kodlanarak bilgisayara yüklenmiş ve “SPSS 22 for 

Windows” istatistik programı kullanılarak çözümlenmiştir. Analiz aşamasında betimsel 

istatistik ve ki kare testinden yararlanılmıştır. Ayrıca, verilerin yorumlanmasında ise p=0,05 

anlamlılık düzeyi kabul edilmiştir.  Araştırmanın sonucunda; ortaokul öğrencilerinin cebire 

yönelik hem olumlu hem de olumsuz tutumlarının olduğu ortaya çıkmıştır. Diğer taraftan 

cinsiyet açısından öğrencilerin cebire yönelik tututmları arasında anlamlı bir fark olmadığı; 

ancak sınıf düzeyi ve matematik başarısı açısından cebirsel tutumları arasında anlamlı bir fark 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler; Matematik dersi, Cebirsel tutum, matematik başarısı 

 

Giriş 

 Matematik, bilimlerin temelini oluşturan, önemi ve etkisi toplumun çoğu tarafından kabul 

edilen bir bilim dalıdır. Matematiğin öğrenim hayatının ilk yıllarından itibaren 

karşılaşılmasına ve eğitimine duyulan bu ihtiyaca rağmen öğrenilmesi zor olarak 

görülmektedir (Başar, Ünal ve Yalçin, 2002; Dede ve Argün, 2004). Van De Walle, Karp ve 

Bay-Williams (2012) matematiğin bireyler tarafından soyut ve gerçek hayatla ilgili bağı 

bulunmayan bir alan olarak düşünüldüğünü ifade etmektedirler. Yapılan araştırmalara göre 
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çocuklar, matematiği uzun ve karmaşık yapıda bir ders olarak algılamakta ve bu dersin amacı 

da hem çocuklar hem de eğitimcler tarafından tam olarak anlaşılamamaktadır (Even ve Tirosh, 

2002; Krulick, Rudnick ve Milou, 2003). Ancak matematiğin bireylerin akademik 

gelişimindeki önemi yadsınamaz bir gerçektir (Choi ve Chang, 2011).  

 

Matematiğin alt öğrenme alanlarından biri de cebirdir. Cebir; formüller, örüntüler, 

bilinmeyenler, yer tutucular ve ilişkiler olmak üzere beş bileşenden oluşur (Usiskin,1997). 

Nicel ilişkilerin analizinde, problemlerin çözümünde, modelleme yapmada, temsiller için 

gerekli araçsal dili sağlamada ve genellemeleri belirtmede matematiksel işlem ve etkinliklerin 

en önemli parçası olarak kabul edilmektedir. Bundan dolayı tüm öğrencilerin, cebirin önemini 

ve faydasını bilmeli ve anlamlı olarak kabul etmesi gerekmektedir (Romberg ve Spence, 

1995). Cebir eğitiminin, ulusal ve uluslararası matematik eğitimi programlarına bakıldığında 

sınıf düzeylerine bağlı olarak genişleyerek verildiği, ileri seviye matematiksel konulara temel 

oluşturmasından dolayı önemli olduğu bilinmektedir (Karaca ve Yalçınkaya, 2018). Bununla 

birlikte, bir öğrencinin belli bir üniteyi iyi öğrenebilmesi için bu öğrencinin öğrenilebilecek 

olan yeni üniteye açık olması, yani öğrenmeye karşı istek duyması gerekmektedir (Bloom, 

1998). 

 

En genel ifadesi ile Türk Dil Kurumu’na göre tutum, “Bireyin insanlar, olaylar ve cansız 

varlıklar karşısında takındığı davranış biçimi” olarak tanımlanmaktadır. Tutum kavramı 

birçok araştırmacı tarafından tanımlanmıştır. Örneğin, Turgut ve Baykul (2011), bir objeye 

karşı kişilerin verdiği olumlu veya olumsuz tepki eğilimi olarak nitelerken, Saka ve Kıyıcı’ya 

göre (2004) yaşantılar yoluyla kazanılan, bir süre devamlılık gösteren davranışların dayandığı 

psikolojik özellikler olup söz konusu eğilim duygusal bilişsel yargısal ve davranışsal 

bileşenlerden oluşmaktadır (Budak,2000). Davranışların oluşmasında tutum önemli bir yer 

tutmaktadır.            

 

Öğrencilerin eğitim hayatlarının her basamağında genellikle en çok çekindikleri dersin 

başında matematik gelir. Bu korkunun ortaya çıkmasında, öğrencinin ilköğretim yıllarından 

itibaren matematiğe yönelik tutumunun etkisi olduğu düşünülmektedir. Matematiğe yönelik 

tutuma eğitimde gösterilen önemi “Matematiğe yönelik olumlu tutum sahibi olmak, 

matematik yapabileceğine inanmak” cümlesiyle matematik öğretim programlarının 

hedeflerinde de görmek mümkündür (MEB,2013). Günümüzde herhangi bir alana yönelik 

olumlu tutum geliştirmek o alanda başarılı olmaktan daha önemli sayılmaktadır (Doğan, 

2004). Öğrencilerin matematik dersine olan tutumları matematik eğitiminde çok önemlidir 

(Nazlıçiçek ve Erktin 2002). Ayrıca, matematik dersindeki başarı seviyesi veya dersi 

sevmelerinde tutumlarının rolü büyüktür (Çoban,1989). Tutumlar başarıyı, başarı tutumları 

etkilemektedir (Aşkar,1986). Nitekim Başer ve Yavuz (2003) yapılan araştırmalarda tutum ile 

başarı arasında pozitif yönde ilişkiler bulunduğunu ortaya koymuşlardır. 
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Bu bağlamada matematiğe yönelik tutum ise “bireyin matematiği sevme yada sevmeme, 

matematiksel etkinliklerle uğraşma ya da onlardan kaçma eğilimi ile matematik dalında 

başarılı yada başarısız olacağı inancı ve matematiğin yararlı olup olmadığı inancının toplam 

bir ölçüsü olarak tanımlanmaktadır (Neale, 1969; Maqsud, 1998). Öğrencilerin bir bilim 

dalına yönelik tutumları, onların hedef davranışları kazanmalarında doğru orantılı bir ilişki 

vardır. Cebire yönelik tutumu; “bireyin; cebire, cebir konuları ile ilgili faaliyetlere, cebir dersi 

öğretmenlerine ve cebirin öğrenciler üzerindeki kişisel etkilerine yönelik düşünce, duygu ve 

davranışlarını içeren bir eğilim” olarak tanımlamak mümkündür. Öğrencilerin cebire ilişkin 

tutumları cebiri öğrenme ve öğretme sürecinde oldukça önemli bir role sahiptir. İlgili alan 

yazın incelendiğinde karşımıza çıkan çalışmaların bir kısmı matematik dersine yönelik tutum 

(Çağdaşer ve Işık, 2009; Gül ve Karataş, 2015; Kaya ve Keşan, 2017; , bir kısmı geometriye 

yönelik tutum (Bal, 2012; üzerine yoğunlaşmaltadır. Örneğin; Kaya ve Keşan (2017), “Çoklu 

Temsil Temelli Cebir Öğretimin Matematiğe Yönelik Tutuma Etkisi” adlı makalesinde 

bilgisayar yazılımıyla desteklenmiş çoklu temsil temelli cebir öğretimin yedinci sınıf 

öğrencilerinin matematiğe yönelik tutumlarına etkisini incelemek amacıyla deneysel bir 

çalışma yapmış sonuç olarak da deney grubu lehine anlamlı bir farklılık bulmuştur. Çağdaşer 

ve Işık’ın da (2009) “Yapısalcı Yaklaşımla Cebir Öğretiminin 6. Sınıf Öğrencilerinin 

Matematiğe Yönelik Tutumlarına Etkisi” isimli çalışmalarında yapısalcı yaklaşımla öğretimin 

6. sınıf öğrencilerinin matematiğe yönelik tutumlarındaki değişimini matematik dersindeki 

başarı düzeyine ve cinsiyete göre farklılık gösterip göstermediğini araştırmıştır. Araştırma 

sonucunda ise öğrencilerin matematiğe yönelik tutumlarının yapısalcı yaklaşımla öğretim 

sonrasında olumlu yönde değişim gösterdiği ve tutum ile cinsiyet arasında anlamlı bir farklılık 

olmadığı ortaya çıkmıştır. Bal (2012) ise “Öğretmen Adaylarının Geometrik Düşünme 

Düzeyleri ve Geometriye Yönelik Tutumları”, Gül ve Karataş (2015), “8. Sınıf Öğrencilerinin 

Dönüşüm Geometrisi Başarılarının Uzamsal Becerileri, Geometri Anlama Düzeyleri ve 

Matematiğe Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” adlı çalışmalar dikkat 

çekmektedir. 

 

Ancak cebire yönelik sınıflı sayıda çalışmaya vardrı (Bal ve Karacaoğlu, 2015; Karaca ve 

Yalçınkaya; 2018). Bal ve Karacaoğlu (2015), matematik dersi kapsamında cebir konusuna 

yönelik tutum ölçeği geliştirmek amacıyla yürüttüğü çalışmasında, “Olumlu tutum” ve 

“Olumsuz tutum” olmak üzere iki faktörde toplanan 25 maddelik 5’li likert tipi geçerli ve 

güvenilir bir ölçek elde etmiştir. Karaca ve Yalçınkaya (2018) ise, ortaokul öğrencilerinin 

matematik dersinde cebir öğrenme alanına yönelik tutumlarının ölçülebilmesi için geçerli ve 

güvenilir bir ölçek geliştirmiştir. 

 

Bu bağlamda mevcut araştırmalar irdelendiğinde, matematiğe ve geometriye yönelik 

tutumların incelendiği çalışmaların var olduğu cebire yönelik tutumun incelendiği çalışmanın 

sınırlı olduğu söylenebilir. Sonuç olarak, alan yazındaki birçok çalışma bulgusu cebir 

öğretimi ile öğrenimi konusunda  öğrencilerin öğrenme güçlüğü yaşadığını ortaya koymakla 
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birlikte cebire yönelik tutum ölçeğini etkileyen faktörlerin neler olduğunu gösteren çalışmaya 

ihtiyaç olduğu düşünülmektedir. Bu  çalışmanın ortaokul öğrencilerinin cebir öğrenme 

alanına karşı tutumlarının incelenip, gerekli olan alanlarda desteklenmesi ve hedef 

belirlemelerine yardımcı olunması için önemli olduğu düşünülmektedir. 

 

Bu bilgiler ışığında bu araştırmanın genel amacı; ortaokul öğrencilerinin cebire yönelik 

tutumlarını belirlemek ve farklı değişkenlere (cinsiyet, sınıf düzeyi ve akademik başarı) göre 

tutumlarını incelemektir. Bu temel amaca bağlı olarak; 

1) Ortaokul öğrencilerinin cebire yönelik tutumları nasıldır? 

2) Ortaokul öğrencilerinin cebire yönelik tutumları cinsiyete göre anlamlı bir şekilde 

farklılaşmakta mıdır?  

3) Ortaokul öğrencilerinin cebire yönelik tutumları sınıf düzeyine göre anlamlı bir 

şekilde farklılaşmakta mıdır? 

4) Ortaokul öğrencilerinin cebire yönelik tutumları akademik başarılarına göre anlamlı 

bir şekilde farklılaşmakta mıdır? sorularına da cevap aranmıştır. 

 

Yöntem 

Araştırma Modeli 

Araştırma tarama modelinde bir çalışmadır. Tarama modeli, geçmişte ya da halen var 

olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımıdır (Karasar, 

2013). 

 

Evren ve Örneklem 

 Araştırmanın örneklemini, 2017-2018 Eğitim Öğretim Bahar döneminde Adana ili 

merkez ilçelerine bağlı okullardan orta üst düzeyde öğrenim gören 239 öğrenci 

oluşturmaktadır. Bu öğrencilerin sınıf seviyesi 6. , 7. ve 8. sınıf şeklindedir. Örneklemde yer 

alan öğrencilerin sınıf seviyeleri, cinsiyet ve akademik başarılarına göre düzeyleri Tablo 1’de 

yer almaktadır.  

Tablo 1. Öğrencilerin Demografik Özelliklerine İlişkin Frekans Ve Yüzde Dağılımı 
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Verileri Toplama Aracı 

Veri toplama aracı olarak “Kişisel Bilgi Formu” ve öğrencilerin cebire yönelik tutumlarını 

belirlemek amacıyla Bal ve Karacaoğlu (2015) tarafından geliştirilen “Cebirsel Tutum Ölçeği” 

kullanılmıştır. Toplam 25 maddeden oluşan ölçek “olumlu tutum” ve “olumsuz tutum” alt 

boyutlarından oluşmaktadır. Ölçek, “tamamen katılıyorum, katılıyorum, 

kararsızım,katılmıyorum,kesinlikle katılmıyorum” şeklinde beş farklı şekilde işaretlenebilir. 

Ölçeğin tamamı için iç tutarlılık güvenirlik değeri 0.92, olumlu tutum alt boyutu için 0.93, ve 

olumsuz tutum alt boyutu için ise 0.80’dir. Bu da ölçümün yüksek derecede güvenilir 

olduğunu ortaya koymaktadır (Kalaycı, 2010).  

 

Verilerin Analizi 

Araştırmada, nicel verilerin analizi kapsamında betimsel istatistik, kay kare  analizleri 

yapılmıştır. Ayrıca, verilerin yorumlanmasında ise p=0,05 anlamlılık düzeyi kabul edilmiştir.   

 

Bulgular ve Yorumlar 

Bu bölümde araştırmanın belirlenen alt problemlerine ilişkin çözümlemeler sonucunda elde 

edilen bulgular ve bu bulgularla ilgili yorumlara yer verilmiştir. 

 

Birinci Problem Cümlesine İlişkin Bulgular 

Ortaokul öğrencilerinin cebire yönelik tutumlarının nasıl olduğu ile ilgili istatistik analiz 

sonuçları Tablo 2’de verilmiştir. 

 

Tablo 2. Ortaokul Öğrencilerinin Cebire Yönelik Tutum Alt Faktörleri Ve Toplam Puanlarına 

İlişkin Aritmetik Ortalama Ve Standart Sapma Dağılımı 

Cebire Yönelik Tutum Alt 

Faktörleri 

N X  Ss 

Olumlu Tutum Boyutu 239 3.07 .78 

Olumsuz Tutum Boyutu 239 3.05 .51 

Toplam 239 3.06 .36 

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin cebire yönelik olumlu (x̄=3,07) ve olumsuz (x̄ =3,03) 

tutumlarının aritmetik ortalamalarının birbirine yakın olduğu ve bu konuda “kararsız” 

oldukları oldukları görülmektedir. 

 

 İkinci Problem Cümlesine İlişkin Bulgular 

Ortaokul öğrencilerinin cebire yönelik tutumlarının cinsiyete göre farklılaşıp 

farklılaşmadığına ilişkin istatistik analiz sonuçları Tablo 3’de verilmiştir. 
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 Tablo 3. Ortaokul Öğrencilerinin Cebire Yönelik Tutumlarının Cinsiyete Göre Dağılımı 

 

Tablo 3’de öğrencilerin cebire yönelik tutumlarında cinsiyet değişkenine göre anlamlı 

bir farklılık olup olmadığına ilişkin yapılan t testi ve sonuçları görülmektedir. Elde edilen 

sonuçlara göre olumlu tutum alt boyutunda kız öğrencilerin ortalaması x̄= 3,10 ve erkeklerin 

ortalaması x̄ = 3,03 iken olumsuz tutum alt boyutunda ise kız öğrencilerin ortalaması x̄ = 3,01 

ve erkeklerin ortalaması x̄ = 3,09’dur. Bu sonuca dayanılarak; cebire ilişkin tutumu oluşturan 

etmenlerin kız ve erkek öğrencilerde aynı etkiye sahip olduğu, cinsiyet ayrımı olmaksızın 

bütün öğrencilerin cebire ilişkin benzer yaklaşımlarda/tutumlarda oldukları söylenebilir. 

 

Üçüncü Problem Cümlesine İlişkin Bulgular 

Ortaokul öğrencilerinin cebire yönelik tutum puanlarının sınıf düzeyine göre değişimini 

görebilmek için uygulanan testin sonuçlarına ait Tablo 4 aşağıda verilmiştir. 

Tablo 4. Ortaokul Öğrencilerinin Cebire Yönelik Tutumlarının Sınıf Düzeyine Göre 

Dağılımı 

 

Tablo 4 incelendiğinde “Olumlu Tutum” alt boyutunda 6.sınıflarda 7. Ve 8. Sınıflara 

göre, “Olumsuz Tutum” alt boyutunda ise 8. sınıflarda 6. sınıflara göre   anlamlı farklılık 

olduğu görülmektedir. Bu durum, cebir öğrenme alanının sınıf düzeyine göre karmaşık bir 

yapıya bürünmesi  ile açıklanabilir. 

 

Dördüncü Problem Cümlesine İlişkin Bulgular 

Ortaokul öğrencilerinin  cebire yönelik tutumlarının öğrencilerin akademik başarılarına göre 

değişimini görebilmek için uygulanan testin sonuçlarına ait tablo aşağıda verilmiştir. 
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Tablo 4. Ortaokul Öğrencilerinin Cebire Yönelik Tutumlarının Akademik Başarılarına Göre 

Dağılımı 

 

Tablo 4’ e bakıldığında, öğrencilerin olumlu ve toplam tutum puanlarında pekiyi not 

alanların başarısız ve geçer not alanlara göre pekiyi notu olanların lehine anlamlı farklılık 

bulunmuştur. Başarı ile tutum arasında pozitif ilişki olduğu çıkarımında bulunulabilir. Elde 

edilen bulgulardan hareketle, düşük not alan öğrencilerin yüksek not alan öğrencilere göre 

daha olumsuz bir tutum içerisinde oldukları söylenebilir. 

Akademik başarı açısından öğrencilerin cebire yönelik olumlu tutumları olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. 

Matematik dersindeki başarı düzeylerine göre cebire yönelik tutumun incelenmesi 

sonucunda düşük ve yüksek başarılı öğrencilerin tutumları arasında yüksek başarılı 

öğrencilerin lehine anlamlı bir fark olması beklenen bir sonuçtur.  

 

Sonuç ve Öneriler 

Bu çalışmada ortaokul öğrencilerini cebir öğrenme alanına ilişkin tutum puanları belirlenerek 

cinsiyet, sınıf düzeyi ve akademik başarılarına göre incelenmiştir. Araştırmanın amaçları 

doğrultusunda şu sonuçlara ulaşılmıştır: 

 

-Öğrencilerin cebire yönelik tutumlarının orta düzeyde olduğu ortaya çıkmıştır. 

-Cinsiyet açısından öğrencilerin cebire yönelik tutumları arasında anlamlı bir fark olmadığı 

sonucuna ulaşılmıştır. Bu bulgu, literatürde benzerlik göstermektedir. yaptığı çalışma ile 

paralellik göstermektedir. (Akay ve Boz, 2011; Yücel ve Koç, 2011) yanı sıra; matematiğe 

ilişkin tutumların cinsiyetlere göre değişkenlik gösterdiğini ortaya koyan çalışmalar da 

(Meehan, 2007; Sezgin, 2013; Uysal, 2007) vardır. Bu sonuçlardan yola çıkarak; öğrencilerin 

tutumlarıyla cinsiyet değişkeni arasındaki ilişkileri inceleyen çalışmaların net bir sonucu 

ortaya koymadığı söylenebilir.  

-Akademik başarı açısından öğrencilerin cebire yönelik olumlu tutumları olduğu görülmüştür. 

Matematiğe ilişkin tutumlar üzerinde akademik başarının etkili olduğunu ortaya koyan 

çalışmalar da vardır (Johnson, 2000; Katrancı, 2009).  

AL FARABI 6th INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES 
ADANA, TURKEY

P. 98



-Sınıf düzeyi açısından altıncı sınıf öğrencilerinin diğer sınıf düzeylerine göre cebire yönelik 

olumlu tutumlarının olduğu ancak sekizinci sınıf öğrencilerinin ise cebirle ilgili olumsuz 

tutumları olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Matematiğe yönelik olumlu tutum içerisinde olan bir 

öğrencinin, olumsuz tutuma sahip olan bir öğrenciden daha fazla başarılı olacağı 

öngörülmektedir (Reyes, 1984; Ma, 1997).  

 

Araştırmanın amaçları doğrultusunda öğrencilere uygulanan tutum ölçeğinden elde edilen 

bulguların analiz edilmesinin ardından şu önerilerde bulunulabilir: 

(i) Cebirsel tutum ölçeğinin farklı bileşenlerle ilişkisini inceleyen çalışmalar yapılabilir. 

(ii) Araştırma farklı sosyo ekonomik düzeye sahip okullarda yapılabilir. 

(iii) Araştırmada 6. sınıf öğrencilerinin cebire yönelik olumlu tutum olduğu ancak 8. sınıf 

öğrencilerinin cebire yönelik olumsuz tutumlarının olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu 

durumun nedenleri araştırılabilir. 
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İNCƏSƏNƏT İZLƏRİ 

TRACES OF ART ON THE MATERIAL AND CULTURAL SAMPLES DISCOVERED IN THE 

KESHIKCHIDAG 

Musa MURSAQULİYEV 

“Keşikçidağ” Dövlət tarix-mədəniyyət qoruğunun direktoru, 

Azərbaycan Respublikası, Ağstafa şəhəri, 

Director of the “Keshikchidag” State historical and cultural reserve, 

Azerbaijan,Aghstafa district, 

 

 

ÖZET (ABSTRACT) 

Azərbaycan coğrafi baxımdan Avropa və Asiya qitələrinin sərhədində yerləşir. Ölkəmiz  zəngin 

tarixinə, coğrafi-siyasi mövqeyinə görə dünyanın ən zəngin bölgələrindən biridir.  Belə 

ərazilərdən biri də Ağstafa rayonunun mərkəzindən 75 km məsafədə, dəniz səviyyəsindən 750-

950 metr hündürlükdə, Gürcüstan Respublikası ilə sərhəddə yerləşən Keşikçidağ mağaralar 

kompleksidir. Bu ərazidə tapılan maddi-mədəniyyət nümunələrinin yaşı daş dövrünə qədər gedib 

çatır. Aparılan tədqiqatlar göstərir ki, bu ərazidə yaşayışın izləri daş dövrünə təsadüf edir.    

Keşikçidağ mağaralar kompleksində bir sıra mədəni tədqiqatlar aparılmışdır. Tarix elmləri 

doktoru, professor Arif Məmmədov öz məqalələrində qeyd edir ki, Keşikçidağın dulus qablarının  

üzərindəki  təsvirlər əsasən insan, heyvan, ilan, quş rəsmlərindən, əkinçilik, ovçuluq,  bağçılıq və 

maldarlıqla bağlı səhnələrdən, qabların üzərindəki işarə və damğalardan ibarətdir. Orta əsrlərə 

aid boz və qəhvəyi rəngli cilalı instruksiyalı gil qablar zövqlə, gözəl bədii tərtibatla 

hazırlanmışdır. Qabların üzərindəki təsvirlərin bir çoxu hələ tunc dövründən başlayaraq 

Azərbaycanda yayılmış qayaüstü təsvirlərlə uyğunluq təşkil edir və onların davamı sayılır. 

    Tarixi minilliklərə qədər gedib çatan əcdadlarımız qədim zamanlarda Aya, Günəşə, müxtəlif 

ağac və heyvanlara etiqad göstərmişlər. Bu inanclar bir daha Keşikçidağ mağaralar kompleksinin 

qədim yaşayış məskənlərindən biri olduğunu sübut edir. Təbii sığınacaqların qarşısında 

müqəddəs ağaclar bitir və gur həyatın izləri indi də müşahidə olunur. Zaman ötdükcə bu 

torpaqlar  bütpərəstlərlə yanaşı oda sitayiş edən atəşpərəstlərin əsas mərkəzlərindən olmuşdur. 

Xristianlığın yayılması ilə Keşikçidağ mağara-məbədlərində yaşayış yenidən inkişaf dövrünü 

yaşamışdır. Ceyrançöl mağaralarındakı memarlıq izlərinin qədim tarixi dövrlərə aid qatları var. 

Belə ki, Qafqaz Albaniyasındakı  rahiblər öz dinlərini və dünyagörüşlərini hifz etmək üçün bu 

mağaralarda özlərinə məskən salmışlar. Mağaraların divarlarında əks olunan divar naxışları bu 

ərazilərdə mədəniyyətin necə inkişaf etdiyinin bariz nümunəsidir. Bizə çatan divar naxışları 

burada yaşayan  alban və türklər tərəfindən yaradılmışdır. Mağaralar  kompleksində aparılan 

arxeoloji-epiqrafik tədqiqatlar zamanı əldə edilən materiallar burada tapılmış mədəni təbəqənin 

“ikilaylı” olduğunu sübut edir. Bu da abidənin Alban  yadigarı  olduğunu bir daha təsdiqləyir.       

Keşikçidağ mağaralar  kompleksi  ərazisində qədim albanlar qalalar,  müşahidə qüllələri, 

məbədlər, yardımçı tikililər yaradıb, bizə miras qoymuşlar. Keçmişdən yadigar qalan bu maddi-

mədəniyyət abidələrimizi qoruyub gələcək nəsillərə mədəni irs kimi çatdırmaq bizim əsas 

vəzifəmizdir.     

  Anahtar kelimeler (Keywords): mədəniyyət nümunələri, incəsənət, dulus qablar (cultural 

samples, art, pottery containers).  
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     Ölkəmizdə incəsənətin ibtidai mənşəyi Azıx inşaları ilə başlayıb, Mezolit dövründə Qobustan 

sakinlərinin qayaüstü təsvirləri ilə davam etdirilsə də, Orta əsrlərdə özünün yüksək inkişaf 

dövrünü yaşamışdır. O dövrün nümunələrində Azərbaycanın təbii zənginlikləri, heyvanat aləmi, 

ayrı-ayrı mərasimlərlə bağlı inamları, dünyagörüşlərini əks etdirən rəngarəng süjetli təsvirlər əks 

olunmuşdur.  

   Orta əsrlərin ilk mərhələsindən başlayaraq, Azərbaycanda Sasani, Bizans, Ərəb xilafəti və s. 

dövlətlərin işğalları, İslam dininin qəbulu ilə bağlı məişətdə baş verən dəyişikliklər incəsənət 

abidələrində təcəssüm etmişdir. O dövr dulusçuluq sənətinin inkişaf mərhələlərini gil qabları 

üzərindəki bəzək və ornamentlərdə izləmək mümkündür. Əsasən cızma, döymə üsulları ilə həkk 

olunan bu təsvirlərdə insanların həyat və fəaliyyəti əks olunmuşdur.  

   Keşikçidağın dulus qabları üzərindəki təsvirlər əsasən insan, heyvan, ilan, quş rəsmlərindən, 

əkinçilik, ovçuluq, bağçılıq və maldarlıqla bağlı səhnələrdən, qabların üzərindəki işarə və 

damğalardan ibarətdir. Bu rəsmlər həmin dövrdə yaşamış insanların təsərrüfat həyatını, dini 

inamlarını, dünyagörüşünü, mədəniyyətin və incəsənətin inkişaf dinamikasını göstərir. Orta 

əsrlərə aid boz və qəhvəyi rəngli cilalı və inkrustasiyalı gil qablar zövqlə, gözəl bədii tərtibatda 

hazırlanmışdır. Dulus məmulatları üzərində bölgənin təbii-coğrafi şəraitini əks etdirən maral, 

gur, öküz, keçi, canavar, təkər və astronomik təsvirlər daha çoxdur.  

   Keşikçidağda tapılmış cam tipli qabın içərisində maralı qovan pələng və ətrafında keçi rəsmləri 

həkk edilmişdir. Orta əsr qablarının əksəriyyəti içəri tərəfdən yaşıl, göy, ağ və qarışıq rənglərdən 

alınmış boyalarla örtülmüşdür. Qablar üzərindəki təsvirlərin bir çoxu hələ Tunc dövründən 

başlayaraq, Azərbaycanda yayılmış qayaüstü təsvirlərlə uyğunluq təşkil edir və onların davamı 

sayılır. Belə ki, keçi, şir təsvirlərinə e.ə. IV-III minilliklərdən, maral və quş rəsmlərinə e.ə. III-II 

minilliklərdən rast gəlinsə də, Orta əsrlər dulus qabları üzərində də onların təkmilləşmiş 

formaları əksini tapmışdır. Təsvirlərdəki rənglər həm də insanların dini ideoloji baxışlarını əks 

etdirir.  

   Keşikçidağdan tapılmış əsasən cızma üsulu ilə həkk olunmuş və qarşı-qarşıya əks etdirilmiş 

keçi rəsmləri diqqəti cəlb edir. Onlar kiçik ölçüdə yandan təsvir olunmuşlar. Bəzi keçilərin 

buynuzları ellips şəkildə bədəninin arxa hissəsinə doğru uzanmış, bəzilərinin buynuzları 

dalğavarı şəkildə təsvir olunaraq ucları qabaq istiqamətdə çevrilmişdir. Bu da onu göstərir ki, 

keçi Keşikçidağ sakinlərini ət, süd kimi zəruri ərzaq məhsulları ilə təmin edirmiş, onun 

dərisindən məişətdə istifadə olunduğu kimi, tükündən də dulus qablar və təndir hazırlanmasında 

istifadə olunmuşdur. Qablardan birinin üzərindəki səhnədə keçilər sürü halında, digərində isə 

müxtəlif istiqamətlərdə dayanmış şəkildə təsvir olunmuşlar. Keşikçidağ ərazisində tapılmış XIV-

XV əsrlərə aid boşqab tipli qabın içərisində dəvə rəsmi vardır. O, uzun bədənli, uzunayaqlı və 

qoşa hürgüclü formada təsvir edilmişdir. Dəvənin ayaqları düz nazik xətlə, boynu isə qalın xətlə 

təsvir edilmişdir. Orta əsr qablarının üzərindəki bəzi rəsmlərdə insanların həyat tərzi ilə əlaqəli 

təbiət qüvvələri, səma cisimləri simvolik işarələrlə verilmişdir. Dulus qablarda birinin üzərindəki 

təsvirdə qoyun və canavar üz-üzə dayanmışdır ki, bu da qədim inamlarımızdan biri olan qurd 

ağzı bağlama ovsunu ilə əlaqəlidir. Maldar əhali arasında itən heyvanların gecədən səhərə 

salamat çıxması üçün bu cür ovsunlardan istifadə olunurdu. Adətən hava qaralanadək bıçağın 

ağzına ip qoyulur və bağlanılırdı. Belə hesab edilirdi ki, əgər qurd gecə həmin heyvana rast gəlsə 

də, ona toxunmayacaq. Dulus qablar üzərindəki it, uzunqulaq, dəqiq bilinməyən digər heyvan 

rəsmləri kimi təsvirlər bədii yaradıcılıq baxımından seçilir. İt hələ ibtidai dövrdən başlayaraq 

insanların həyatı ilə sıx bağlı olduğundan qabın üzərindəki təsvirdə canlı şəkildə verilmiş və real 

vəziyyəti əks etdirmişdir. Dulus qabları üzərindəki təsvirlərin bəziləri həndəsi formalı motivlərlə 

ifadə olunmuşdur. Bu cür bəzək nümunələri hələ Tunc dövründən başlayaraq Orta əsrlər 

dövründə də davam etmişdir. Belə elementlər memarlıqda, metalişləmə, toxuculuq kimi sənət 

sahələrində, həmçinin xalçaçılığın bədii tərtibatında Qazax-Ağstafa bölgəsində bu gün də davam 

etdirilir.  
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   Keşikçidağdan aşkar olunmuş dulus məmulatları üzərindəki bəzək növləri, rəsmlər Gəncə-

Qazax bölgəsinin Orta əsrlər materialları üçün eyniyyət təşkil edir. Bu cür təsvirlərin Tunc və 

Antik dövr materiallarında aşkarlanması maddi mədəniyyətdə ənənəviliyi, varisliyi və bu 

ərazilərin xalqımıza məxsus daimi yaşayış yerləri olduğunu təsdiq edir. Bu ərazidə tapılan 

maddi-mədəniyyət nümunələrinin yaşı daş dövrünə qədər gedib çatır. Aparılan tədqiqatlar 

göstərir ki, bu torpaqlarda yaşayışın daha da dirçəlməsi eradan əvvələ  təsadüf edir. Bunu ərazidə 

yerləşən çoxlu sayda kurqan, katokomba və  qutu qəbirlərin olması bir daha sübut edir. Tarixi 

minilliklərə qədər gedib çatan əcdadlarımız qədim zamanlarda Aya, Günəşə, müxtəlif ağac və 

heyvanlara etiqad göstərmişlər. Bu inanclar-kultlar bir daha Keşikçidağ mağaralar kompleksinin 

ərazisinin qədim yaşayış məskənlərindən biri olduğunu sübut edir. Belə inanc yerlərindən biri də 

qoruq ərazisində yerləşən Qüdrət bulağıdır. Qüdrət bulağı “Qaltan bulağı”nın indiki adıdır, İlham 

Əliyev yüksəkliyinin gündoğan səmtində yerləşir. Kolluq dərədən axan, ləzzətli suyu olan bu 

bulaq yerli əhali tərəfindən inanclı hesab olunur. Təbii sığınacaqların qarşısında müqəddəs 

ağaclar  bitir və gur həyatın izləri indi də müşahidə olunur. 

     Mağara hücrələrin döşəməsində, divarlarında qumdaşını çapmaq və dərinləşdirmək yolu ilə 

açılmış, üzəri lay daşla örtülü məzar tipi sərdabələr bu məbədi idarə etmiş din adamlarının dəfn 

olunduqları yer xüsusi maraq doğurur. Yerləşgələrdən birinin girişini qaya süxurunun özündən 

yonulmuş sütunlar bəzəyir. Bu yerləşgənin mağara-məbədin sövməsi (kiçik kilsə) funksiyası 

daşıdığını açıq görünür.  

     Zaman ötdükcə bu torpaqlar  bütpərəstlərlə yanaşı oda sitayiş edən atəşpərəstlərin əsas 

mərkəzlərindən olmuşdur. Xristianlığın yayılması ilə Keşikçidağ mağara-məbədlərində həyat 

yenidən inkişaf dövrünü yaşamışdır. Ceyrançöl mağaralarındakı rəsmlərin tarixi dövrlərə aid 

qatları var. Belə ki, Qafqaz Albaniyasından köç edən rahiblər öz dinlərini və dünyagörüşlərini 

hifz etmək üçün bu mağaralarda özlərinə məskən salmışlar. O dövr insanlarının inanclarında 

təbii yüksəklikdə, açıq sahədə, bürclərdə, qüllələrdə, qaya üstündə ibadət üstün bilinirdi. Onları 

rahibliyə, tərki-dünyalığa təşviq edir, bunu tanrıya qovuşmağın özəl, daha  gərgin yolu sayırdılar. 

VII-VIII əsrlərdə İslam dininin Azərbaycanda yayılması ilə əlaqədar bu mağara-məbədlər 

albanların özlərini və dinlərini  məhv olmaqdan qorumaq üçün sığınacaq rolunu oynamışdır. 

Bizə çatan divar naxışları albanlar və türklər tərəfindən yaradılmışdır. Mağaralar  kompleksində 

aparılan arxeoloji-epiqrafik tədqiqatlar zamanı əldə edilən materiallar burada tapılmış mədəni 

təbəqənin “ikilaylı” olduğunu sübut edir. Bu da abidənin Alban  yadigarı  olduğunu bir daha 

təsdiqləyir. 

          Tarix elmləri doktoru, professor Arif Məmmədov öz məqalələrində qeyd edir ki, 

Keşikçidağın dulus qabları üzərindəki təsvirlər əsasən, insan, heyvan, ilan, quş rəsmlərindən, 

əkinçilik, ovçuluq, bağçılıq və maldarlıqla bağlı səhnələrdən, qabların üzərindəki işarə və 

damğalardan ibarətdir. Bu rəsmlər həmin dövrdə yaşamış insanların təsərrüfat  həyatının, dini 

inanclarının, dünyagörüşünün, mədəniyyətinin və incəsənətininin  inkişaf dinamikasını göstərir. 

Orta əsrlərə aid boz və qəhvəyi rəngli cilalı instruksiyalı gil qablar zövqlə, gözəl bədii tərtibatla 

hazırlanmışdır. Dulus məmulatları üzərində bölgənin təbii coğrafi həyat  şəraitini əks etdirən 

maral, gur, öküz, keçi, canavar, təkər və astronomik təsvirlər daha çoxdur. Keşikçidağ mağaralar 

kompleksində tapılmış cam tipli qabın içərisində maral, qaban, pələng və ətrafında keçi rəsmləri 

həkk edilmişdir. Orta əsr qablarının əksəriyyəti içəri tərəfdən yaşıl,  göy, ağ və qarışıq rənglərdən 

alınmış boyalarla örtülmüşdür. Qabların üzərindəki təsvirlərin bir çoxu hələ Tunc dövründən 

başlayaraq Azərbaycanda yayılmış qayaüstü təsvirlərlə uyğunluq təşkil edir və onların davamı 

sayılır. Belə ki, keçi, şir təsvirlərinə bizim e.ə IV-III minilliklərdən  rast gəlinsə də, Orta əsrlərin 

dulus qabları üzərində də onların təkmilləşmiş formaları öz əksini tapmışdır. Təsvirlərdəki 

rənglər həm də insanların dini ideoloji baxışlarını əks etdirir.  Keşikçidağdan tapılmış əsasən 

cızma üsulu ilə həkk olunmuş və qarşı-qarşıya əks etdirilmiş keçi rəsmləri diqqəti cəlb edir. 

Onlar kiçik ölçüdə yandan təsvir olunmuşlar. Bəzi keçilərin buynuzları ellips şəkildə bədəninin 
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arxa hissəsinə doğru uzanmış, bəzilərinin buynuzları dalğavari şəkildə təsvir olunaraq ucları 

qabaq istiqamətinə çevrilmişdir. Bu da onu göstərir ki, keçi Keşikçidağ sakinlərini ət, süd kimi 

zəruri ərzaq məhsulları ilə təmin edirmiş, onun dərisindən məişətdə istifadə olunduğu kimi, 

tükündən də dulus qablarının və təndirin hazırlanmasında istifadə olunmuşdur. Qablardan birinin 

üzərindəki səhnədə keçilər sürü halında, digərində isə müxtəlif istiqamətlərdə dayanmış şəkildə 

təsvir olunmuşlar. Keşikçidağ ərazisindən tapılmış XIV-XV əsrlərə aid boşqab tipli qabın 

içərisində dəvə  rəsmi vardır. O, uzun bədənli, uzunayaqlı və qoşa hürgüclü formada təsvir 

edilmişdir. Dəvənin ayaqları düz nazik xətlə, boynu isə qalın xətlə təsvir edilmişdir. Dulus 

qablardan birinin təsvirində qoyun və canavar üz-üzə dayanmışdır ki, bu da qədim 

inamlarımızdan biri olan qurd ağzı bağlama ovsunu ilə əlaqəlidir. Maldar əhali arasında itən 

heyvanların gecədən səhərə salamat çıxması üçün bu cür ovsunlardan istifadə olunurdu. Adətən 

hava qaralanadək bıçağın ağzına ip qoyulur və bağlanırdı. Belə hesab edilirdi ki, əgər qurd gecə 

həmin heyvana rast gəlsə də, ona toxunmayacaq. Dulus qabları üzərindəki it, uzunqulaq, dəqiq 

bilinməyən digər heyvan rəsmləri kimi təsvirlər, bədii yaradıcılıq baxımından seçilir. İt hələ 

ibtidai dövrdən başlayaraq insanların həyatı ilə sıx bağlı olduğundan qabın üzərindəki təsvirdə 

canlı şəkildə verilmiş və real vəziyyəti əks etdirilmişdir. 

    Keşikçidağ mağaralar  kompleksi  ərazisində qədim albanlar qalalar,  müşahidə qüllələri,  

məbədlər, yardımçı tikililər yaradıb bizə miras qoymuşlar. Babalarımızdan yadigar qalan bu 

maddi-mədəniyyət abidələrimizi qoruyub gələcək nəsillərə mədəni irs kimi çatdırmaq bizim əsas 

vəzifəmizdir. 
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TEKNOLOJİLERİN KABULÜ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AKILLI SAATLERE 

YÖNELİK TUTUMU VE SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA* 

TECHNOLOGY ACCEPTANCE: A STUDY ON UNIVERSITY STUDENTS’ ATTITUDES 

TOWARDS AND INTENTION TO BUY SMART WATCHES* 

Deniz ZEREN 

Çukurova Üniversitesi 

Nilüfer GOKDAGLI 

İstinye Üniversitesi 

Özet 

Teknolojideki ve tüketici tutum, niyet ve davranışlarındaki hızlı değişim dolayısıyla yeni 

teknolojilerin kabulü pazarlama yazınında oldukça büyük bir ilgi görmektedir. Son zamanlarda 

akıllı gözlükler, bileklikler ve akıllı saatler gibi giyilebilir teknolojiler pazarda önemli ölçüde 

dikkat çekmektedir. Bu giyilebilir araç gereçlerin en popüleri akıllı saatlerdir. Akıllı saat pazarı 

2014 yılından bu yana %200 artış göstermiştir (ccsinsight.com, 2019). Bununla birlikte Statista 

(2019) tarafından yapılan bir araştırmaya göre, 2019 yılından 2022 yılına kadar, giyilebilir 

cihazların dünya çapında dağıtımının iki katına çıkacağı beklenmektedir. Akıllı saatler, 

kullanıcılarının Wi-Fi ağlarına ve diğer cihazlara bağlanmasına, sensörleri aracılığıyla kalp atışı 

veya atılan adım gibi kişisel bilgileri toplamasına imkân veren çok amaçlı araç gereçlerdir. Bu 

çalışmanın amacı, akıllı saatlerin üniversite öğrencileri tarafından kabulünde etkili faktörleri 

anlamaktır. Bu amaçla Teknoloji Kabul Modeli adapte edilmiştir. 386 üniversite öğrencisinden, 

önceden yapılandırılmış anket formu aracılığıyla kağıt, kalem dağıtılarak veri toplanmıştır. 

Hipotezlerin test edilmesinde regresyon analizinden yararlanılmıştır. Ampirik bulgular algılanan 

yarar, algılanan kullanım kolaylığı, algılanan eğlence, sübjektif norm ve akran etkisinin 

üniversite öğrencilerinin akıllı saatlere yönelik tutumu üzerinde olumlu yönde ve istatistiksel 

olarak anlamlı bir etkisi olduğunu göstermektedir. Ayrıca, bulgular; algılanan yarar, algılanan 

kullanım kolaylığı, algılanan eğlence, sübjektif norm ve akran etkisinin üniversite öğrencilerinin 

akıllı saatlere yönelik satın alma niyeti üzerinde olumlu yönde ve istatistiksel olarak anlamlı bir 

etkisi olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, üniversite öğrencilerinin akıllı saate yönelik 

tutumlarının satın alma niyeti üzerinde istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönlü bir etkisi 

olduğu da bulgular arasındadır. Buna karşılık, bulgulara göre ne algılanan performans riskinin ne 

de algılanan finansal riskin üniversite öğrencilerinin akıllı saatlere yönelik tutum veya satın alma 

niyeti üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi olduğu görülmüştür. Sonuçlar teori, 

tüketiciler ve yöneticiler perspektifinden tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Teknoloji Kabulü, Üniversite Öğrencileri, Akıllı Saat 
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Abstract 

New technology acceptance has gained a certain amount of interest in marketing literature since 

the technology and consumer attitudes, intentions and behavior towards these innovations rapidly 

change. Recently, wearable technologies such as smart glasses, wrist bands and smart watches 

receive considerable attention in the market place. The most popular of all these wearable gadgets 

are smart watches. The smart watch market has increased 200% since 2014 (ccsinsight.com, 

2019). In addition to this, according to the research conducted by Statista (2019), the worldwide 

distribution of wearable device is expected to be doubled from 2019 to 2022. Smart watches are 

multipurpose gadgets which enable users to connect Wi-Fi and other devices, and to collect 

personal data like heart beats, number of steps through sensors. The purpose of this study is to 

understand the factors effecting smart watch acceptance among university students. With this 

purpose Technology Acceptance Model was adapted. A total sample of 386 university students 

were surveyed using a pre-structured paper and pencil questionnaire. Regression analysis was 

used to test hypotheses. Empirical findings reveal that perceived usefulness, perceived ease of 

use, perceived fun, subjective norm and peer effect have a statistically significant positive effect 

on university students’ attitudes towards smart watches. Also, findings indicate that perceived 

usefulness, perceived ease of use, perceived fun, subjective norm and peer effect have a 

statistically significant effect on university students’ intention to purchase smart watches. Finally, 

findings showed that university students’ attitude towards smart watches has a statistically 

significant positive effect on their intention to purchase smart watches. Nevertheless, neither 

perceived performance risk nor perceived financial risk has a statistically significant effect on 

university students’ attitudes or intentions to purchase towards smart watches. Results are 

discussed through theory, consumer centric, and managerial perspectives.  

Keywords: Technology Acceptance, University Students, Smart Watch 

 

*Bu çalışma Çukurova Üniversitesi Bireysel Araştırma Projeleri SBA-2018-9989 nolu projesi ile 

desteklenmiştir. Yazarlar ÇÜ BAP Birimine teşekkürü bir borç bilirler. 
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Giriş 

Teknolojideki gelişmeler, kısa süre öncesine kadar fütüristik gibi görünen pek çok teknolojik 

gelişimi tüketicilerin gündelik hayatlarının bir parçası haline getirmektedir. Akıllı saatler, spor 

takip cihazları ve akıllı gözlükler gibi giyilebilir teknolojiler dünyada çoğu tüketici pazarında 

hala giriş aşamasındadır. Statista (2019) verilerine göre, dünyada giyilebilir cihaz pazarının 

büyüklüğü 26.3 milyar dolardır. Giyilebilir cihazların dünyadaki kullanım oranı üç yılda ikiye 

katlanarak 2016’da satış rakamları 325 milyonken, 2019 yılında 711 milyona çıkmıştır. Bu 

cihazların 2022’de sayısının 1 milyara çıkacağı tahmin edilmektedir. Geçen yıl ülkemizde 31 

milyon dolarlık bir pazara denk gelen, 141 bin adet akıllı saat satılmıştır. Akıllı saat pazarının, 

2020 yılında %12 büyüme ile 35 milyon dolara çıkması beklenmektedir (Samsung Elektronik 

Türkiye, 2019). 

Teknolojideki gelişmeler, internet kullanarak veri toplayan ve işleyen cihazların tüketicilerin 

üzerlerinde taşıyabildikleri giyilebilir formlarda kullanımını mümkün hale getirmiştir. Giyilebilir 

teknolojiler; internet aracılığıyla tüketicilere ait özellikleri veya değişimleri izlemeyi, depolamayı 

ve sosyal medyada paylaşmayı mümkün hale getirmektedir. Tablo 1 giyilebilir teknolojilerin 

çeşitlerine yer vermektedir. Sağlıktan spora, iş hayatından askeri savunmaya kadar farklı 

perspektiflerden sorunlara çözüm öneren bu yeni teknolojilerin tüketiciler tarafından kabulünü 

anlamak işletmelerin tüketicileri daha iyi tanıyarak istek ve ihtiyaçlarını anlamasına ve bunlarla 

uyumlu yeni ürünler veya kullanım alanları önererek değer tekliflerini geliştirmelerine imkan 

sağlar.  

Tablo 1. Giyilebilir Teknoloji Çeşitleri 

Kategori Sunulan Ürünler 

Eğlendirici 

Bilgilendirme 

Akıllı gözlükler 

Akıllı saatler 

Bluetooth kulaklık 

Sanal gerçeklik 

gözlükleri 

Sanal gösterge paneli  

Fitness ve 

Zindelik 

Akıllı kıyafetler 

Aktivite göstergeleri 

Pedometreler  

Akıllı gözlükler 

Akıllı saatler  

Fitness ve kalp atış hızı 

ölçüm monitörleri 

Uyku sensörleri 

Duygu monitörü 

Askeri ve 

Endüstriyel 

Akıllı kıyafetler 

Sanal gösterge paneli  

Ele takılan terminaller 

Akıllı gözlükler 

Sağlık ve 

Medikal 

Biyometrik monitörler 

Akıllı kıyafetler 

Kimyasal monitörler 

Akıllı saatler 

İlaç taşıyıcı ürünler 

Akıllı gözlükler 

İşitme cihazları 

Kalp ritmi düzenleyiciler 

AL FARABI 6th INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES 
ADANA, TURKEY

P. 108



Kaynak: http://scet.berkeley.edu/wp-content/uploads/Smart-Clothing-Market-Analysis-Report.pdf, Erişim 

Tarihi: 10.05.2017 

İşletmelerin yeni teknolojilerin kabulünü anlama çabası akademik literatürdeki çalışmalara da 

ilham kaynağı olmuştur. Bu bağlamda tüketicilerin teknoloji kabulünü etkileyen faktörleri 

belirleyebilmek için araştırmalar yapılmış ve modeller geliştirilmiştir. Teknoloji Kabul Modeli 

(TKM), bu modeller arasında en yaygın kullanılanlardan biridir. Modelde temel amaç dış 

etkenlerin inançlar, tutumlar ve niyetler üzerindeki etkisini izlemek için bir temel oluşturmaktır.  

Bu çalışma, piyasada hala giriş aşamasında olan akıllı saatlere yönelik üniversite öğrencilerinin 

tutumunu ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Böylece, tüketicilerin akıllı saate karşı 

tutumlarının ve akıllı saat satın alma niyetleri üzerindeki etkisini anlamayı sağlamada yardımcı 

olabilecektir. Bu amaçla İstinye Üniversitesi İİSBF’nin 386 üniversite öğrencisinden yüz yüze 

anket yoluyla elde edilen veriler güvenilirlik ve regresyon analizine tabi tutulmuştur.   

 

Teorik Çerçeve 

Giyilebilir teknolojiler bir kıyafetin parçası olarak veya bir aksesuar olarak insan vücuduna 

giyilebilecek şekilde tasarlanan ve verileri izleyebilmek için sensörlere sahip olan cihazlardır 

(Nasır ve Yurder, 2015). Akıllı saatler, spor takip cihazları ve akıllı gözlükler gibi giyilebilir 

teknolojiler dünyada çoğu tüketici pazarında hala giriş aşamasındadır (Dehghani, 2016). 

Giyilebilir cihaz türlerinden biri olan akıllı saatler, dünya genelinde yaygın olarak satın alınmaya 

ve kullanılmaya başlamıştır (Chuah vd., 2016). Akıllı saat pazarının 2015’de 20 milyon civarında 

olan yıllık toplam sevkiyat sayısı, günümüzde 50 milyon civarındadır (Statista, 2019). Akıllı saat 

pazarındaki bu artış işletmeler tarafından dikkat çekmektedir.  

Davis tarafından 1989 yılında teknolojik cihazları kullanma niyetini etkileyen faktörleri ortaya 

çıkarmak için «Teknoloji kabul modeli» geliştirilmiştir. Buna göre bu faktörler; algılanan yarar, 

algılanan kullanım kolaylığı ve teknolojiyi benimsemeye olan tutumdur. Algılanan yarar, bir 

kişinin belirli bir sistemi kullanmasıyla yaptığı işin performansını artıracağına inanma derecesi 

olarak adlandırılırken; algılanan kullanım kolaylığı ise bir kişinin belirli bir sistemi kullanmak 

için çaba sarf etmesine gerek olmadığına inanma derecesi olarak ifade edilmektedir (Davis, 

1989). Ajzen (1991) davranışa yönelik tutumun bir kişinin, söz konusu davranışın olumlu veya 

olumsuz bir şekilde değerlendirilmesi veya değerlendirilmesinin derecesi olduğunu 

belirtmektedir. Çalışmada bu teknoloji kabul değişkenlerine ek olarak algılanan eğlence, sübjektif 

norm ve akran etkisi değişkenlerine de yer verilmiştir. Algılanan eğlence, belirli bir sistemi 

kullanırken, sistem kullanımından kaynaklanan herhangi bir performans sonucuyla birlikte, 

sistemin kendi başına zevkli olarak algılanmasını ifade etmektedir (Venkatesh, 2000). Sübjektif 

norm ise, bir davranışta bulunup bulunmamaya yönelik algılanan sosyal baskı olarak 
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tanımlanabilir (Ajzen, 1991). Son olarak akran etkisi, benzer davranışlara, tercihlere ve tutumlara 

sahip akranların (Brechwald & Prinstein, 2011) birbirlerini etkilemesini ve birbirlerinden 

etkilenmesini ifade etmektedir.    

Lunney vd. (2016)’nin yaptıkları çalışmanın sonucunda algılanan kullanım kolaylığının fitness 

takip cihazlarının benimsenmesinde ve kullanılmasında önemli bir faktör olduğu görülmüştür. 

Tutumun bu teknolojiyi benimsemede pozitif yönlü etkisinin olduğu da bu çalışmada ortaya 

konmuştur. Ayrıca planlı davranış teorisinin faktörlerinden biri olan sübjektif normun giyilebilir 

fitness cihazlarının kullanımı üzerinde etkiye sahip olduğu da bulunmuştur.  

Teo ve Noyes (2011) teknoloji kabul modeli değişkenleri ile teknolojiyi kullanma niyeti üzerinde 

algılanan eğlencenin etkisini araştırmıştır. Çalışmanın sonucunda algılanan eğlencenin teknoloji 

kabul modeli değişkenlerinin etkileyen önemli bir değişken olduğu sonucuna oluşmuştur. 

Chae (2009) Seul’da yaşayan bireylerin genişletilmiş teknoloji kabul modeliyle giyilebilir 

teknolojileri (akıllı kıyafet) araştırdığı çalışmasında, giyilebilir teknolojilerin kabulüne olan 

tutumu etkileyen en önemli faktörün “algılanan yarar” olduğunu ortaya koymuştur.  

Chuah vd. (2016) yaptıkları çalışmada, teknoloji kabul modelini kullanarak akıllı saat 

kullanmayan bireyler arasında benimsemeyi motive edecek faktörlerin ortaya konmasını 

amaçlamışlardır. Elde edilen bulgulara göre algılanan yarar ve görünürlük, tutumu pozitif yönde 

etkilemektedir. Görünürlük değişkeni hem tutumu hem de niyeti doğrudan etkilemektedir. Ayrıca 

akıllı saati teknolojik özellik olarak algılayan bireylerin akıllı saatten algılanan yarar 

düzeylerinin, moda bir aksesuar olarak algılayan bireylerin ise ürünün görünürlüğünün daha 

önemli olduğu görülmüştür.  

Yang vd. (2016)’nin Kore’de yaptığı araştırma sonucuna göre algılanan eğlence, algılanan yarar 

ve sosyal imaj algılanan değer üzerinde etkiye sahiptir. Fiili ve olası kullanıcı ayrımına gidilen bu 

çalışmanın sonucuna göre fiili kullanıcılar için, algılanan eğlencenin algılanan değer üzerinde 

daha etkili olduğu; olası kullanıcılar için ise faydacı amaçların daha etkili olduğu bulgulanmıştır. 

Ayrıca algılanan riskin sadece olası kullanıcılar için önemli bir faktör olduğu bulunmuştur.  

Park ve Chen (2007)’in yaptıkları çalışmaya göre, algılanan yarar artarken kullanıcının giyilebilir 

teknolojiye olan tutumu da artar. Bu durum satın alma niyetini pozitif yönde etkiler. 

İlgili yazın akıllı saat özelinde incelendiğinde, Kim ve Shin (2015) akıllı saat adaptasyonunu 

etkileyen psikolojik faktörleri geliştirilmiş teknoloji kabul modeli ile belirlemeye çalışmışlardır. 

Choi ve Kim (2016), akıllı saatlerin bir moda mı yoksa teknoloji ürünü mü olduğu sorusunun 

cevabını ararken, akıllı saatleri kullanma niyetini etkileyen faktörleri incelemişlerdir. Chuah vd. 

(2016), akıllı saatlere adaptasyonu etkileyen faktörleri teknoloji kabulü ve sosyal psikoloji 

literatürü üzerinden araştırmışlardır.  
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Ülkemizde ise giyilebilir teknolojilerle ve akıllı saatlerle ilgili çalışmaların sayısı oldukça 

kısıtlıdır. Turhan (2012) yaptığı çalışmada giyilebilir teknolojilerin kabulünü planlı davranış 

teorisi ve teknoloji kabul modeli ile incelemiştir. Akıllı giysiler üzerinde gerçekleştirilen bu 

çalışmanın sonuçlarına göre, algılanan yarar tutumu, dolaylı olarak da satın alma niyetini 

etkilemektedir. Özgüner Kılıç (2017) yaptığı kavramsal çalışmada giyilebilir teknoloji 

ürünlerinin kullanılmasında ve gelişmesinde özellikle gençlerin değişime duyarlılığının katkı 

sağladığını belirtmiştir. Zeren & Gökdağlı (2018) tüketicilerin giyilebilir teknolojileri kabulünü 

araştırdıkları ampirik çalışmalarında; algılanan yarar, algılanan kullanım kolaylığı, algılanan 

eğlence ve ürün görünürlüğünün giyilebilir teknolojileri satın alma niyeti üzerinde etkisi olduğu 

sonucuna ulaşmıştır. Marangoz ve Aydın (2018) üniversite öğrencileriyle yaptıkları çalışmada 

algılanan eğlence ve sosyal etkinin akıllı saatlere yönelik tutum üzerinde etkisi olduğu ve 

tutumun niyet üzerinde etkisi olduğu sonucunu ortaya koymuştur. 

Literatür incelemesine dayanarak bu alanda yapılan çalışmaların öncü çalışmalar olduğu 

görülmektedir. Alanda halen ampirik bulgularla desteklenen araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır. 

Bu anlamda, bu çalışmayla, ilgili literatüre katkı sağlama amacı güdülmektedir. 

 

Araştırma Modeli ve Hipotezler 

Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerin algıladıkları performans riskinin, algıladıkları 

finansal riskin, algıladıkları kullanım kolaylığının, algıladıkları yararın, algıladıkları eğlencenin, 

sübjektif normun ve akran etkisinin akıllı saatlere yönelik tutum ve tutumun da satın alma niyeti 

üzerinde etkisini ortaya koymak yoluyla bu yeni teknolojinin kabulünü anlamaktır. Bu amaçla 

yukarıda değinilen yazın incelendiğinde geliştirilen araştırma modeli Şekil 1’de gösterilmektedir.  
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Şekil 1. Araştırma Modeli 

Literatüre dayandırılan araştırma hipotezleri ise aşağıdaki gibidir. 

H1: Algılanan performans riski üniversite öğrencilerinin akıllı saate yönelik tutumu üzerinde 

etkilidir. 

H2: Algılanan finansal risk, üniversite öğrencilerinin akıllı saate yönelik tutumu üzerinde 

etkilidir. 

H3: Algılanan yarar üniversite öğrencilerinin akıllı saate yönelik tutumu üzerinde etkilidir. 

H4: Algılanan kullanım kolaylığı üniversite öğrencilerinin akıllı saate yönelik tutumu üzerinde 

etkilidir.  

H5: Algılanan eğlence üniversite öğrencilerinin akıllı saate yönelik tutumu üzerinde etkilidir. 

H6: Sübjektif norm üniversite öğrencilerinin akıllı saate yönelik tutumu üzerinde etkilidir. 

H7: Akran etkisi üniversite öğrencilerinin akıllı saate yönelik tutumu üzerinde etkilidir. 

H8: Üniversite öğrencilerinin akıllı saatlere yönelik tutumu yeni teknolojiyi satın alma niyeti 

üzerinde etkilidir. 
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Yöntem 

Bu çalışma için İstanbul ilinde İstinye Üniversitesi İİSBF’de öğrenim gören 386 öğrenciden yüz 

yüze anket verileri toplanmıştır. Önceden yapılandırılmış ve kapalı uçlu sorular içeren anket 

formu iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde algılanan kullanım kolaylığı, algılanan yarar, 

algılanan eğlence, algılanan risk, sübjektif norm, akran etkisi, tutum ve niyet değişkenlerini 

ölçmede kullanılan ifadeler yer almaktadır. Katılımcılar 5’li Likert tipindeki soruları 

“1:Kesinlikle katılmıyorum” ve “5:Kesinlikle katılıyorum” aralığında cevaplamışlardır. İfadeler 

algılanan kullanım kolaylığı değişkenini ölçmek için Kim ve Shin (2015) ve Davis (1993)’den, 

algılan yarar ve algılanan eğlence için Yang ve diğ. (2016)’den, algılanan risk Grewal ve diğ. 

(1994)’den, sübjektif norm Vankatesh ve Davis (2000)’den, akran etkisi Taylor ve Todd 

(1995)’dan, tutum Venkatesh ve diğ. (2003)’den, niyet Yang ve diğ. (2016)’den adapte edilmiştir. 

Anketin ikinci bölümünde ise katılımcıların karakteristiklerini anlamak üzere kurgulanmış 

demografik sorular yer almaktadır. Çalışma için toplanan veriler SPSS programı kullanılarak 

regresyon analizine tabi tutulmuştur.  

 

Bulgular 

Katılımcıların demografik özelliklerine Tablo 2’de yer verilmektedir. Buna göre katılımcıların 

%61,4’ünün kadın olduğu, %75,4’ünün toplam aylık ortalama gelirinin 1300 TL ve altında 

olduğu söylenebilmektedir. Katılımcıların yaşlarına bakıldığında ise yoğunlukla 20-23 yaşları 

arasında oldukları görülmektedir. 

 

Tablo 2. Demografik Özellikler 

Cinsiyet Sayısal Değer (N) Yüzde Değeri (%) 

Kadın 

Erkek 

237 

149 

61,4 

38,6 

Toplam 386 100 

Yaş Sayısal Değer (N) Yüzde Değeri (%) 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

11 

36 

115 

81 

54 

46 

19 

25 

2,8 

9,3 

29,8 

21,0 

14,0 

11,9 

4,9 

6,4 
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Toplam 386 100 

Gelir Sayısal Değer (N) Yüzde Değeri (%) 

1300 ve altı 

1301-2500 

2501-3700 

3701-5000 

5000 ve üstü 

291 

64 

23 

4 

4 

75,4 

16,6 

6,0 

1,0 

1,0 

Toplam 386 100 

 

Tablo 3’te ise katılımcıların akıllı saatlere ilişkin sahiplik oranları ve kullanım alışkanlıklarına 

yer verilmektedir. Buna göre katılımcıların sadece %13,2’si akıllı saate sahiptir. Akıllı saati olan 

bireylerin akıllı saati kullanma sıklığına bakıldığında ise, akıllı saati olan katılımcıların yarısının, 

akıllı saatini her gün kullandığı görülürken, katılımcıların büyük çoğunluğunun düzenli olarak 

akıllı saatlerini kullandıkları ortaya konmuştur.  

Bununla birlikte, akıllı saati olan katılımcıların neredeyse yarısının kullandığı akıllı saat markası 

“Apple”dır. Akıllı saat kullanan katılımcıların akıllı saat kullanma amaçları incelendiğinde ise, 

katılımcıların çoğunluğunun akıllı saati normal bir kol saati olarak saate bakmak için ve aksesuar 

olarak güzel göründüğü için kullandıkları görülmüştür. Ayrıca bildirimleri görmek, arama 

yapmak gibi telefondaki temel işlevler için ve müzik dinlemek, spor takibi yapmak için de 

kullandıklarını belirtenler olduğu ortaya konmuştur.  

 

 

 

Tablo 3. Akıllı Saate İlişkin Bilgiler 

Akıllı saat Sayısal Değer (N) Yüzde Değeri (%) 

Var 

Yok 

51 

335 

13,2 

86,2 

Toplam 386 100 

Kullanma Süresi Sayısal Değer (N) Yüzde Değeri (%) 

1 aydır 

1 aydır 

3 aydır 

6 aydır 

1 yıldır 

1 yıldan fazla 

2 

8 

16 

8 

8 

9 

3,9 

15,7 

31,4 

15,7 

15,7 

17,6 
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Toplam 51 100 

Kullanım Sıklığı Sayısal Değer (N) Yüzde Değeri (%) 

Her gün 

Haftada birkaç kez 

Haftada bir  

Ayda birkaç kez 

Ayda bir 

26 

1 

21 

1 

2 

51 

2,0 

41,2 

2,0 

3,9 

Toplam 51 100 

 

Regresyon analizine geçmeden önce değişkenlerin güvenilirliğine bakılmıştır. Buna göre 

araştırmadaki tüm değişkenlerin güvenilirliğinin 0,92 olduğu görülmüştür. Tablo 4, analize dahil 

edilen değişkenlerin tamamının ifade sayılarını ve Cronbach alfa değerlerini göstermektedir. 

Tablo 4. Güvenilirlik Analizi Sonuçları 

Değişken adı İfade sayısı Cronbach Alpha Katsayısı 

Algılanan Yarar 5 0,889 

Algılanan Eğlence 4 0,921 

Algılanan Kullanım Kolaylığı 3 0,865 

Sübjektif Norm 2 0,823 

Akran Etkisi 2 0,862 

Algılanan Performans Riski 3 0,819 

Algılanan Finansal Risk 3 0,811 

Tutum 4 0,908 

Satın Alma Niyeti 4 0,915 

 

Ölçeklerin güvenilirlikleri değerlendirilirken Cronbach alfa katsayısından yararlanılmıştır. Bu 

değerin 1’e yakın oldukça ölçeğin güvenilirliğinin yüksek olduğu söylenebilir. Hair vd. (1998)’ne 

göre sosyal bilimler çalışmalarında ölçeğin güvenilir kabul edilebilmesi için bu oranın %70 ve 

üzerinde olması beklenir. Tablo 4’e göre bu çalışmada kullanılan ölçeklerin tamamının 

güvenilirliği mükemmel seviyede olarak değerlendirilebilir.   

 

Regresyon Analizi  

Hipotezleri sınamak için regresyon analizi gerçekleştirilmiştir. Regresyon analizi iki değişken 

arasındaki ilişkinin ortaya konmasında kullanılan istatistiksel bir yöntemdir. Regresyon analizi 

değerlendirilirken, regresyon modeline ilişkin p değeri 0,05’ten küçük olduğunda regresyon 

modeli anlamlı olarak kabul edilir (Hair vd., 2010).    
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Tablo 5. Algılanan Performans riski  Tutum 

Değişken β Standart hata Beta P 

Sabit 

Performans Riski 

3,246 

0,036 

0,165 

0,054 

0,034 0,000 

0,504 

R=0,034    R²=0,001    F=0, 448 

 

Bağımsız değişken akıllı saatlere ilişkin algılanan performans değerinin bağımlı değişken olan 

akıllı saatlere yönelik tutum üzerindeki etkisin araştırmak üzere gerçekleştirilen regresyon analizi 

sonuçların ilişkin bulgulara Tablo 5’te yer verilmektedir. Buna göre korelasyon katsayısının (R) 

0,034, determinasyon katsayısının (R
2
) ise 0,001 olduğu görülmektedir. Regresyon analizinde 

modelin bir bütün olarak anlamlı olup olmadığını test etmede F ve p değerine bakıldığında F 

değerinin 0,448 ve p değerinin 0,504 olduğu görülmektedir. Böylece %5 anlamlılık düzeyinde 

regresyon modelinin anlamlı olduğu söylenememektedir. Özetle, 0,05 anlamlılık düzeyinde 

üniversite öğrencilerinin akıllı saatlere ilişkin performans riski algısının, akıllı saatlere yönelik 

tutum üzerinde istatistiksel açıdan anlamlı bir etkisinin olduğu söylenememektedir.  

 

 

 

Tablo 6. Algılanan Finansal Risk  Tutum 

Değişken β Standart hata Beta p 

Sabit 

Finansal Risk 

3,064 

0,098 

0,154 

0,099 

0,034 0,000 

0,052 

R=0,099    R²=0,010    F=3,792 

 

Akıllı saatlere yönelik algılanan finansal riskin öğrencilerin akıllı saate yönelik tutumu üzerindeki 

etkisini ortaya koyan regresyon analizi sonuçları, tablo 6’da gösterilmektedir. Buna göre, 

korelasyon katsayısı 0,099 ve determinasyon katsayısı 0,010’dur. Bununla birlikte modelin bir 

bütün olarak anlamlı olup olmadığını test etmek için F ve p değerleri incelendiğinde, F değerinin 
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3,792 ve p değerinin 0,052 olduğu görülmektedir. 0,05 anlamlılık düzeyinde bakıldığında, p 

değerinin 0,05’den büyük olması sebebiyle, üniversite öğrencilerinin akıllı saatlere yönelik 

algıladıkları finansal riskin, akıllı saatlere yönelik tutumları üzerinde istatistiksel açıdan anlamlı 

bir etkisinin olduğu söylenememektedir. 

 

Tablo 7. Algılanan Yarar  Tutum 

Değişken β Standart hata Beta p 

Sabit 

Algılanan Yarar 

1,313 

0,659 

0,130 

0,041 

0,636 0,000 

0,000 

R=0,636    R²=0,405   F=261,456 

 

Bağımlı değişken olan akıllı saatlere yönelik tutum ile bağımsız değişken olan üniversite 

öğrencilerinin akıllı saatlere yönelik algılanan yarar ile gerçekleştirilen regresyon analizi 

sonuçlarına Tablo 7’de yer verilmektedir. Analiz sonuçlarına göre korelasyon katsayısının 0,636, 

determinasyon katsayısının ise 0,405 olduğu görülmektedir. Buna göre ilk aşamada algılanan 

yararın tutum üzerinde etkisi olduğu söylenebilmektedir. Regresyon analizinde modelin bir bütün 

olarak anlamlı olup olmadığını test etmede F ve p değerine bakıldığında F değerinin 261,456 ve p 

değerinin 0,000 olduğu görülmektedir. Akıllı saatlere ilişkin algılanan yararın üniversite 

öğrencilerinin akıllı saatlere yönelik tutumu üzerindeki etkisini gösteren standartlaştırılmış yükler 

ve anlamlılık düzeyleri Tablo 7’de gösterildiği gibi β katsayısının pozitif bir değer alması bağımlı 

değişkenle bağımsız değişken arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğunu göstermektedir 

(β=0,659).  Buna göre, 0,05 anlamlılık düzeyinde akıllı saatlere ilişkin algılanan yararın 

üniversite öğrencilerinin akıllı saatlere yönelik tutumu üzerinde pozitif yönlü ve istatistiksel 

açıdan anlamlı bir etkisi olduğu söylenebilmektedir.  

Tablo 8. Algılanan Kullanım Kolaylığı  Tutum 

Değişken Β Standart hata Beta p 

Sabit 

Algılanan Kullanım Kolaylığı 

1,577 

0,484 

0,155 

0,041 

0,515 0,000 

0,000 

R=0,515    R²=0,265   F=138,483 
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Üniversite öğrencilerinin akıllı saatlerin kullanımına yönelik algıladıkları kolaylığın, akıllı saate 

ilişkin tutumları üzerindeki etkisinin sonuçlarını gösteren regresyon analizine tablo 8’de yer 

verilmektedir. Bu analiz sonucuna göre, korelasyon katsayısının 0,515 ve determinasyon 

katsayısının 0,265 olduğu görülmektedir. Ayrıca, bu analizde, modelin bir bütün olarak anlamlı 

olup olmadığını test etmek için F ve p değeri incelendiğinde F değerinin 138,483 ve p değerinin 

0,000 olduğu görülmektedir. Buna göre, %5 anlamlılık düzeyinde regresyon modelinin anlamlı 

olduğu söylenebilir (p≤0,05). Bununla birlikte tablo 8’de gösterilen β katsayısının 0,484 olması, 

bağımlı değişkenle bağımsız değişken arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğunu ifade etmektedir. 

Yani, üniversite öğrencilerinin akıllı saatlerin kullanımına yönelik algıladıkları kolaylığın, akıllı 

saatlere yönelik tutumları üzerinde pozitif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi olduğu 

söylenebilmektedir. 

Tablo 9. Algılanan Eğlence  Tutum 

Değişken β Standart hata Beta p 

Sabit 

Algılanan Eğlence 

0,960 

0,750 

0,101 

0,031 

0,782 0,000 

0,000 

R=0,782    R²=0,612   F=604,933 

 

Bağımsız değişken olarak üniversite öğrencilerinin akıllı saate yönelik eğlence algılarının, 

bağımlı değişken olan akıllı saate yönelik tutumları üzerindeki etkisinin sonuçlarının görüldüğü 

tablo 9’da; korelasyon katsayısı 0,782 ve determinasyon katsayısı 0,612’dir. Bununla beraber, 

modelin bütün olarak anlamlı olup olmadığını test etmeyi sağlayan F ve p değerlerine de 

bakıldığında; F değerinin 604,933 ve p değerinin ise 0,000 olduğu görülmektedir. Buna göre, 

0,05 anlamlılık düzeyinde, p=0,000 olduğu için regresyon modelinin anlamlı olduğu söylenebilir. 

Ayrıca, bağımlı değişken ile bağımsız değişken arasındaki ilişkinin yönünü gösteren β katsayının 

0,750 olduğu, bunun da pozitif bir ilişkiyi ifade ettiği söylenebilir. Özetle, bu regresyon modeline 

göre üniversite öğrencilerinin akıllı saatlerin kullanımından algıladıkları eğlencenin, akıllı 

saatlere yönelik tutumları üzerinde pozitif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi olduğu 

söylenebilmektedir. 

Tablo 10. Sübjektif Norm  Tutum 

Değişken β Standart hata Beta p 

Sabit 

Sübjektif Norm 

2,672 

0,280 

0,112 

0,043 

0,317 0,000 

0,000 

R=0,317    R²=0,101   F=42,973 

AL FARABI 6th INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES 
ADANA, TURKEY

P. 118



 

Sübjektif normun üniversite öğrencilerinin akıllı saate yönelik tutumu üzerindeki etkisini ortaya 

koyan regresyon analizi sonuçları, tablo 10’da gösterilmektedir. Analiz sonuçlarına göre 

korelasyon katsayısının 0,317, determinasyon katsayısının ise 0,101 olduğu görülmektedir. Buna 

göre ilk aşamada sübjektif normun tutum üzerinde etkisi olduğu söylenebilmektedir. Ancak, 

regresyon analizinde modelin bir bütün olarak anlamlı olup olmadığını test etmek için F ve p 

değerine bakılmaktadır. Bu regresyon modelinde, F değerinin 42,973 ve p değerinin 0,000 olduğu 

görülmektedir. Ayrıca, sübjektif normun üniversite öğrencilerinin akıllı saatlere yönelik tutumu 

üzerindeki etkisini gösteren standartlaştırılmış yükler ve anlamlılık düzeyleri Tablo 10’da 

gösterildiği gibi β katsayısının pozitif bir değer alması, bağımlı değişkenle bağımsız değişken 

arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğunu göstermektedir (β=0,280).  Buna göre, %5 anlamlılık 

düzeyinde sübjektif normun üniversite öğrencilerinin akıllı saatlere yönelik tutumu üzerinde 

pozitif yönlü ve istatistiksel açıdan anlamlı bir etkisi olduğu söylenebilmektedir. 

Tablo 11. Akran Etkisi  Tutum 

Değişken β Standart hata Beta p 

Sabit 

Akran Etkisi 

2,774 

0,238 

0,124 

0,048 

0,244 0,000 

0,000 

R=0,244    R²=0,060   F=24,407 

 

Akran etkisinin üniversite öğrencilerinin akıllı saate ilişkin tutumları üzerindeki etkisinin 

sonuçlarını gösteren regresyon analizine tablo 11’de yer verilmektedir. Bu regresyon modelinde, 

korelasyon katsayısının 0,244 ve determinasyon katsayısının 0,060 olduğu görülmektedir. Ayrıca, 

bu analizde, modelin bir bütün olarak anlamlı olup olmadığını test etmek için F ve p değeri 

incelendiğinde F değerinin 24,407 ve p değerinin 0,000 olduğu görülmektedir. Buna göre, %5 

anlamlılık düzeyinde regresyon modelinin anlamlı olduğu söylenebilir (p≤0,05). Bununla birlikte 

tablo 11’de gösterilen β katsayısının 0,238 olması, bağımlı değişkenle bağımsız değişken 

arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğunu göstermektedir. Yani, üniversite öğrencilerinin akıllı 

saatlerin kullanımına yönelik algıladıkları kolaylığın, akıllı saatlere yönelik tutumları üzerinde 

pozitif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi olduğu söylenebilmektedir. 

Tablo 12. Tutum  Niyet 

Değişken β Standart hata Beta p 

Sabit 

Tutum 

0,306 

0,884 

0,101 

0,029 

0,839 0,003 

0,000 
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R=0,839    R²=0,705   F=916,112 

 

Üniversite öğrencilerinin akıllı saate yönelik tutumunun akıllı saat kullanma niyetine yönelik 

etkisini ortaya koyan regresyon analizi sonuçları, tablo 12’de görülmektedir. Analiz sonuçlarına 

göre korelasyon katsayısının 0,839, determinasyon katsayısının ise 0,705 olduğu görülmektedir. 

Regresyon analizinde modelin bir bütün olarak anlamlı olup olmadığını test etmek için F ve p 

değerine bakılmaktadır. Bu regresyon modelinde, F değerinin 916,112 ve p değerinin 0,000 

olduğu görülmektedir. Ayrıca, akıllı saate yönelik tutumun üniversite öğrencilerinin akıllı saat 

kullanma niyeti üzerindeki etkisini gösteren standartlaştırılmış yükler ve anlamlılık düzeylerine 

göre β katsayısının pozitif bir değer alması, bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerinde 

pozitif yönlü bir etkisinin olduğunu göstermektedir (β=0,884).  Buna göre, 0,05 anlamlılık 

düzeyinde üniversite öğrencilerinin akıllı saatlere yönelik tutumunun akıllı saat kullanma 

niyetleri üzerinde pozitif yönlü ve istatistiksel açıdan anlamlı bir etkisi olduğu 

söylenebilmektedir. 

Tablo 13. Hipotez Sonuçları Genel Görünüm 

Hipotez Analiz Sonucu 

H1: Algılanan performans riski üniversite 

öğrencilerinin akıllı saate yönelik tutumu üzerinde 

etkilidir. 

Hipotez Desteklenmemiştir. 

H2: Algılanan finansal risk üniversite öğrencilerinin 

akıllı saate yönelik tutumu üzerinde etkilidir. 

Hipotez Desteklenmemiştir. 

H3: Algılanan yarar üniversite öğrencilerinin akıllı 

saate yönelik tutumu üzerinde etkilidir. 

Hipotez Desteklenmiştir. 

H4: Algılanan kullanım kolaylığı üniversite 

öğrencilerinin akıllı saate yönelik tutumu üzerinde 

etkilidir. 

Hipotez Desteklenmiştir. 

H5: Algılanan eğlence üniversite öğrencilerinin akıllı 

saate yönelik tutumu üzerinde etkilidir. 

Hipotez Desteklenmiştir. 

H6: Sübjektif norm üniversite öğrencilerinin akıllı 

saate yönelik tutumu üzerinde etkilidir. 

 Hipotez Desteklenmiştir. 

H7: Akran etkisi üniversite öğrencilerinin akıllı saate 

yönelik tutumu üzerinde etkilidir. 

 Hipotez Desteklenmiştir. 

H8: Üniversite öğrencilerinin akıllı saatlere yönelik 

tutumu yeni teknolojiyi satın alma niyeti üzerinde 

etkilidir. 

 Hipotez Desteklenmiştir. 
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Sonuç 

Çalışmada, sadece akıllı saatlerden algılanan performans riskinin ve finansal riskin akıllı saate 

ilişkin tutum üzerinde etkiye sahip olduğunu ifade eden hipotezler desteklenmemiştir. Literatürle 

uyumlu şekilde (Çabuk vd., 2017; Chuah vd., 2016; Lunney vd., 2016; Chae, 2009), teknoloji 

kabul modelinin temel değişkenleri olan algılanan kullanım kolaylığı ve algılanan yararın tutum 

üzerinde olumlu yönde etkiye sahip olduğu görülmüştür. Buna göre, akıllı saat üreticilerinin 

ürünün kullanım kolaylığına sahip olacak şekilde kullanıcı dostu bir ürün tasarlaması ürünlerinin 

toplumda kabulüne katkı sağlayacaktır. Ayrıca, akıllı saatlerin kullanıcıların halihazırda 

kullandıkları elektronik cihazlardan farklı bir fayda sağlamasına olanak sağlayacak şekilde 

geliştirilmesi de pazarda henüz giriş aşamasında olan akıllı saatlerin daha kolay benimsenmesini 

sağlayabilecektir. Bununla birlikte, üniversite öğrencilerinin akıllı saatlerle ilgili algıladıkları 

eğlencenin de akıllı saate yönelik tutumları üzerinde pozitif yönlü etkisinin olduğu görülmüştür. 

Yeni bir teknolojinin kabulünde, tüketicilerin kolaylıkla benimseyebileceği fonksiyonel 

özelliklere sahip olmasının yanı sıra tüketicilerin o teknolojiyi kullanmaktan zevk alıyor olması 

da önemlidir. Literatürde teknoloji kabulüyle alakalı gerçekleştirilen çalışmalar bir teknolojinin 

kabulünde algılanan eğlence değişkeninin de önemli bir etkiye sahip olduğunu ortaya 

koymaktadır (Yang vd., 2016; Teo ve Noyes, 2011; Balog ve Pribeanu, 2010; Agarwal and 

Karahanna; 2000). Çalışmada, akran etkisinin akıllı saatlere ilişkin tutum üzerinde etkisinin 

olduğu bulgusuna dayanılarak, özellikle üniversite öğrencilerini ve gençleri hedefleyen firmaların 

pazarlama stratejilerinde bu değişkenlere önem vermesi, teknolojik bir ürünün daha hızlı ve kolay 

bir şekilde benimsenmesi açısından etkili olabilecektir.  

Özetle, akıllı saat markalarının ürünlerini geliştirirken ürünün fonksiyonel özelliklerinin yanı sıra 

eğlence özelliklerine de ağırlık vermeleri tüketicilerin akıllı saati kullanma niyetini 

arttırabilecektir. Ayrıca, sübjektif norm değişkeninin tutum ve kullanma niyeti üzerindeki olumlu 

etkisi de, pazarlamacıların akıllı saatlerin tutundurma ve konumlandırma çabalarını bu faktörleri 

dikkate alarak tasarlamaları durumunda daha başarılı olabilecekleri söylenebilir. 

Bu çalışmada da tüm araştırmalarda olduğu gibi bazı kısıtlar söz konusudur. Bu kısıtların başında 

maddi kısıtlar ve zaman kısıtı gelmektedir. Bu kısıtlar dolayısıyla toplanan verilerin sadece 

İstinye Üniversitesi öğrencilerden ve sadece belirli bir zamanda diliminde toplanmış olması 

çalışmanın Türkiye örneklemine genellenebilirliği önündeki en önemli kısıtıdır. Gelecek 

çalışmaların Türkiye genelinin temsil gücüne sahip bir örneklemle tanzim edilmesi önerilebilir. 

Ayrıca bu çalışma kapsamıyla kısıtlıdır. Gelecek çalışmalar giyilebilir teknoloji cihazlarının 

benimsenmesini etkileyebilecek farklı faktörleri ve bu çalışmada sınanmış ancak anlamlı sonuçlar 

elde edilememiş algılanan riske ilişkin değişkenleri farklı zamanda ve farklı örneklemle 

araştırarak bu alanda literatüre yeni bir bakış açısı sağlayabilir. Ayrıca gelecek çalışmalar diğer 
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giyilebilir teknolojilere de odaklanarak yeni teknolojilerin ve kabulünün anlaşılmasına katkı 

sağlayabilir.  
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ONLİNE BANKACILIK İLE İLGİLİ TUTUM VE 

DAVRANIŞLARIN İNCELENMESİ: NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 

ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA 

 

Elanur KAPLAN 

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 

Finans, Bankacılık ve Sigortacılık 

Bankacılık ve Sigortacılık ABD 

 

ÖZET 

 

Günümüzde her alanda yaşanan teknolojik gelişmeler,  bankacılık alanında da kendini 

hissettirmektedir. Yaşanan gelişim online uygulamaları geliştirdiği gibi online bankacılık 

uygulamalarında da önemli değişim ve gelişime neden olmuştur. Bu durum bankaların 

rekabet edilebilirliklerine yansıyarak, daha fazla tercih edilmek isteyen bankalar 

uygulamalarını daha kolay ve kullanışlı hale getirerek, hem mevcut müşterilerini elde 

tutmaya, hem de yeni müşteriler çekmeye çalışmaktadırlar. Bu uygulamalar ile gerek 

bilgisayar ve tabletler, gerekse akıllı telefonlar aracılığıyla hızlı ve pratik bir şekilde 

bankacılık işlemleri, bankaya gitmeden yapılabilir hale gelmiştir.  

Bu araştırma; üniversite öğrencilerinin online bankacılık ile ilgili tutum ve davranışlarını 

incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Amaç doğrultusunda oluşturulan Abrol (2014) 

tarafından geliştirilen ve Kocabıyık ve Fattah (2019) tarafından Türkçeye uyarlama çalışması 

yapılan elektronik bankacılık tutum ölçeği 2019-2020 eğitim öğretim yılında Niğde Ömer 

Halisdemir Üniversitesi’nde eğitim gören 274 öğrenciye uygulanmıştır. 

Tarama modelinde kurgulanan araştırmanın verileri bilgisayar ortamında SPSS 22.0 istatistik 

programı aracılığıyla analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, üniversite öğrencilerinin online 

bankacılığı en fazla para transferinde kullandıkları, öğrencilerin online bankacılığı oldukça 

faydalı, güvenilir, kolay kullanışlı, kaliteli buldukları, ancak bu boyutlara göre bankalarına 

olan sadakatlerinin daha düşük olduğu saptanmıştır.  Araştırmada kız öğrencilerin, erkek 

öğrencilere göre, 4. sınıf öğrencilerinin de 1 ve 2. sınıf öğrencilerine göre online bankacılığa 

yönelik tutum ve davranışlarının daha olumlu olduğu belirlenmiştir. Ayrıca öğrencilerin 

online bankacılık kullanma sıklıklarına ve yaşlarına göre online bankacılığa yönelik tutum ve 

davranışlarının farklılık göstermediği saptanmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Online Bankacılık, Online Bankacılık Uygulamaları, Üniversite 

Öğrencileri 
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GİRİŞ 

Günümüzde her alanda çok hızlı bir değişim yaşanmaktadır. Bu değişimin tetikleyici 

unsurunun iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin olduğu söylenebilir. İletişim teknolojileri 

alanında devrim niteliği taşıyan icat şüphe yok ki internettir. İnternetin her geçen gün 

yaygınlaşarak, daha fazla kişi tarafından kullanılır olması, sosyal ve günlük yaşamın her 

alanına girmiş olması, bireylerin daha hızlı bir şekilde hatta online olarak iletişim olanağı 

sağlaması, interneti adeta hayatın vazgeçilmezi haline getirmiştir. 

İnternet sayesinde insanlar, önceden çok fazla zaman harcadıkları iş ve hizmetleri hızlı ve 

zahmetsiz bir şekilde yapabilir ve alabilir hale gelmişlerdir. Bu hizmetlerden birisi de 

bankacılık hizmetleridir. İnternetin gelişimi ile birlikte bankalar mevcut hizmetlerini internet 

ortamına taşımışlardır. İlk önceleri sınırlı sayıda işlem internet ortamında yapılabiliyorken, 

akıllı telefonların yaygınlaşması, bankaların hizmetlerini mobil ortamlara taşımaları ile 

çeşitlenerek daha işlevsel hale gelmiştir. Böylelikle internet bankacılığı ifadesi de yerini 

mobil bankacılık, dijital bankacılık ve online bankacılık terimlerine bırakmıştır.  

Online bankacılık sayesinde artık insanlar bulundukları yerlerden akıllı telefon, bilgisayar, 

tablet gibi teknolojik cihazlarla,  havale, EFT işlemlerini yapabilmekte, faturalarını 

ödeyebilmekte, yatırım işlemeleri gibi pek çok işlemi kendi başlarına hızlı bir şekilde 

gerçekleştirebilmektedirler.  Bu durumun özellikle çoğunluğu ailelerinden uzakta, başka 

şehirlerde yaşayan fatura ödeme sorumluluğu kendilerinde bulunan ve geçimlerini ailelerinin 

gönderdikleri parayla sağlayan üniversite öğrencilerinin yaşamlarını kolaylaştırdığı 

düşünülmektedir.  

Bu araştırmada üniversite öğrencilerinin online bankacılık ile ilgili tutum ve davranışları 

incelenmektedir.  

1.1. Online Bankacılık Kavramı 

Teknolojinin hızla değişimi ile bireyler ve toplum hızla dijitalleşmekte ve bu dönüşüme en 

hızlı uyum gösteren sektörlerin başında bankacılık sektörü gelmektedir. (Çevik, 2002, s. 9).  

Bankalar, teknolojinin ve teknolojik devrimin ilk kullanıcıları olarak kabul edilmektedir. 

Bankaların bilgisayar çağındaki ilk uygulamaları, büyük bilgisayarlar ve mini bilgisayarlardır. 

Müşteri hesap bilgileri, banka dökümleri, kişisel kayıtlar ve hesap paketleri gibi veri girişleri, 

bilgisayar sisteminde elektronik tablolara dönüştürülmüştür. Bankacılık sektöründe 

teknolojinin kullanımı, işlerin daha hızlı ve rahat bir şekilde yapılmasını sağlamıştır. 

Teknolojik ilerlemeler ile birlikte, doğrudan müşteri hizmetleri fikri, bankalara cazip gelmeye 

başlamıştır (Kondabagil, 2007). Özellikle internetin 1990’lardan itibaren yaygınlaşması 

sonucu bu kanallar içinde en aktif kullanılan internet bankacılığı olmuştur. Bu şekilde banka 

işlemleri daha basit şekilde yapılmış, maliyetler düşerek riskler minimum düzeye indirgenmiş 

ve vakit tasarrufu sağlanmıştır.  

Müşteriler, internet ortamındaki sanal bankalara, herhangi bir finansal yazılıma gerek 

olmaksızın bankalarının kendilerine verdikleri şifre veya şifreleri kullanıp sisteme giriş 
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yaparak bankacılık işlemlerini gerçekleştirebilirler (Chou ve Chou 2000, s.48). “Online 

bankacılık bir bilgisayar veya mobil cihazla zaman ve yer sınırı olmaksızın internet üzerinden 

bankacılık hizmetlerinin sunulması için hazırlanan alternatif dağıtım kanalıdır. Dünyanın her 

yerinde 24 saat internet erişimine sahip herhangi bir bilgisayar aracılığıyla kullanılabilen bir 

hizmettir” (Özkan & İpekten, 2017, s. 649). Aynı zamanda online bankacılık; geleneksel 

şubeli bankacılığın yerine müşteri elektronik ortam üzerinden belli bir şifre ya da kullanıcı adı 

ile giriş yapabildiği kurumsal ve bireysel işlemlerin ve raporların izlenebildiği uygulamalardır 

(Furst, Lang, & Nolle, 2000). 

Bankalar, piyasada oluşan rekabet ortamı gereği teknolojik yeniliklere en hızlı uyum sağlayan 

yapılardır. Bu sebeple, müşteriler ile iletişim sağlama ve kârlılığı artırma, pazar bilgisi elde 

etme gibi nedenler bankalar için online bankacılığını cazip kılmıştır. Bu yüzden bankalar 

güçlü bir altyapıya sahip olabilmek için teknoloji ve yazılımlara yatırımlarını arttırmaktadır. 

Böylece rakip bankalardan geri kalmama, genç müşteri kitlesi kazanma, müşteri kaybını 

önleme, maliyetleri düşürme gibi faydalar sağlamaktadırlar (Saka, 2001, s. 165). 

İnternet bankacılığının bankalara sağladığı diğer faydalar arasında, marka imajının 

güçlendirilmesi, müşteri sayısının artırılması böylece daha fazla satış imkanı sağlanması, 

mevcut müşterilerle ise yenilikçi hizmetler yoluyla çalışmaya devam edilmesi, müşteri 

sadakatinin arttırılması ve sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi, sektördeki yeniliklere hızlıca 

adapte olarak stratejik üstünlük sağlanması, daha az maliyetle işlem olanağı elde edilmesi ve 

şubelerde yaşanan yoğunluğun azaltılması şeklinde sıralanabilir (Eroğlu & Yücel, 2012, s. 

10). 

1.2. İnternet Bankacılığının Dünya’da ve Türkiye’de Gelişimi 

Ortaya çıktığı günden itibaren yaşamın vazgeçilmez unsurlarından biri haline gelen internet 

teknolojisi, en büyük sektörlerden biri olan bankacılık sektörüne de önemli ölçüde entegre 

olmuştur. İlk olarak işlemler bilgisayar aracılığıyla tutanaklar ve kağıtlardan elektronik 

ortamlara aktarılmış, bu teknolojiye zaman içerisinde internet dahil olmuş ve artık günümüzde 

bankalar cep şube olarak hizmet verebilir hale gelmiştir. Bütün bu yenilikler bankacılık 

ürünlerinin ilerleyişini sağlamış, bankacılığın yeni teknolojilerle çevrili bir yapıya sahip 

olmasına aracılık etmiştir. Önceden en kolay bankacılık işlemleri için fiziksel bir şubeye 

uğramak gerekirken; bugün internet, ATM (automated teller machines), mobil şube ve benzeri 

bankacılık uygulamalarıyla buna gerek kalmamaktadır (Işkın 2012,s.22).  

Online bankacılığın zaman içindeki gelişimi incelendiğinde, internetin ilk kez 1960’larda 

ABD Savunma Bakanlığı’nda kullanıldığını görülmektedir. İnternet bankacılığı fikrinin 

ortaya çıkışı 1980’li yılların başlarına isabet etse de internet, alışılagelen bankacılık 

uygulamalarıyla beraber ya da tek tercih edilen kanal olarak 1990’lardan itibaren aktif şekilde 

kullanılmıştır.  

1983 yılında bankaların özellikle kurumsal müşterilerin kullanımı için geliştirdikleri ev ve 

ofis bankacılığı hizmetleri, 1990’lardan sonra sıkça tercih edilmiştir. Esasen 1990’lı yılların 

elektronik bankacılık kanallarının hızlı bir şekilde kullanımının arttığı zamanlar olduğu 

söylenebilir (Takan & Boyacıoğlu, 2015, s. 320).  
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Online bankacılık konusundaki ilk örnek1995 yılı Mayıs ayında Wells Fargo adındaki 

Amerikan bankasıdır. Ancak bu ilk sistem müşterilere işlem yapma imkânı vermemekte, 

yalnızca hesap hareketleri ve bakiyeleri görüntüleme imkânı vermektedir. Wells Fargo’yu 

takiben fiziki olarak sadece Atlanta’da bir ofisi olan Security First Network Bank 

gelmektedir. 18 Ekim 1995’te kurulmuş olan bu banka internet üzerinden bütün bankacılık 

hizmetlerini veren ilk banka olarak bilinmektedir (Çelik, 2002,s.1-2).  

Türkiye’de genellikle bankalar teknolojik anlamda gelişmelerin ana kaynağıdır. İlk network 

kurulumu, ilk etkin bilgisayar kullanımı, ilk parasal bilgi transferi doğru ve yaygın olarak 

bankalar tarafından yapılmıştır (Özkan & İpekten, 2017, s. 650). Türkiye’de bankacılık 

faaliyetleri 1987’ye kadar sadece şubelerle sınırlı kalmış, kredi kartlarını takiben Türkiye İş 

Bankasının 1987’de ilk ATM’yi hizmete sokması ile elektronik bankacılık faaliyetleri de 

başlamıştır. (Polatoğlu ve Ekin, 2001, s.157). İlk online bankacılık olarak 

değerlendirilebilecek ilk hizmet de, 1997 yılı Haziran ayı içerisinde yine Türkiye İş Bankası 

tarafından sunulmuştur (Akın, 2007, s. 60). İş Bankası’nı aynı yıl  Temmuz ayı içerisinde  

Garanti Bankası’nın online bankacılık uygulaması takip etmiştir.(Kartal & Pala, 2010, s. 46). 

Günümüzde ise hemen hemen tüm bankalar online bankacılık hizmeti sunar hale gelmişlerdir. 

Akıllı telefonların yaygınlaşması ile birlikte online bankacılık hizmetleri mobil uygulamalar 

ile daha pratik şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Bugün gelinen noktada para yatırma ve 

çekme haricinde pek çok bankacılık işlemi online bankacılık uygulamaları ile 

gerçekleşmektedir (Güney, 2009, s.130; Kaya ve Arslan 2016, s. 425). Bu doğrultuda da 

online bankacılık hizmetlerinden faydalanan kişi sayısı hergeçen gün artış göstermektedir 

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerine göre, online bankacılık yapmak üzere sistemde 

kayıtlı olan ve en az bir kez giriş işlemi yapmış toplam müşteri sayısı Haziran 2019 itibariyle 

69 milyon kişidir.  Haziran 2019 dönemi içinde aktif bireysel online bankacılık müşterilerin 

yaş grupları bazında dağılımında ilk sırayı 17 milyon 697 bin kişi ile 36-55 yaş grubu 

almaktadır.  Bunu, 14 milyon 243 bin kişi ile 26-35 yaş grubu, 9 milyon 915 bin kişi ile 18-25 

yaş grubu takip etmektedir. 56-65 yaş grubundaki aktif bireysel çevrimiçi bankacılık müşteri 

sayısı ise 2,7 milyon kişidir (Türkiye Bankalar Birliği, 2019, s. 1). Çoğunluğu 18-25 yaş 

grubunda bulunan üniversite öğrencileri online bankacılık uygulamalarının potansiyel 

müşterileri durumundadır.  

Online bankacılık kapsamında bankaların gerek web siteleri gerekse mobil uygulamaları ile 

müşterilerine verdikleri hizmetler şu şekilde sıralanabilmektedir (Öztan ve İpekten, 2017, s. 

649-650):   

 “Hesap Açılışları (vadeli, vadesiz, yatırım,vb.)  

 Para Transferleri (havale, EFT, otomatik havale talimatları)  

 Yatırım İşlemleri (repo, yatırım fonu, hisse senedi, döviz, hazine bonosu gibi menkul 

kıymetlerin alımı ve satımı)  

 Ödeme İşlemleri (fatura, vergi, trafik, üniversite harç,vb. ödemeler)  

 Kredi Kartı İşlemleri (her türlü kredi kartı borç ödemeleri)  

 Başvuru İşlemleri (hesap açma, kredi kartı istemi, otomatik ödeme talimatı verme,vb.)  
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 Bilgi Hizmetleri (hesaplarınızla ilgili anlık ve geriye yönelik tüm bilgiler)”  

Dünya’daki online bankacılık hizmetleri ile karşılaştırıldığında,  teknoloji ve altyapı açısından 

oldukça iyi bir yerde olan Türkiye’deki online bankacılık uygulamaları güvenlik açısından ve 

verilen hizmetlerin çeşitliliği açısından gelişmiş ülkeler düzeyindedir(Özkan & İpekten, 2017, 

s. 651). 

1.3. Online Bankacılık Tercihini Etkileyen Faktörler 

Online bankacılığın tercih edilmesindeki faktörlerin bilinmesinin online bankacılık 

kullanımının artmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bunun yanında online bankacılık 

tercihinde bankanın ünü ve verdiği hizmetlerin çeşitliliğin etkili faktörler olduğu 

belirtilmektedir.  Online bankacılığın hergeçen gün kullanıcı sayısı artış göstermekte, bunda 

tüketicilerin teknolojik yeniliklere olan uyumlarının artması, bu ürünlere yönelik talep ve 

beklentilerinin artmasının yanında kullanışlı ve pratik olması online bankacılığı tercih edilen 

bir kanal yapmıştır (Kartal & Pala, 2010, ss. 46-47). 

İnternet bankacılığının tercih edilme nedenlerinden birincisi de ciddi bir şekilde maliyet 

avantajı sağlaması yanında bankacılığın sunduğu hizmet ve yeni ürünlerin ucuz ve etkili 

şekilde tanıtılmasına fırsat sağlamasıdır. Ayrıca müşterilerin çoğunun şubelere gitmenin 

zaman ve çaba gerektirdiği görüşüdür. Bu nedenle zaman, maliyet ve mekân özgürlüğü 

internet bankacılığının tercih edilme nedenleri olarak sayılmaktadır (Hernando & Nieto, 2006, 

s. 1091). 

Online bankacılık kullanma ve benimsenme nedenlerinin başında kesintisiz bir şekilde 

ulaşılabilir olması gelmektedir. Eğer bir müşteri istediği zaman bankanın internet sitesine 

veya mobil uygulamasına ulaşamıyorsa, tercih edilmemesi için yeterli bir nedendir. Online 

hizmetlerin en önemli amacı zaman ve mekan sınırlamasının olmamasıdır. Bundan dolayı da 

online bankacılık kullanımı hergeçen gün artış kaydetmektedir.  Bankaların online 

hizmetlerini aksatmamalarının yanında, uygulamaların kolay ve anlaşılır olması da mevcut 

müşterileri ellerinde tutmaları açısından önem arz etmektedir. Basit para transferleri için 

menüler içerisinde zaman kaybeden müşteri, durumdan hoşnut olmayarak başka banka 

arayışlarına girebilir. Bunun için online bankacılık uygulamaları sade ve akıcı hizmet verecek 

şekilde tasarlanmalıdır. Müşterilere güven veren kullanışı kolay olan uygulamalar cazip 

gelmektedir. Ayrıca online bankacılık uygulamalarının medyada yer alan reklamları ve demo 

ürünleri de müşterileri bankalarının online uygulamalarını denemelerine yöneltmektedir 

(Kaya & Arslan, 2016, s. 431). 

YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli 

Araştırma tarama modeli çerçevesinde tasarlanmıştır. Tarama Modeli; “Geçmişte ya da halen 

var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımıdır” 

(Karasar, 2012, s. 77).  

Evren ve Örneklem 
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Araştırmanın evrenini 2019-2020 eğitim öğretim yılında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri oluşturmaktadır. Örneklemini ise kolayda 

örnekleme yöntemi ile belirlenmiş araştırmaya katılmayı gönüllü kabul eden 274 öğrenci 

oluşturmuştur.  Örneklem büyüklüğünün belirlenmesinde (Salant ve Dillman, 1994: 55): 

“n = N t2 p q / d2 (N-1) + t2pq  

N: Hedef kitledeki birey sayısı 

n: Örnekleme alınacak birey sayısı 

p: İncelenen olayın görülüş sıklığı (gerçekleşme olasılığı) 

q: İncelenen olayın görülmeyiş sıklığı (gerçekleşmeme olasılığı) 

t: Belirli bir anlamlılık düzeyinde, t tablosuna göre bulunan teorik değer 

d: Olayın görülüş sıklığına göre kabul edilen   örnekleme hatasıdır”. 

 

formülü kullanılarak homojen bir yapıda olmayan bu evren için % 90 güven aralığında ±% 5 

örnekleme hatası ile gerekli örneklem büyüklüğü n = 252 olarak hesaplanmıştır. Anket 

sonuçlarından daha genel sonuçlara ulaşmak için anketler 300 öğrenciye dağıtılmış, 

kullanılabilir 274 anket elde edilmiştir.   

Veri Toplama Araçları 

Araştırmada veriler anket yöntemi ile toplanmıştır. Söz konusu anket iki bölümden 

oluşmaktadır. Birinci bölümde araştırmacı tarafından oluşturulan, öğrencilerin tanımlayıcı 

özelliklerini belirlemeye yönelik 5 adet çoktan seçmeli soru bulunmaktadır. Anketin ikinci 

bölümünde Abrol (2014) tarafından geliştirilen ve (Kocabıyık & Fattah, 2019) tarafından 

Türkçeye uyarlama çalışması yapılan “Elektronik Bankacılık Tutum Ölçeği” yer almaktadır. 

Ölçekte 7 boyutta toplam 56 adet 5’li likert tipinde önerme bulunmaktadır. Araştırmada 

ölçeğin mevcut faktör yapısı kullanılmış olup, güvenirlik analizi tekrar edilmiştir. Tablo 1’de 

ölçekte yer alan boyutlar, ölçekte yer aldıkları sırayla yer alarak güvenirlik değerleri 

verilmiştir.  

Tablo 1. Ölçekte Yer alan Boyutlar ve Güvenirlik Değerleri 

Faktörler Madde sayısı Güvenirlik değeri: Cronbach’a Alpha 

Güven 11 ,911 

Sadakat (Bağlılık) 4 ,808 

Hizmet Kalitesi 13 ,890 

Kullanım Kolaylığı 5 ,920 

Algılanan Fayda 6 ,883 

Davranışsal Niyet 4 ,908 

Müşteri Memnuniyeti 13 ,931 

Toplam Ölçek Güvenirliği 56 ,914 

Verilerin Analizi 
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Araştırmada veriler SPSS 22.0 istatistik programı aracılığıyla değerlendirilmiştir. 

Katılımcıların tanımlayıcı özelliklerinin incelenmesinde frekans ve yüzde analizlerinden, 

online bankacılığa yönelik tutum ve davranışlarının incelenmesinde ortalama ve standart 

sapma istatistiklerinden faydalanılmıştır. Ölçek boyutlarının aldığı puanlar 1 ile 5 arasında 

değerlendirilmektedir. Dağılım aralığının hesaplanması amacıyla, Dağılım aralığı=En büyük 

değer- En küçük değer/ Derece sayısı formülü kullanılmıştır. Bu aralık 4 puanlık genişliğe 

sahiptir. Bu genişlik beş eşit genişliğe bölünerek 1.00- 1.79 arası “çok düşük”, 1.80- 2.59 

arası “düşük”, 2.60- 3.39 “arası orta”, 3.40-4.19 arası yüksek, 4.20-5.00 arası çok yüksek 

olarak sınır değerleri belirlenmiş ve bulgular yorumlanmıştır (Sümbüloğlu, 1993, s. 9). 

Tanımlayıcı özelliklerine göre online bankacılığa yönelik tutum ve davranışlarının 

incelenmesinde ise t testi, tek yönlü anova ve tukey testlerinden faydalanılmıştır. Manidarlık 

0, 05 düzeyinde sınanarak yorumlanmıştır.  

 

BULGULAR 

Tablo 2’de katılımcıların tanımlayıcı özelliklerine yönelik veriler yer almaktadır.  

Tablo 2. Araştırmaya katılanların yaş gruplarına göre dağılımları 

Gruplar Frekans(n) Yüzde (%) 

Yaş 

18 70 25,5 

19 62 22,6 

20 62 22,6 

21 42 15,3 

22 16 5,8 

23 Ve Üzeri 22 8,0 

Cinsiyet 

Kız 178 65,0 

Erkek 96 35,0 

Sınıf 

1 67 24,5 

2 67 24,5 

3 85 31,0 

4 55 20,1 

Online Bankacılık Kullanma Sıklığı 

Her Gün 62 22,6 

Haftada Birkaç Kez 84 30,7 

Haftada Bir 20 7,3 

Ayda Birkaç Kez 58 21,2 

Ayda Bir 50 18,2 

Online Bankacılıkta En Çok Yapılan İşlem 
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Para Transferleri 96 35,0 

Ödemeler 60 21,9 

Kredi Kartı İşlemleri 28 10,2 

Diğer 90 32,8 

 

Tablo 2 incelendiğinde araştırmaya katılan öğrencilerin 70'i (%25,5) 18 yaşında, 62'si (%22,6) 

19 yaşında, 62'si (%22,6) 20 yaşında, 42'si (%15,3) 21 yaşında, 16'sı (%5,8) 22 yaşında, 22'si 

(%8,0) 23 yaş ve üzeri yaşlarda olduğu görülmektedir. Öğrencilerin 178'i (%65,0) kız, 96'sı 

(%35,0) erkek olup, 67’şeri (%24,5) 1 ve 2. sınıfa, 85’i (%31,0) 3. sınıfa ve 55’i (%20,1) 4. 

sınıfa gitmektedirler. Öğrenciler online bankacılık kullanma sıklığı göre 62'si (%22,6) her 

gün, 84'ü (%30,7) haftada birkaç kez, 20'si (%7,3) haftada bir, 58'i (%21,2) ayda birkaç kez, 

50'si (%18,2) ayda bir olarak dağılmaktadır. Öğrenciler online bankacılıkta en çok yapılan 

işlem göre 96'sı (%35,0) para transferleri, 60'ı (%21,9) ödemeler, 28'i (%10,2) kredi kartı 

işlemleri, 90'ı (%32,8) diğer olarak dağılmaktadır. 

Tablo 3’te katılımcıların online bankacılığa yönelik tutum ve davranışlarının ortalamaları yer 

almaktadır.  

Tablo 3. Online Bankacılık Tutum ve Davranış Puanlarının Ortalaması 

Boyutlar  N Ort Ss Min. Max. 

Güven 274 3,412 1,340 1,000 5,000 

Sadakat 274 3,370 1,318 1,000 5,000 

Hizmet Kalitesi 274 3,398 1,354 1,000 5,000 

Kullanım Kolaylığı 274 3,402 1,350 1,000 5,000 

Algılanan Fayda 274 3,470 1,402 1,000 5,000 

Davranışsal Niyet 274 3,433 1,391 1,000 5,000 

Müşteri Memnuniyeti 274 3,448 1,352 1,000 5,000 

 

Tablo 3’teki verilere bakıldığında; öğrencilerin online bankacılığa yönelik tutum ve 

davranışlarını belirleyen boyutlardan “güven” ortalamalarının 3,412±1,340, “sadakat” 

ortalamalarının 3,370±1,318, “hizmet kalitesi” ortalamalarının 3,398±1,354, “kullanım 

kolaylığı” ortalamalarının 3,402±1,350, “algılanan fayda” ortalamalarının 3,470±1,402 

“davranışsal niyet” ortalamalarının 3,433±1,391 “müşteri memnuniyeti” ortalamalarının ise 

yüksek 3,448±1,352 olduğu saptanmıştır.  

Tablo 4. Online Bankacılık Tutum ve Davranış Puanlarının Cinsiyete Göre Farklılaşma 

Durumu 

Boyutlar  Cinsiyet  N Ort Ss t sd p 

Güven Kız 178 3,671 1,174 4,510 272 0,000 

Erkek 96 2,932 1,493 

Sadakat Kız 178 3,604 1,164 4,109 272 0,000 
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Erkek 96 2,938 1,474 

Hizmet Kalitesi Kız 178 3,645 1,211 4,232 272 0,000 

Erkek 96 2,941 1,487 

Kullanım Kolaylığı Kız 178 3,618 1,214 3,699 272 0,001 

Erkek 96 3,000 1,495 

Algılanan Fayda Kız 178 3,684 1,268 3,511 272 0,001 

Erkek 96 3,073 1,550 

Davranışsal Niyet Kız 178 3,638 1,225 3,389 272 0,002 

Erkek 96 3,052 1,592 

Müşteri Memnuniyeti Kız 178 3,667 1,187 3,751 272 0,001 

Erkek 96 3,040 1,538 

Bağımsız Gruplar T-Testi 

Tablo 4’deki verilere bakıldığında; öğrencilerin cinsiyete göre online bankacılığa yönelik 

tutum ve davranışlarını belirleyen tüm boyutlarda farklılaşma olduğu görülmektedir 

(p=0,000<0.05). Tüm boyutlarda kız öğrencilerin online bankacılığa yönelik tutum ve 

davranışlarının erkek öğrencilerden daha olumlu olduğu saptanmıştır.  

Tablo 5. Online Bankacılık Tutum ve Davranış Puanlarının Sınıfa Göre Farklılaşma 

Durumu 

 Boyutlar Sınıf N Ort Ss F p Fark 

Güven 1 67 3,005 1,531 3,983 0,008 1>4 

2>4 2 67 3,326 1,353 

3 85 3,568 1,126 

4 55 3,772 1,271 

Sadakat 1 67 3,000 1,458 3,645 0,013 1>4 

2>4 2 67 3,239 1,397 

3 85 3,603 1,098 

4 55 3,623 1,256 

Hizmet Kalitesi 1 67 2,971 1,514 4,024 0,008 1>4 

2>4 2 67 3,307 1,385 

3 85 3,634 1,127 

4 55 3,666 1,322 

Kullanım Kolaylığı 1 67 2,973 1,522 3,792 0,011 1>4 

2>4 2 67 3,352 1,390 

3 85 3,591 1,133 

4 55 3,691 1,282 

Algılanan Fayda 1 67 3,035 1,564 3,487 0,016 1>4 

2>4 2 67 3,435 1,449 

3 85 3,663 1,167 

4 55 3,742 1,374 
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Davranışsal Niyet 1 67 2,978 1,517 3,823 0,010 1>4 

2>4 2 67 3,407 1,487 

3 85 3,632 1,149 

4 55 3,709 1,345 

Müşteri Memnuniyeti 1 67 3,025 1,524 3,685 0,013 1>4 

2>4 2 67 3,412 1,405 

3 85 3,603 1,123 

4 55 3,765 1,290 

Tek Yönlü Anova Testi 

 

Tablo 5’teki veriler incelendiğinde öğrencilerin online bankacılığa yönelik tutum ve 

davranışlarının tüm boyutlarda eğitim gördükleri sınıflara göre farklılık gösterdiği 

saptanmıştır. (p=0,000<0.05). Tüm boyutlarda 4. Sınıf öğrencilerinin online bankacılığa 

yönelik tutum ve davranışlarının 1. ve 2. Sınıf öğrencilerine göre daha olumlu olduğu 

belirlenmiştir.  

 

Tablo 6. Online Bankacılık Tutum ve Davranış Puanlarının Online Bankacılık 

Kullanma Sıklığı Göre Farklılaşma Durumu 

Boyutlar  Online Bankacılık 

Kullanma Sıklığı 

N Ort Ss F p 

Güven Her Gün 62 3,499 1,365 1,540 0,191 

Haftada Birkaç Kez 84 3,563 1,371 

Haftada Bir 20 3,418 1,617 

Ayda Birkaç Kez 58 3,455 1,190 

Ayda Bir 50 3,000 1,270 

Sadakat Her Gün 62 3,363 1,343 1,178 0,321 

Haftada Birkaç Kez 84 3,452 1,360 

Haftada Bir 20 3,675 1,460 

Ayda Birkaç Kez 58 3,440 1,224 

Ayda Bir 50 3,040 1,249 

Hizmet Kalitesi Her Gün 62 3,432 1,363 1,066 0,374 

Haftada Birkaç Kez 84 3,526 1,399 

Haftada Bir 20 3,477 1,508 

Ayda Birkaç Kez 58 3,451 1,222 

Ayda Bir 50 3,049 1,344 

Kullanım Kolaylığı Her Gün 62 3,490 1,331 0,721 0,578 

Haftada Birkaç Kez 84 3,500 1,365 

Haftada Bir 20 3,420 1,622 

Ayda Birkaç Kez 58 3,400 1,232 

Ayda Bir 50 3,120 1,375 

Algılanan Fayda Her Gün 62 3,565 1,414 0,738 0,567 

Haftada Birkaç Kez 84 3,587 1,433 
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Haftada Bir 20 3,400 1,597 

Ayda Birkaç Kez 58 3,466 1,233 

Ayda Bir 50 3,187 1,451 

Davranışsal Niyet Her Gün 62 3,492 1,438 0,614 0,653 

Haftada Birkaç Kez 84 3,542 1,450 

Haftada Bir 20 3,500 1,618 

Ayda Birkaç Kez 58 3,414 1,182 

Ayda Bir 50 3,170 1,379 

Müşteri Memnuniyeti Her Gün 62 3,511 1,370 0,829 0,508 

Haftada Birkaç Kez 84 3,568 1,417 

Haftada Bir 20 3,446 1,574 

Ayda Birkaç Kez 58 3,467 1,164 

Ayda Bir 50 3,145 1,335 

Tek Yönlü Anova Testi 

 

Tablo 6’daki verilere göre öğrencilerin online bankacılığa yönelik tutum ve davranışlarını 

belirleyen tüm boyutlarda online bankacılık kullanma sıklığı değişkenine göre anlamlı 

farklılık saptanmamıştır(p>0.05). 

Tablo 7. Online Bankacılık Tutum ve Davranış Puanlarının Online Bankacılıkta En Çok 

Yapılan İşlem Göre Farklılaşma Durumu 

 Boyutlar Online Bankacılıkta En 

Çok Yapılan İşlem 

N Ort Ss F p Fark 

Güven Para Transferleri 96 3,561 1,395 3,145 0,026 1>3 

2>3 Ödemeler 60 3,652 1,277 

Kredi Kartı İşlemleri 28 2,838 1,320 

Diğer 90 3,273 1,277 

Sadakat Para Transferleri 96 3,542 1,313 3,401 0,018 1>3 

2>3 Ödemeler 60 3,600 1,196 

Kredi Kartı İşlemleri 28 2,804 1,447 

Diğer 90 3,211 1,307 

Hizmet Kalitesi Para Transferleri 96 3,556 1,347 3,317 0,020 1>3 

2>3 

2>4 

Ödemeler 60 3,664 1,270 

Kredi Kartı İşlemleri 28 2,852 1,425 

Diğer 90 3,222 1,343 

Kullanım Kolaylığı Para Transferleri 96 3,550 1,344 3,970 0,009 1>3 

2>3 

2>4 

Ödemeler 60 3,733 1,332 

Kredi Kartı İşlemleri 28 2,857 1,433 

Diğer 90 3,191 1,274 

Algılanan Fayda Para Transferleri 96 3,656 1,374 4,978 0,002 1>3 

2>3 

1>4 

Ödemeler 60 3,828 1,377 

Kredi Kartı İşlemleri 28 2,810 1,451 
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Diğer 90 3,237 1,341 2>4 

Davranışsal Niyet Para Transferleri 96 3,599 1,338 4,913 0,002 1>3 

2>3 

2>4 

Ödemeler 60 3,800 1,404 

Kredi Kartı İşlemleri 28 2,768 1,486 

Diğer 90 3,217 1,317 

Müşteri 

Memnuniyeti 

Para Transferleri 96 3,601 1,326 4,763 0,003 1>3 

2>3 

2>4 

Ödemeler 60 3,803 1,315 

Kredi Kartı İşlemleri 28 2,802 1,373 

Diğer 90 3,248 1,315 

Tek Yönlü Anova Testi 

 

Tablo 7’de yer alan veriler incelendiğinde, online bankacılıkta en çok yapılan işlemlere göre 

öğrencilerin online bankacılığa yönelik tutum ve davranışlarında farklılıkların olduğu 

görülmektedir (p=0,000<0.05). En çok yapılan işlem para transferi ve ödemeler olanların 

online bankacılığa yönelik tutum ve davranışları en çok yapılan işlem kredi kartı olanlara göre 

daha olumludur.  

 

SONUÇ 

Üniversite öğrencilerinin online bankacılık ile ilgili tutum ve davranışlarını incelemek 

amacıyla gerçekleştirilen araştırmaya 2019-2020 eğitim öğretim yılında Niğde Ömer 

Halisdemir Üniversitesi2nde eğitim gören 274 öğrenci katılmıştır.  

Üniversite öğrencilerinin %22,6’sı online bankacılığı hergün kullanırlarken, %30,7’si haftada 

birkaç kez kullanmaktadır. Haftada bir kullananların oranı %7,3 ile ayda birkaç kez 

kullananların oranı %21,2 ve ayda bir kullananların oranı %18,2’dir. Bu veriler üniversite 

öğrencilerinin online bankacılık hizmetlerinden ihtiyaç duydukları zaman faydalandıklarını 

göstermektedir. Öğrencilerin online bankacılıkta en çok yaptıkları işlemlerin başında para 

transferleri gelmekte, bunu sırasıyla diğer işlemler, ödemeler ve kredi kartı işlemleri takip 

etmektedir.  

Öğrencilerin online bankacılığa yönelik tutum ve davranışları güven, sadakat, hizmet kalitesi, 

kullanım kolaylığı, algılanan fayda, davranışsal niyet ve müşteri memnuniyetleri boyutlarında 

incelenmiş ve 5 üzerinden değerlendirilmiştir. Buna göre öğrencilerin en olumlu tutum ve 

davranışlarının 3,470 ortalama ile algılanan fayda boyutuna yönelik olduğu, en düşük tutum 

ve davranışlarının ise 3,370 ortalama ile sadakat boyutuna ait olduğu belirlenmiştir. Buradan 

üniversite öğrencilerinin online bankacılığın diğer boyutlara göre sağladığı faydanın daha 

fazla olduğunu düşündükleri ve diğer boyutlara göre bankalarına olan sadakatlerinin daha 

düşük olduğu saptanmıştır. 

Araştırmada öğrencilerin tanımlayıcı özelliklerine göre online bankacılığa yönelik tutum ve 

davranışları da incelenmiştir. Bu doğrultuda ele alınan ilk değişken olarak öğrencilerin 

cinsiyetlerine göre online bankacılığa yönelik tutum ve davranışlarını belirleyen tüm 

boyutlarda farklılaşmalar olduğu belirlenmiştir. Buna göre kız öğrencilerin erkek öğrencilere 

göre online bankacılığa yönelik tutum ve davranışları daha olumludur.  
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Öğrencilerin eğitim gördükleri sınıf açısından online bankacılığa yönelik tutum ve 

davranışları incelendiğinde, tüm boyutlarda anlamlı farklılıkların olduğu saptanmıştır. 4. Sınıf 

öğrencilerinin online bankacılığa yönelik tutum ve davranışları 1. ve 2. Sınıf öğrencilerinden 

daha olumludur.  Genel olarak bakıldığında ise üniversite öğrencilerinin sınıflarının 

artmasıyla birlikte online bankacılığa yönelik tutum ve davranışlarında olumlu bir artış olduğu 

kaydedilmiştir.  

Online bankacılığı kullanma sıklıklarına ve yaşlarına göre öğrencilerin online bankacılığa 

yönelik tutum ve davranışlarında anlamlı farklılıkların olmadığı belirlenmiştir. Buradan farklı 

yaşlarda ve farklı sıklıkta online bankacılıktan faydalanan öğrencilerin online bankacılığa 

yönelik tutum ve davranışlarının birbirlerine benzerlik gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.  

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin online bankacılıkta yaptıkları en çok  işlemlere göre online 

bankacılığa yönelik tutum ve davranışlarını belirleyen tüm boyutlarda farklılaşmanın olduğu  

saptanmıştır. Buradan en çok para transferi ve ödemeler işlemlerini yapan öğrencilerin,  en 

çok kredi kartı işlemleri yapan öğrencilere göre online bankacılığa yönelik tutum ve 

davranışlarınım daha olumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Araştırmadan çıkan sonuçlar doğrultusunda aşağıdaki öneriler getirilmiştir. 

 Üniversite öğrencilerinin online bankacılığa yönelik tutum ve davranışlarını belirleyen 

boyutlardan sadakat düzeylerinin daha düşük olması nedeniyle, bankaların öğrencileri 

kendilerine daha sadık kılacak online uygulamalar yapmaları önerilmektedir. Örneğin  

bir yıl süreyle ayda en az bir kere uygulamayı kullananlara hesap işletim ücreti 

alınmaması vb. 

 1.ve 2. Sınıf öğrencilerinin online bankacılığa yönelik tutum ve davranışlarının 4. 

Sınıf öğrencilerinden daha olumsuz olduğu gözönüne alındığında, bankaların 

üniversiteye yeni başlamış öğrencilere yönelik online bankacılık hizmetlerini tanıtıcı 

ve olumlu tutum geliştirebilecekleri uygulamalara yönelmeleri önerilmektedir. Bu 

kapsamda online şubeye yeni üye olanlara demo uygulamaların yanında, uygulamayı 

anlatan tanıtım videoları vb. öğrencilerin maillerine gönderilebilir. 

 Online bankacılıkta en çok kredi kartı işlemi yapanların, en çok para transferi ve 

ödemeler yapanlara göre online bankacılığa yönelik tutum ve davranışlarının daha 

olumsuz olmasından yola çıkarak, bankaların online bankacılık uygulamalarında kredi 

kartı işlemlerini gerek kullanışlılık gerekse işlevsellik açısından gözden geçirmeleri 

önerilmektedir. 

 Bu araştırma Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nde eğitim gören 274 öğrencinin 

görüşleri ile sınırlıdır. Daha genel verilere ulaşmak için daha geniş örneklemler 

üzerinde araştırmalar yapılabilir.  
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KİŞİ-ÖRGÜT UYUMUNUN ÇALIŞAN PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE 

İŞ TATMİNİN ROLÜ 

THE ROLE OF JOB SATISFACTION ON THE EFFECT OF WORKER'S 

PERFORMANCE IN PERSON-ORGANISATION FIT 
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Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 
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Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi  

 

Özet 

Çalışma yaşamında öne çıkan unsurlardan birisi de işletmelerin sahip oldukları kalifiye insan 

kaynağıdır. Örgütsel faaliyetlere olumlu katkıda bulunan, örgütsel kültürü benimseyen, 

kendisini örgütüne adayan, işine ve örgütüne bağlılık gösteren, örgütü ile uyum içinde olan, 

işinden tatmin olan ve performans düzeyi yüksek olan çalışanlar işletmelere önemli avantajlar 

sağlamaktadırlar. Küresel rekabet ortamında çalışanların yüksek performanslarının işletmelere 

sağlamış oldukları katkı rekabet avantajını elde etmede önemli bir unsur olarak 

değerlendirilmektedir. Çalışanların örgütleriyle olan uyumu ve işten duymuş oldukları tatmin 

düzeyi çalışanların performanslarının arttırılmasını kolaylaştırmaktadır. Bu nedenle bu 

çalışmanın amacı Kişi-Örgüt uyumunun iş tatmini ve çalışan performansını nasıl etkilediği ve 

bu süreçte algılanan iş tatminin bir aracılık rolü olup olmadığının araştırılması amaçlanmıştır. 

Bu amaçla Gaziantep ilinde özel eğitim kurumlarında çalışan 293 katılımcıdan anket 

aracılığıyla ile veri toplanmıştır. Verilerin analizinde doğrulayıcı faktör analizleri yapılmış, 

değişkenler arası korelasyonlar tespit edilmiş ve yapısal eşitlik modeli ile modelin uyum 

iyiliği testleri ve regresyon analizi yapılmıştır.  Yapılan analizlerde kişi-örgüt uyumunun iş 

tatmini ve çalışan performansını pozitif yönde anlamlı olarak etkilediği tespit edilmiştir. İş 

tatmini de çalışan performansını pozitif yönde anlamlı olarak etkilediği tespit edilmiştir. 

Aracılık analizi neticesinde ise iş tatminin kişi-örgüt uyumu ile çalışan performansı arasındaki 

ilişkide kısmi aracı rolü olduğu tespit edilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Kişi-örgüt uyumu, iş tatmini, çalışan performansı 

 

Abstract 

One of the prominent elements in working life is the qualified human resources of enterprises. 

Employees who contribute positively to organizational activities, adopt organizational culture, 

devote themselves to their organization, show commitment to their work and organization, are 

in harmony with their organization, are satisfied with their work and have high performance 

levels provide significant advantages to enterprises. The contribution of the high performance 

of the employees to the enterprises in the global competition environment is considered as an 
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important factor in achieving the competitive advantage. Employees' compliance with their 

organizations and the level of satisfaction they receive from the job make it easier for 

employees to improve their performance. Therefore, the aim of this study is to investigate 

how Person-Organization adaptation affects job satisfaction and employee performance and 

whether perceived job satisfaction is an intermediary role in this process. For this purpose, 

data were collected from 293 participants working in private educational institutions in 

Gaziantep. In the analysis of the data, confirmatory factor analyzes were conducted, 

correlations between variables were determined and structural equation model and goodness 

of fit tests of the model and regression analysis were performed. In the analyzes, it was found 

that the person-organization harmony had a positive effect on job satisfaction and employee 

performance. It has been determined that job satisfaction has a positive effect on employee 

performance. As a result of mediation analysis, it has been found that job satisfaction has a 

partial mediator role in the relationship between person-organization harmony and employee 

performance. 

 

Keywords : Person-Organization Fit, Job Satisfaction, Employee Performance 

 

1.GİRİŞ 

Kişi-örgüt uyumu Lewin’in insan davranışının, kişi ve çevresinin bir işlevi olarak ifade etmesi 

üzerine önem kazanmış bir kavramdır (Yahyagil, 2005: 137). Kişi-örgüt uyumu en temel 

tanımı ile kişi ile örgütün bağdaşabilmesi ya da uygunluğu şeklinde tanımlanmaktadır (Aktaş, 

2007:832). Kişi-örgüt uyumu çalışanın amaçları, değerleri, tutum ve kişilik olmak üzere 

birtakım temel özellikleri ile örgütün iklimi, kültürü, değerleri, amaçları ve normları gibi 

temel özellikleri arasındaki benzerlik şeklinde ifade edilmektedir (Chatman, 1989: 339). İş 

performansı, bir örgütte çalışan işgören tarafından kontrol edilen ayrıca örgütün hedefine 

varmasına katkı sağlayan her türlü davranış ve eylemler olarak tanımlanmaktadır (Beğenirbaş 

ve Turgut, 2014: 137). 

Bireyin işini yerine getirirken elde ettiği mutluluk ve hoşnutluk duygusu iş tatminine sebep 

olmaktadır. Ahlaki değerler, aktivite, yetki ve başarı, bağımsızlık, yeteneklerini kullanabilme, 

çeşitlilik, iş güvenliği, sorumluluk, sosyal statü, sosyal hizmet, yaratıcılık,  yönetici – insan 

ilişkileri, işletme politikaları, ücret, ilerleme ve takdir edilme bireyin iş tatmin düzeyini 

etkileyen içsel ve dışsal değişkenlerden bazılarıdır. İşgörenin bu beklentilerinin örgüt 

tarafından karşılanması ve işgörenin kendisinden beklenilen görev ve sorumlulukları yerine 

getirmesi birey ve örgüt arasında bir uyumun varlığını ortaya çıkarabilir. Yani, birey ve örgüt 

arasında bir uyumun varlığı işgörenin işini severek yapmasına neden olabilir (Bağcı, 2018). 
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Bu çalışmanın amacı Kişi-Örgüt uyumunun iş tatmini ve çalışan performansını nasıl etkilediği 

ve bu süreçte algılanan iş tatminin bir aracılık rolü olup olmadığının belirlenmesidir. 

Belirlenen amaç çerçevesinde ilk olarak kişi-örgüt uyumu, çalışan performansı ve iş tatmini 

kavramları teorik olarak ele alınmıştır. Daha sonra kuramsal çerçeveden destek alınarak 

hipotezler kurulmuştur. Kurulan hipotezlerin ardından kişi-örgüt uyumunun çalışan 

performansı ve iş tatmini kavramları ile arasındaki ilişki incelenmiştir. Son olarak kişi-örgüt 

uyumunun çalışan performansı üzerindeki etkisi belirlenmiş ve belirlenen etkide iş tatmini 

kavramının aracı rolü üstlenip üstlenmediği tespit edilmiştir. Çalışmanın bu şekilde, hem sık 

tekrarlanmamış olması, hem uygulanan sektöre ait bir çalışmanın olmayışı, hem de elde 

edilen örnek büyüklüğü açısından  literatüre katkı sağlaması beklenmektedir. 

 

2. Kavramsal Çerçeve 

2.1. Kişi - Örgüt Uyumu  

Kişi-örgüt uyumu özellikle son 100 yıldır üzerinde çalışılmakta olmaktadır. Kişi - örgüt 

uyumu,  herhangi bir birey ile çalıştığı ortam arasında, birbirlerinin özellikleri tam olarak 

eşleştiğinde meydana gelen uyum olarak tanımlanmıştır (Kristof-Brown vd., 2005: 281). Kişi 

-örgüt uyumu çok basit şekilde anlaşılabilen bir konu değildir. Bunun sebebi, çünkü bireylerin 

çalıştıkları ortamda genellikle kompleks sistemlerle karşı karşıya kalmalarıdır (Kristof-Brown 

vd., 2002: 985). Kişi-örgüt uyumu beş temel başlıkta sınıflandırılmaktadır. Bunlar;  a. birey-

örgüt uyumu,  b. birey-iş uyumu,  c. birey-yönetici uyumu,  d. birey-kültür uyumu,   e. birey-

grup uyumudur. Kişi- örgüt uyumu altında yer alan bu beş uyum türünün her biri de, farklı 

önemli araştırmalarda incelenmiş konularıdır (Kristof-Brown vd., 2005: 282). 

Kişi-örgüt uyumu ile ilgili yapılan tanımları incelendiğinde, aşağıdaki çıkarımlar elde 

edilecektir.  

Chatman, birey-örgüt uyumunu bireyin değerleri ile örgütün değerleri ve normları arasındaki 

uygunluk şeklinde tanımladığı görülmektedir (Chatman, 1991: 333). Charless ise birey-örgüt 

uyumunu, bireyin iş çevresi ile bireyin kendisi arasında benzerlik kurması olarak 

tanımlamıştır (Carless, 2005: 411). Elfenbein ve O’Reilly’e göre de birey-örgüt uyumu 

işgörenlerin içerisinde bulundukları gruplar ve örgütler ile olan uyumluluğu şeklinde 

tanımlanmıştır (Elfenbein ve O’Reilly, 2007: 109) 

2.2. İş Tatmini 

İş tatmini kavramı ilk olarak, Hoppock tarafından 1935 yılında yayımlanan “Job Satisfaction” 

isimli kitabında ortaya konulmuştur. Hoppock iş tatminini, işgörenlerin, çevresel faktörlerin 
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psikolojik ve fiziksel tatmini ve bireyin çalışma ortamına karşı gösterdiği bireysel tepkisi 

şeklinde tanımlamıştır (Hoppock, 1935). 

İş tatmini ile ilgili yapılan tanımlamalardan bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz:  

Vroom’a göre iş tatmini, kişinin işini değerlendirmesinden kaynaklanan hoşa giden duygusal 

bir durumdur (Vroom, 1964).   

Hackman ve Oldham’a göre iş tatmini, işgörenin işinden duyduğu mutluluktur (Hackman ve 

Oldham, 1975: 160).  

Spector tarafından getirilen iş tatmininin tanımı, işgören tutumlarının ödeme, terfi, teftiş, ek 

menfaatler, olası ödüller, çalışma usulleri, iş arkadaşları, işin doğası ve iletişimden 

etkilenmesi şeklindedir (Spector, 1985: 694). 

Bir örgütün en değerli varlığının insan kaynağı olduğu düşünüldüğünde, insan kaynağından 

sağlanacak verimin maksimum seviyede olması işletmenin karlılığı açısından büyük önem 

taşımaktadır. Bu şekilde, işgörenlerin iş tatmin seviyesinin yüksek olması, örgütsel bağlılık, 

yüksek performans, kaliteli ürün gibi çıktılara sebep olurken (Gül vd, 2008: 15), iş tatmin 

seviyesinin düşüklüğü, moral düşüklüğü, düşük verim, fiziksel ve ruhsal rahatsızlıklar gibi 

birçok olumsuz çıktılara sebep olmaktadır (Bakan ve Büyükbeşe, 2004: 6). 

3.3. Çalışan Performansı 

Performans, planlanmış bir etkinliğin amaca ulaşma derecesidir. Performans, belli bir zaman 

sonucu elde edilen çıktıdır, başka bir anlatımla ulaşılan hedeftir. Performans sözcüğü, kurum 

açısından belirli bir zamanda üretilen mal veya hizmetin miktarı olarak tanımlanmakta iken, 

birey açısından performans, hedefe  ulaşma konusunda gösterilen bireysel verimlilik ve 

etkinlik düzeyidir (Tutar ve Altınöz, 2010; 198). 

Çalışan performansı, bir iş görenin veya grubun, ilgili oldukları birimin ve örgütün 

amaçlarına, niteliksel ve niceliksel katkılarının toplam ölçüsü olarak da tanımlanabilir 

(Bayram, 2006; 48). 

“Çalışan performansının sağlanmasında birçok faktör rol oynamaktadır. Çalışanın moralinin 

yüksek olması bu faktörler arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Bu da, ücretlerin istenilen 

seviyelerde olması, terfi sisteminin zamanında uygulanması, gerekli ödül ve prim 

mekanizmalarının hatasız işlemesi, sosyal hak ve imkânların verilmesi, çalışana ilgi, 

samimiyet ve içtenlik gösterilmesi ve çalışanın fikirlerine, düşüncelerine saygı gösterilmesi ile 

mümkün olmaktadır. Çalışan performansı ne kadar yüksek olursa, örgütün kazanımlarının da 

o kadar yüksek olacağı görüşü yaygındır” (İraz ve Akgün, 2011). 
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3.Yöntem 

3.1. Araştırmanın Amacı, Hipotezleri ve Modeli 

Kişi-örgüt uyumunun çalışan performansı üzerindeki etkisinde iş tatminin rolünü belirlemeye 

yönelik olan bu araştırmada, öncelikle örneklem ve ölçeklere ilişkin bilgilere yer verilmiştir.  

Ardından örneklemden elde edilen veriler ışığında oluşturulan modele ilişkin analizler 

yapılmıştır. Bu kapsamda faktör analizleri yapılmış ardından değişkenler arası korelasyonlar 

tespit edilmiş ve mevcut modele ilişkin kurulan yapısal eşitlik modeli ile modelin uyum iyiliği 

testleri yapılmıştır. Uyum iyiliği testleri yapılırken değişkenler arası regresyon analiz 

sonuçları ve hipotez test sonuçları da sunulmuştur.  

Literatür çalışması çerçevesinde bu araştırmanın amacına uygun olarak aşağıdaki hipotezler 

belirlenmiştir;  

H1: Kişi-örgüt uyumu çalışan performansını pozitif yönde anlamlı olarak etkilemektedir. 

H2: Kişi-örgüt uyumu iş tatminini pozitif yönde anlamlı olarak etkilemektedir. 

H3: İş tatmini çalışan performansını pozitif yönde anlamlı olarak etkilemektedir. 

H4: Kişi-örgüt uyumunun çalışan performansı üzerindeki etkisinde iş tatminin aracı rolü 

vardır. 

 

Yapılan araştırma kapsamında, değişkenler arası ilişkileri ortaya çıkarmak amacı ile Şekil 

1’de gösterilen model oluşturulmuştur. 

 

Şekil 1: Araştırma Modeli 

3.2.Evren ve Örneklem 

Bu araştırmanın evrenini eğitim kurumları oluşturmaktadır. Örneklemi ise kolayda örnekleme 

yöntemiyle seçilmiş Gaziantep ilindeki özel kolejler oluşturmaktadır. Zaman ve maliyet 
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kısıntısı nedeniyle 15 adet özel kolejlerde çalışan 300 kişiye anket yapılması planlanmıştır. 

Yapılan anketlerden 4 anket cevaplandırılmamış, 3 anket ise eksik cevaplandırılmıştır. Bu 

nedenle araştırmanın örneklemi 293 olarak belirlenmiştir. Araştırmaya katılan katılımcıların 

92’si kadın, 201’i ise erkektir. Katılımcıların 83’ü 18-25 yaş,133’ü 26-40 yaş ve 77’si ise 41 

ve üzeri yaşa sahiptir. Katılımcıların 76’sı 1-5 yıl, 143’ü 6-10 yıl ve 74’ü ise 11ve üzeri yıl 

çalışma deneyimine sahiptir. 

3.3.Araştırmanın Ölçekleri   

Kişi-Örgüt Uyumu Ölçeği: Araştırmada Neteyemer vd.(1997) tarafından geliştirilen ölçek 

kullanılmıştır. Tek boyut ve 4 ifadeden oluşan ölçeğin Türkçe geçerlemesi Turunç ve Çelik 

(2012) tarafından yapılmış ve çalışmada ölçeğin güvenirliliği 0.88 olarak bildirilmiştir. 

İş Tatmini Ölçeği: Chen vd. (2009) tarafından hazırlanan tek boyut ve beş maddeli ölçek 

kullanılmıştır. Ölçeğin Türkçe geçerlemesi Turunç ve Çelik (2012) tarafından yapılmış ve 

çalışmada ölçeğin güvenirliliği 0.90 olarak bildirilmiştir. 

Çalışan Performansı Ölçeği: Kirkman ve Rosen (1999), daha sonra ise, Sigler ve Pearson 

(2000) tarafından kullanılan ölçek kullanılmıştır. Tek boyut ve 4 ifadeden oluşan ölçeğin 

Türkçe geçerlemesi Çöl (2008) tarafından yapılmış ve ölçeğin güvenirliliği 0.90 olarak 

bildirilmiştir. 

Araştırmada tüm ölçümler beşli likert tipi ölçekle gerçekleştirilmiştir (1=Kesinlikle 

Katılmıyorum, 5= Kesinlikle Katılıyorum). 

4.Bulgular 

Araştırmada elde edilen verilere SPSS 21 ve Amos programında analizler yapılmıştır. 

Araştırmada kullanılan ölçeklerin ve ölçeklerin tümünün birlikte incelendiği ölçüm modelinin 

yapısal geçerliliğini incelemek üzere doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Elde edilen ve 

Tablo 1’de sunulan uyum iyiliği değerlerine göre ölçeklerin ve araştırma modelinin veri ile iyi 

uyum düzeyinde olduğu görülmüştür (Meydan ve Şeşen, 2015; Gürbüz ve Şahin, 2016). 
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        Tablo 1. Ölçeklerin ve Araştırma Modelinin Uyum İyiliği İstatistikleri 

Uyum  

İyiliği Değerleri 

χ2 

 

df 

 

CMIN

/DF  

SRM

R 

 

IFI 

 

CFI 

 

TLI RMSEA 

 

Kişi-Örgüt Uyumu 54,35 27 2.012 .018 .991 .991 .988 .048 

İş Tatmini 17.91  9 1.99 .011 .992 .992 .990 .051 

Çalışan 

Performansı 

38.21 29 1.317 .012 .995 .995 .992 .042 

Ölçüm Modeli 257,1

35. 

158 1.627 .042 .990 .990 .984 .044 

 

DFA sonucu ölçeklerin uyum iyiliği değerlerini sağladığı ve iyi uyum gösterdiği 

görülmektedir.  

Araştırma değişkenlerinin betimleyici istatistikleri ve aralarındaki korelâsyon değerleri Tablo 

2’de sunulmuştur. Tablo 2 incelendiğinde, araştırma değişkenleri arasında pozitif yönde ve 

anlamlı ilişkiler görülmüştür. 

 

Tablo 2. Değişkenlere ait ortalama, Standart sapma ve Korelasyon Analizi Sonuçları 

  Ort. 

Std. 

Sapma 

Kişi-Örgüt 

Uyumu 
İş Tatmini Çalışan 

Performansı 

Kişi-Örgüt Uyumu 3.73 1.14382 (0,89)   

İş Tatmini 3,48 ,96854 .625
** 

(0,91)  

Çalışan Performansı 3,78 ,88605 .518
**

 .524
** 

(0,90) 

        **p<.001, n= 293, Cronbach Alfa güvenilirlik değerleri parantez içinde verilmiştir. 

 

İkinci aşamada araştırma modeline ilişkin yapısal model kurulmuş ve Amos paket programı 

ile uyum iyiliği değerleri test edilmiştir. Yapısal eşitlik modeli Şekil 2’ de ve regresyon 

ağırlıkları Tablo 3’te verilmiştir. 

 

Araştırmanın hipotezleri doğrultusunda nedensel ilişkileri ve aracılık etkisini incelemek üzere 

Şekil 1’de sunulan nedensel yapısal eşitlik modeli analiz edilmiştir. Aracılık rolünü test 

edebilmek için dolaylı etkilerin anlamlılığına bakılmış ve bunun için ise boostrap yöntemi 

kullanılmıştır. 5000 örneklemden oluşan % 95 güven aralığında en yüksek olabilirlik yöntemi 
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kullanılmış ve monte carlo parametrik boostrap seçeneği seçilmiştir. Boostrap güven aralığı 

alt değerleri (Lower Bounds) ve güven aralığı üst değerleri (Upper Bounds) boostrap 

standardize edilmiş etkiler dolaylı etkiler verileri Tablo 3’te sunulmuştur.  

 

Şekil 2. Yapısal Eşitlik Modeli  

 

Değişkenler arasındaki doğrudan ve dolaylı etkiler Tablo 3.’te sunulmuştur. Kişi-örgüt 

uyumunun iş tatmini üzerinde (β = .653, p<.001) pozitif yönde anlamlı bir etkiye sahiptir. İş 

tatmini çalışan performansı üzerinde (β = .435, p<.001) pozitif yönde anlamlı bir etkisi 

bulunmuştur. Kişi-örgüt uyumunun çalışan performansı üzerinde doğrudan (β = .374, p<.001) 

ve dolaylı (β = .196, p<.001) anlamlı etkisinin olduğu bulunmuştur. Bu bulgulara göre Kişi-

örgüt uyumunun çalışan performansı üzerindeki etkisinde iş tatminin kısmi aracılık rolü 

vardır. Ortaya çıkan bulgular çalışmanın dört hipotezini de desteklemiştir. 
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Tablo 3. Aracılık Analizi 

Test Edilen Yol β SH  YD %95 GA  

 

ALT ÜST 

İş Tatmini <--- Kişi-

Örgüt 

Uyumu 

 0,449
*** 

0,47        .55                  .74 

Çalışan Performansı <--- İş 

Tatmini 

  0,348
*** 

0,78         .19           .50 

Çalışan Performansı  <--- Kişi-

Örgüt 

Uyumu 

 
 

   

Toplam Etki (c)    0,534 0,51         .43   .63 

Doğrudan Etki (c’)    0,306
*** 

-         .15 .45 

Dolaylı Etki (axb)    0,227
*** 

-          .12            .35 

Not: n= 293 (5.000 Bootstrap örneklemi), YD %95 GA = Yanlılığı düzeltilmiş %95 Güven Aralığı, X= 

Kişi-Örgüt Uyumu, Y= Çalışan Performansı, M= İş Tatmini, a= X değişkeninin M değişkeni üzerindeki 

etkisi, b= M değişkeninin Y değişkeni üzerindeki etkisi, c= X değişkeninin Y değişkeni üzerindeki 

toplam etkisi, c’= X değişkeninin Y değişkeni üzerindeki etkisi.   ***p<.001  

 

SONUÇ 

Bu çalışmada kişi örgüt uyumunun çalışan performansı üzerindeki etkisinde iş tatminin 

aracılık rolü olup olmadığının araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla 293 kişiden anket 

aracılığı ile toplanan veriler analiz edilmiştir. 

Yapılan analizler neticesinde kişi-örgüt uyumunun çalışan performansı ve iş tatminini pozitif 

yönde anlamlı olarak etkilediği görülmektedir. Araştırmada elde edilen bu bulgu kişi-örgüt 

uyumu ile iş tatmini ve çalışan performansı arasındaki ilişkileri inceleyen (Farooqui ve 

Nagendra, 2014; Alnıaçık vd., 2013) çalışma sonuçlarıyla uyumludur. Bu bulgu çalışanların 

değerleri ile örgütün değerleri ve normları arasındaki uygunluğun çalışanlarda iş tatmini ve iş 

performanslarında artışa neden olduğunu göstermektedir. Araştırmada iş tatminin de çalışan 

performansını pozitif yönde anlamlı olarak etkilediği görülmektedir. Bu bulgu iş tatmini ile 

çalışan performansı arasındaki ilişkiyi inceleyen (Erkuş ve Fındıklı, 2013) çalışma sonucuyla 

uyumludur. Bu bulgu işten tatmin olan çalışanın iş performansının arttığını göstermektedir. 

Araştırmada kişi-örgüt uyumunun çalışan performansı üzerindeki etkisinde iş tatminin aracı 

rolünü belirlemeye yönelik yapılan aracılık analizi neticesinde ise iş tatminin kişi-örgüt 
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uyumu ile çalışan performansı arasındaki ilişkide kısmi aracı rolü olduğu bulgusu elde 

edilmiştir. Bu bulgu  kişi-örgüt uyumunun çalışan performansı üzerindeki etkisinde iş 

tatminin arttırıcı etkisini göstermektedir. 
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GENÇLERDE YALNIZLIK DUYGUSUNUN İNTERNET BAĞIMLILIĞI ÜZERİNE 
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THE EFFECT OF LONELINESS FEELING ON INTERNET ADDICTION IN 
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Özet 

 

İnternet bağlılığına ilişkin teorilere bakıldığında, birçok kişinin normal kullanımdan daha 

fazla internette zaman geçirdiği görülmektedir. Bu denli internet kullanımı da gençler 

üzerinde bağımlılık oluşturacak düzeyde kullanımlara ve farklı davranışlara neden olmaktadır. 

Bu çalışmanın amacı da gençlerde yalnızlık duygusunun internet bağımlılığı üzerine olan 

etkisini ölçmeye yöneliktir.  Araştırmanın kapsamını Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 

(OKÜ), İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. 

Araştırmanın verileri anket yöntemi ile elde edilmiş olup, yapılan literatür taraması sonucunda 

belirlenen yalnızlık ve internet bağımlılığı ölçeklerine dayanarak bir anket formu 

hazırlanmıştır. Veri toplama amacıyla demografik formun yanı sıra, daha önce geçerlilik ve 

güvenilirlik çalışmaları yapılmış olan internet bağımlılığını değerlendirmek için Hahn ve 

Jerusalem (2001) tarafından tasarlanan ve Günüç (2009) tarafından geliştirilen “İnternet 

Bağımlılığı Ölçeği” ile Russell, Peplau ve Ferguson (1978) tarafından geliştirilen ve Demir 

(1989) tarafından geçerlilik ve güvenirlik çalışması yapılan “UCLA Yalnızlık Ölçeği” 

kullanılmıştır. Araştırma sonunda 480 geçerli anket elde edilmiş ve sözkonusu gençlerin 

ölçme araçlarına kendilerini değerlendirme ile ilgili verdikleri cevaplarla sınırlı kalmıştır. 

Araştırmada güvenilirlik analizi, korelasyon analizi ve regresyon analizi uygulanmış olup bu 

analizler için istatistik paket programı kullanılmıştır. Yapılan korelasyon ve regresyon 

analizleri neticesinde, gençlerdeki yalnızlık duygusunun internet bağımlılığını pozitif yönde 

ve anlamlı olarak etkilediği gözlenmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: İnternet bağımlılığı, Yalnızlık, Bağımlılık, Sosyal ilişki  
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Abstract 

Looking at the theories of Internet loyalty, it is seen that many people spend more time on the 

internet than normal use. Such use of the internet causes addictive use and different behaviors 

on adolescents. The aim of this study is to measure the effect of loneliness on internet 

addiction in adolescents. The scope of the study consists of students studying at the Faculty of 

Economics and Administrative Sciences at Osmaniye Korkut Ata University (OKU). The data 

of the study was obtained by survey method and a questionnaire was prepared based on the 

loneliness and internet addiction scales determined as a result of the literature review. In 

addition to the demographic form for data collection, “Internet Addiction Scale” was 

developed by Hahn and Jerusalem (2001) and developed by Günüç (2009) to evaluate internet 

addiction, which was previously validated and validated. Demir UCLA Loneliness Scale en 

which was developed by Demir (1989) and validity and reliability study was used. At the end 

of the study, 155 valid questionnaires were obtained and they were limited to the responses of 

the adolescents to self-assessment. In the study, reliability analysis, t test, correlation analysis 

and regression analysis were used and statistical package program was used for these 

analyzes. As a result of correlation and regression analyzes, it was observed that loneliness in 

adolescents had a positive and significant effect on internet addiction. 

 

Keywords : Internet addiction, Loneliness, Addiction, Social relationship 

 

1- GİRİŞ 

Sosyal yaşamın geçmişten günümüze kadarki bölümlerini incelediğimizde, bilişim 

teknolojilerinin çok hızlı bir şekilde gelişmesiyle insanların eskiye nazaran toplum ile 

ilişkilerinde azalma görülmüştür. Bunun bir nedeni olarak da internet kullanımının, 

bağımlılığa sürüklemesi gözlemlenebilir. Yapılan araştırmalara göre,  insan ilişkilerinde 

yaşadığı eksikliğin sonucunda, insanların sosyal çevrelerinde ki yerini kaybettiğini, zamanla 

oluşan bağımlılığın ve bununla birlikte kişinin sosyal, ailevi ve iş hayatında sıkıntılar yaşadığı 

gözlemlenir. İnsanlar, gerçek hayat dışında kendilerine kurdukları hayal dünyanın bir parçası 

olduğuna kendilerini adapte etmişlerdir.  Bu sebepten sosyal hayatlarında ki ikili ilişkileri 

zarar görmeye başlamıştır. İnternetin bizlere sağlamış olduğu iletişim ve çevremizde olup 

biten bir bilgiye kolay bir şekilde istediğimiz gibi ulaşılmamıza yardımcı olan bir teknoloji 

olmuştur. Sağladığı bu kolaylıklar ve hayatın her alanı ile ilgili istediğimiz bilgiye ulaşmada 

genç yaşlı fark etmeksizin herkes tarafından yaşamın her alanında kullanılmaya başlanmıştır 

(Ayas ve Horzum 2013).    

 

2011 yılı sonucuna göre, Türkiye genelinde hanelerin %42,9’u internet erişim imkânına 

sahiptir (TÜİK, 2011). 2012 yılı sonucuna göre ise, Türkiye genelinde hanelerin %47,2’sinin 

evden internete erişim olanağı bulunmaktadır. Evden internete erişim imkânı olmayan 
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hanelerin %27,6’sı evden internete bağlanmama nedeni olarak internet kullanımına ihtiyaç 

duymadıklarını belirtmişlerdir (TÜİK, 2012).   

 

 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

 

2.1. Yalnızlık 

 

Yalnızlık; kısa bir ifade ile sadece fiziki olarak tek olma durumunu ifade eden bir duygu 

değildir. İnsan birçok kişi ile beraber olduğu zamanda yalnızlık hissi yaşayabilmektedir. 

Bundan dolayıdır ki yalnızlık kavramının temelin de gerçekleşen sosyal ilişkilerin 

olumsuzluğu ile yaşanan ilişkilerden alınan tatmin oranı seviyesinin aşağıya doğru bir ivme 

kazanmış olduğu söylenebilmektedir (Buluş,1997). Yalnızlık insanların belli dönemler harici 

hayatının her alanında ve her vaktinde olabilen bir duygusal değişim olmakla birlikte gençlik 

döneminde daha fazla meydana geldiği söylenebilmektedir. Kişilerin etrafındakileri içten, 

güvenli ve samimi bir sosyal yaşamın içinde değillerse veya bu yaşamı kurabilecek yeteneğe 

sahip değilse de yalnız duygusunu fazlasıyla hissetmektedirler (Durualp ve Çiçekoğlu, 2013). 

 

2.2. İnternet Bağımlılığı  

 

İnternet bugünkü hayatımızda bilgiye ulaşmak ve iletişimin hızlanması açısından önemli 

unsurlardan birisidir. Bu yüzden internet kullanımı bireysel kullanımın dışında, kamu 

kuruluşları ve özel hizmet veren kuruluşlar da internet üzerinden hizmetlerini daha çok kitleye 

ulaşabilmektedir ( Aslan ve Yazıcı, 2016 ). Hayatımızın büyük çoğunluğunu oluşturan 

internet teknolojilerinin aşırı kullanımı, insan hayatını olumsuz yönde etkilemektedir. Birçok 

internet kullanıcısının uzun bir süre yerinden kalkmadan ve gün içerisinde yapması gereken 

aktiviteleri ihmal edecek kadar internete bağımlılık meydana gelmektedir. Bu şekilde devam 

eden internet bağımlılığı zaman içerisinde bireyde fiziksel ve psikolojik rahatsızlıklar 

meydana getirmektedir (Gökçearslan ve Günbatar, 2012). Hayatımıza çok hızlı bir giriş yapan 

internet teknolojisi daha önceki dönemlerde sadece bir araç olarak kullanılmışsa da yeni 

dönemde internet bağımlılığı olarak karşımıza çıkmaktadır. Birçok bilim dalının (sosyoloji, 

psikoloji vb.) dikkatini çeken internet bağımlılığı ve bu konuda bilim adamları tarafından 

yapılan araştırmalar sonucunda internet bağımlılığının tam olarak ne olduğunu bulamamış 

olsalar da internet bağımlılığının varlığını kabul etmektedirler  ( Balcı ve Gülnar, 2009 ). 

 

3. YÖNTEM  

 

Bu bölümde araştırmanın hipotezi, veri toplama yöntemi, ölçekleri ve ana kütle ile örnekleme 

ilişkin verilere yer verilmiştir.  

 

AL FARABI 6th INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES 
ADANA, TURKEY

P. 153



 

3.1. Araştırmanın Hipotezleri 

 

H1: Gençlerdeki yalnızlık duygusu internet bağımlılığını pozitif yönde ve anlamlı olarak 

etkilemektedir.  

 

3.2.Evren ve Örneklem  

 Araştırmanın evrenini Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) öğrencileri oluşturmaktadır. 

Örneklemi ise kolayda örnekleme yöntemiyle seçilmiş olan Osmaniye Korkut Ata 

Üniversitesi, İktisadi ve İdare Bilimleri Fakültesi öğrencileridir. 2200 öğrenciden 505 

katılımcıya anket yapılmıştır. Yapılan anketlerden 18 anket cevaplandırılmamış, 7 anket ise 

eksik cevaplandırılmıştır. Bu nedenle araştırmanın örneklemi 480 olarak belirlenmiştir.  

Araştırmaya katılan katılımcıların 255’i kadın, 225’i ise erkektir. Katılımcıların tamamı genç 

yaşa sahiptir.  

 

3.3. Araştırmanın Ölçekleri  

 İnternet Bağımlılığı Ölçeği:  Hahn ve Jerusalem (2001) tarafından tasarlanan ve 

Günüç (2009) tarafından geliştirilen Türkçe geçerlemesi Şahin ve Korkmaz (2011) tarafından 

yapılan ölçek kullanılmıştır. Ölçek; kontrol kaybı (7 ifade ), daha fazla online kalma isteği (4 

ifade ), sosyal ilişkilerde olumsuzluk (8 ifade ) olmak üzere üç boyuttan ve toplam 19 

ifadeden oluşmaktadır. Mevcut araştırmada ölçeğin “Kontrol Kaybı” alt boyutu Cronbach 

Alfa güvenilirlik değeri 0,852 ,  “Daha Fazla Online Kalma İsteği”  alt boyutu 0,904 ve 

“Sosyal İlişkilerde Olumsuzluk” alt boyutu ise 0,821 olarak bulunmuştur. Bu sonuçlar, 

anketin genel güvenilirliğinin yüksek ve kesinlikle kabul edilebilir sınırlar içinde olduğunu 

göstermektedir. 

 

 UCLA Yalnızlık Ölçeği:  UCLA ölçeği ilk olarak Russell, Peplau ve Ferguson (1978) 

tarafından geliştirilmiştir. Sonrasında ise Russell vd. (1980) tarafından tekrardan ele alınan 

UCLA Yalnızlık Ölçeği bugünkü haline almıştır. UCLA Yalnızlık Ölçeği ilk olarak 1980 

yılında Yaparel tarafından Türkçe’ye çevrildikten sonra kullanılmıştır. Sonrasında ise Demir 

tarafından ölçeğin çevirisi tekrar gözden geçirilerek geçerlilik ve güvenirlik çalışması yapılan 

yirmi maddelik ölçek kullanılmıştır. Mevcut araştırmada ölçeğin Cronbach Alfa güvenilirlik 

değeri 0,873 olarak bulunmuştur. Bu sonuç, anketin genel güvenilirliğinin yüksek ve 

kesinlikle kabul edilebilir sınırlar içinde olduğunu göstermektedir. 
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4. BULGULAR 

Araştırmanın bu bölümünde, alan çalışması sonucu elde edilen verilerin analizlerine ve bu 

analizlere ait yorumlara yer verilmiştir. 

 

4.1. Ölçeklere İlişkin Tanımlayıcı İstatistiki Bilgiler 

Araştırmadaki katılımcılara yönelik olarak yapılan İnternet bağımlılığı ölçeğine ait frekans 

dağılımı, güvenilirlik, ortalama ve standart sapma bilgileri, Tablo 1’de yer almaktadır. 

 

 

Tablo 1.  İnternet Bağımlılığı Ölçeğine Ait Frekans Dağılımı, Güvenilirlik, Ortalama ve 

Standart Sapmaları 

İNTERNET BAĞIMLILIĞI 
Faktör 

Yükleri 
Cronbach’s Alpha O. SS. 

 

11.İnternete uzun süreli bağlanmadığımda aklım 

internetle meşguldür. 
,857 

0,852 

2,680 1,112 

12.İnternete bağlı olup online olmadığımda aklım sürekli 

olarak internete takılıp kalıyor.  
,915 

3,156 1,172 

13.Çok uzun süre internetten uzak kalmışsam, huzursuz 

ve sinirli oluyorum.  
,791 

3,192 1,201 

14.İnternette önceden planladığımdan daha çok zaman 

harcıyorum.  
,850 

4,828 1,194 

15.İnternette birkaç dakikalığına sörf yapmayı girip, bir 

türlü bırakamıyorum.  
,896 

4,160 1,245 

16.İnternette geçirdiğim zamanı azaltmayı denedim ama 

sonuç alamadım.  
,882 

4,763 1,288 

17.İnternet için harcayabileceğim paradan çok daha 

fazlasını harcıyorum. 
,803 

3,219 1,177 

Daha Fazla Online Kalma İsteği 

18.İnternette geçirdiğim zaman, başlangıçtaki dönemle 

karşılaştırılınca gitgide artıyor.  
,765 

0,904 

3,575 1,131 

19.İnternete daha fazla zaman ayırma isteğim, geçmişe 

göre sürekli artıyor.  
,819 

3,448 1,097 

20.Başlangıçta sadece yapmam gereken işler için online 

etkinliklere vakit ayırırken, şimdi internete daha fazla 

zaman ayırıyorum.  

,760 
4,801 1,274 

21.İnternet etkinlikleri günlük yaşamımı giderek daha 

fazla yönlendiriyor.  
,846 

3,148 1,163 

Sosyal İlişkilerde Olumsuzluk 

22.İnternet kullanmaya başladığımdan beri, bazı 

arkadaşlarım benden uzaklaştı.  
,875 

0,821 

2,013 1,007 

23.Çok değer verdiğim kişiler, internette çok fazla zaman 

harcadığımdan benden şikâyetçi oluyorlar. 

Okul/meslek/aile ve benzeri yaşamımdaki verimliliğim 

internet kullanmam yüzünden azalıyor.  

,961 
3,762 1,181 

24.Çok değer verdiğim kişiler bende, internet 

kullanmaya başladığımdan beri olumsuz yönde 

değişiklikler olduğunu söylüyorlar.  

,774 2,566 1,053 

25.İnternette daha fazla zaman geçirebilmek için sık sık 

sorumluluklarımı aksatıyorum.  
,827 

3,882 1,178 
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İnternet bağımlılığı ölçeğine ait analizde;  kontrol kaybının faktör yüklerinin 0,791 ile 0,915 

arasında, ölçek güvenlik değerinin 0,852 olduğu, daha fazla online kalma isteğine ait faktör 

yüklerinin 0,746 ile 0,860 arasında, ölçek güvenlik değerinin 0,904 olduğu ve sosyal 

ilişkilerde olumsuzluk faktör yüklerinin 0,774 ile 0,961 arasında, ölçek güvenlik değerinin ise 

0,821 olduğu tespit edilmiştir. Ölçeğin geneline verilen cevaplardan gençlerin büyük 

çoğunluğunun (%75) internete planladıklarından daha fazla zaman geçirdiklerini, yine % 65'i  

online dünyayı keşfettikten sonra başkalarına daha az zaman ayırdıklarını söylemişlerdir. 

 

Tablo 2.  Yalnızlık Duygusu Ölçeğine Ait Frekans Dağılımı, Güvenilirlik, Ortalama ve 

Standart Sapmaları 

26.İnternet yüzünden bazen randevularımı kaçırıyorum.  
,805 

2,992 1,146 

27.Online dünyasını keşfettiğim andan itibaren 

başkalarıyla daha az zaman geçiriyorum.  
,878 

3,960 1,197 

28.İnternetle öylesine sık ve yoğun meşgul oluyorum ki 

bazen işverenlerimle /okulla /aile bireyleri ve benzeri ile 

sorunlarım oluyor.  

,832 
3,168 1,121 

YALNIZLIK DUYGUSU 
Faktör 

Yükleri 

Cronbach’s 

Alpha 
O. SS. 

29.Kendimi çevremdeki insanlarla uyum içinde 

hissediyorum.  
,883 

0,873 

4,080 1,578 

30.Arkadaşım yok  
,839 

2,216 1,204 

31.Başvurabileceğim hiç kimsem yok.  
,963 

3,502 1,166 

32.Kendimi tek başınaymışım gibi hissetmiyorum.  
,794 

3,108 1,097 

33.Kendimi bir arkadaş grubunun bir parçası 

olarak hissediyorum.  
,844 

4,120 1,131 

34.Çevremdeki insanlarla birçok ortak yönüm var.  
,867 

3,541 1,206 

35.Artık hiç kimseyle samimi değilim.  
,997 

3,872 1,211 

36.İlgilerim ve fikirlerim çevremdekilerce 

paylaşılmıyor.  
,831 

3,962 1,127 

37.Dışa dönük bir insanım.  
,695 

3,507 1,087 

38.Kendimi yakın hissettiğim insanlar var.  ,706 4,861 1,319 

39.Kendimi grubun dışına itilmiş hissediyorum.  
,989 

2,885 1,066 

40.Sosyal ilişkilerim yüzeyseldir.  
,886 

2,215 1,004 

41.Hiç kimse gerçekten beni iyi tanımıyor.  
,976 

3,906 1,188 

42.Kendimi diğer insanlardan soyutlanmış 

hissediyorum.  
,843 

2,023 1,002 

43.Derdimi anlatabileceğim insanlar var.  
,867 

4,061 1,217 

44.Beni gerçekten anlayan insanlar var.  
,905 

3,532 1,183 

45.Çevremde insanlar var ama benimle değiller.  
,799 

3,975 1,172 

46.Bu derece içime kapanmış olmaktan dolayı 

mutsuzum.  
,811 

3,740 1,164 
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Yalnızlık ölçeği analizinde faktör yüklerinin 0,706 ile 0,989 arasında değiştiği, ölçek ait 

güvenlik katsayısının ise 0,873 olduğu görülmüştür. Araştırmaya katılanların çoğunluğu ( 

%70) kendilerini çevresindeki insanlar ile uyum içerisinde bulunduklarından bahsederken, 

aynı oranda arkadaş çevresinde yalnızlık içerisinde olduklarını belirtmişlerdir.  

  

4.2. Korelasyon Analizi 

Tablo 3. İnternet Bağımlılığı ve Yalnızlık Değişkenleri Korelasyon Analizi 
 

Değişkenler 1 
(*)

 

2 
(*)

 

3 
(*)

 

4 
(*)

 
İNTERNET BAĞIMLILIĞI  

Kontrol Kaybı (1) 1,000 0,778 0,612  

Daha Fazla Online Kalma İsteği (2) 0,778
 

1,000
 

0,691 

Sosyal İlişkilerde Olumsuzluk (3) 0,612
 

0,691 1,000 

YALNIZLIK DUYGUSU (4) 0,688
 

0,793 0,639 1,000 

*anlam düzeyi p <0,01 

Tablo 3’te belirtilen korelasyon analizindeki Pearson katsayıları, Yalnızlık ile İnternet 

Bağımlılığı arasında anlamlı, yüksek seviyede ve pozitif yönlü bir ilişki bulunduğu 

göstermektedir. Bu duruma göre İnternet bağımlılığının birinci değişkeni olan kontrol kaybı 

ile daha fazla online kalma isteği arasında (r= 0,778) yüksek seviyede ve pozitif, kontrol 

kaybı ile sosyal ilişkilerde olumsuzluk arasında (r= 0,612) orta seviyede ve pozitif, kontrol 

kaybı ile yalnızlık arasında (r= 0,688) orta yüksek seviyede ve pozitif bir ilişki saptanmıştır. 

Benzer şekilde hem daha fazla online kalma isteğinin (r= 0,793) hem de sosyal ilişkilerde 

olumsuzluğun (r=0,639) yalnızlık ile yüksek ve pozitif bir ilişkisinin olduğu görülmektedir. 

 

 

4.3. Regresyon Analizi 

Tablo 4. Yalnızlığın, İnternet Bağımlılığı üzerindeki etkisini Belirlemeye Yönelik Regresyon 

Analizi Sonuçları 
 

Bağımlı Değişken: Kontrol Kaybı 

Bağımsız Değişken β R R
2 

Düzeltilmiş 

R
2 

Tahminin 

Standart 

Hatası 

t F Anlam 

Düzeyi 

Yalnızlık Duygusu ,492 ,467 ,214 ,149 ,82165 6,857 12,740 0,010 

*anlam düzeyi p <0,05 
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Yalnızlık duygusunun internet bağlılığının ilk aşaması olan kontrol kaybı üzerindeki etkisini 

belirlemek için yapılan regresyon analizinde; p<0,05 anlamlılık düzeyinde düzeltilmiş  R
2 

değerinin 0,149, F değerinin ise  12,740 olduğu görülmektedir. Bu duruma göre yalnızlık 

duygusunun kontrol kaybı üzerindeki etkisinin %15 civarında olduğu söylenebilir.   

Tablo 5. Yalnızlığın, İnternet Bağımlılığı üzerindeki etkisini Belirlemeye Yönelik Regresyon 

Analizi Sonuçları 

Bağımlı Değişken: Daha Fazla Online Kalma İsteği 

Bağımsız Değişken β R R
2 

Düzeltilmiş 

R
2 

Tahminin 

Standart 

Hatası 

t F Anlam 

Düzeyi 

Yalnızlık Duygusu ,593 ,550 ,432 ,371 ,71523 7,541 10,351 0,027 

*anlam düzeyi p <0,05 

 

Yalnızlık duygusunun internet bağlılığında daha fazla online kalma isteği üzerindeki 

etkisini belirlemek için yapılan regresyon analizinde; p<0,05 anlamlılık düzeyinde düzeltilmiş  

R
2 

değerinin 0,371, F değerinin ise  13,351 olduğu görülmektedir. Bu duruma göre yalnızlık 

duygusunun daha fazla online kalma üzerinde ciddi bir etkisinin bulunduğu (%37) 

görülmektedir.  

 

 

Tablo 6. Yalnızlığın, İnternet Bağımlılığı üzerindeki etkisini Belirlemeye Yönelik Regresyon 

Analizi Sonuçları 

Bağımlı Değişken: Sosyal İlişkilerde Olumsuzluk 

Bağımsız Değişken β R R
2 

Düzeltilmiş 

R
2 

Tahminin 

Standart 

Hatası 

t F Anlam 

Düzeyi 

Yalnızlık Duygusu ,602 ,531 ,494 ,403 ,85349 8,006 18,281 0,014 

*anlam düzeyi p <0,05 

Yalnızlık duygusunun sosyal ilişkilerde olumsuzluk üzerindeki etkisini belirlemek için 

yapılan regresyon analizinde; p<0,05 anlamlılık düzeyinde düzeltilmiş  R
2 

değerinin 0,403, F 

değerinin ise  18,281 olduğu görülmektedir. Bu duruma göre yalnızlık duygusunun sosyal 

ilişkilerde olumsuzluğu  %40 gibi ciddi oranda etkilediği söylenebilir. Yalnızlık duygusu ve 

internet bağımlılığı konusundaki bütün regresyon analizi sonuçlarına bakılarak, gençlerde 

internet bağımlılığı oluşmasında yalnızlık duygusunun ciddi bir etkisinin bulunduğu bunu da 

ötesinde söz konusu değişkenler arasında çift taraflı bir etkileşim açıkça görülmekte olup, 

araştırmanın hipotezi olarak belirlenen "H1: Gençlerdeki yalnızlık duygusu internet 

bağımlılığını pozitif yönde ve anlamlı olarak etkilemektedir." hipotezi kabul edilmiştir.  
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SONUÇ 

Bu araştırmada, üniversite çağındaki gençlerde yalnızlık duygusunun internet bağımlılığı 

üzerindeki etkisi incelenmiştir. Çalışma, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ), İktisadi 

ve İdari Bilimler Fakültesi’nde öğrenim gören 480 öğrenci üzerinde uygulanmış olup, 

özellikle gençler arasında sosyal bir hastalık olarak giderek yaygınlaşmakta olan internet 

bağımlılığı konusunda kamuoyunun dikkatini çekmek, farkındalık oluşturmak ve literatüre 

katkı yapmak amaçlanmıştır.    

Literatürde Young ( 2008), gençlere sunduğu alternatif sosyal kimlik ve cinsel uyarılmayı 

desteklemesi nedeniyle internet bağımlılığının giderek arttığından bahsederken, Kraut vd. 

(1998)’ne göre internette çok fazla zaman geçiren gençlerin reel sosyal ortamlarından 

koptukları ve yalnızlığın rutin bir hal alarak  diğer bireyler ile iletişim güçlükleri çektiklerini 

belirtmişlerdir. Gençlerde İnternete bağımlılığı konusunda çalışma yapan Chen (1998), 

araştırmasında haftalık internet kullanma süresinin 19 saat civarında olduğunu, Yang ve Tung 

(2004)  bu sürenin 21 saat olduğunu ve  Üçkardeş (2010) ise haftalık internet kullanım 

süresinin 40 saat civarı olduğunu belirtmişlerdir. Bu durum açıkça göstermektedir ki yıllara 

göre İnternet bağımlılığı artmaktadır ve araştırma sonuçlarıyla da örtüşmektedir. 

Araştırmaya katılan gençlerin büyük çoğunluğu arkadaş çevresinin çok geniş olduğundan, 

kendilerinin bir grubun üyesi olarak gördüklerinden, güvenebilecekleri bir çok insan 

bulunduğundan ve pek çok şeylerini paylaşabilecekleri yakın arkadaşları olduklarından 

bahsetmelerine rağmen, internet bağımlılığı ölçeğine verdikleri cevaplarlarda internette 

planladıklarından daha fazla zaman geçirdikleri, azaltmayı denedikleri ancak bu konuda 

başarısız olduklar ve gençler arasında giderek artan bir internet bağımlılığının olduğu 

görülmüştür. Bu durum ölçeklere verilen cevapların analizinde de açıkça görülmektedir. 

Değişkenler arası korelasyon analizinde, yalnızlık duygusu ve internet bağımlılığı arasında 

özellikle de daha fazla online kalma isteği arasında yüksek seviyede pozitif ilişki bulunduğu 

görülmüştür (r= 0,793). Yalnızlık duygusunun internet bağımlılığı üzerindeki etkisi söz 

konusu olduğunda ise ; yalnızlık duygusunun kontrol kaybı üzerindeki etkisinin %15, daha 

fazla online kalma  isteği üzerinde %37'li ve sosyal ilişkilerde olumsuzluk üzerinde  %40'lık 

bir etkinin söz konusu olduğu (R
2 

= 0,403, F = 18,281, p<0,05) görülmüştür. Bu oranlarla 

değişkenler arasında oldukça yüksek oranda bir etkileşim görülmesindeki en büyük etken, 

değişkenlerin karşılıklı olarak birbirlerini etkilemesidir. Yani yalnızlık gençleri internet 

bağımlılığına yiterken, internet bağımlılığı da gençleri yalnızlığa yitmektedir. 

Sonuç olarak toplumdaki aşınmaya bağlı olarak ortay çıkan yalnızlık duygusu, hemen hemen 

bütün gençlerin internet bağlantısı olan akıllı telefonlarının bulunması, tablet v.b. taşınabilen 

internet uygulama cihazlarının yaygınlaşması, internet sağlayıcılar tarafından her seferinde 

internet kullanımını özendirici yeni paketlerin ortaya konulması, kurum ve kuruluşların 

teknoloji çağı gerekçesiyle her ortamda gençleri sanal dünyaya yitmesi, internet kullanma 

konusunda çevresel ve sosyal baskılar ne yazık ki günümüzde giderek atan bir internet 

bağımlılığı ya da diğer bir değişle " İnternet Hastalığına" davetiye çıkartmıştır. internet 

hastalığı konusunda sorumluluğu bulunan kişi ve kurumsal olarak bağımlılıkla mücadele 

konusunda planlı ve düzenli hareket edilmelerinin ve bireylere erken yaşlardan itibaren 

internet kullanımı konusunda bilinçlendirmenin faydalı olacağı söylenebilir. 
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ÖZET 

Çukurova özellikle bu bölgenin merkezi olan Adana kapladığı geniş alanı, sanayisi ve tarıma 

elverişli topraklarının yanı sıra denizden ve karadan yol güzergahı üzerinde bulunması 

sebebiyle önemli vilayetlerimizden birisidir. Ayrıca demografik yapısı da  emperyalist 

güçlerin ilgisini çekmekteydi. Bu arada Toros Tünelleri de bu ilin topraklarından geçmektedir. 

Belirtilen ilgi çekiciliği ve özellikleri dolayısıyla 21 Aralık 1918 tarihinde Mondros 

Mütarekesi hükümleri gerekçe gösterilerek Fransız ve gönüllü Ermeni birliklerince yöre 

toprakları işgal edildi. 

Çukurova halkının ve topraklarının düşman işgalinden kurtarmasında din adamları da üstün 

hizmetlerde bulunmuşlardır. Çalışmamızda Karaisalı Müftüsü Mehmet Sadık Aldatmaz ile 

Kozan Müftüsü Osman Çamurdan’ın Milli mücadeledeki hizmetleri arşiv belgelerinden de 

yararlanılarak ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Milli Mücadele, Müftü, Mehmet Sadık Aldatmaz, Osman Çamurdan, 

Karaisalı, Kozan 

ABSTRACT 

Çukurova, especially Adana which is the centre of this region, in addition to its vast land, 

industry and arable land due to being an a route from sea and land, it is one of the most 

important provinces. Also, its demogrophic structure drew the imperialist powers attention. 

Toros Tunnels passes from this region, too. Because of the stated attention and features, it was 

invaded the reason of terms on Mondros Ceasefire Treaty on 21th December 1918, by French 

and Armenian troops. 

In getting rescued from the enemy muasion of the Çukurova people and its land, clergymen 

also served autstandingly. In this study, Karaisalı’s Müfti Mehmet Sadık Aldatmaz and 

Kozan’s Müfti Osman Çamurdan in the National Struggle will also be exploited through 

archival documents.   

Keywords: National Struggle, Müfti, Mehmet Sadık Aldatmaz, Osman Çamurdan, Karaisalı, 

Kozan 
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GİRİŞ 

Çukurova diye adlandırdığımız bölge Anadolu’nun güneyinde, Akdeniz bölgesinin 

orta kesiminde yer alan geniş ve verimli bir arazidir. Çukurova genel olarak doğuda Dörtyol 

batıda Taşucu’na kadar uzanmakta olup, kuzeyi Toros Dağları güneyi ise Akdeniz’le 

çevrelenmiş müstahkem bir sahadır. Çukurova, Orta Anadolu’yu Doğu Akdeniz, Suriye ve 

Mezopotamya’ya bunun yanı sıra Mezopotamya’yı Orta Anadolu ve Avrupa’ya bağlayan 

önemli yollar üzerinde bulunmaktadır. 
1
 

 

Bölgenin şimdiye kadar bilinen en eski ismi Hitit tabletlerinden öğrendiğimiz Hurrice 

dilindeki Kizzuwatna’dır. Asur kaynaklarında geçen “Hilakku'dan” kelimesinin de Kilikya 

isminin temeli olduğu düşünülmektedir. Mısır çivi yazı mektuplarında ise bölgenin adı 

Danuna, Grek kaynaklarında ise Dananos olarak geçmektedir.
2
 

 

 Bölge’nin başlıca su kaynakları olan Seyhan Nehri, Ceyhan Nehri ve Tarsus Çayı 

Silifke’den geçerek Akdeniz’e dökülen Göksu Nehri’nin taşımış olduğu alüvyonlar 

Çukurova’nın stratejik konumunun artmasında Toros Geçitlerinin de önemi büyüktür. Bunlar 

Gülek, Sertavul, Çakıt ve Horoz geçitleridir. Yörede Sümer ve Akadların başlattığı ticaret  

Fenikeliler ile devam etmiştir. Bölgedeki kereste, demir, gümüş, kurşun ve krom madenleri 

daha ilkçağlardan itibaren Asurlu tüccarların ilgisini çekmiştir.
3
 

  

 İlkçağlardan itibaren dört önemli şehrin ismi geçmektedir. Bunlar: Adana, Misis, 

Karataş ve Mallos’dur. Kayseri Kültepe’deki Asurlu tüccarlardan kalma M.Ö. 1950-1850 

yılları arasındaki ticari belgelerden elde edindiğimiz bilgilere göre yörenin adı Kizzuwatna 

olarak geçmekte, çok eski bir tarihe sahip bir Adaniya şehrinin varlığından söz edilmektedir.
4
 

 

Bizanslıların Kilikya diye adlandırdığı bu bölgeye yerleşen Türkler, Toros dağlarının 

eteklerindeki ovalardan dolayı Çukurabad, Çukurova ismini vermişlerdir. Horosan’dan gelen 

Bozok ve Üçok kolları, Seyhun ve Ceyhun nehirlerinin anısına buradaki nehirlere de Seyhan 

ve Ceyhan isimlerini koymuşlardır.
5
 

 

 Hitit Devleti’nin M.Ö. 1191 – 1189 tarihlerinde batı taraflarından bölgeye gelen 

kavimlerin istilarıyla dağılması ile bölgede çok sayıda krallıklar kurulmuştur. Asur 

Medeniyeti, İranlılar, Makedonyalılar, Selokidler, Roma Devlet’i, Kue ve Klikya Krallığı,  

bölgeye hakim olmuşlardır. Özellikle Roma İmparatorluğu zamanında Çukurova’da çok 

sayıda köprü, yol ve sulama kanalları inşa edilmiştir. Roma İmparatorluğunun yıkılmasının 

akabinde sırasıyla: Bizans, Araplar, Ermeniler, Memlükler, Ramazanoğulları beyliği 

Çukurova’ya egemen olmuştur.
6
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 Bu bölgeye egemen olanlardan Ramazanoğulları’nın faaliyetleri çok mühimdir. 

Özellikle Adana merkezde güçlü bir nüfuza sahip olan Ramazanoğulları, Kuştemürlu, 

Kosunlu, Kara-İsalu, Varsaklu, Turgutlu, Özeroğlu, Gündüz ve Burnasoğlu Türkmenlerini bir 

araya toplamıştır. Misis, Tarsus, Ayas (Yumurtalık) ve Sis (Kozan) civarında hakimiyet süren 

Ramazanoğulları, Memlüklerin yardımıyla bölgede ki Ermeni varlığına da son vermişlerdir.
7
 

Memlükler ve Osmanlılar arasında uzun süre denge siyasetini koruyan 

Ramazanoğulları Beyliği 1516 yılında Yavuz Selim döneminde Osmanlı topraklarına 

bağlanmıştır. Artık bölgenin hakimi Osmanlı Devleti’dir. 1608- 1833 yılları arasında 

müteselimlik ile  idare edilen Adana, 1867’de Vilayet haline getirilmiş olup Adana, Kozan, 

Cebel-i Bereket(Osmaniye) ve Mersin Sancakları oluşturulmuştur.
8
 Bölgenin nüfusu 

hakkındaki ilk bilgileri Ahmet Cevdet Paşa’nın Tezakir adlı eserinden öğrenmekteyiz. 

Adıgeçen kaynağa göre Çukurova ve çevresinin 1864-1865 yılları arası nüfusu 121.926 

kişidir. 1900 yılında Adana ve çevresini gezen  Dr. Schaffer, Adana kentinin nüfusunu 45.000 

kişi olarak belirtmiştir.
9
 Günümüzde Çukurova bölgesinde Adana, Osmaniye, 

Kahramanmaraş ve Mersin vilayetleri yer almaktadır. 

Birinci Dünya Savaşı’nın devam ettiği sıralarda İngiltere ve Fransa’nın  gizlice  

imzaladığı Sykes-Picot Antlaşması, savaş bittikten sonra Fransa ile İngiltere arasında sorun 

yaratmıştı. Adıgeçen antlaşmaya göre İngiltere, Irak (Musul Hariç) ve Filistin çevresini, 

Fransa ise Suriye ve Anadolu’nu güneyini alacaktı. Petrolün bulunduğu Musul ve çevresini 

alamayan İngiltere verimli toprakların olduğu Çukurova’yı da Fransa’ya kaptırmıştı. Mondros 

Ateşkesi imzalandıktan sonra İngilizler Musul’u ele geçirmek için Fransızların işgal 

bölgesinde olan Suriye, İskenderun, Antep, Maraş ve Urfa’yı işgal etmişler.
10

 

Fransızar bölgedeki çıkarlarını korumak istediğinden iki taraf arasında görüşmeler 

yapılmıştır. Clemanceu ile Lloyd George tarafından 15 Eylül 1919’da Suriye İtilafnamesi 

imzalanmıştı. Anlaşmaya göre, İngiltere’nin işgal ettiği yerlerden çekilip bölgeyi Fransızların 

bırakması kararlaştırılmıştı. Fransızların yaptıkları işgallerin olumsuzlukları ve Fransız 

ordusunda yer alan Ermeni askerlerin saldırgan tavırları çatışmaların alevlenmesine ve 

yayılmasına neden olacaktır.
11

 

11 Aralık 1918’de çoğunluğu Ermeni kaçkınlardan bir araya getirilen 400 kişilik bir 

müfreze Fransız subayları komutasında Dörtyol’u işgal etmişlerdir. 17 Aralık’ta  Mersin ve 21 

Aralık 1918’te Fransız ve Ermeniler Adana’yı işgal etmişlerdir. İşgallerle türlü zulüm ve 

hakaretler başlamıştır. 27 Aralık 1918’de Pozantı işgal edilmiş ve Amanos işçi taburu 

komutanı Yüzbaşı Mustafa Bey şehit edilmiştir.
12

 

Fransa’nın Çukurova’da Ermenilere devlet kurma sözü vermeleri Ermenilerin 

kışkırtıcı faaliyetlerinin artmasına sebep olmuştur. Fransızlar, bölgede tampon görevi yapacak 

bir Ermenistan sayesinde hakimiyetleri alanındaki Suriye’nin güvenliğini sağlayacaktı.
13
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 Fatma Akkuş Yiğit,(2013), Ramazanoğulları Beyliği’nin Kuruluşu, Akademik Bakış, Cilt 7, Sayı 13 
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Fransızlar, Çukurova’da Türk nüfusunu azaltmak maksadıyla gemiler dolusu 

Amerikalı, Mısırlı, Suriyeli ve Ermeni muhacirleri bölgeye getirmiştir. Adana Valisi Nazım 

Bey bu olayları telgraf çekerek İstanbul’a bildirmiş, sağlık durumunu gerekçe göstererek istifa 

etmiş ve görevini vekaleten yürütmüştür. Buna ek olarak Fransızlar, sömürgelerinden 

getirdiği Tunus, Cezayir ve Senegalli askerleri de bölgenin işgali için kullanmışlardır.
14

 

Ermeni zulüm ve vahşetinin başlamasıyla bölgede hakim konumda olan Türk halkı 

birden topraklarını terkedilmeye mecbur bırakılmıştır. Halkın işgallere  karşı koyması 

yöredeki milli mukavemetin temelini oluşturmuştur. Önceleri bireysel daha sonra toplumsal 

harekete dönüşen bu “Çete Harbi” bölgede direnç kaynağı olmuştur. Milli direnişlerin 

sonucunda  Orta Toros geçitlerinde: Hacıkırı ve Belemedik Çarpışmaları, Kavaklıhan 

Savaşları ve Osmaniye’de ;Bahçe ve Haruniye’de (Düziçi) yapılan vuruşmalar ve Mamure 

Baskını adıyla önemli muharebeler cereyan etmiştir.
15

 

Çukurova’daki halkın yoğun direnişi ile karşılaşan Fransızlar 29/30 Mayıs 1920’de 20 

günlük ateşkes imzalamışlarsa da 2 Haziran’da Fransız işgal kuvvetleri yaklaşık 15 bin 

Ermeni’yi Adana’dan Kozan’a nakletmişlerdir. Karboğazı’nda Mesnil taburunun Türkler 

tarafından esir alınması üzerine, Fransızlar 12 Haziran’da Kahyaoğlu çiftliğinde 80’e yakın 

Türk’ün 15 Haziran’da Camili ve Dedepınarı köylerinde 225’ten fazla Türk’ün Ermeniler 

tarafından katledilmesine seyirci kalmışlardır.
16

 

10 Temmuz 1920 günü Abidinpaşa caddesinde geceden silahlanmış Ermeniler 

“yaşasın büyük Ermenistan” naraları atmakta şehre dehşet saçmaktadırlar. Bu arada Türklere 

ait dükkanlar yağmalanmıştır. Türklere “Daha ne duruyorsunuz? Büyük devletler tarafından 

burası bize verildi, burası artık Ermenistan, bugün bizim bayramımız “ diyen Ermeniler 

şehirde bir talan hareketi başlatmıştır. Bu panik havasında herkes kaçışıyor, kadınlar 

evlerinden kaçarken çamaşırlarını dahi alamadan sokağa fırlıyorlardı. Annesini babasını 

kaybetmiş çocukların sesi duyulmaktaydı. İşte kaç-kaç hadisesi dediğimiz 10 Temmuz 1920 

günü Ermenilerin bu yağma- ölüm hareketine karşı Türklere Debboy ve Papazın Bahçesi 

(Şehitduran mahallesi) semtlerinden güvenli olan Akkapı ve Oba mahallerine kaçıyorlardı.
17

 

Daha sonra vuruşmalar tekrar başlamış ; Bölgede Hacı Talip Çifliği Baskını, Tarsus 

Bağları Taarruzu, Kamberhöyüğü çarpışması, Yüreğir Ovası çarpışmaları, Sis ( Kozan), 

Hacın ( Saimbeyli), Urumlu ( Doğanbeyli) ve Şarköy çarpışması yaşanmıştır.
18

 

Mustafa Kemal Paşa da bölgedeki direnişe destek olmak ve organize etmek amacıyla 

5 Ağustos 1920 günü Pozantı’ya gitmiştir. Pozantı’da yapıla kongrenin birinci oturumunda 

bölgenin düşmandan nasıl kurtarılacağı üzerinde durulmuştur. 

İkinci oturumun başlamasından sonra Kongre üyeleri Mustafa Kemal Paşa’dan 

Pozantı’nın müstakil bir liva olmasını istemişlerdir. Teklifi müsbet karşılayan Mustafa Kemal: 

“Güzel Adana şimdi işgal altındadır. Biz burada yeniden bir vilayet teşkilatı kuralım. Bu 

suretle Adana’yı burada millî bir hareket merkezi ve vilayet teşkilatı olarak vücuda getirmiş 
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oluruz. Böylece bütün kaza ve nahiyeleri de buradan, bir elden idare etmek imkân dâhiline 

girer. Bu düşman için daha büyük endişeler hâsıl eder” demiştir.  Bir müddet sonra Mustafa 

Kemal Paşa yakın arkadaşı Mehmet Nuri Bey’i Adana Valisi olarak görevlendirmiş ve 

Çukurova bölgesindeki sivil ve askeri teşkilatları tek çatı altında toplamıştır.
19

 

Pozantı Kongreleri sonrası bölgede savaşlar devam etmiş Küçük Ziyaret Tepe, 

Kovanbaşı, Kanlı Geçit Savaşı, Fadıl Muharebesi ve Zeytun çarpışmaları yaşanmıştır. 

Bölgede Milli Kuvvetlerin kahramanca direnişleri karşısında tutunamayacaklarını anlayan 

Fransızlar ile 20 Ekim 1921’de Ankara Anlaşması imzalanmış ve bölgeden çekilmiştir.
20

 

Milli Mücadele’de Çukurova halkı yaşlısı-genciyle, köylüsü-kentlisiyle, kadını- 

erkeğiyle, din adamlarıyla birlikte yurt savunmasına katılmışlardır. Örneğin Tayyar Rahime, 

Fransız askerleriyle savaşırken şehit olmuştur. Bu arada Hatice Kadın ve Melek Hatun’un da 

önemli hizmetleri olmuştur.
21

 Ayrıca Çukurovalı pek çok din adamı da bu çetin mücadelede 

görev almıştır. Adana Müftüsü Hüsnü Eren, Kadirli Müftüsü Osman Nuri Efendi, Osmaniye 

Müftüsü Yusuf Ziya Efendi, Bahçe Müftüsü Abdurrahman Efendi, Ceyhan Müftüsü Hacı 

Halil Efendi, Saimbeyli Müftüsü Ebuzar Tufan Osman Hoca, Karaisalı Müftüsü Mehmet 

Sadık Aldatmaz, Kozan Müftüsü Osman Çamurdan, Abdullah Faik Çopuroğlu, Mehmet 

Hamdi İzgi bunlardan bazılarıdır. 

 Biz çalışmamızda Karaisalı Müftüsü Mehmet Sadık ALDATMAZ ile Kozan Müftüsü 

Osman ÇAMURDAN’ın Milli Mücadele’de hizmetleri üzerinde duracağız. 

I.HAYATLARI 

A. MEHMET SADIK ALDATMAZ 

 

Mehmet Sadık Efendi, Mustafa Fevzi Efendi’nin oğlu olup 1286/1870 yılında Adana-

Karaisalı kazasının Çorlu köyünde doğdu. İlk öğrenimi sonra eğitimini Karaisalı 

Medreselerinde sürdürdü. 1317/1901’de Konya Müftüsü ve Müderris Aladağlı Ahmet 

Rüştü’den icazetname aldı. Adıgeçenin bu icazetnamesi Milli Eğitim Bakanlığının 30.12.1946 

tarih ve 1740 sayılı yazısıyla dört yıllık yüksek öğretime eşdeğer sayılmıştır.
22

 

11 Ağustos 1911’de Karaisalı Müftüsü olarak atanan Mehmet Sadık Efendi ayrıca 

1325/1910’da “İlm-i Hadis” den Müderris Mehmet Bedri Hoca Efendi’den ikinci bir 

icazetname almıştır.
23

 

Aşağıda Milli Mücadele’deki hizmetlerinden söz edeceğimiz Mehmet Sadık Efendi, 

34 yıl 4 ay 7 gün Müftülük görevini başarı ile yürüttü ve 2 Şubat 1957’de emekli oldu.
24

 

Adıgeçen evli olup üçü erkek ( Mehmet, Hacı İsmail, Hacı Mehmet) biri  kız( Gülizar) 

olmak üzere dört evlat babasıydı. “ALDATMAZ” soyadını alan Mehmet Sadık Efendi 

17.01.1963 tarihinde vefat etmiştir.
25
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Hacı Mehmet Sadık Aldatmaz’ın kabri Adana merkezinde bulunan Asri 

mezarlığındadır. Adıgeçenin mezar taşında “Milli Mücahit Karaisalı Müftüsü  Hacı Mehmet 

Aldatmaz Ruhuna Fatiha 1870, 17.1.1963” yazmaktadır.
26

 

 

B. OSMAN ÇAMURDAN 

Kozan ilçesi halkından, Çamurzade Osman Efendi’nin oğlu olan Müftü Hafız Osman 

Efendi, 1270/1854 ‘de doğmuştur. 

İlk öğreniminden sonra eğitimini Medresede sürdürür. Aynı zamanda hıfzını( Kuran-ı 

Kerim ezberlemek) da tamamladı. Medreseden mezuniyeti sonrası Kozan Müftüsü olarak 

göreve başladı.
27

 

Kozan’ın Fransızlar tarafından işgali üzerine halkı direnişe çağırmış ve Kozan 

Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin kurucularından olan Hafız Osman Efendi, Kozan Müftüsü 

iken, 1 Mart 1931 tarihinde vefat etmiştir.
28

 

Adıgeçen evli olup ikisi erkek (Mehmet Zahit, Ahmet Cevdet) ve dördü kız ( 

Ümmihan, Refika, Hatice Feriha ve Fatma) olmak üzere altı evlat babasıydı. Çocukları, 

“ÇAMURDAN” soyadını almıştır.
29

 

 

II. ÇUKUROVA’DA MİLLİ MÜCADELE FİKRİNİN DOĞUŞUNDA MEHMET 

SADIK ALDATMAZ VE OSMAN ÇAMURDAN 

 Birinci Dünya Savaşı sonunda İttihat ve Terakki Fırkası kendisini fesih etmesi üzerine 

Teceddit Fırkası kurulmuştur. Ancak bu fırka İttihat ve Terakki’nin yerini almadığı gibi ülke 

siyasetinde de aktif bir rol edinememişti. Partileri kapatılmasına rağmen, memleketin en 

güzide gücünü İttihatçılar oluşturuyorlardı. Ancak İttihatçıların baskısından kurtulan 

muhalefet, 1919 yılı 10 Ocak ayında Hürriyet ve İtilaf Fırkasını yeniden faaliyete geçirdiler. 

Bu parti Kuva-yı Milliye aleyhinde olduğu gibi, Osmanlılık prensiplerine bağlı ve 

batılaşmaya karşı idi. Fırka bünyesinde Damat Ferit, Gümülcineli İsmail, Miralay Sadık Bey, 

Konyalı Şeyh Zeynelabidin, Şeyhülislam Mustafa Sabri, Seyyid Abdülkadir, Sait Molla gibi 

ünlü kişiler bulunmaktaydı. Bunlardan Zeynelabidin Bozkır ve Konya isyanlarını yürüten 

şahıstı. Seyyid Abdülkadir, Kürdistan Teali Cemiyeti’nin başkanıydı. Sait Molla ise, İngiliz 

Muhipleri Cemiyeti’nin önemli üyelerindendi. Ayrıca bu fırkanın şubeleri kısa zamanda her 

yerde faaliyete geçirilmiştir. İttihat ve Terakki ile Müdafaa-i Hukuka da düşman olan Hürriyet 

ve İtilaf Fırkası, İngilizler ile ortak çalışmış Milli Mücadele aleyhinde faaliyette 

bulunmuştur.
30

 Bu arada bu partinin fikirlerini, Mesuliyet, Alemdar, Peyam-ı Sabah 

gibi  gazetelerde yaymışlardır. Damat Ferit Paşa hükümete gelince Hürriyet ve İtilaf 
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Fırkası  altın çağını yaşamıştır. Damat Ferit hükümetlerine
31

 bakan vererek aslında bir iktidar 

partisi olduğunu ortaya koymuştur.
32

 

 Ülkenin bürokrat-asker-sivil tüm kesimleri bu iki parti arasında bölünmüştü. Subaylar 

ile valiler, mutasarrıflar ve kaymakamlar  politik bakımdan 2 hasım cepheye- İttihatçı ve 

İtilafçı-  ayrılmışlardı. Bu arada eşrafla ve diğer zümrelerde de az veya çok bu bölünme 

mevcuttu. Bunlardan mücadeleye katılanlar, karşı duranlar ve nötr  olanlar vardır. Örneğin 

gerek köydeki ağa, gerekse şehir ve kasabadaki eşraf, genel olarak birbirini çekemeyen, 

karşılıklı rekabet halinde bulunan bir özellik göstermişlerdir. Biri Kuva-yı Milliyeci ise, diğeri 

İstanbul hükümeti tarafındadır. Kimileri de malını, mülkünü muhafaza edebilmek için 

düşmanla hoş geçinme yolunu tutmuş, bir kısmı da yine aynı maksatla döğüşenler safında yer 

almıştır. Bu arada hiç kuşkusuz büyük bir çoğunlukta vatanseverlik duygusuyla hareket 

etmişlerdir.
33

 

 Aşağıda hizmetlerinden söz edeceğimiz Mehmet Sadık Aldatmaz ve Osman 

Çamurdan Hocalar, vatanseverlik duygusuyla harekete geçen din adamlarındandır. Adını ‘‘ 

Milli Mücadele’’ dediğimiz ölüm kalım mücadelesinin ilk günlerinde halk Mustafa Kemal 

Paşa ( Atatürk)’nın da belirttiği gibi yukarıda anlatılanların da etkisiyle “ Hakiki vaziyeti 

anlamamışlardı. Fikirlerde karışıklık vardı. Dimağlar adeta durgun bir haldeydi…” Pek çok 

din adamı yine Mustafa Kemal Paşa’nın ifadesiyle “hakikati halka izah ettiler… doğru yolu 

gösteren vaaz ve nasihatlerden sonra herkes çalışmaya başladı”
34

 Zira Türk Milletinin 

ruhunda ve benliğinde mevcut olan bağımsız yaşama azmini ateşleyen hocalar, müftüler, din 

adamları Milli Mücadele fikrinin doğuşunda önemli bir faktör olmuşlardır.
35

  

 Adana ve çevresinin Fransızlar tarafından işgali üzerine halkı, Milli Mücadele lehinde 

bilinçlendirmek için Müftü Mehmet Sadık Efendi, ilerlemiş yaşına rağmen, yörenin yerleşim 

yerlerini, özellikle Toros eteklerini köy köy, kasaba kasaba dolaşmıştır. Askere çağrılan 

gençleri ve din görevlilerini ulusal hareket lehinde seferber etmiştir. Konuşmalarında halka 

şunları söylüyordur:
36

 

 Padişah şer kuvvetlere alet olmaktadır. Artık padişaha itaat caiz değildir. Dinimizi ve 

vatanımızı kurtarmak için kurtuluş mücadelesine atılmış bulunan kumandan ve mücahitlere 

katılmanız gerekir ve kahraman insanlara itaat farzdır. 

 Müftü Mehmet Sadık Aldatmaz Efendi’nin Kuva-yı Milliye lehindeki çalışmaları, 

İstanbul hükümetini harekete geçirmekte geciktirmemiştir. Görevinden alma girişiminde 

                                                           
31

 Damat Ferit Paşa, 5 defa Sadrazamlığa atanmıştır. İlk hükümeti: 4 Mart 1919-16 Mayıs 1919; İkinci 

Hükümeti: 19 Mayıs 1919-20 Temmuz 1919; Üçüncü Hükümeti: 21 Temmuz 1919-1 Ekim 1919; Dördüncü 

Hükümeti: 5 Nisan 1920- 31 Temmuz 1920; Beşinci ve Son Hükümeti: 3 Temmuz 1920-17 Ekim 1920. 
32

 A. Sarıkoyuncu- E. Sarıkoyuncu Değerli, a.g.e., s.83. Ayrıca Hürriyet ve İtilaf Fırkası hakkında daha fazla 

bilgi için bkz., Tarık Zafer Tunaya, Türkiye’de Siyasi Partiler, İstanbul, 1952, s.447vd. 
33

 Sebahattin Selek, Anadolu İhtilali, C.I, İstanbul, 1976, ss.69-70; Ali Sarıkoyuncu, Atatürk, Din ve Din 

Adamları, Türkiye Diyanet Vakfı Yayını, Ankara, 2018, s.121. 
34

 Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Atatürk Araştırma Merkezi Yayını, Ankara, 1989, C.I-II, 2008; Ali 

Sarıkoyuncu, Milli Mücadele’de Din adamları II (Ahmet Hulusi, Mehmet Rıfat, Hacı Tevfik ve Abdurrahman 

Kamil Efendiler), Diyanet İşleri Başkanlığı Yayını, Ankara, 2012, s.19. 
35

 Bkz, A. Sarıkoyuncu, Milli Mücadele’de Din Adamları I; Ali Sarıkoyuncu, Milli Mücadele’de Din Adamları 

II ( Fetvalar ve Fetvaları Tasdik eden Din Adamları), Diyanet İşleri Başkanlığı Yayını, Ankara, 2012; A. 

Sarıkoyuncu- E. Sarıkoyuncu Değerli, Milli Mücadele’de Din adamları III; Cemal Kutay, Kurtuluşun ve 

Cumhuriyetin Manevi Mimarları, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayını, Ankara, 1973; Kadir Mısıroğlu, Kurtuluş 

Savaşında Sarıklı Mücahitler, Sebil Yayınları, İstanbul, 1999, s.140. 
36

 Recep Çelik, Milli Mücadele’de Din Adamları-2, Emre Yayınları, İstanbul, 1999, s.140. 
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bulunulmuş ve ayrıca pek çok din adamı gibi O da ölümle tehdit edilmiştir.
37

 Ayrıca O, 

Hürriyet ve İtilaf Fırkası mensuplarının ve Ermeni çetelerinin baskılarına da boyun 

eğmemiştir. Çalışmalarına daha da hız veren Müftü Mehmet Sadık Hoca, konuşmalarını şöyle 

sürdürüyordu:
38

 

 “Kuran-ı Kerime sarılır gibi silaha sarılmak lazım geldiğini artık bütün Karaisalı 

köyleri tereddütsüz kabul etmelidir. Kaybedecek zaman kalmadı. Allah ve vatan uğruna 

cepheye.” 

 Ayrıca bir asker gibi cephenin tanziminde ve cepheye gönüllü sevkiyle beraber silah 

ve iaşe temininde de büyük uğraş veren Müftü Mehmet Sadık Aldatmaz Efendi, hemşerilerine 

ve gönüllü mücahitlere de askeri stratejik konuşmalarla aydınlatma görevini sürdürmüştür. O 

bu konuda da şöyle diyordu:
39

 

 “Düşman baskısına uğrayabilirsiniz, namazlarınızı kısa surelerle ve nöbetleşe kılınız. 

Karşınızda atlı bir düşman görürseniz altına ateş ediniz. Kendisini canlı olarak yakalamaya 

çalışınız. Çünkü esirden alınan malumat memlekete fayda verir.” 

 Halkın Milli Mücadele lehinde bilinçlenmesinde üstün hizmetleri olan Müftü Mehmet 

Sadık Efendi, evinin de karargah olarak kullanılmasına izin vermiştir.
40

 

 Halkın aydınlatılmasında, Milli Mücadele lehinde bilinçlendirilmesinde üstün 

hizmetleri olan bir diğer din adamı da Kozan Müftüsü Osman Çamurdan’dır. O, Kozan ve 

çevresinin işgaline karşı çıkmış, düşmana karşı konulması konusunda halkı uyarmıştır. 7 Mart 

1919’da Kozan’ı işgal eden Fransız askerleri Ermenilerle işbirliği yapmışlar, Belediye Meclisi 

ve Jandarma kadrosunun yarısını Ermenilere tahsis etmişlerdir.
41

 

 Müftü Hafız Osman Çamurdan Kozan kent merkezindeki işgal yönetimine karşı 

mücadele vermekten çekinmemiştir. O,  halkı uyarma ve örgütleme hususunda çalışmıştır 

Onun çalışmalarından  rahatsız olan Ermeniler Türklere karşı zülüm ve 

vahşetlerini  arttırmışlardır.  silahlı Ermeni çeteleri pek çok masum kişiyi işkence edip 

öldürmüşlerdir. Bu  arada Kozan merkezindeki Küçük Camiine  dahi saldırıda 

bulunmuşlardır. Caminin  Giriş kapısındaki yapılış tarihini açıklayan yazılı taşı yerinden 

sökerek kırdılar. Ayrıca Camiyi de  yakmışlardır. Fransız ve  Ermeni zulüm ve vahşetinin 

artması üzerine Müftü Osman Efendi ayrıntılı olarak hazırladığı raporunu Adana Valisi Celal 

Bey'e,  Fransız temsilcisi Albay E. Bremond’a ve  Mustafa Kemal Paşa'ya göndermiştir.
42
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 Başta Denizli Müftüsü Ahmet Hulusi Efendi ve Adana Müftü vekili Mehmet Hüsnü Efendiler olmak üzere 

Sinop Müftüleri Salih ve İbrahim Efendiler, Bursa Müftüsü Kamil Efendi ve Burhaniye Müftüsü Mehmet 

Efendi, İstanbul tarafından görevlendirilen alınma girişiminde bulunanlardandır. Ayrıca, Ankara Müftüsü 

Mehmet Rıfat Börekçi de hakkında ölüm kararı verilenlerdendir. Bkz, A. Sarıkoyuncu, Milli Mücadele’de Din 

adamları II, s.52. 
38

 R. Çelik, a.g.e., s.141. 
39

 R. Çelik, a.g.e., s. gös.yer. Ayrıca bkz., Damar Arıkoğlu, Hatıralarım, İstanbul, 1961, s.103; Cemal Efe, 

İstiklal Savaşında Adanalıların Kahramanlık Destanları, Adana, 1937, s.35; Hasan Akıncı, “Millli Mücadele’de 

Çukurova” Kuva-yı Milliye Dergisi, Sayı:65 (1 Ocak 1966) s.8. 
40

 Müze haline getirilmek istenen Müftü Mehmet Sadık Aldatmaz’ın metruk halde bulunan evi için bkz,. EK:III. 
41

 R. Çelik, a.g.e., ss. 155-156. 
42

 R. Çelik, a.g.e., ss. 155-156. ; Cezmi Yurtsever, Atatürk ve Çukurova Kahramanları, İstanbul, 2010, s.64. 

Ayrıca Fransız ve Ermeni zulüm ve işkenceleri için daha fazla bilgi için bkz., Ahmet Cevdet Çamurdan, 

Kurtuluş Savaşında Doğu Adana Olayları, Adana, 1969, s. 113 vd. 
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 Ayrıca adıgeçen ilgililere işgali protesto telgrafı çekmiştir. 1 Nisan 1920 tarihli 

telgrafında O, Fransız ve Ermeni zulüm ve işkencelerinin devamı durumunda silaha 

sarılmaktan başka bir çarelerinin kalmadığını ifade ettikten sonra şöyle diyordu:
43

 

 “Bu yüzden dökülecek kandan müslümanlar sorumlu olmayacaktır. Fransız Hükümeti, 

bir yıldan fazla zamandır Bu zulüm ve işkencelere göz yumdu. Mezalim günden güne arttı. Bu 

hale  son verilmesi, aksi takdirde dökülecek kanlar için vicdanen Emin bulunduğumuzu arz 

eyleriz.” 

 Müftü Osman Çamurdan’ın Kuva-yı Milliye lehindeki çalışmalarından rahatsızlık 

duyan Fransız işgal kuvvetlerince iki oğlu ( Mehmet Zahit ve Ahmet Cevdet) tutuklanmıştır. 

Ayrıca Kozan’dan Hüseyin Efendizade Mehmet Ali, Mustafa Efendizade Arif ileFransız 

temsilcisi E. Bremond’a gönderdiği telfgrafla protesto etti. Bunun üzerine Bremond, Kozan 

Müftüsüne sert bir cevap verdi. Bremond’un cevabi yazısını Müftü Efendi’nin Milli 

Mücadele’deki hizmetlerini de belirttiğinden olduğu gibi sunuyoruz:
44

 

“Telgrafınızı aldım. Oğullarınızın hapishanede olduğunu biliyorum. Bu size verilen ilk 

ihtardır. Şunu bilmelisiniz ki, Kozan’da cereyan eden bütün olaylar, tarafımdan 

bilinmektedir. Karışıklık zuhur ederse sebep olanların hepsi merhametsizce 

cezalandırılacaktır. İyi düşünmek ve akıllıca hareket etmek gerekir. Kendi tutumunuz sizi 

ilgilendirir. Bunu dostlarınıza da söyleyiniz.” 

        21 Şubat 1920 

          BREMOND 

 

 Müftü Osman Efendi kendi halkını Milli Mücadele lehinde bilinçlendirmekle 

kalmamış, İngiliz birlikleri içerisinde bulunan  Hintli askerleri de aydınlatmıştır. Ondan 

etkilenen Hintli subay, şu cümleleri gözyaşlarıyla hitap etmekten kendini alamamıştır. Hintli 

subay, Müftü Efendi’ye  hitaben şöyle diyordu. 

 “Ey Reisü’l ulema! Biz yıllardan beri esarette bir köle gibi yaşar, sizden umut ve 

imdat beklerken bilmeyerek siz kardeşlerimizin de esir olmasına kendi silahlarımızla yardım 

etmişiz. Bugün bunları gözlerimizle görmekten büyük acı ve azabı duyduk. Bizi affediniz. 

Meğer biz günahkar insanlarmışız.” 

 Buraya kadar yaptığımız açıklamalardan da anlaşılacağı üzere Karaisalı ve Kozan 

ilçeleri ve çevresinde Milli Mücadele kıvılcımının yakılmasında adları geçen iki din adamı -

Mehmet Sadık ve Osman Efendiler- üstün hizmetler de bulunmuştur. Bu din adamlarını 

Adana Müftüleri Mehmet Tahir ve Mehmet Hüsnü( Eren), Müftü yardımcısı Mehmet İzgi ( 

Milletvekili), Ceyhan Müftüsü Halil Hilmi, Bahçe Müftüleri; Mehmet Salim ve Abdurrahman 

Kavuncu, Karaisalı Müftüsü ve Milletvekili Abdullah Faik Çopuroğlu, Kadirli Müftüleri 

Mehmet Bildirici ve Osman Nuri Altan, Osmaniye Müftüsü Yusuf Ziya, Saimbeyli Müftüsü 
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 Taha Toros, Kurtuluş Savaşında Çukurova, Kültür Bakanlığı Yayını, Ankara, 2001, ss.104-105. 
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 R. Çelik, a.g.e., s. 157. Ayırca konu hakkında daha fazla bilgi için bkz., Hasan İzzettin Dinamo, Kutsal İsyan, 
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Ebuzar Hayrettin Tufan ve Osman Yazar Hoca, Tarsus Müftüsü Hilmi ile Dörtyol’dan Emin 

ve Pozantı’dan Kasım Hocaların da Milli Mücadele’de önemli hizmetleri olmuştur.
45

 

 Çukurova Ulusal hareketini gelişmesinde din adamlarının yanı sıra toprak ağalarının 

yani eşrafında önemli hizmetleri olmuştur. Milli Mücadele başlarında Çukurova’da egemen 

olanlar Padişah fermanıyla Paşa ünvanı verilen  Paşalar ( Adana’da Suphi Paşa, Tarsus’ta 

Sadık Paşa vb) ve diğer paşalardır. Düşman bu paşaların mallarına dokunduğundan, onlar da 

Milli Mücadele yanında yer almışlardır.
46

 

 

III. KARAİSALI VE KOZAN MÜDAFAA-İ HUKUK CEMİYETLERİ, MEHMET 

SADIK ALDATMAZ VE OSMAN ÇAMURDAN 

 

Türk Ulusunun varoluşsal mücadelesinin bir sembolü olan Müdafaa-i Hukuk örgütleri 

başlangıçta yereldi. Bu kuruluşların “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adı 

altında toplanmaları ile bütün vatanın kurtuluşu, ulusal bir devletin kuruluşu amaçlanmıştır. 

Başlangıçtaki belki sadece Yunan işgaline, Ermeni saldırılarına, Fransız, İngiliz ve İtalyanlara 

karşı başlayan mücadele Sivas Kongresinden (7-11 Eylül 1919) sonra ülkenin bütününe 

yönelmiştir. Müdafaa-i Hukukun ve bu ana düşünce etrafında meydana gelen örgütlerinin 

askeri güçle birlikte hareketi yine Sivas Kongresi esnasında gerçekleştirilmiştir. TBMM’de bu 

kuruluşların üzerine bina edilmiştir.
47

 

 Din adamları Milli Mücadele'nin her aşamasında olduğu gibi Müdafaa-i Hukuk 

Cemiyetlerinin kuruluş ve faaliyetlerinde de ilk sırada yer almışlardır. Bu söylediğimizi de en 

iyi örnekte ele aldığımız  Mehmet Sadık Aldatmaz ve Osman Çamurdan hocalardır.  Her 

ikisinin başkanlığında Karaisalı ve Kozan Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri kurulmuş ve faaliyet 

göstermiştir. 

Müftü Mehmet Sadık Aldatmaz’ın  yanı sıra Karaisalı Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin 

de  şu kişiler görev almıştır: 

Kaymakam Sadettin Beybaba, Sinan Tekelioğlu, Jandarma Komutanı Hasan Akıncı, Belediye 

Başkanı Bahattinzade Mustafa (Akdağ), Adil Menemencioğlu, Kırıklı Münir, Hamdi ve 

Süleyman Bey ve Efendiler.
48

 

 Müftü Osman Çamurdan ve  iki oğlunun( Mehmet Zahit ve Ahmet Cevdet) yanı sıra 

Kozan Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinde şu kişiler görev almışlardır:  

Çamurdanzade Mehmet Nuri, Askerlik Şubesi Başkanı Haşim, Komiser Hamdi, Yzb. Mirza, 

Veteriner Muzaffer, Helvacızade Ali Şadi (Çevik), kardeşi Ahmet Hafi, Dr. Ali, Komiser 

Muavini Fevzi Bey ve Efendiler.
49
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 Başka bir çalışmamızda isimlerini zikrettiğimiz bu din adamlarının da Milli Mücadele’deki hizmetleri de ele 

alınacaktır.  
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 Kamil Erdeha, Milli Mücadele’de Vilayetler ve Valiler, Remzi Kitapevi, İstanbul, 1975. 
47

 Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, Sayı:19 ( Eylül 1986) s.8. ; A. Sarıkoyuncu, Atatürk, Din ve Din Adamları, 

s.160. 
48

 R. Çelik, a.g.e., s.142. 
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 A.C. Çamurdan, a.g.e., ss.312-313; R. Dalkır, a.g.e., s.103; C. Kutay, a.g.e., s.34; R. Çelik, a.g.e., s.158. 
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 Müftü Osman Çamurdan’ın oğlu Müderris Mehmet Zahit Efendi de babası gibi bir 

süre cemiyetin başkanlık görevini yürütmüştür.
50

 

 Her iki cemiyet, Kuva-yı Milliye’nin iaşe, silah ve cephane yönünden ikmalinde 

önemli hizmeti olmuştur.
51

 

 

IV. MİLLİ MÜCADELE’DE FETVALAR , MEHMET SADIK ALDATMAZ VE 

OSMAN ÇAMURDAN 

Bir iş ve eylemin İslam dini açısından  doğru veya yanlışlığı olur veya olmazlığı 

konusunda  din bilginlerinin verdikleri sözlü veya yazılı cevaplara “fetva” denir.
52

 

 İstanbul Hükümetleri, Anadolu'da teşekkül eden  milli birlik ve azmi yer yer 

hazırladıkları  ayaklanmalarla baltalamaya çalışmışlardır. Bilhassa Damat Ferit Paşa'nın 

kurduğu hükümetler döneminde Kuva-yı Milliye  aleyhindeki baskılar daha da 

şiddetlenmiştir.  ayrıca sadrazam Damat Ferit, Milli Mücadele taraftarlarını suçlayan ve 

bunların öldürülmesini isteyen fetvalar çıkarttı.
53

 Böylece “Anadolu birliğini içten yıkmak 

için her türlü tezvire” başvurdu. Öyle ki, “... Emir-i Sultaniye’ye itaat etmeyen Müslümanlara 

ceza tehdidinde bulunan fetvalar yayınlatmıştı.” İşte bunların en tesirlisi, en önemlisi ve 

Anadolu'daki milli hareket için en tehlikelisi 11 Nisan 1920 tarihinde Şeyhülislam Dürrizade 

Abdullah  imzasıyla yayınlanan oldu. Bu fetvada  özetle Anadolu harekatı padişaha karşı 

ayaklanma sayılıyor, Kuva-yı Milliye  kötülenerek Padişahın sadık tebasına zulüm edenlerin 

katledilmeleri gerektiği belirtiliyordu.
54

 

 Bu fetva'nın Anadolu'da yayılmasını ve zararlarını önlemek üzere Heyet-i 

Temsiliye  tarafından sıkı önlemler alınmışsa da bunda pek başarılı olduğu söylenemez. 

Dürrizade Abdullah'ın  yıkıcı ve bölücü fetvalarının bir sureti de Adana Valiliğine 

gönderilmiştir.
55

 Kısaca TBMM, 23 Nisan 1920/ Cuma günü toplandığı zaman, ülkenin 

işgalden kurtulabilmiş köşeleri ayrı görüşlerin kavga sahnesi halini almıştır Anadolu'nun 

çeşitli yerlerinde ayaklanmalar başgöstermişti. İç ve dış ihanet  el ele vererek Anadolu'da bir 

kardeş kavgası çıkarmak suretiyle  Türk’ü Türk’e, Müslüman’ı Müslüman’a  kırdırtmak 

istiyorlardı. Durum her geçen gün  daha da tehlikeli bir hal almıştı.
56

 

 Böyle bir anda başta Ankara Müftüsü Mehmet Rıfat Efendi (Börekçi) olmak üzere pek 

çok din bilgini vazifeye koşmuştur. Mehmet Rıfat Efendi, Anadolu’da sağ duyulu ve 

vatansever ulemayı harekete geçirerek ulusal harekatın meşru olduğuna dair fetvalar 

hazırlamıştır.
57
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 T. Toros, a.g.e., s.106. 
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 Bkz., A. C. Çamurdan, a.g.e., ss.314-348. 
52

 Bkz., A. Sarıkoyuncu, Milli Mücadele’de Din Adamları III, s.13. 
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 Bu fetvanın tamamı için bkz., A. Sarıkoyuncu, Milli Mücadele’de Din Adamları II, ss. 76-77. 
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 Bkz., A. Sarıkoyuncu-E. Sarıkoyuncu Değerli, Milli Mücadele’de Din adamları III, ss. 77-78. ; T. Toros, 

a.g.e., s.121. 
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 Kemal Atatürk, Nutuk ilk baskısı Ankara, 1927, ss.303-308. 
57

 A. Sarıkoyuncu, Atatürk, Din ve Din Adamları, s.163. Ayrıca fetvanın tamamı için bkz, A. Sarıkoyuncu, Milli 
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 M. Rıfat Börekçi başkanlığında Ankara’da bulunan  beş müftü,  dokuz müderris 

ve  medrese müdürü ile  altı kişilik  din bilginlerinden oluşan toplam yirmi bir kişilik  bir grup 

tarafından hazırlanan ve “Ankara Fetvası” diye adlandırılan bu fetva, 16 Nisan 1920'de 

Heyet-i Temsiliye Başkanlığınca Anadolu’ya  gönderilerek bütün müftülüklere tebliğ edilmiş 

ve bunu her müftünün onaması talep edilmiştir. Ayrıca bu konuda mülki ve askeri 

yetkililerden de  yardımcı olunması istenmiştir.
58

 

 Böylece Milli Mücadele’de fetvalar da savaşmıştır. Bu savaşta, Dürrizade Abdullah’ın 

imzasını taşıyan “İstanbul Fetvası” bir tarafta, 155 imzayı aşkın
59

 Anadou ulemasının 

“Ankara Fetvası” diğer taraftadır. Başta Karaisalı Müftüsü Mehmet Sadık Aldatmaz ve 

Kozan Müftüsü Osman Çamurdan olmak üzere Adana Müftüleri’de Ankara Fetvası’nı 

benimsemiş ve kabul etmişlerdir. Onlar Babıali’den gelen fetvanın hükümsüzlüğünü 

belirterek, dini hükümlere uydukları Ankara Fetvası’nı savunmuşlardır. Ayrıca onlar, halkın 

milli duygularına da tercüman olmuşlardır. Zira Anadolu'daki ulusal harekatı( bağı)  isyancı 

olarak niteleyen İstanbul Fetvası’nı  Adana'da İşgalci yandaşı gazetelerle, Hafız Mehmet ve 

Vali vekilliği de yapan  Bağdadizade Abdurrahman  gibiler tek benimsemişlerdir 
60

 Karaisalı 

Müftüsü Mehmet Sadık Aldatmaz, İstanbul Fetvası ile  ilgili olarak halka şunları 

söylemiştir:
61

 

“Padişah, İngilizlere karşı şer ve fesat aleti olmaktadır. Bu durumda ona uymak, şeriat 

koşullarına aykırıdır. Bu bakımdan memleketi kurtarmak için meydana atılan mücahitlere ve 

kumandanlara katılmak farzolmuştur.” 

 Sonuç olarak Müftü Mehmet Sadık Aldatmaz ve Müftü Osman Çamurdan’ın da 

benimseyip onayladıkları Ankara Fetvası, tek Dürrizade Abdullah’ın imzasını taşıyan İstanbul 

Fetvası’nı hükümsüz kılmış, milli birlik ve beraberliği pekiştirmiştir. Bu konuda Adana Müftü 

Vekili Mehmet Hüsnü Eren’in de üstün gayreti olmuştur.
62

 

 

 

 

 

SONUÇ 

1071’de Anadolu’nun kapısının milletimize açılmasından, son Kurtuluş Savaşı’na 

kadar, millet hayatımızın her safhasında manevi mimarların alın teri, gönül harcı emeği 

vardır. Anadolu bu harç, bu emek, bu dua ile Türk ve Müslüman yurdu olmuştur. 

Milletimizin; maddi manevi bütün gücünü ortaya koyduğu  ve sonunda da  zafere 

ulaştığı Milli Mücadelede’de de  vatanın işgallerden kurtarılması  ve milletin bağımsızlığı için 

pek çok din adamı gibi Karaisalı Müftüsü Hacı Mehmet sadık Aldatmaz ve  Kozan Müftüsü 

                                                           
58

 Atatürk’ün Tamim Telgraf ve Beyannameleri, C.IV, Haz. N. Arslan, Ankara, 1964, s.289; A. Sarıkoyuncu, 

Milli Mücadele’de Din Adamları II, s. 79. 
59

 Ankara Fetvasını onaylayan din adamları hakkında bilgi için bkz., A. Sarıkoyuncu, Milli Mücadele’de Din 

Adamları II, ss. 53-275. 
60

 T. Toros, a.g.e., s.123. 
61

 T. Toros, a.g.e., s.122. 
62

 T. Toros, a.g.e., ss.184-186. 
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Hafız Osman Çamurdan da  önemli hizmetlerde bulunmuşlardır. Metinde de belirtildiği 

üzere  öncelikle onlar, Türk milletinin ruhunda ve benliğinde mevcut olan direnme gücünü 

ateşlemişlerdir. Milli Mücadele fikrinin doğuşunda ve  Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinin  

kuruluş ve faaliyetlerinde yer almışlar, canla başla çalışmışlardır. Yine  metinde belirttiğimiz 

gibi adıgeçenler, Şeyhülislam Dürrizade Abdullah’ın  Milli harekat taraftarlarını suçlayan ve 

tehdit eden fetvasına karşılık hazırlanan Ankara Fetvası’nı  onaylayarak, yöre insanının 

kafasında, oluşan tereddüt ve kargaşayı  bertaraf etmişlerdir. Birlik ve beraberlik  sağlanmış 

ve zafer kazanılmıştır. Ayrıca Mehmet Sadık ve Osman Efendilerin Kuva-yı Milliye’nin 

ikmalinde de önemli hizmetleri olmuştur. 

Sonuç olarak;  kendilerinden söz ettiğimiz bu Milli Mücadele kahramanlarını minnet, 

şükran ve rahmetle  anarken, onların isimlerinin cadde,  sokak ve hizmet binalarına verilmesi 

ile bir nebze olsun onlara karşı olan borcumuzu ödemiş olacağız. Ayırca  bu iki din 

adamımızın  diğer Milli Mücadele kahramanları ile birlikte genç nesillerimiz tarafından 

tanınması, Türk milletinin verdiği mücadelenin büyüklüğünü anlamalarını sağlayacağı 

kanaatindeyiz. 
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EK-2: Adana Asri mezarlığında bulunan Mehmet Aldatmaz’ın kabri 
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EK-3: Mehmet Sadık Aldatmaz’ın Milli Mücadele’de  karargah olarak kullanılan evinin 

dıştan görünümü ile Burak Can Uğurluay (29.10.2019) 
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TEBERRÛ AKİTLERİNDE MÜLKİYETİN NAKLİ 

 

Arif ATALAY 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

İslam Hukuku Anabilim Dalı Başkanı 

 

ÖZET 

Teberru akitleri her hangi bir kâr ya da çıkar beklentisi olmadan yapılan ivazsız 

akitlerdir. Hibe, âriyet, vedîa, vakıf ve karz gibi akitler teberrû akitleri olarak değerlendirilir. 

Bu akitlerde mülkiyetin nakli ivazlı akitlerde olduğundan farklıdır. Zira ivazlı akitlerde ya kâr 

etme gayreti ya da zarar etmeme çabası bulunmaktadır. Teberrû akitleri bazı noktalarda 

mahiyeti itibariyle bir birlerinden farklılık göstermektedir. Bu farklılıklara binaen mülkiyetin 

nakli hepsinde de farklı şekillerde ortaya çıkmaktadır. Hibe; bir karşılık olmaksızın, hibe 

edilenin/mevhubu’n-lehin mülkiyetinin sabit olmasıdır. Çünkü hibe malın karşılıksız olarak 

temlikidir. Hibe; -teberrûlar kabz ile tamam olur hükmü gereğince- icap ve kabul ile 

akdolunur, kabz ile tamam olur. Sadakalar da kabz ile tamam olur. Kabzdan önce teberrûdan 

rucû edilebilir ve o mal başka bir kimseye hibe ve sadaka olarak verilebilir. Vakıfta ise; 

vakfın mülkiyeti sahibinden çıkmamaktadır. Sadece mülkün menfaati ihtiyaç sahiplerine 

sadaka olarak verilir. Vakıf her ne kadar bir teberru akti olsa da mülkiyetinin mal sahibinde 

kalması yönüyle hibe ve sadakadan ayrılmaktadır. Vakıfta menfaatin mülkiyetinin naklinin 

şartları konusu ihtilaflıdır. Karz aktinde de menfaatin mülkiyetinin nakli söz konusudur. Karz 

aktinin konusu para gibi mislî mallardan olmalıdır. Buna göre karz bir iaredir, iare de malın 

kendisinin değil menfaatinin temlikidir. Vedia bir muhafaza akti olduğu için el ile ulaşılabilir 

ve kabza uygun olmalıdır. Havadaki kuşun vedîası gibi ulaşılamayacak bir şeyi de muhafaza 

etmek imkânsızdır ve sahih değildir. Âriyet malın menfaatinin karşılıksız olarak verilmesi 

olduğu için menfaatin hibesidir. Buna göre; malın kendisinin satışı bey‘, menfaatinin satışı 

icâre, malın kendisinin karşılıksız temliki hibe, menfaatinin karşılıksız temliki âriyettir. Bey‘a 

göre hibe neyse icâreye göre iâre odur. 

 

Anahtar Kelimeler: Fıkıh, teberru, akit, hibe, sadaka, karz, ariyet, vedia. 

 

ABSTRACT 

Teberru's contracts are non-binding contracts made without any profit or interest 

expectation. Contracts such as grant, allowance, vedîa, foundation are considered to be an act 

of conquest. Transfer of ownership in these contracts is different from unrequited contracts. 

Because there is an effort to profit or not to make a profit in aggressive transactions. The 

donation contracts differ from one another in some points by nature. These differences arise in 

different forms in the transferring ownership of the building. The grant is a fixed property of 

the grantee without a response. Because the grant is an unrequited assignment. Grants; –

according to donations will be okey with the handles-  happens with requirement and 

acceptance. It can be rolled out before delivery and be given as a charity and grant. When it 

comes to foundation; ownership does not leave the owner. The interest of the goods is given 

in charity to needy people. Fundation is different from grant and charity because it stay 

ownership of property. The issue of the terms of the transfer of ownership to the Foundation is 

controversial. In the case of Karz, the transfer of property of interest. The theme of the karz 
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contracst must be from multiple commodities like money. According to this karz is a iare. İare 

is not the goods itself but ownership of the benefit. Vedia because contract of protection must 

be obtainable and it must be in property. İt does not apply if it's a bird vedia in the air and its 

protection is impossible. Ariyet for the benefit of the gift of goods. Because it is the gift of 

benefit. According to this; sale of goods itself bey‘ and benefit of sales icara and benefit of 

utilization iara. what is a sales by gift iara by hire. 

 

Keywords: Fıqh, teberru, akit, grant, charity, karz, ariyet, vedia. 

 

GİRİŞ 

Toplumsal bir varlık olan insanın ihtiyaçları mütemadiyen devam etmektedir. Bu 

toplumsal ihtiyaçlar en basit toplumdan en karmaşık topluma kadar insanlık tarih boyunca 

kendini hissettirmiştir. Bu ihtiyaçlar sayılamayacak kadar çeşitlilik arz etmektedir. Kimi 

zaman alım satım şeklinde tezahür ederken kimi zaman da hibe, sadaka, vakıf, vedia ve iare 

gibi tasarruflarla ortaya çıkmaktadır. Araştırmamızın konusu olan teberru akitleri İslam 

hukukunun borçlar hukuku bölümünde değerlendirmektedir. Teberru akitleri İslam hukuku 

sistematiği içerisinde “muamelat”ın önemli bir tarafını işgal etmektedir ki o tarafı da ivazsız 

akitlerdir. 

Yukarıda zikredilen bu akitler dikkate alındığında yerine göre gerek malın 

mülkiyetinin nakli ve gerekse menfaatin mülkiyetinin nakli ve ifanın gerçekleşmesine ve akit 

mahallinin özelliklerine göre değişmektedir. Dolayısıyla akdin konusunun bizzat muhataba ya 

da onun vekiline veya hane halkından birine teslim edilmesine göre mülkiyetin 

gerçekleşmesine de farklı hükümler bağlanmaktadır. Zira teberru akitleri ivazsız olan ve 

herhangi bir kar gayesi gütmeyen akitlerdir. Burada kar etme ve zarardan sakınma çabaları 

yoktur. Bu sebeple akdin mahallini teslim etme konusunda her hangi bir müeyyide olması söz 

konusu değildir. İcab ve kabulle her ne kadar akit gerçekleşse de akdin mahalli teslim 

edilmeden teberru akitlerinin bağlayıcılığı yoktur, yani lazım değildir. 

Burada teberru akitleri değerlendirmeye tabi tutulurken öncelikle tanımlamaları 

yapılmakla birlikte daha çok mülkiyetin intikalinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği dikkate 

alınacaktır. Bu konuda ehlisünnet mezheplerinin değerlendirmeleri ve ihtilafları mümkün 

olduğunca karşılaştırmalı olarak zikredilecektir. Yeri geldikçe zaman zaman bu ihtilaflar 

arasındaki değerlendirmeler yapılarak bir tercih de bulunulacaktır. 

Çalışmamız Giriş, Teberru Akitlerinin Tanımı, Hibe Akdinin Mülkiyetinin Nakli, 

Sadakanın Mülkiyetinin Nakli, Karzın Mülkiyetinin Nakli, Ariyetin Mülkiyetinin Nakli, 

Vedia Mülkiyetinin Nakli ve Sonuç başlıkları altında ele alınacaktır. 

I. Akit ve Teberu Akti 

Akit terim olarak; “tarafeynin bir hususu iltizam ve teahhüt etmeleridir ki icab ve 

kabul irtibatından ibarettir”
1
, şeklinde tarif edilmiştir. Buna göre akit; taraflardan birinden 

meydana gelen icabın mevzû’da sonucu gelecek şekilde karşı tarafın kabulü ile 

bağlanmasıdır.
2
 Tanımdan da anlaşıldığı gibi akit; karşılıklı ve birbirine uygun irade 

beyanları ile kurulan bir hukuki işlemdir.
3
 

                                                           
1
 Mecelle, md. 103. 

2
 Kadri Paşa, Mürşidü’l-hayrân, thk. Selahaddin Abdüllatif en- Nâhî (Amman: Dârü’l-Arabiyye, 1987),  md. 262. 

3
 Abdurrahman Savaş, İnternet Ortamında Yapılan Sözleşmeler (Konya: Adal Ofset, 2005), 55. 
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Teberru akitleri ise her hangi bir kâr ya da çıkar beklentisi olmadan yapılan ivazsız 

akitlerdir. Hibe, âriyet, vedîa, vakıf ve karz gibi akitler teberrû akitleri olarak değerlendirilir. 

Bu akitlerde mülkiyetin nakli ivazlı akitlerde olduğundan farklıdır. Zira ivazlı akitlerde ya 

kâr etme gayreti ya da zarar etmeme çabası bulunmaktadır.
4
 

Teberru akitleri icab ve kabul ile mün’akid olur; ancak bu akitlerin tamamlanması ve 

lazım olması –her iki tarafı da bağlayıcı olması- için icab ve kabul yeterli değildir. Akit 

mahallinin yeni malikin tam mülkiyetine geçmesi ve nüfuz alanında olması için kabz şarttır; 

teberru akitlerinde kabz lüzum şartıdır.
5
 Teberrû akitleri bazı noktalarda mahiyeti itibariyle 

bir birlerinden farklılık göstermektedir. Bu farklılıklara binaen mülkiyetin nakli hepsinde de 

farklı şekillerde ortaya çıkmaktadır. 

Bu sebeple, önemine binaen, teberru akitlerinde mülkiyetin nakli konusunda ağırlık 

noktamızı “kabz” yani teslim ve tesellüm oluşturacaktır. Çünkü kabz mülkiyetin naklini 

ifade eden yegâne terimdir.
 

II. Teberru Akitlerinde Mülkiyetin Nakli 

“Karşılıklı birbirinize hediye verin ki aranızdaki dostluk artsın ve düşmanlık gitsin”
6
 

hadis-i şerifi gereğince insanlar arasında yardımlaşmanın gerçekleşmesinde önemli bir yere 

sahip olan ve toplumsal denge bakımdan önem arz eden teberru akitleri olarak hibe, sadaka, 

vakıf, vedia ve iareyi önem sırasına binaen sırasıyla aşağıdaki gibi ele almamız mümkündür. 

A. Hibe Aktinde Mülkiyetin Nakli 

Hibe, kendisinden istifade edilebilen bir malı, başkasına ivazsız olarak temlik 

etmektir.
7
 Hibe, bir başkasına yaklaşmak ve muhabbet kurmak amacıyla verilir.

8
 TBK m. 

234’te hibe/bağışlama şu şekilde tarif edilmiştir; bağışlama hayatta olan kimseler arasında 

bir tasarruftur ki onunla bir kimse, mukabilinde bir ivaz taahhüt edilmeksizin malının 

tamamını veya bir kısmını diğer bir kimseye temlik eder.
9
 

Hibenin hükmü; bir karşılık olmaksızın, hibe edilenin/mevhubu’n-lehin mülkiyetinin 

karşı tarafta sabit olmasıdır. Çünkü hibe malın karşılıksız olarak temlikidir.
10

 Buna bağlı 

olarak hibe; “ اب اقَاال ااب اَل اإ ااع ار ابَاالت اام ات ااََاَلا ض  ”
11

; teberrûlar kabz ile tamam olur; hükmü gereğince icap ve 

kabul ile akdolunur, kabz ile tamam olur. Bu hüküm “ ََال اإ ااة ابَاه اال ااوز اج ااََاَلا ةوضَاب اق اا ;”
12

 hibe 

kabzedilmeden caiz olmaz hadisi şerifine dayandırılmaktadır. Caiz olmaz ifadesi ile mal 

üzerindeki mülkiyetin doğmayacağı kastedilmiştir.
13

 Şayet icab ve kabul ile tamam olmuş 

                                                           
4
 Arif Atalay, İslam Hukukunda Teslim Tesellüm (Kabz) (Kayseri: Kimlik Yayınları, 2016), 109. 

5
 Atalay, İslam Hukukunda Teslim Tesellüm), 10. 

6
 Ebû Abdullah el-Asbahi el-Himyeri Malik b. Enes, el-Muvatta, Husnu'l-Huluk, thk. Abdülmecid Türki, (Beyrut : 

Dârü'l-Garbi'l-İslâmî, 1994), 16. 
7
 Ali Haydar Efendi, Dürerü’l-hükkâm şerhu Mecelleti’l-ahkâm, (İstanbul: Matbaatü Ebu’z-Ziya, 1330) II, 209; 

bkz, Orhan Çeker, Fıkıh Dersleri 1 (Konya: Damla Ofset Matbaa, 2005)  241. 
8
 Nezih Kemal Hammad, “el-Kabzu’l-Hakîkî ve’l-Hükmî”, MMFİ (Libya: 1410/1990) 95. 

9
 Cevdet Yavuz-Faruk Acar, Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümleri (İstanbul: Beta Yayınevi, 2010), 154. 

10
 bkz. Ebû Bekr Alaeddin Ebû Bekr b. Mes'ud b. Ahmed el-Hanefi Kasani, (v. 587/1191), Bedâi‘u’s-sanâî fî 

tertibi’ş-şeraî‘,(Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, ts.), VIII, 115- 118. 
11

 Muvaffakuddin İbn Kudâme Abdullah b. Ahmed b. Muhammed İbn Kudame el-Makdisi (v. 620/1223), el-Muğnî 

thk. Abdullah b. Abdülmuhsin Türkî-Abdülfettah Muhammed el-Hulv (Beyrut: Dârü'l-Kitâbi'l-Arabi 1992), VI, 

273; Ebü'l-Fazl Mecdüddin Abdullah b. Mahmûd b. Mevdud Mevsıli, (v. 683/1284), el-İhtiyâr li ta’lîli’l-Muhtâr 

(İstanbul: Mektebetü’t-Türkiyye, 1951) III, 48; Nedevî, Ali Ahmed ed-Nedevî, el-Kavâidü’l-fıkhiyye (Dımaşk: 

Dârü'l-Kalem, 1991) 148; Mecelle, md. 57, 837. 

 
12

 Ebû Muhammed Cemaleddin Abdullah b. Yusuf b. Muhammed Zeylai, Nasbu’r-râye li-ehâdisi’l-Hidâye (yy.:, 

el- Mektebetü’l- İslâmiyye, 1973), IV, 121. 

 
13

  Ebû Bekr Abdürrezzâk b. Hemmam Abdürrezzâk es-San'aniel-Musannef, , thk. Habiburrahman A’zami, (Beyrut: 

el-Meclisü'l-İlmi, 1970), IX, 121, 122. 
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olursa teslim etme işi lazım hale gelir, bu da batıldır.
14

 Zira hibede kabz, alışverişte kabul 

gibidir;
15

 şakayla hibe edilen şey kabz ile birleştiği zaman ciddileşir,
16

 şeklindeki hükümler 

hibenin kabz ile tamamlanıp taraflar açısından lazım hale geleceğini vurgulamaktadır. 

Hibe edilen şey muşâ‘ ve gayrimenkul olduğu zaman kabzı tahliye iledir. Menkul 

olması halinde satım aktinde mebî‘in kabzında olduğu gibi ele almakla kabzı gerçekleşmiş 

olur.
17

 

Hibe, sahibinin elindeyken hibe edilen tarafından itlaf edilirse -Mâlikîler ve Zahirîler 

hariç- çoğunluğa göre hibede mülkiyetin intikali için teslimin şart olması gereğince kabz 

sayılmamaktadır. Hibe eden kimsenin hibe edilen yiyeceğin yenmesi için, kölenin azat 

edilmesi için izin vermesiyle yiyeceğin yenmesi, kölenin azat edilmesi kabzdır.
18

 Böylece 

hibe edilenin mülkiyetine girmiş olur. 

Bir kimse, içinde oturduğu evinin yarısını hibe etse, hibe edilen kimse evde oturan 

içindeyken eve girip evin menfaatinden faydalanmakla, evde oturmakla kabzetmiş olur. Hibe 

edilenle hibe eden kimse oturma konusunda, iki ortağın durumu gibidir ve bu tam bir kabzdır. 

Evinin ve malının parçasını hibe eden herkes de bunun gibidir.
19

 

Hibede kabz aktin bağlayıcılığı açısından önemli bir yere sahiptir. Hanefîler; hibenin 

-dede, torun, erkek kardeş, kız kardeş gibi yakın akrabaları hariç- kabzla lazım olmayacağı 

görüşündedirler. Hibe eden hibe edilenin rızasıyla hibeden dönme
20

 ve hibe edenin rucûuyla 

hâkimin hibeyi feshetme hakkı vardır. Hibe aktinin feshi konusunda kabz şart koşulmaz, 

hibe edilen kimsenin kabzdan önce hibeyi feshetmesi sahihtir.
21

 Zira Hz. Muhammed (s.a) 

bu konuda; “ ََاهَاب ااق احَاأَااوَاه افَااة ابَاه اابَاهَاوَاان اََا ا الَاا َ اََاام اا ا اهَان اثب ”; bir kimse karşılık almış bulunmadıkça 

bağışlamış olduğu şey üzerinde daha fazla hak sahibidir;
22

 buyurmaktadır. 

Şâfiîler ve Hanbelîler hibenin bağlayıcılığı için kabzın şart olduğu görüşündedirler. 

Hibe eden kimsenin kabzdan önce hibeden rucû etme hakkı olmakla birlikte kabzdan sonra 

hibe bağlayıcı hale gelir. Fakat Şâfiî mezhebinde meşhur olan görüşe göre, kabzdan önce de 

sonra da babanın evladına olan hibesinden rucû hakkı olduğu gibi usullerinden de (baba, 

dede, dedenin babası vb.) rucû hakkı vardır.
23

 

İslâm Hukukçularının hibe edilmiş olan malın mülkiyetinin hibe edilene nakli için 

kabzın şart koşulması konusunun üç ana görüş etrafında toplayabiliriz:  

1) Hibede mülkiyetin geçmesi için kabzı şart koşanlar: 

                                                           
 
14

 Ali Haydar Efendi, Dürerü’l-ahkâm şerh-i Mecelletü’l-ahkâm (İstanbul: Matbaatü Ebu’z-Ziya, 1330) I, 127. 

 
15

 Mecelle, md. 841. 

 
16

 Mahmud Hamza, el- Ferâid’ül- Behiyye fil- Kavâidü ve’l- Fevâid (Beyrut: Dârü'l-Fikr, 1986), 143. 
17

 Ebû Zekeriyyâ Yahyâ b. Şeref b. Mürî Nevevi, Ravzat’üt-tâlibîn, thk. Adil Ahmed Abdülmevcud-Ali Muhammed 

Muavvaz (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-Ilmiyye, ts.), IV, 438. 
18

 Ebû Bekr Şemsüleimme Muhammed b. Ahmed b. Sehl Serahsi, el-Mebsût (İstanbul: Çağrı Yayınları, 1983), XIII, 

15; Nevevî, Ravzat’üt-tâlibîn, IV, 437-439. 
19

 “Kabz”, Mv. F, XXXII, 275. 
20

 Hibeden dönmeye mani olan şeyler yedi tanedir: 1. Akrabalıkla olan mahremiyet (usul, furû, kız kardeşi, erkek 

kardeşi vb.) 2. Bitişik ziyade. Yani hibe edilen şeye bitişik olan fazlalıktır. 3. hibe eden kimse ile hibe edilen 

kimseden birinin ölmesi de rucûa engeldir. 4. Hibeye ivaz izafe edilmesi 5. Mevhûbun kendisine hibe edilen 

kimsenin mülkünden çıkması da rücuya engeldir. Çünkü mülkün değişmesi, aynın değişmesi gibidir. 6. Hibe 

akdinde zevciyyet. Çünkü zevciyyet mahramiyyet akrabalığı gibidir. Bir kadına bir şey hibe etse sonrada nikâh 

etse, hibe eden kimse geri dönebilir. Şayet nikâhı altında olan karısına hibe etse, ondan sonra bainen boşasa, 

hibeden dönmek hakkı yoktur. İlk durumda hibe vaktinde alakaları yoktur, ikincide hibe vaktinde alakaları 

vardır. 7. Hibe edilen şeyin helak olması bkz. Ali Haydar Efendi, Dürerü’l-hükkâm, II, 221-223. 
21

 Mollah Hüsrev, Dürerü’l-hükkam, II, 223; Kala’cî, “Kabz”, 1544. 

 
22

 Ebu'l-Hasan Ali b. Ömer b. Ahmed Dârekutni, Sünenü’d-Dârekutnî, thk. Abdullah Haşim Yemânî Medenî 

(Medine: Dârü'l-Mehasin, 1966), III, 43; Zeyla‘î, Nasbu’r-râye, IV, 165. 
23

 Muhammed Revvâs Kala’cî, “el-Kabz”, MFM, (Beyrut: 2000), 1544. 
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Hanbelîler bu konuda keylîliği ve veznîliği ölçü almışlardır. Keylî ve veznî 

olmayanlar hibe edildiklerinde sırf akitle lazım olur. Ancak keylî ve veznîlerin hibe 

edildikleri zaman kabzedilmedikçe lazım/bağlayıcı olmazlar. İbn Ebî Leyla (v. 148/765), 

sadaka ve hibeyi birbirinden ayırmıştır. Ona göre sadakanın verileceği ilan edildiği zaman 

kabzedilmese de caizdir, hibe ise kabzedilmedikçe caiz değildir.
24

 Kanaatimizce bunun 

sebebi de sadakadan Allah rızasının amaçlanmış olması, hibeden de ülfet ve samimiyet 

kurmak gayretleridir. 

İbrahim en-Neha‘î (v. 96/714), Sufyân es-Sevrî, Hanefî ve Şâfiîler’e göre; hibe edilen 

kimseye mülkiyetin intikali için kabz şarttır. Hibe edilen kimse, hibe edilen mala ancak 

kabzetmekle mülk sahibi olur. Aksi halde hibe edilen mal üzerinde hibe edenin mülkiyeti 

devam eder, dilediği gibi tasarrufta bulunabilir ve hibeden rucû etme konusunda 

muhayyerdir. Şâfiîler bu konuda ayrıca hibe edenin izninin olmasını da şart koşmuşlardır. 

Hibe eden kimsenin izni olmaksızın yapılan kabz sahih değildir
25

 ve izinsiz kabzeden tazmin 

yükümlülüğü altına girer. Yapılacak kabzın akit meclisinde olup olmaması arasında fark 

yoktur. Verilen izin kabzdan önce iptal edilebilir ve bundan sonraki kabz sahih değildir. 

Hibe edenin izninden sonra fakat kabzdan önce taraflardan biri ölse izin batıl olur. Bir kimse 

misafir gideceği arkadaşına hediye alsa ve ulaşmadan önce ölse, bu hediyeler mirasında 

terike olarak kalır.
26

 İmâm-ı Mâlik’e göre; hibe eden hibenin kabzından önce iflas eder, 

hastalanır veya ölürse hibe batıl olur. Çünkü bağışın tamamlanması için teslim şart koşulur.
27

 

Bu konudaki delilleri ise; Rasulullah (s.a.v)’den rivayet edilen: 

ق ب وَضة“ ََ ا بَةاإ ل  االه  وز  اََج  ”لَ
28

; Hibeler kabzedilmeden önce caiz değildir; buyurmaktadır. 

Bu durumda hibe ancak kabzedildikten sonra mülkiyete geçer. Fakat kabzdan önce mülk 

edinmenin gerçekleşmemiş olması aktin caiz olmayacağı anlamına gelmez.
29

  

Sahabeden Hz. Ömer (r.a)’den rivayet edildiğine göre: 

“ ا الَم  ا ََ ا اَيراٌث ااب ناالَخط ابارضياهللااعنهاالنحال  اع َمر  ََق ب ض اقَاَل ” “Hz. Ömer (r.a)şöyle dedi: Bir 

hediye kabzedilmediği müddetçe mirastır.”
 30 

Hz. Aişe’den (v. 58/678) rivayet edilen Hz. Ebû Bekir’in hurmaları hakkındaki: 

ابكراَحلهااجداداعشرَناوسقااَناَاله،اولماَقبضه،افلمااحضرَها اأناأبا "روياعناعئشةارضياهللااعنها

 الوفاةاقالالها:الواكنتاجددَتهاوحزَتهالكانالك،اواإنمااهوااليوماَالاالوارث"

“Ebû Bekir Sıddîk, Hz. Aişeye Gâbe denilen yerde 20 vesk
31

 hurma hediye etti. Ölüm 

hastalığına yakalanınca şöyle dedi: Sana 20 vesk hurma hediye ettim. Şimdiye kadar 

topladıkların senindir. Fakat bugün artık bu mal varislerin malıdır;”
32

 ifadesine göre de 

hibenin tamamlanmasında kabz şarttır. Çünkü Hz. Aişe (r.a), Hz. Ebû Bekir hayattayken 

                                                           
24

 Nezih Kemal Hammad, el- Hıyaze fi’l- ukûd fi’l-fıkhı’l İslâmî, (Dımaşk: Mektebetu Dâri'l-Beyân, 1978), 144. 
25

 Kâsânî, Bedâi‘u’s-sanâî, VIII, 84; Nevevî, Ravzat’üt-tâlibîn, IV, 438; Hammad, el- Hıyaze fi’l- ukûd, 144. 

 
26

 Nevevî, Ravzat’üt-tâlibîn,  IV, 438. 
27

 Ebü'l-Velid Muhammed b. Ahmed b. Muhammed Kurtubi İbn Rüşd, Bidâyetü’l- Müctehit ve Nihâyetü’l- 

Muktesıt (İstanbul: Beyan yayınları, 1985), II, 275. 
28

 Zeylaî, Nasbu’r-Râye, IV, 121. 
29

 Havhâte, İzzeddin Muhammed, Nazariyyetü’l-akd fî fıkhı’l-İslâmî, thk. Abdüssettâr Ebû Gudde, (Cidde: 1993), 

121; Hammad, s. 97. 
30

 Ebû Bekr Ahmed b. el-Hüseyin b. Ali Beyhaki, es-Sünenü’l-kübrâ (Beyrut: Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye, 1994),VI, 

170. 
31

 Vesk; yaklaşık 200 kiloya denk gelen bir deve, katır veya merkeb yüküne denir. bkz. Ömer Nasuhi Bilmen, 

Hukuku İslâmiyye ve Istılâhtât-ı Fıkhiyye Kamusu (İstanbul: Bilmen Basımevi, 1986) IV, 126. 
32

 Mâlik b. Enes, “Kitabu’l- Egzıye”, II, 452; “Buyu‘”, 30; Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, VI, 170; Ebû Bekr 

Abdürrezzâk b. Hemmam Abdürrezzâk es-San'ani,  Musannef, thk. Habiburrahman A'zami (Beyrut: el-Meclisü'l-

İlmi, 1970), IX, 101. 

AL FARABI 6th INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES 
ADANA, TURKEY

P. 184



 

kendisine hibe edileni kabzetmemiş, dolayısıyla da hibe tamamlanmamıştır. Zikrettiğimiz bu 

hadisi babanın evladına yaptığı hibeye has olarak kabul edenler de vardır.
33

 Hz. Ömer (v. 

23/644), Hz. Osman (v. 35/655), Hz. Ali (v. 40/661), İbn Abbâs (v. 68/687)’a ve İbn Ebî 

Leyla’ya göre kabzedilmedikçe ve alınmadıkça hibe caiz olmaz. Bu hükme muhalefet eden 

bir rivayete rastlanmamıştır.
34

 Fakat yukarıda da zikrettiğimiz gibi sadaka kabzedilmeden 

önce caiz görülmektedir.
35

 

Rivayet edilen yukardaki ifadelerde Hz. Ebû Bekir (r.a) mülkiyetin geçmesi için 

kabzı şart koşmuştur. Şayet hibe edilen şeyde kabz şartıyla mülk edinme gerçekleşmemiş 

olsaydı  “ الَا ََ ث ااإ ن ه ا َوار  ”; “o varislerin malıdır” demezdi.
36

 

Aynı şekilde Hz. Ömer’den rivayetleri de şöyledir:  

َاابالاأقواماَنحلوناأبناءهم،افإذااَاتاالبناقالااألب:اَالي،اوافياَدي،اوإذااَاتااألباقال:اقداكنتانحلتا“

اأبيه اعن اوقبضه احازه، المن اإل انحل ال اكذا. او اكذا ”ابني
37

; “.......hibe ancak mülkiyetine geçiren ve 

babasından kabzeden kimse içindir.” 

Hz. Osman (r.a)’ın şöyle dediğini rivayet ettiler: “ ََا ان انظرناافياهذهاالنحولا،افرأَنااأناأحقا

”َحوزاعلىاالصبياأبوه
38

; Biz bu hibeyi araştırdık, bize göre çocuk adına hediyeyi almaya hak 

sahibi olan kimse babasıdır. 

2) Hibede mülkiyetin geçmesi için kabzı şart koşmayanlar;  

İmam Mâlik, Şâfiîlerin kadim görüşü, Ebû Sevr (v. 240/854) ve Hasan Basrî’ye (v. 

110/728) göre; hibe icap ve kabul ile lazım olur. Kabz şart değildir akitle sabit olur. Hibe 

eden icap ve kabulden sonra hibeyi vermekten kaçınırsa vermeye zorlanır. Hibe edenin 

kabzettirmesi ahde vefâdır. Bunun dayanağı da: “اب اال ع ق ود ا ف وا  !Ey iman edenler ;”اَو 

Bağlandığınız akitlere vefa gösteriniz,
39

ayetidir.
40

 Hammad b. Ebî Süleyman’a (v. 120/730) 

göre, kocanın hibesini eşi öğrendiği zaman da
41

 koca bağıştan vazgeçemez. Çünkü bağış 

karı-koca arasında meydana geldiği için karşılık almak gibi bir amaç söz konusu değildir ve 

koca için hibe lazımdır.
42

 Hibe edenin şahitle delillendirdiği hibeyi vermeme hakkı yoktur, 

hibe edilen istediği zaman alır.
43

 

Hibede mülkiyetin geçmesi için kabzı şart koşmayan kimseler bu görüşlerini 

kuvvetlendirmek için sünneti, kıyası ve hadisleri delil getirmişlerdir: 

Sünnette hibeden dönüşün haramlığına delalat eden Rasulullah (s.a)’den rivayet 

edilen: 

 “ االسوء، اَثل ا، اكالكلباَرجعافياقيئهاليسالنا افياهبته الذياَعود ”
44

; Kustuğunu yalayan köpek 

gibi hibesinden dönen kimse bizden değildir. “العائدافياهبتهاكالعائدافياقيئه”
 45

, Hibesinden dönen 

                                                           
33

 Hammad, el- Hıyaze, 145. 
34

 Kâsânî, Bedâi‘, VIII, 84;  Zeylaî, IV, 121; Ali Muhyiddin Ali Karadaği, Mebdeü’r-rızâ fî’l-ukûd/Dirâse 

mukaarane fî’l-fıkhi’l-islâmî ve’l-kanûni’l-medenî (Beyrut: Dârü'l-Beşairi'l-İslâmiyye,1406/1985), 602-604. 
35

 Sana‘nî, Musannef, IX, 102/ 122, 123; Karadâğî, Mebdeü’r-rızâ, 602-604. 
36

 Beyhakî, es- Sünenü’l-kübrâ, VI, 178; Serahsî, Mebsut, XII, 50. 
37

 Sana‘nî, Musannef, IX, 102; Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, VI, 170; Zeylaî, Nasbu’r-râye, IV, 122. 
38

 Sana‘nî, Musannef, IX, 103. 
39

 Mâide, 5/1. 
40

 Ebü'l-Velid Süleyman b. Halef b. Sa'd et-Tücibi Baci, el-Müntekâ şerhu’l-Muvatta’ (Beyrut: el-Meclisü'l-İlmi, 

ts.), VI, 94; İbn Rüşd, Bidâyetü’l-müctehid, II, 276. 
41

 Ebü’l-Fazl Şihâbüddîn Ahmed b. Alî b. Muhammed İbn Hacer Askalânî, Fethu’l-Bârî bi-şerhi Sahîhi’l-Buhârî, 

tsh. Muhammed Fuad Abdül Bakî- Muhibbüddin el- Hatib, (Beyrut: Dârü’l-Ma’rife, ty), I-XIII, V, 237. 

 
42

 Mâlik, el-Muvatta’, 657; Serahsî, Mebsut, XII, 61; 104. 
43

 Mâlik, el- Muvatta’, 657. 
44

 Ebû Dâvud, “Buyû‘ ve’l-icarât”, 83; Sana‘nî, Musannef,  IX, 109. 

 
45

 Buhârî, “Hibe” 2; Müslim, “Hibât” 7; İbn Mâce, “Hibât” 5, Ebû Dâvûd, “İcâre” 81; Nesâî, “Hibe” 3. 
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kimse kustuğunu yiyene benzer. “اَعود اثم اَقئ اكالكلب اهبته افي ,”العائد
46

 Hibeden dönen kimse 

kustuğunu yiyen köpek gibidir. Hadislerde de görüldüğü üzere tıpkı kusulanın haram 

olmasındaki gibi, hibeden dönmenin haramlığı açıktır. Bu ifadelerden kastedilenin hibeden 

dönüşün haramlığının vurgulanması hakkında mubalağa olduğu da söyleniyor. Bunun 

yerine: “بَة ا اََع ود وااف ياال ه  ”لَ
47

 de denilir. Bu hadisler kabz zikredilmeksizin ifade edilen mutlak 

hadislerdir. Böyle olunca kabza ihtiyaç kalmadan sırf akitle hibe lazımdır/bağlayıcıdır.
48

 

Kıyasa gelince; hibe kendisi gibi olan sadaka ve vasiyete kıyas edilmiştir. Vasiyet 

kabzdan önce mülk ifade eder. Vasiyet de ölümden sonra kendisine vasiyet edilen kimse 

kabzetmese de icap ve kabul bulunduğu müddetçe lazım hale gelen şeyin temliki ile yapılan 

teberrû aktidir. Satış aktinde olduğu gibi mebî‘in kabzedilmesinin bağlayıcı olması 

konusunda, satış aktiyle aralarında bir fark yoktur.
49

 

3) Kabz gerçekleşmeden hibenin caiz ve bağlayıcı olmayacağını kabul edenler;  

Kadı Şurayh (v. 78/697), Ömer b. Abdilaziz (v. 101/720), Ata (v. 136/555), İbn 

Şübrüme (v. 144/761) ve Osman el-Bettî’ye (v. 321/760) göre; kabzdan önce hibe ne caizdir 

ne de bağlayıcıdır.  Zira hibe edilenin kabzdan önce mülk edinilmiş olması halinde hibe 

edenden malı teslim etmesi istenecek ve hatta teslime zorlanacaktır. Bu tür bir müeyyide ise 

ivazlı akitler için söz konusudur; hibe ise teberrûattandır.  Bu sebeple vasiyette olduğu gibi 

sadece kabul ile bağışlanan mal üzerinde mülkiyet doğmaz. İvazsız akitler yapısı bakımından 

zayıf olduğu için lazım değildir. Malını bağışlayan kişinin mevcut olan mülkiyeti güçlü olup 

zayıf bir nedene bağlı olarak sona ermesi düşünülemez. Bu sebeple hibe gibi zayıf bir unsuru 

destekleyecek başka nedenlerin de olması gerekir. Vasiyette bulunan kişinin ölmesi vasiyeti 

kuvvetlendiren neden iken, hibede malın kabzedilmesidir. Ölüm mülkiyetin devamını 

engelleyen, kabz ise maldaki “elinde bulundurma” hakkını sona erdiren bir unsurdur.
50

 

Kanaatimizce atiyelerin -hediye, hibe ve sadakalar- icap ve kabul ile aktedileceği, 

kabz ile de tamam olur. Hatta şakayla yapılan hibenin kabz ile birleşmesi halinde 

ciddileşerek gerçek hibe hükmünde olması da kabzın teberrû akitlerindeki rolünün önemini 

gösterir.  

Rasulullah (s.a.v)’in Hz. Ömer’den satın aldığı deveyi
51

 henüz kabzetmeden 

Abdullah b. Ömer’e hediye etmesi kabz olmaksızın hibenin geçerli olacağına örnek teşkil 

etmez. Hediye ile satım akti farklıdır. Satım ivazlı, hibe ise teberrû aktidir. Satım aktinde 

illet garardır, garar teberrû akitlerinde etkili değildir. 

B. Sadaka Verilen Malda Mülkiyetin Nakli 

Hibeyle sadaka teberrû akitlerinden olduğu için hibede aranan vasıflar sadakada da 

aranır, bu sebeple sadakanın tanımı üzerinde durmayacağız. Ancak sadakayla hibe arasındaki 

küçük ama önemli bir far sebebiyle sadakayı da ayrıca ele almak gerekir. 

Bir kimsenin Allah’a yakınlaşmak amacıyla muhtaçlara vermiş olduğu şeylerin 

sadaka, buna mukabil bir insana yaklaşmak ve muhabbet kurmak amacıyla vermiş olduğu 

                                                           
 
46

 Buhârî, “Hibe” 13; Müslim, “Hibât” 1; İbn Mâce, “Hibât” 5; Tirmizî, “Buyû‘” 62; Nesâî, “Hibe” 2. 
47

 Askalânî, V, 235. 
48

 Sana‘nî, Musannef,  IX, 107, 123; Zeylaî, Nasbu’r-râye, IV, 121.  
49

 Hammad, el-Hiyâze, 144. 
50

 Hammad, el-Hiyâze, 144. 
51

 Bir sefer sırasında Hz. Peygamber (s.a)'le beraber bulunuyorduk. Ben Hz. Ömer'e ait yüke yeni alıştırılan, henüz 

kontrolü zor bir devenin üzerindeydim. Deve dik başlılık edip topluluğun önünde giderdi. Babam devenin bu 

davranışına üzülür, onu dizginlerinden geriye çekerdi. Bana da: Devene sahibi ol, Resulullah (s.a)'in önüne 

geçmesin, derdi. Sonunda Resulullah (s.a): Ömer, onu bana sat, dedi. Pekâlâ, o senin olsun ey Allah'ın Resulü, 

dedi. Hz. Peygamber (s.a) deveyi satın aldı, sonra da bana dönerek: “Abdullah, artık o senindir, onunla istediğini 

yap” dedi. bkz. Buharî, “ Buyû’”, s. 47; Askalânî, Fethu’l-bârî, V, 228. 
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şeylerin ise hediye olması hibeyle sadaka arasındaki farktır.
52

 Ancak hibede şâyi‘
53

 olmama 

şartı aranırken sadakada böyle bir şart aranmaz.
54

 Kendisine ait olan hisseyi sadaka olarak 

verebilir. 

Başta Hanefîler olmak üzere, cumhura göre; kabz, sadakanın caiz olmasının şartıdır.  

“ اب اقَاال ااب ال اإ ااة اقَادَاالص اام ات ااََاَلا ض  ”
55

; “sadakalar kabz ile tamam olur” kuralına göre kabzdan önce 

sadaka mülk edinilemez.
56

 

Cumhurun konuyla ilgili delilleri şöyledir: 

Hz. Ebû Bekir (v. 13/634), Hz. Ömer, Muaz b. Cebel (v. 18/640) ve İbn Abbâs’dan 

(v. 68/687) şöyle rivayet edilmiştir: 

“ اب اقَاال ااب ال اإ ااة اقَادَاالص اام ات ااََاَلا ض  ”; sadakalar kabz ile tamam olur. Şayet teberrû akitleri kabz 

olmaksızın tamam olacak olsa, kendisine teberrû yapılan kimseye teberrû yapılan şeyi isteme 

hakkı doğar, böylece akit teberrû akti olmaktan çıkar tazmin aktine dönüşür. Ancak kabzın 

yerine getirilmesiyle teberrû akti tamam olur, aksi takdirde tamam olmaz. Kabzdan önce 

teberrûdan rucû edilebilir ve o mal başka bir kimseye hibe ve sadaka olarak verilebilir.
57

 

Aynı şekilde Abdürrezzak’ın Mu‘azdan, Zührî’den (v. 125/744), Hammad’dan (v. 

120/730) ve İbn Şübrüme’den rivayetine göre: “ اَ ات احَااة اقَادَاالص ااوز اج ااََاَلا ضَاب اق اى ” Kabzedilinceye 

kadar sadaka caiz değildir.
58

 Yine Kadı Şurayh’tan, Mesruk’tan (v. 104/723) ve Şa‘bî’den 

(v. 104/723) rivayet edildiğine göre:  

“ الَاان اكَاام اه ان اأَا اََات احَااةَاقَادَاالص ااونَايز اج ااََاو اأَاضَاب اق اى اب اَلااي ا، اإل اب اقَاال ااَلزم ض  ” Onlar kabzedilinceye kadar 

sadakaya cevaz vermiyorlardı; yani kabz olmaksızın lazım kabul etmiyorlardı.
59

 

Sadaka teberrudur, o da hibe gibi tek başına hüküm ifade etmez. İbn Ebî Leyla ve 

Kûfe âlimlerinden
60

 bir kısmına göre; sadakada kabz şart değildir. Sadaka bildirildiği zaman 

kabzedilmese de caiz olur. Zira Hz. Ömer ve Hz. Ali’den; sadaka bildirildikten sonra kabz 

şartı olmaksızın caizdir, şeklinde rivayet edilen sözleri delil olarak alınmıştır.
61

 Abdürrezzak; 

İbn Mes’ûd (v. 34/653), İbrahim en-Neha’î (v. 96/714) ve Süfyan es-Sevrî’nin (v. 161/779) 

kabzedilmese de sadakaya cevaz verdiklerini kaydetmektedir.
62

 

C. Vakfedilen Malda Mülkiyetin Nakli 

                                                           
52

 Hammad, el-Hiyâze, 95. 
53

 Şâyi‘ hisse, ortak bir malda belli oranlardaki paya denir. Malın tamamına yayılmış bu oranların yer olarak tayini 

yapılmamıştır, yani şahsın hissesinin hangi oranda olduğu belli olmakla birlikte neresi olduğu belli olmayan yarı, 

üçte bir, dörtte bir gibi oranlardaki hisselerdir. Diğer ortağın izni olmadan satış geçerli değildir. Ortak olunan ve 

içinde şâyi‘ hisse bulunduran şeye de muşâ‘ denir. Ortaklardan biri hissesini satarsa diğeri satın almada öncelikli 

hak sahibidir. bkz. Ali Haydar Efendi, Dürerü’l-hükkâm, I, 232-244, md. 138, 139; Bilmen, Istılahât, XI, 11. 
54

 Abdülber. Muhammed Zeki, “el-Kabzu fi’l-ukûdi’l-mâliyye fi’l-fıkhı’l-Hanefî”, Mecelletü’l-Kânûn ve’l-İktisâd, 

Dr. Abdürrezzâk Ahmed es- Senhûrî (özel sayı) (Kahire: 1990) 403, 404; Karadâğî, Mebdeü’r-rızâ, 604. 
55

 Ahmed Zerkâ, Şerhu’l-kavâidi’l-fıkhiyye (Beyrut: Dârü'l-Garbi'l-İslâmî, 1983), 299. 
56

 Zerkâ, Şerhu’l-kavâid, 299; Bilmen, Istılahât, IV, 226. 
57

 Zerkâ, Şerhu’l-kavâid,. 299; Bilmen, Istılahât, IV, 226. 
58

 Sana‘nî, Musannef, IX, 122; Beyhakî, Sünen, VI, 170. 
59

 Beyhakî, Sünen, VI, 170. 

 
60

 Kûfede medresenin teşekkülünde ve hukukçuların yetişmesinde tesiri olan sahabe; İbn Mesud, Hz. Ali ve Hz. 

Ömer’dir. Kûfenin meşhur hukukçuları; Alkame b. Kays en-Nehâî, Esved b. Yezid en-Nehâî, İbrahim b. Yezid 

en-Nehâî’dir. bkz. Ali Şafak, İslâm Hukukunun Tedvini (Erzurum: Atatürk Üniversitesi Basımevi, 1977), 45-47. 
61

 Abdülber, “el-Kabzu fi’l-ukûdi’l-mâliyye fi’l-fıkhı’l-Hanefî”, Mecelletü’l-Kânûn, 403, 404; Karadâğî, Mebdeü’r-

rıza, 604. 
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 Sana‘nî, Musannef, IX, 107, 123; Zeylaî, Nasbu’r-râye, IV, 121. 
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Vakıf; kelime anlamı olarak tahliyenin zıddıdır, hapsetmek demektir. Bir hayvan 

barınağına alındığı zaman onu vakfettim denilir.
63

 Terim anlamı olarak da vakıf; vakfedenin 

mülkiyetinde malın hapsi ve menfaatinin de halka tahsis edilerek sadaka edilmesidir.
64

 

Aslında vakfın mülkiyeti sahibinden çıkmamaktadır. Sadece mülkün menfaatinin ihtiyaç 

sahiplerine sadaka verilmesi söz konusudur. Vakıf her ne kadar bir teberru akti olsa da 

mülkiyetinin mal sahibinde kalması yönüyle hibe ve sadakadan ayrılmaktadır. 

Vakıfta kabzın şart olup olmaması konusu ihtilaflıdır. Bu konu hakkındaki ihtilafı üç 

ana görüş etrafında toplamamız mümkündür: 

1) Hanefîlerden Ebû Yûsuf -mezhepte fetvaya esas alınan görüş-, Şâfiîler ve 

Hanbelîlerin mezhepteki sahih görüşüne göre; sahih bir vakıfta kabz şart koşulmaz, kabz 

olmaksızın vakıf lazımdır ve tamamlanmış demektir. Vakıf; mülkün, başka birine verilmesi 

olmadığı için teslim şart koşulmaz. Ayrıca Hz. Ömer’in vakfettiği kendi elindeki malını, Hz. 

Ali ve Hz. Fatıma’nın ölene kadar kendi sadakalarını yönetmeleri vakıfta kabzın şart 

olmadığına bir delildir.
65

  

Zira “ اهَالَاص اأَااسَاب اح اوَ ااه اضَار اأَااةَارَامَاَسبلاثَاان اعمراابناالخطاباأَاارَاََاأنارسولاهللاا)صعلم(اأَا ”
66

; Rasulullah 

(s.a) Hz. Ömer’e, arazisinin meyvesini sadaka olarak vermesini ve aslını da vakfetmesini 

emrettiği rivayet edilmiştir. Görüldüğü gibi araziyi kendi iktidarından bir başkasının 

iktidarına vermesini emretmedi. Bu hadise göre; bir başkasının kabzı olmadan malın 

gelirinin sadaka olarak dağıtılıp aslının da hapsedilmesiyle vakıf tamam olur.
67

 Köle azat 

etmenin kabza ihtiyaç duyulmaksızın söz ile lazım olmasındaki gibi vakıf da kabza ihtiyaç 

duyulmadan söz ile lazım olur. Buna göre vakfedilen arazinin veya evin gelirleri ancak 

vakfedilen yerlere sarf edilebilir. Vakfeden kimse vakfedilen malı Allah rızası için 

mülkünden çıkarttığı için hiçbir şeye sahip olmaz. Bu durum Allah rızası için köleyi azat 

ederek mülkünden çıkarma gibidir. Vakıf malında kabz şart kılınacak olursa kabzeden kimse 

sahip olmadığı bir şeyi kabzetmiş olacaktır, böylece kabzın olmasıyla olmaması arasında bir 

fark yoktur.
68

 

2) Ebû Hanîfe ve İbn Ebî Leyla, Muhammed b. Hasan eş-Şeybânî (v. 189/805) ve 

Ahmed b. Hanbel’e göre vakıf, vakfeden kimsenin elinden çıkarması ve vakfın 

kabzedilmesiyle lazım olur. Vakıf için tayin edilen malın kayyıma teslim edilmesiyle kabz 

gerçekleşir. Vakfeden kimsenin izniyle mescitte ezan okunup kamet getirilmesi ve cemaatin 

birlikte namaz kılınmasıyla mescidin kabzı, ölülerin gömülmesiyle kabrin kabzı, askerlerin 

kalmasıyla karargâhın kabzı gerçekleşir ve bu mallar vakfeden kimsenin mülkü olmaktan 

çıkar.
69

 Zira vakfın menfaatinin sadaka olması kabzın şart olduğuna delildir. Sadakalar ve 

hibeler de ancak kabz ile bağlayıcı olur. Vakfın luzumu için kabzın şart koşulması gerekir. 
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 Ebü'l-Fadl Muhammed b. Mükerrem b. Ali el-Ensari İbn Manzur, Lisânu’l-’Arab (Beyrut: Darü'l-Kütübi'l-

İlmiyye, 1863) v-k-f md. 
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 Kâsânî, Bedâi’, VIII, 384; Bilmen, Istılahât, IV, 284; Hammad, el-Hiyâza, s. 99. 
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 Ebû Abdullah Muhammed b. İdris b. Abbas Şafii, Kitâbu’l-Üm, thk. Ali Muhammed-Adil Ahmed, (Kahire: 

Dârü'ş-Şa’b, 1968), III, 124; Kâsânî, VI, 219; Hammad, el-Hiyâze, s. 152; Abdülber, “el-Kabzu fi’l-ukûdi’l-

mâliyye fi’l-fıkhı’l-Hanefî”, 404, 405; “Kabz”, Mv. F, XXXII, 281. 
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 Beyhakî, Sünen, “Vakıf”, VI, 160. 
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 Şâfiî, Kitâbu’l-Üm, III, 124; Kâsânî, Bedâi’, VI, 219; Hammad, el-Hiyâze, 152; Abdülber, “el-Kabzu fi’l-ukûdi’l-
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 Şâfiî, Kitâbu’l-Üm, III, 124; Kâsânî, Bedâi’, VI, 219; Hammad, el-Hıyâze fi’l-ukûd, 152; Abdülber, “el-Kabzu 

fi’l-ukûdi’l-mâliyye fi’l-fıkhı’l-Hanefî”, 404, 405; “Kabz”, Mv. F, XXXII, 281. 
69

 Kâsânî, Bedâi’, VI, 218, 219; Abdülganî b. Talib b. Hammade ed-Dımaşki el-Hanefi Meydani, “el-Lübâb fî 

Şerhi’l-kitâb, thk. Muhammed Muhyiddin Abdülhamid (İstanbul: Dersaadet, ts.), II, 135; Hammad, el-Hiyâze, 
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Hz. Ali ve Hz. Ömer’in vakfı ise; onlar önce mallarını ellerinden çıkarmışlar sonra da vakıf 

yönetimine teslim etmişlerdir.
70

 

3) Mâlikîler’e göre; vakıf aktinin tamam olması için kabz şarttır. Şayet vakfedilen 

mal kabzedilmeden önce vakfeden ölür, hastalanır veya ölüm hastalığına yakalanırsa vakıf 

akti batıl olur. Mescid ve değirmenin kabzı tahliyeyle olur yani mescid ve değirmeni 

toplumun kullanacağı şekilde baş başa bırakmak kabzdır.
71

  

D. Karz Aktinde Mülkiyetin Nakli 

Bir karz muâmelesinde borç vermeye, ikraz (ق َراض  borç veren kişiye mukriz  ;(ال 

ض) ق ر  ت ق َراض) borç istemeye istikraz ;(الم  س   veya iktiraz; borç isteyen kişiye de müstakriz (ال 

ض) تَق ر  س  .veya “mukraz” denilmektedir (الم 
72

 

Karz, mislî bir malın tekrar misliyle iade edilmek üzere verilmesi anlamına 

gelmektedir.
73

 Bu sebeple karz aktinin konusu da para gibi mislî mallardan olmalıdır.
74

 Buna 

göre karz bir iaredir, iare de malın kendisinin değil menfaatinin temlikidir.
75

  

Karz akti gayr-i lazım bir akit olduğu için bağlayıcılık özelliği yoktur. Borç alan 

borcunu (icbar olmaksızın) dilediği zaman öder; borç veren de istediği zaman alacağını tahsil 

eder. Karz aktinin gayr-i lazım oluşu, karzdaki müddetin hukûken muteber olmayışından ve 

karzın teberrûattan olmasındandır.
76

 

Ebû Hanîfe, İmam Muhammed, Şâfiî mezhebindeki sahih görüş ve Hanbelîler’e göre; 

borç isteyen borç verenin malına kabz ile sahip olur, karz, kabz ile lazım hale gelir.
77

 Karz 

isminin kendisi kabz şartına delil olarak alınmıştır. Çünkü karz, lugatte kesmek 

anlamındadır, kişinin malının bir kısmını kesmesi anlamına gelmektedir. Bu da borç isteyene 

teslim etmekle mümkün olur. Borç verilen mal, borç verenin mülkünden kabzedildiği zaman 

çıkar ve borç isteyenin mülkiyetine misliyle girer.
78

  

Karz’ın bir tarafıyla ivazlı alışverişi, diğer tarafıyla da teberrû aktini bir arada 

toplaması da kabzın gereğine delildir. Borçlunun, aldığı borcun mislini iade etmesinin 

gerekliliği karzın ivaz yönünü ifade eder. Borçlunun alınan borçta tasarrufta bulunarak 

faydalanması da karzın teberrû yönünü ifade eder. Karz aktinin daha çok teberrû yönü tercih 

edilmektedir. Çünkü karz aktinin gayesi ve elde edilecek meyvesi, borç alınan malın 

menfaatini karşılıksız olarak borç alana sarf etmektir. Borç verildiği anda bir karşılık 

olmadığı ortadadır, karzın mülkiyetine sahip değildir. Bu sebeple karzın mülkiyeti sırf akitle 

değil kabz ile geçer. Borçlunun zimmetinde borcun kendisi mevcut olsa bile borcun kendisi 

değil misli sabit olur. Borç verilen, akitten sonra kabzdan önce helak olsa borç isteyene 
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F, XXXII, 281. 
71

 Hammad, el-Hiyâze, 153; Abdülber, “el-Kabzu fi’l-ukûdi’l-mâliyye fi’l-fıkhı’l-Hanefî”, 405. 
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 Kâsânî, Bedâi’, VI, 395; Hammad, el-Hiyâze, 102. 
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 Halil Cin- Ahmet Akgündüz, Türk-İslam Hukuk Tarihi (İstanbul: Timaş Yayınları,1990), II, 254. 
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76
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113. 
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 Şemseddin el- Hatib Muhammed b. Ahmed el- Kahiri eş-Şirbinî, Muğni’l-muhtâc ilâ ma‘rifeti meâni elfâzi’l-

Minhâc (Beyrut: Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye, ts.) II,128; Ebü’l-Kasım Abdülkerîm b. Muhammed b. Abdilkerîm 

Kazvînî Rafii, Fethu’l-Azîz Şerhi’l-vecîz, thk. Adil Ahmed Abdülmevcud-Ali Muhammed Muavvaz, (Beyrut: 

Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye, 1997), X, 63; Mansur b. Yunus b. Salahiddin Buhuti, Keşşâfu’l-kınâ‘ ‘an metni’l-İknâ‘, 

thk. Muhammed Emin Zinnavî, (Beyrut: Daru’l-fikr, 1982) III, 257. 
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tazmin sorumluluğu yoktur. Borç verenin, borçlunun almış olduğu bir ölçek buğdayı tekrar o 

kimseden satın alması caizdir. Çünkü borç alan bizzat kabzetmekle onu mülk edinmiştir.
79

 

Borç alan, borç verilen malda kabzdan önce bir tasarrufta bulursa onu kabzetmiş ve o 

borç verilen malı mülkiyetine geçirmiş olur.
80

 Bu şekilde kabz öncesi tasarrufta bulunma, 

tasarruftan önce de mülkiyetin olduğunun ifadesidir. Tasarruftan kastedilen; hibe, satım, 

azad etme ve zarar verme gibi mülkiyeti ortadan kaldıran işlemlerdir. Rehin, kiralama, 

buğdayın öğütülmesi, unun ekmek yapılması, koyunun boğazlanması ve benzeri şeyler 

değildir.
81

 

Ayrıca karz bir şeyin misliyle mübadelesi olduğu
82

 için borçluya düşen görev, borç 

aldığının mislini teslim etmesidir, mislini teslim etme aynını teslim etme gibidir. Sanki bir 

müddet faydalanıp tekrar borç verene teslim etmiş olur.
83

 Bu sebeple müstakrizin aldığının 

mislini ödeme borcu akitle değil, kabz ile doğduğu için müstakrizin aktin konusunu 

kabzetmiş olması gerekir.
84

 

Mâlikîler’e göre; borç isteyen, borç olan malı kabzetmese de sırf akitle mülk sahibi 

olur, diğer malları gibidir. Söz bağlayıcıdır, karz akti sözle lazım hale gelir.
85

 

Kanaatimizce; cumhura ait olan karzın mülkiyetinin kabz ile geçmesi görüşü isabetli 

gözükmektedir. Çünkü karz tekrar iade edilmesi bakımından hem ivazlı bir akittir hem de 

karşılık beklenmediği için bir teberrû aktidir. Fakat teberrû yönü ağır basmaktadır, peşin bir 

karşılık söz konusu değildir. Menfeatin temliki esastır, teberrûlarda da kabz şarttır. Bununla 

birlikte kabzdan önce helak olması durumunda borç isteyenin/müstakriz’in tazminle sorumlu 

olmaması karz akdinin de kabz ile tamamlanacağına dair önemli bir emaredir. 

E. Vedîa Bırakılan Malda Mülkiyetin Nakli 

Vedîa sözlükte; terk etmek, bırakmak anlamlarına gelmektedir.
86

 Terim olarak ise 

sahibinin adına korunması için başkasının yanına bırakılan mal demektir. Aynı kökten 

gelen îdâ’/إَداع”  ise; kişinin malını kendi adına koruması için başkasını yetkili ya da vekil 

kılması demektir.
87

 

Mecelle vedîa’yı; vedîa sarahaten veya delalet yoluyla icap ve kabul ile yapılan bir 

akittir, demek suretiyle ikiye ayırmıştır. Bir kimsenin söyleyerek malı emanet etmesi ve 

vedîa alacak kimsenin de kabul ettim demesi sarahaten yapılan vedîadır. Emanet alacak 

kimsenin emanetin muhafaza edileceği yeri göstermesi de delaleten vedîadır. Vedia bir 

                                                           
79

 Kâsânî, Bedâi’, VII, 394; İbn Kudâme, Muğnî, IV, 384; Muhammed Emin b. Ömer b. Abdülazîz ed-Dımaşki İbn 

Abidin, Haşiyetü Reddi’l-muhtar alâ’d- Dürri’l-muhtâr (İstanbul: Matbaa-i Âmire, 1984), V, 164; Kadri Paşa, 

Mürşidi’l-hayrân,  md. 797; Hammad, el-Hiyâze, 102, 103, 104; Abdülber, “el-Kabzu fi’l-ukûdi’l-mâliyye fi’l-

fıkhı’l-Hanefî”, 405, 406; “Kabz”, Mv. F, XXXII, s. 272- 290. 
80

 İbn Mâze, Mahmud b. Ahmed b. Abdülaziz b. Ömer b. Mâze el-Buhârî (v. 616/1219), el-Muhîtu’l-Burhânî fi’l-

fıkhı’n-Nu‘mânî, thk. Abdülkerim Sami el-Cündî (Riyad: Darü'l-Kütübi'l-İlmiyye, 2004), VI, 298; Rafii, Fethu’l- 

Azîz, IX, 391; Ebü'l-Fazl Celaleddin Abdurrahman b. Ebî Bekr Suyuti, el-Eşbâh ve’n-Nezâir fî Kavâidi ve Furû’ 

Fıkhı’ş-Şâfiî, (Beyrut: Daru’l-kütübü’l-ilmiyye, 1959), 320. 
81

 Muhammed Emîn b. Ömer b. Abdilazîz Hüseynî Dımaşkī İbn Âbidîn, Reddü’l- Muhtar (İstanbul: el-Matbaatü'l-

Mirkat, 1984), V, 164; Hammad, el-Hiyaza, 102-104; “Kabz”, Mv. F, XXXII, 272- 290. 
82

 İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, VII, 388. 
83

 Cin-Akgündüz, Türk İslam Hukuk Tarihi, II, 254; Havhâte, Nazariyyâtü’l-akd, 121. 

 
84

 Kâsânî, Bedâi’, VII, 395; İbn Kudâme, el-Muğnî, IV, 384. 
85

 İbn Mâze, Muhît, VI, 298; Ebu’l- Berakât Ahmed b. Muhammed ed-Desûkî, eş-Şerhu’l-kebîr alâ Muhtasarı Halîl 

(Beyrut: Daru’l-kütübü’l-ilmiyye, ts,), III, 226; Ebû’l-Hasan Ali b. Abdusselam et-Tesuli, el-Behce fî şerhi’t-

Tuhfe (Beyrut: Dârü’l-Fikr, 1991), II, 287. 
86

 İbn Manzûr, Lisân, “v- d- a” md. 
87

 Nevevî, Ravzatü’t-tâlibîn, V, 285;, Ebû Muhammed Mahmud b. Ahmed b. Musa Aynî, el-Binâye fî Şerhi’l-

Hidâye, thk. Mevlâ Muhammed Ömer (Beyrut: Dârü'l-Fikr,  1980), VII, 731; Bilmen, Istılahât, IV, 144. 

AL FARABI 6th INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES 
ADANA, TURKEY

P. 190



 

muhafaza akti olduğu için el ile ulaşılabilir ve kabza uygun olmalıdır.
88

 Havadaki kuşun 

vedîası gibi ulaşılamayacak bir şeyi de muhafaza etmek imkânsızdır ve sahih değildir.
89

 

 

F. Âriyette Mülkiyetin Nakli 

İâre, teâvur ( راو اعَاََا )’dan yapılmış bir isimdir. Lügatte âriyet, iki kişinin kendi 

aralarında ödünç alıp vermeleri anlamına gelir.
90

 Bir iâre muâmelesinde malı ödünç verene, 

muîr/المعير; malı ödünç alan kimseye müstaîr/المستعير; ödünç verilen mala âriyet, muâr, 

müsteâr/المستعار; ödünç mal istemeye istiâre/الستعار denilir.
91

 

Ariyet, bir malın rakabesi/aynı (mülkiyeti) sahibine ait olmak kaydıyla o malın 

menfaatini belli bir süreliğine bedelsiz olarak bir başkasına temliktir.
92

 Ariyet menfaatin 

karşılıksız olarak temlik edilmesi olduğu için bir teberrû aktidir.
93

 Ariyet de vedîa gibi 

(teaddi ve taksir olmadıkça) tazmin edilmez. Zira bu konuda Rasulullah (s.a) şöyle 

buyurmuştur: 

 “ الَاة اَعَاد اوَاال ااة الَاز ان امَاب ااة اََاار اعَاال ا ايهَاف ااانَامَااضَا, ىد اعَاتَاََاان ااأَال اإ اا, ”
 94

, ariyet vedîa konumundadır, 

teaddî/ihlal olmadıkça tazmin edilmez; “ ضمانااة اََاار اعَاال ااب ااح اىاصَالَاعَااسَاي الَا ”
95

; ariyet alan kimse için 

tazmin yoktur. 

Türkçede âriyet’in tam karşılığı ödünç (iğreti) kelimesidir. Âriyet, aynı zamanda 

ödünç (iğreti) malın adıdır. İâre veya âriyet hem aktin hem de akte konu olan malın adıdır. 

Âriyet malın menfaatinin karşılıksız olarak verilmesi olduğu için menfaatin hibesidir. Buna 

göre; malın kendisinin satışı bey‘, menfaatinin satışı icâre, malın kendisinin karşılıksız 

temliki hibe, menfaatinin karşılıksız temliki âriyettir. Bey‘a göre hibe neyse icâreye göre iâre 

odur. İcâreden ücreti düşürecek olursak iâreye dönüşür. İâre menfaatin hibesi olduğuna göre; 

hibede olduğu gibi muîrin/iare verenin reşit olması şarttır. Ama müstaîrin sadece mümeyyiz 

(âkil) olması yeterlidir.
96

 

Âriyet, borçtan/karzdan farklıdır. Borçta, borç alınan mal harcanır, yerine misli olan 

başka bir mal iade edilir. Âriyette ise maldan faydalanıldıktan sonra aynı mal sahibine iade 

edilir.
97

 

Âriyet bu şekilde tanımlanmakla birlikte bu aktin menfaatinin mülkiyete geçmesi 

konusu mezhepler arasında ihtilaflıdır. Hanefîler’e göre; ariyet verilen malın menfaatinin 

ariyet alan kimsenin mülkiyetine geçmesi için kabz şart koşulur. Çünkü âriyet, âriyet verilen 

malın menfaatinin temlikiyle olan bir teberrûdur. Menfaati de, hibede olduğu gibi, ancak 

kabz ile mülk edinilir.
98

 Mecelle, bu konuda: Teberrûlar ancak kabz ile tamam olur.
99

 

Âriyette kabz şarttır, kabzdan önce âriyet hiçbir hüküm ifade etmez,
100

 kaideleriyle kabzın 

ariyetteki önemi vurgulamıştır. 
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Şâfiî ve Hanbelîler’e göre ise; âriyet verilen malın menfaati ne kabz ile ne de başka 

bir yol ile ödünç alan kimsenin mülkiyetine geçmez. Çünkü onlara göre ödünç verilen mal, 

sadece ödünç alanın faydalanmasının mubah olduğunu ifade eder. Onun mülkiyetine 

geçtiğini ifade etmez.
101

 

Âriyet’in iade edilmesi sırasında, muîrin ailesinin kabzetmeye vekâleti âriyetin 

tazmini yönünden önemli bir yere sahiptir. Müstaîrin âriyeti teslimi ve sahibinin veya 

vekilinin kabzetmesiyle müstaîrin tazminden kurtulacağı konusunda fakihler arasında ihtilaf 

yoktur.
102

 Ancak âriyet’in muîrin ailesinden birine; eşine, çocuğuna ve bunların konumunda 

olan birine iadesi durumunda, müstaîrin zimmetinin borçtan kurtulup kurtulmayacağı 

konusunda fakihler iki farklı görüşe sahiptirler: 

Şâfiîler’e göre; âriyet alınan mal, ariyet verenin eşine veya çocuğuna iade edilmesi 

âdet (örfte) olmadığı halde onlara iade edilirse ariyet alanın/müstaîrin zimmeti borçtan 

kurtulmaz. Eşin veya çocuğun kabzından sonra âriyet zayi olsa ariyet veren muhayyerdir; 

dilerse ariyet alana tazmin ettirir, dilerse eşini ve çocuğunu borçlandırır. Müstaîri 

borçlandırması durumunda, müstaîr muîrin eşine veya çocuğuna rucû eder. Muîrin kendi 

eşini veya çocuğunu borçlandırması durumunda, onlar müstaîre rucû edemezler.
 103

 

Hanbelîler’e göre; muîrin ailesinin kabzı âdet olmadığı halde, âriyeti muîrin ailesine 

teslim ederse müstaîr tazminden kurtulmaz. Çünkü müstaîr, malı sahibine de sahibinin 

vekiline de iade etmiştir. Bu durum yabancı birine teslim etmiş gibidir ve muîr’in zimmeti de 

borçtan kurtulmaz. Şayet muîrin âdetinde, eşine veya bekçisine iade etmek muîrin kabzı gibi 

kabul ediliyorsa bu iade etme sahihtir. Müstaîrin zimmeti de tazminden kurtulur. Çünkü 

müstaîr örfe göre böyle yapmaya izinlidir. Bu konuda örfen izinli olmak, söz ile izin verme 

gibidir.
104

 

İarenin iadesi konusunda Hanbelîler’e ait olan görüşün daha uygun olduğu 

kanaatindeyiz. Çünkü müstaîrin iare aldığı kimseden başka birine aldığını iade etmesi ailesi 

de olsa başkasına verme hükmündedir, bir nevi teaddîde bulunmadır. Fakat örfte bu konu 

hakkında sarahaten veya delaleten izin verme varsa yukardaki kaide gereğince müstaîr böyle 

bir davranışta bulunmaya izinli kabul edilmelidir. 
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SONUÇ 

Teberru akitleri toplumsal bir olgu olarak sosyal yardımlaşmayı hedefleyen bir 

davranıştır. Bu sebeple gerek hadislerle ve gerekse İslam âlimleri tarafından teşvik edilen bir 

yardımlaşma unsuru olmuştur. 

Teberru akitleri ivazsız akitler olması sebebiyle pahalıya satma çabaları ya da ucuza 

alma gayretleri taşımamaktadır, bir kâr amacı güdülmemektedir. Bu akitler her ne kadar 

yapılışları ve sağladıkları imkânlar bakımından bir birinden farklı olsa da hepsinin sahip 

olduğu hukuksal yapı ve hukuki sonuçları aynıdır. Ancak teberru akitleri bizzat akdin 

konusunun teslim ve tesellümüyle gerçekleşen ayni akitlerdir. Akdin mahalli gerçekleşmeden 

hiçbir tarafa borç yüklenmez. 

Bu sebeple diğer ivazlı akitler gibi icab ve kabul ile mülkiyetin nakli gerçekleşmez. 

Teberru akitleri icab ve kabul ile mün’akid olur; ancak bu akitlerin tamamlanması ve lazım 

olması –her iki tarafı da bağlayıcı olması- için icab ve kabul yeterli değildir. Akit mahallinin 

yeni malikin tam mülkiyetine geçmesi ve nüfuz alanında olması için bir başka unsur daha 

gereklidir o unsur da kabzedilmesidir. Dolayısıyla teberru akitlerinde kabz aktin lüzum 

şartıdır. Şayet teberrû akitleri kabz olmaksızın tamam olacak olsa, kendisine teberrû yapılan 

kimsenin teberrû yapılan şeyi isteme hakkı doğar, böylece akit teberrû akti olmaktan çıkar 

tazmin aktine dönüşür. Ancak kabzın yerine getirilmesiyle teberrû akti tamam olur, aksi 

takdirde tamam olmaz. Kabz olmaksızın ortada bir işlem bulunmamaktadır. Böyle bir 

durumda da akit mahallinin mülkiyetinin nakledilmesinden söz edilemez. 

Sonuç olarak mezhepler arasında karşılaştırmalı olarak yapılan bu araştırmada teberru 

akitlerinin aralarında çok az bir farkla bir birlerinden ayrıldığı tespit edilmiştir. Ancak hukuki 

neticelerinin, unsurlarının ve bağlayıcılık bakımından gerekli şartların hepsinde de aynı 

olduğu görülmektedir. 
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Abstract 

 

It has been assumed that political participation, which is a significant component of democratic 

systems and formed by the active participation of individuals in the social system, carries out via 

online platforms in an alternative way within the effect of technological developments. In this 

sense, the present study aims at contributing the related literature and examining the usage of 

Twitter, which has become a part of daily life and impacts on facilitating political participation, 

by journalists who have a critical role in disseminating information and motivating political 

participation due to the fact that Twitter brings a marvelous opportunity for open interaction in 

democracies and greater means and impetus to participate. From this point of view, the data 

obtained from the questionnaire on 122 journalists who actively work in Mersin, has been 

analyzed by quantitative analysis program “SPSS 22.0”. Consequently, the results have shown 

that although the scale does not have a significant effect on age, gender, marital and educational 

status, job experience and household income, gender has a significant effect on one of the 

dimensions of the scale that is “Political Expression”; marital status has a significant effect on 

“Political Expression” and “Policy Follow-up” dimensions, and household income has a 

significant effect on the dimension of “Policy Follow-up”. 

 

Keywords: Online Political Participation, Twitter, Journalists. 

 

1. INTRODUCTION 

Over the past three decades, political participation has become one of the researches that are most 

often discussed by political scientists, who study this phenomenon within different conceptual 

frameworks (Wajzer, 2015: 2). In this frame, political participation can be defined as the 

involvement of the citizens of a country in the governance of their country directly or indirectly 

(Umezurike & Danfulani, 2015: 56). Furthermore, political participation may reveal in different 
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forms such as using vote, volunteering for campaign work, membership in parties, running for 

political purposes or protest activities (Schulz, 2005: 4). In addition to that information and 

communication technologies considerably changed the world and the internet became a 

fundamental component in providing information to the public on political events, engaging its 

users and encouraging them to get involved in offline political activities. Namely, the internet has 

a crucial role for political discussions, activities and political participation (Ahmad, Alvi & 

Ittefaq, 2019: 1). 

Besides, the power and also the influence of the internet and the emergence of recent media have 

considerably changed the world in terms of people’s habits, behavior and political acts. In this 

sense, the role of social media has been examined in several areas (Kim & Chen, 2016: 320; 

Chan, Chen & Lee, 2017: 2006; Pap, Ham & Bilandžić, 2018: 84; Dimitrova & Matthes, 2018: 

333; Dennis, 2018: 10; Knoll, Matthes & Heiss, 2018: 1; Graham & Dutton, 2019: 197) and it has 

attractively became a remarkable component in the area of politics. In this frame, Twitter, which 

is a microblogging on-line service that enables users to send and receive 140-character messages 

referred to as tweets (Mendez, Cosby & Mohanty, 2018: 427), allow politicians and citizens to 

directly mobilize, express their beliefs and thoughts, and react to current events (Johnson & 

Goldwasser, 2016: 2966). 

From this point of view, this study aims to contribute to the related literature and examine the 

usage of Twitter, which has become a part of daily life and impacts on facilitating political 

participation, by journalists who have a critical role in disseminating information and motivating 

political participation due to the fact that Twitter brings an incredible opportunity for open 

interaction in democracies and greater means and impetus to participate. In this sense, the data 

obtained from the questionnaire on 122 journalists who actively work in Mersin, has been 

analyzed by quantitative analysis program “SPSS 22.0”. 

2. CONCEPTUAL FRAMEWORK 

2.1. Political Participation 

One of the main characteristics of democracies are that citizens are provided a great deal of 

opportunities for their political interests to be engaged in the political process (Imbrasaitė, 2010: 

43; Hartleb, 2017: 304). In this sense, political participation refers to formals political acts as well 

as protest or extra-parliamentary political action (Ekman & Amnå, 2012: 283). Additionally, 

political participation can be presumed as “actions of private citizens by which they seek to 

influence or support government and politics” or as “all voluntary activities by individual citizens 

supposed to influence either directly or indirectly political choices at numerous levels of the 

political system” (Verba & Nie, 1987: 2; Ekman, Gherghina & Podolian, 2016: 2). 

Yontar & Savut (2016: 251) highlight that political participation is argued the concept that deals 

with the mutual relationship between political power and citizens and the actions of citizens 
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towards influencing political power. As Bonifácio & Paulino (2015: 56) stress that political 

participation means the activities exercised by citizens, in various areas, with the objective of 

influencing the dynamics of power. In addition to that as Yifen (2015: 158) emphasizes that 

political participation is seen as the citizens’ attempt to influence the political process as well as 

the behavior and activities of public policy and public life through certain methods and channels. 

Similarly, for Campante & Chor (2012: 841), political participation is assumed as a set of 

activities aimed at influencing or imposing checks and balances on the government. 

Besides, Petroy (2014: 5) states that political participation includes not only about determining 

representatives, but also communicating with them and other citizens about the political issues 

and expressing views.  In this frame, political participation can occur through various 

participations, involving protest, boycott, discussions with friends, forming groups, voluntarism, 

signing a petition among others. In other words, as Weitz-Shapiro & Winters (2008: 4) point out 

that the political participation may reveal within many forms such as ranging from voting for 

representatives at regular intervals to voting on policies in referenda, forming political groups, 

and engaging in a legal or illegal protest. Likewise, as Sola-Morales & Hernández-Santaolalla 

(2017: 630) impress that the political participation as a set of practices that transcend the electoral 

vote, such as, the affiliation with any civic association, membership in political parties, 

participation in a student demonstration, rally or protest, the creation of a website or participation 

in an internet site or social network, to name only a few.  From this point of view, as Segesten & 

Bossetta (2017: 1627) stress that political participation totally consists of three phases that 

involve facilitating the transition from latent participation (first phase) to manifest forms (third 

phase) is an intermediary phase, mobilization (see Figure 1). 

Figure 1. Political Participation Phases 

Source: Retrieved and adapted from Segesten & Bossetta (2017: 1627) 

On the other hand, political participation provides democracies more accountable and freer, as 

well as making more engaged, civic-minded and public-spirited citizens. It has been noticed that 

in regimes wherever citizens have adequate capacity for self-organization and political 
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engagement this contributes to a lower quality of their democratic regimes and institutions 

(Fernandes, Cancela, Coppedge, Lindberg & Hicken, 2015: 2). Additionally, political 

participation is seen as the best solution for development in a democratic society since it makes 

policies legitimate, as it makes people have a sense of belonging and can lay claim of ownership 

of such policies. Namely, it engenders good governance and creates a sense of belonging and 

awareness necessary for sustainability (Umezurike & Danfulani, 2015: 56). 

2.1.1. Political Participation on Twitter 

More than a decade ago, information and communication technologies critically affected the 

world. For instance, with the emergence of recent media and technology have changed the social 

interaction, communication patterns, and social and political discussions (Ahmad et al., 2019: 1). 

In this regard, with the changing nature of political actions, new kinds of political participation 

began rising and it is stated that people are interested in politics through new types of political 

activities (Kitanova, 2019: 3).  

Traditional communication media (press, radio, television), are still relevant in electoral 

processes; but with online participation with social media (such as Twitter), options for citizen 

and the way of interacting in the political-electoral theme have originated other consumption 

platforms and study possibilities (Bode & Dalrymple, 2016: 313). In this respect, Twitter, as 

microblogging platform and by its narrative and interactive structure, facilitates communications 

among its users. It is a social network characterized by its simplicity in the creation of contents 

(Pérez-Martínez, Rodríguez González & Tobajas Gracia, 2017: 682). 

As Granger-frye (2018: 11-12) argue that Twitter has drawn attention as a political social media 

platform and has been utilized in several political protests and movements worldwide. 

Additionally, for Bekafigo & McBride (2013: 627), Twitter’s inimitable, open, and public 

platform precisely provides observing users’ behavior while they are engaging in politics, unlike 

surveys that gauge individuals’ behavior during an entire electoral cycle. Additionally, citizens 

improve existing studies of national elections by examining elections. 

On the other hand, Blas-Riesgo, Moreno-Moreno & Portilla (2019: 123) explored that Twitter has 

a crucial role in political participation of citizens’ thoughts and political acts. Similarly, Bernhard 

& Dohle (2018: 458) presumed their research that citizens’ political influence affected by Twitter 

has an embedded relationship with political activities on Twitter. In addition to that, as Zubair 

(2017: 67) stress that the social media importance in politics and given the fact that the social 

networking sites especially Twitter are important and have the capability to influence political 

participation positively. From this point of view, the major hypotheses have been determined in 

accordance with this study: 

H1: Political participation on Twitter and its dimensions have a significant effect on age. 
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H2: Political participation on Twitter and its dimensions have a significant effect on gender. 

H3: Political participation on Twitter and its dimensions have a significant effect on marital 

status. 

H4: Political participation on Twitter and its dimensions have a significant effect on educational 

qualification. 

H5: Political participation on Twitter and its dimensions have a significant effect on job 

experience. 

H6: Political participation on Twitter and its dimensions have a significant effect on household 

income. 

3. RESEARCH METHODOLOGY 

3.1. Sample 

For the purpose of examining the political participation of journalists on Twitter, the researchers 

aimed at studying on the entire population in Mersin (approximately 350 journalists actively 

working as a member of the Association of Journalists in Mersin). In other words, although the 

researchers aimed at reaching every single respondent in the whole population, 122 respondents 

out of 350 journalists were reached for this study. 

 

 

3.2. Data Collection and Analysis 

In terms of collecting and examining journalists’ political participation on Twitter, “Political 

Participation Scale on Twitter” developed by Güler & Sezgin (2019: 526), were used which has 

39 items and five dimensions including “Political Expression”, “Policy Follow-up”, “Local 

Government and Assistance”, “Propaganda, Protest and Strike”, “Participation in Political 

Discussions”. In this sense, taking into consideration of the scale, the questionnaire was carried 

out by using a five-point Likert scale ranging from “1=strongly disagree” to “5=strongly agree”. 

Following that, Google Docs was used by the researchers as a platform to apply the 

questionnaire. The data obtained from 122 respondents who actively work in Mersin, has been 

analyzed by quantitative analysis program “SPSS 22.0”.  

4. FINDINGS 

4.1. Reliability of the Scale 

In this study, it was used Cronbach’s alpha reliability coefficient test to estimate the reliability 

and internal consistency of scale and its dimensions. Besides, as Uzunsakal & Yıldız (2018: 19) 

highlight, provided the reliability coefficient is between the range of 0,80-1,00; it refers that the 
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scale is highly reliable. In this respect, the reliability coefficient of the scale and the internal 

consistency of scale’s dimensions have been indicated below (see Table 1). 

Table 1. Reliability of the Scale 

Scale and Dimensions Reliability Cronbach’s Alpha (α) 

Political Participation on Twitter   

Political Expression  

 

0,975 

0,927 

Policy Follow-up 0,942 

Local Government and Assistance 0,896 

Propaganda, Protest and Strike 0,826 

Participation in Political Discussions 0,888 

 

From this point of view, it has been seen that the reliability of the scale was 0,975 and it has been 

foreseen the scale was highly reliable for this study. Additionally, it has been drawn attention that 

the dimension of “Political Expression” was 0,927, “Policy-Follow-up” was 0,942, “Local 

Government and Assistance” was 0,896, “Propaganda, Protest and Strike” was 0,826, and 

“Participation in Political Discussions” was 0,888. 

4.2.Demographic Findings 

In this study, Table 2 indicates frequencies of the demographic variables of the participants of the 

sample in terms of age group, gender, marital status, educational qualification reached, job 

experience, and household income. 

 

Table 2. Description of Participants Demographic Characteristics 

Demographic Variables Items Frequencies 

(n) 

Percentage  

(%) 

 Below 25 years 18 14,8 

 26-35 34 27,8 

Age group 36-45 19 15,6 

 46-55 29 23,8 

 Over 50 years 22 18,0 

 Total 122 100,0 

 Male  109 89,3 

Gender Female 13 10,7 

Total 122 100,0 

 Married 70 57,4 

Marital Status Single 52 42,6 

 Total 122 100,0 

 High-school Degree 24 19,7 

Educational Qualification University Degree 76 62,3 

 Postgraduate Degree 22 18,0 
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 Total 122 100,0 

 1-5 years 39 32,0 

 6-10 years 16 13,1 

Job Experience 11-15 years 12 9,8 

 Over 16 years 55 45,1 

 Total 122 100,0 

 Below 2.020 TL 9 7,4 

 2.021-3.000 TL 17 13,9 

Household Income 3.001-4.000 TL 23 18,9 

 4.001-5.000 TL 24 19,6 

 Over 5.001 TL 49 40,2 

 Total 122 100,0 

 

As demonstrated Table 2, 14,8% (n=18) of participants were below 25 years, 27,8% (n=34) of 

participants were between 26 and 35, 15,6% (n=19) of participants were between 36 and 45, 

23,8% (n=29) of participants were between 46 and 55, and 18,0% (n=22) of participants were 

over 50 years. In addition to that 89,3% (n=109) of participants were male and 10,7% (n=13) of 

participants were female. Besides, 57,4% (n=70) of participants were married and 42,6% (n=52) 

of participants were single. Furthermore, 19,7% (n=24) of participants had high-school degree, 

62,3% (n=76) of participants had undergraduate degree, and 18,0% (n=22) of participants had 

postgraduate degree. Additionally, 32,0% (n=39) of participants had job experience between 1 

year and 5 years, 13,1% (n=16) of participants had job experience between 6 and 10 years, 9,8% 

(n=12) of participants had job experience between 11 and 15 years, and 45,1% (n=55) of 

participants had job experience over 16 years. Also, 7,4% (n=9) of participants had household 

income below 2.020 TL, 13,9% (n=17) of participants had household income between 2.021 and 

3.000 TL, 18,9% (n=23) of participants had household income between 3.001 and 4.000, 19,6% 

(n=24) of participants had household income between 4.001 and 5.000, and 40,2% (n= 49) 

participants had household income over 5.001 TL. On the other hand, the One-Way Analysis of 

variance (ANOVA) was used to identify the relationship between age and political participation 

on Twitter. In this regard, Table 3 indicates the analysis results below. 

Table 3. The Relationship between Age and Political Participation on Twitter 

Scale and 

Dimensions 

Age  

groups 

Sum of 

Squares 

Mean 

Square 

F p 

 Between groups 4,395 1,099  

1,257 

 

0,291 Political Participation on Twitter Within groups 102,250 0,874 

 Total 106,645  

 Between groups 10,829 2,707  

2,129 

 

0,082 Political Expression Within groups 148,782 1,272 

 Total 159,610  

 Between groups 1,654 0,414  

0,299 

 

0,878 Policy Follow-up Within groups 161,697 1,382 

 Total 163,351  
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 Between groups 5,882 1,470  

1,098 

 

0,361 Local Government and Assistance Within groups 156,711 1,339 

 Total 162,592  

 Between groups 10,447 2,612  

1,355 

 

0,254 Propaganda, Protest and Strike Within groups 129,783 1,109 

 Total 140,230  

 Between groups 6,000 1,500  

 

2,355 

 

 

0,058 
Participation in Political 

Discussions 

Within groups 129,537 1,107 

 Total 135,537  

 

The results as reported in Table 3, show the scale (F= 1,257; p= 0,291; p>0,05) and its 

dimensions that are “Political Expression” (F=2,129; p= 0,082; p>0,05), “Policy Follow-up” (F= 

0,299; p= 0,878; p>0,05), “Local Government and Assistance” (F= 1,098; p= 0,361; p>0,05), 

“Propaganda, Protest and Strike” (F=1,355; p= 0,254; p>0,05), and “Participation in Political 

Discussions” (F= 2,355; p= 0,058; p>0,05) statistically insignificant. In this frame, Hypothesis 1 

has been rejected for this study. Furthermore, the Independent Sample T Test was used to 

determine the relationship between gender and political participation on Twitter (see Table 4). 

Table 4. The Relationship between Gender and Political Participation on Twitter 

Scale and Dimensions Gender N X̄ Sd F t p 

 

Political Participation on Twitter 

Male  109 2,72 0,880 0,638 -0,408 0,426 

Female 13 2,96 1,03  

Total 122      

 

Political Expression 

Male  109 2,90 1,01 7,188 -0,313 0,008 

Female 13 2,97 1,35  

Total 122      

 

Policy Follow-up 

Male  109 3,38 1,10 0,420 -1,04 0,518 

Female 13 3,61 1,25  

Total 122      

 

Local Government and Assistance 

Male  109 2,74 1,10 1,122 -0,284 0,292 

Female 13 2,80 1,25  

Total 122      

Propaganda, Protest and Strike Male  109 2,34 1,07 0,724 -0,644 0,396 

Female 13 2,47 1,07  

Total 122      

 

Participation in Political Discussions 

Male  109 2,23 1,06 0,863 0,638 0,355 

Female 13 2,11 1,05  

Total 122      

 

As shown in Table 4, although the dimension of the scale which is “Political Expression” (t=-

0,313; p= 0,008; p<0,05) has a statistically significant effect on gender; the scale (t=-0,408; p= 

0,426; p>0,05) and other dimensions of the scale that are “Policy Follow-up” (t=-1,04; p= 0,518; 

p>0,05), “Local Government and Assistance” (t=-0,284; p= 0,292; p>0,05), “Propaganda, Protest 
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and Strike” (t=-0,644; p= 0,396; p>0,05), and “Participation in Political Discussions” (t=-0,638; 

p= 0,355; p>0,05) does not have a significant effect on gender. In this respect, Hypothesis 2 has 

been refused for this study. Besides, to explore the relationship between marital status and 

Political Participation on Twitter, the Independent Sample T Test was used (see Table 5). 

Table 5. The Relationship between Marital Status and Political Participation on Twitter 

Scale and 

Dimensions 

Marital 

Status 

N X̄ Sd F t p 

 

Political Participation on Twitter 

Married 70 2,75 0,856 2,299 0,005 0,132 

Single 52 2,75 1,04  

Total 122      

 

Political Expression 

Married 70 2,81 1,03 4,236 0,371 

 

0,042 

Single 52 3,07 1,28  

Total 122      

 

Policy Follow-up 

Married 70 3,50 1,03 6,014 0,291 

 

0,016 

Single 52 3,42 1,32  

Total 122      

Local Government and 

Assistance 

Married 70 2,79 1,08 1,603 -0,284 0,208 

Single 52 2,73 1,26  

Total 122      

 

Propaganda, Protest and Strike 

Married 70 2,36 1,05 0,038 -0,328 0,845 

Single 52 2,43 1,11  

Total 122      

Participation in Political 

Discussions 

Married 70 2,27 1,04 0,000 0,971 

 

0,991 

Single 52 2,08 1,07  

Total 122      

 

Table 5 indicates, in spite of the fact that the scale’s dimensions which are “Political Expression” 

(t=0,371; p= 0,042; p<0,05) and “Policy Follow-up” (t=0,291; p= 0,016; p<0,05) have a 

statistically significant effect on marital status, the scale (t=0,005; p= 0,132; p<0,05) and its other 

dimensions that are “Local Government and Assistance” (t=-0,284; p= 0,208; p>0,05), 

“Propaganda, Protest and Strike” (t=-0,328; p= 0,845; p>0,05), and “Participation in Political 

Discussions” (t=0,971; p= 0,991; p>0,05) does not have a significant effect on marital status. In 

this sense, Hypothesis 3 has been rejected for this study. On the other hand, One Way (ANOVA) 

Analysis was used to examine the relationship between educational qualification and political 

participation on Twitter (see Table 6). 

Table 6. The Relationship between Educational Qualification and Political Participation on 

Twitter 

Scale and 

Dimensions 

Educational 

Qualification 

Sum of 

Squares 

Mean 

Square 

F p 

 Between groups 0,130 0,065  

0,073 

 

0,930 Political Participation on Twitter Within groups 106,515 0,895 

 Total 106,645  

 Between groups 1,346 0,673   
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Political Expression Within groups 158,264 1,330 0,506 

 

0,604 

  Total 159,610  

 Between groups 1,654 0,590  

0,433 

 

 

0,649 Policy Follow-up Within groups 161,697 1,363 

 Total 163,351  

 Between groups 0,993 0,497  

0,366 

 

 

0,695 

 

Local Government and Assistance Within groups 161,599 1,358 

 Total 162,592  

 Between groups 0,830 0,018  

0,354 

 

 

0,703 

 
Propaganda, Protest and Strike Within groups 139,401 1,139 

 Total 140,230  

 Between groups 0,037 0,415  

 

0,016 

 

 

 

0,984 

 

Participation in Political 

Discussions 
Within groups 135,500 1,171 

 Total 135,537  

 

The results as demonstrated in Table 6, show the scale (F= 0,073; p= 0,930; p>0,05) and it 

dimensions “Political Expression” (F=0,506; p= 0,604; p>0,05), “Policy Follow-up” (F= 0,433; 

p= 0,649; p>0,05), “Local Government and Assistance” (F= 0,366; p= 0,695; p>0,05), 

“Propaganda, Protest and Strike” (F=0,354; p= 0,703; p>0,05), and “Participation in Political 

Discussions” (F= 0,016; p= 0,984; p>0,05) statistically insignificant. In this regard, Hypothesis 4 

has been refused for this study. Similarly, One Way (ANOVA) Analysis was used to explore the 

relationship between job experience and political participation on Twitter (see Table 7). 

 

Table 7. The Relationship between Job Experience and Political Participation on Twitter 

Scale and 

Dimensions 

Job  

Experience 

Sum of 

Squares 

Mean 

Square 

F p 

 Between groups 1,387 0,347  

0,386 

 

0,819 Political Participation on Twitter Within groups 105,258 0,900 

 Total 106,645  

 Between groups 1,677 0,419  

0,311 

 

0,870 Political Expression Within groups 157,933 1,350 

 Total 159,610  

 Between groups 0,456 0,114  

0,082 

 

 

0,988 Policy Follow-up Within groups 162,895 1,392 

 Total 163,351  
 

Local Government and Assistance 
Between groups 2,511 0,628  

0,459 

 

 

0,766 

 

Within groups 160,081 1,368 

 Total 162,592  

 Between groups 3,346 1,970  

0,715 

 

0,583 Propaganda, Protest and Strike Within groups 136,884 1,091 

 Total 140,230  

 Between groups 7,878 0,837 

1,170 

 

 

1,805 

 

 

0,132 
Participation in Political 

Discussions 

Within groups 127,659 
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 Total 135,537  

 

As shown in Table 7, the scale (F= 0,386; p= 0,819; p>0,05) and its dimensions “Political 

Expression” (F=0,311; p= 0,870; p>0,05), “Policy Follow-up” (F= 0,082; p= 0,988; p>0,05), 

“Local Government and Assistance” (F= 0,459; p= 0,766; p>0,05), “Propaganda, Protest and 

Strike” (F=0,715; p= 0,583; p>0,05), and “Participation in Political Discussions” (F= 1,805; p= 

0,132; p>0,05) does not have a statistically significant effect on job experience. In this regard, 

Hypothesis 5 has been refused for this study. Likewise, One Way (ANOVA) Analysis was used 

to determine the relationship between household income and political participation on Twitter 

(see Table 8). 

Table 8. The Relationship between Household Income and Political Participation on Twitter 

Scale and 

Dimensions 

Household 

Income 

Sum of 

Squares 

Mean 

Square 

F p 

 Between groups 3,256 ,814  

0,921 

 

0,454 Political Participation on Twitter Within groups 103,389 ,884 
 Total 106,645  
 Between groups 4,781 1,195  

0,903 

 

0,465 

 

Political Expression Within groups 154,829 1,323 
 Total 159,610  
 Between groups 13,312 3,328  

2,595 

 

0,040 Policy Follow-up Within groups 150,039 1,282 
 Total 163,351  
 Between groups 5,192 1,298  

0,965 

 

0,430 Local Government and Assistance Within groups 157,400 1,345 
 Total 162,592  
 Between groups 4,569 1,142  

0,985 

 

0,418 Propaganda, Protest and Strike Within groups 135,661 1,159 
 Total 140,230  
 Between groups 4,319 1,080 

1,122 

 

 

0,963 

 

 

0,431 

Participation in Political Discussions Within groups 131,218 

 Total 135,537 

 

Table 8 indicates, although “Policy Follow-up” dimension (F= 2,595; p= 0,040; p<0,05) has 

statistically significant on household income, the scale (F= 0,921; p= 0,454; p>0,05) and its other 

dimensions that are “Political Expression” (F=0,903; p= 0,465; p>0,05), “Local Government and 

Assistance” (F= 0,965; p= 0,430; p>0,05), “Propaganda, Protest and Strike” (F=0,985; p= 0,418; 

p>0,05), and “Participation in Political Discussions” (F= 0,963; p= 0,431; p>0,05) does not have 

a significant effect on household income. In this regard, Hypothesis 6 has been refused for this 

study. 
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5. CONCLUSION 

Over the past three decades, political participation has become one of the researches that are most 

often discussed by political scientists, who study this phenomenon within different conceptual 

frameworks (Wajzer, 2015: 2). In this respect, political participation means the method through 

which a citizen has a crucial role in the political life in their community, and through which they 

have the chance to contribute to discuss the main goals of the community and decide the most 

effective ways to accomplish them (Refeai, 2015: 4). Besides, political participation, which is a 

significant component of democratic systems and formed by the active participation of 

individuals in the social system, carries out via online platforms in an alternative way within the 

effect of technological developments. In this sense, one of the social media platforms that is 

Twitter (Pérez-Martínez et al., 2017: 682), has drawn attention as a political social media 

platform and has been utilized in several political protests and movements worldwide (Granger-

frye, 2018: 11-12). 

From this point of view, the study which has been aimed at contributing the related literature and 

examining the usage of Twitter of journalists, indicates that the political participation on Twitter 

has statistically insignificant on age, gender, marital and educational status, job experience and 

household income. However, gender has a significant effect on one of the dimensions of the scale 

that is “Political Expression”; marital status has a significant effect on “Political Expression” and 

“Policy Follow-up” dimensions, and household income has a significant effect on the dimension 

of “Policy Follow-up”. It has been argued that, while the journalists are always in the political 

process via sharing knowledge, they may abstain to share their personal views in politics. 

Additionally, the professional journalism is completely related to being objective and neutral and 

it applies just as readily to a news organization’s journalistic output in general, not just to use of 

social media. 

Consequently, taking into consideration the significance of political participation, the best ways 

to encourage journalists in political participation process should be remarkably explored by 

researchers. Furthermore, similar studies related to political participation have been strongly 

recommended in other occupational sample groups for future researches.  
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HARUKİ MURAKAMİ’NİN YABAN KOYUNUNUN İZİNDE ROMANINDA 

KOLONYALİZM VE AYNU GENCİ 
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İskenderun Teknik Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu 

 

 

Özet  

Haruki Murakami’nin Yaban Koyununun İzinde romanı boyunca savaş eleştirilmekte 

ve Japonya’nın kolonyal tarihi ve politik geçmişi üzerinde durulmaktadır. Japonya Batı 

etkisinde kalarak modernleşmeye başladığı Meiji Dönemi’nde (1868 – 1912) bir bakıma 

kendi kendini kolonileştirmiştir. Batının üstün olduğu söyleminin kabullenilmesi ve Batı’ya 

karşı herhangi bir direnç gösterilmemesi bu self kolonizasyon durumunu ortaya çıkarmıştır. 

Batı’nın hegemonik söylemini kabul etmesiyle Japonya hem kendini hem de Asyalıları 

oryantalleştirmiştir. Çok çabuk bir şekilde Batılılaşan ve modernleşen Japonya Batı’nın 

coğrafi ve politik kolonizasyonuna maruz kalmadan kendisi emperyalist bir devlet haline 

gelmiştir.  Japonya’nın modernleşme sürecinde kendini Batılı söyleme göre yeniden inşa 

etmesiyle ortaya çıkan self kolonyalizm kavramı ile Japonya’nın militarist yönetiminin 

Batı’nın kolonyalist faaliyetlerini örnek aldığı sömürgeci politikalarına bakılarak bunların 

Murakami’nin Yaban Koyununun İzinde romanındaki izdüşümleri incelenecektir.  

Romanının özellikle bir bölümü tamamen Hokkaydo’da yaşayan ve asimile edilmiş bir 

halk olan Aynuların sorunlarını bir Aynu gencin hatıraları üzerinden ele almaktadır. 

Çalışmada romandaki Aynu gencine ve Japon emperyalizmine odaklanılarak baskı altındaki 

Aynuların ve Hokkaydo’da yaşayan kolonyal yerleşimcilerin sorunları postkolonyal kuram 

bağlamında irdelenecektir. Kolonyal egemenliğin bir eleştirisi olan ve kolonicilikten sonraki 

durumu ele alan Sömürgecilik faaliyetleri sonrasında etnik grupların kültürlerini 

yaşatmalarına imkân tanımayan uygulamalara dikkat çeken postkolonyal söylemden 

faydalanılmasıyla bu sömürü unsurlarının romanda nasıl alımlandığına bakılacaktır. Yaban 

Koyununun İzinde romanı Murakami’nin Aynular, Japon kolonyalizmi, emperyalizm ve 

kapitalizm konuları üzerine farkındalık yarattığı ilk romanı olması açısından önemlidir.  

Anahtar Kelimeler: Self kolonizasyon, emperyalizm, postkolonyal söylem, 

modernizm, Aynular 

 

Yaban Koyununun İzinde romanı boyunca savaş eleştirilmekte ve Japonya’nın 

kolonyal tarihi ve politik geçmişi üzerinde durulmaktadır. Romanının özellikle bir bölümü 

tamamen Japonların Aynu’ları baskı altına alması ve Japon emperyalizmine odaklanmaktadır. 

Çalışmada, Yaban Koyununun İzinde romanında değinilen Japon İmparatorluğunun 

emperyalist faaliyetleri ve Aynuların sömürülmesi postkolonyal söylem ile irdelenecektir.  

Kolonyal egemenliğin bir eleştirisi olan ve kolonicilikten sonraki durumu ele alan 

Postkolonyal söylem kolonyal tahakkümün etkisiyle oluşan sınıf farklılıkları, insanlar arası 

çeşitlilik, hybriditi (melezlik) gibi baskı altındaki gurupların sorunlarını ele alır (Loomba, 

2000:33). Sömürgecilik faaliyetleri sonrasında etnik grupların kültürlerini yaşatmalarına 

imkân tanımayan uygulamalara dikkat çeken postkolonyal söylemden faydalanılmasıyla bu 
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sömürü unsurlarının romanda nasıl alımlandığına bakılacaktır. Ancak bunun için öncelikle 

Japonya’nın modernleşme ve kolonileşme sürecine kısaca bakmak yerinde olacaktır.  

Japonya kapılarını dış dünyaya açtığı Meiji Dönemi’nde (1868 – 1912) batılılaşma, 

modernleşme ve sanayileşme gibi kültürel değişimlerden geçmiştir. Bu dönem ve sonrasında 

Japonya’nın Batı ve Asya’nın geri kalanıyla ilişkilerine bakıldığında emperyalizmin çok 

önemli bir rol oynadığı görülmektedir. Batı etkisinde kalarak gönüllü olarak modernleşmeye 

başlayan Japonya bir bakıma kendi kendini kolonileştirmiştir. Komori (2001), Japonya’nın 

aydınlanma ve modernleşmesini self kolonizasyon olarak adlandırır. Batının üstün olduğu 

söyleminin kabullenilmesi ve Batı’ya karşı herhangi bir direnç gösterilmemesi bu kendi 

kendini kolonileştirme durumunu ortaya çıkarmıştır. Nihey, Japonya’nın kendini Batının 

oryantalist söylemine göre tanımlamasının self-oryantalizme yol açtığını (2009:90) 

belirtirken, Takagi ise (2010: 40) self kolonizasyon ile Japonya’nın modernleşme adı altında 

Batılılaşmış ve “gelişmiş Batı” ve “geri kalmış Asya” olarak ikili karşıtlıklara dayanan 

söylemi kabul ettiği üzerinde durmaktadır. 

Batılı tarzda modernleşme ile sanayisini geliştiren sonra Japonya, Batılı güçlerin 

uyguladığı sistemin aynısını Asya’yı kolonileştirmede kullanmış, Fukuzawa Yukichi’nin 

ortaya attığı Asya’dan kaçış sloganı altında kendini Asyalı devletlerden üstün görerek onlarla 

birlik olmak yerine onları sömürmek yoluna gitmiştir. Fukuzawa’ya göre Japonya kendini 

Batı’nın çağdaş ülkeleriyle bir görmeli ve Çin ve Kore’ye tıpkı Batılıların onlara davrandığı 

gibi davranmalıdır (Fukuzawa, 1960: 238-240).  

Kendinden farklı kültürleri ve toplumları modernleştirmenin o toplum için gerekli ve 

faydalı olduğu argümanını kullanan Batılı devletler gibi Japonya da kendi işgalini haklı 

çıkarmak adına özellikle Çin ve Kore gibi ortak bir geçmişi paylaştığı Asyalı komşularından 

kendini ayıracak ve farklılaştıracak kültürel öğeler arama yoluna gitmiştir (Yoshioka, 1995; 

Flores ve Urushima, 2016). 

Edward Said’in Oryantalizm (Şarkiyatçılık) söylemi ile sömürgeci Japon 

İmparatorluğu’nun Asya’daki halkları oryantalleştirmesi arasında benzerlik bulunmaktadır. 

Batı’nın gözüyle Doğu’nun geri kalmış, vahşi, gizemli gibi kategorilerle yeniden 

tanımlandığını belirten Said’e göre Şarkiyatçılık “sadece bir temsil biçemi olmakla kalmayıp 

bir dil, hatta bir yaratma aracı” olmuştur (2013: 97). Her ne kadar Said “Şarkiyatçılık” adlı 

eserinde Japonya’ya yer vermemişse de Japonya hem kendini hem de Asyalıları 

oryantalleştirmiş ve Batı’nın hegemonik söylemini kabul etmiştir. Çok çabuk bir şekilde 

Batılılaşan ve modernleşen Japonya Batı’nın coğrafi ve politik kolonizasyonuna maruz 

kalmadan kendisi emperyalist bir devlet haline gelmiştir. Ancak bu modernleşme sürecinde 

self kolonizasyona maruz kalmıştır.  

Batının emperyalizmini reddederek kendi emperyalist bir güç haline gelebilme çabası 

güden ve Bhabha’nın belirttiği gibi reforme olmuş ve tanınabilir öteki olma arzusu (1994)  

içerisindeki Japonya, Batı tarafından kabul görmek ve Asya’daki liderliği almak için Kore, 

Tayvan ve Mançurya’yı kolonileştirmeye çalışmıştır. “Yükselen milliyetçiliğin de etkisiyle 

Japonya, 1894-1895’de önce Kore yarımadasının imtiyazı için Çin ile savaşmış, ardından 

Çin’in imtiyazı için 1904-1905’de Rusya ile karşı karşıya gelmiştir.” (Dündar, 2011: 16). 

Savaşlarda elde ettiği başarıların ardından Japonya dış siyasette etkili bir güç haline gelmiştir.  

Murakami’nin Yaban Koyununun İzinde romanında adı verilmeyen başkahramanın 

Hokkaydo’da çekilmiş üzerinde koyun sürüsü olan bir fotoğrafı bir sigorta broşüründe 

yayınlatınca başı derde girer. Bu koyun fotoğrafını üniversiteden eski bir arkadaşı olan Fare 

kahramana vermiştir. Üzerinde yıldız şeklinde bir işaretin olduğu bir koyunun resmi bulunan 

fotoğraf çok güçlü olan sağ kanat bir politikacının ve aynı zamanda eski bir savaş suçlusu 

AL FARABI 6th INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES 
ADANA, TURKEY

P. 213



olan Patron’un özel sekreterinin dikkatini çeker. Kahraman bu özel ve tuhaf koyunun 1936’da 

Patron (Sensei)’in içine girdiğini ve o tarihten beri Patron’un gücüne güç kattığını öğrenir. 

Ancak koyun patronun içinden çıkmıştır ve bu yüzden Patron koma halindedir ve kurduğu 

örgüt de yıkılma aşamasındadır. İsimsiz başkahraman Patron’un özel sekreteri tarafından içine 

girdiği insanı kontrolü altına alan bu tuhaf koyunu aramak üzere zorla Hokkaydo’ya 

gönderilir. Kahraman Hokkaydo’da koyunun bir zamanlar içine girdiği Koyun Profesörü ile 

tanışır. Koyun Profesörü hükümet eli ile Kore ve Mançurya’da zirai araştırmalar yürüten bir 

karakterdir. Bu araştırmaları sırasında içine koyun giren Koyun Profesörü daha sonra 

Hokkaydo’nun Junitaki kasabasında kendi koyun çiftliğini kurmuştur. Kahraman koyunun 

Japonya’ya gelebilmek ve kötü emellerini gerçekleştirebilmek için Koyun profesörünü bir 

araç olarak kullandığını öğrenir.   

Kahraman koyunun izini sürerken “Junitaki Kasabasının yetkili tarihçesi” (Murakami, 

2004 –II, 71) adlı bir kitabı okumaktadır. Roman içerisinde farklı bir anlatının yer aldığı bu 

kitapta sonradan çoban olan yaşlanıp ölen Aynu gencinin hikâyesi anlatılmaktadır. Kitaba 

göre bu kasabada oturan ilk yerleşimciler bir Aynu gencinin rehberliği eşliğinde 

alacaklılarından da kurtulup saklanmak için Hokkaydo’nun olduğunca kuzeyine yönelerek 

daha önce kimselerin yaşamadığı bir bölgeye gelirler. Yoksul toprak işçilerine rehberlik eden 

Aynu genci ilk zamanlar Japoncayı pek bilmese de kendi yurduna dönmek yerine onlar ile 

yaşamaya başlamış, zamanla Japonca bir isim almış, yerleşimcilerden birinin kızıyla 

evlenerek aile kurmuştur. Romanda Aynu gencinin Japon yerleşimcilerin arasında kalarak 

asimile olduğu görülmektedir.  

1868’deki Meiji döneminden beri Japonya’nın Aynuları asimile ettiği bilinmektedir. 

Aynuların dillerini konuşmalarının engellendiği gibi adları da Japonca'ya değiştirilmiştir.  

Etnik kimliklerini zaman içerisinde kaybeden Aynular hükümet tarafından avcılık ve 

balıkçılık yerine çiftçilik yapmaya zorlanmıştır. Yamasaki’nin de belirttiği gibi gerçekteki 

olayların Murakami’nin yazınına uyarlandığını gözlemlemek mümkündür. Gerçekte de 

balıkçılık ve avcılık ile uğraşan Aynu halkının yaşam tarzını kökünden değiştiren politik 

tedbirler alınarak Aynuların avcılık yapması yasaklanmış ve koyun yetiştiriciliği 

desteklenmiştir (2013: 262). Romandaki Aynu gencinin sonradan çoban olduğu ve Japon 

yerleşimciler tarafından isminin değiştirilerek etnik kimliğini kaybettiği görülmektedir.  

Meiji Restorasyonunun hemen akabinde yeni Japon hükümeti Hokkakaido'ya Japon 

çiftçileri sistematik olarak yerleştirmek ve doğal kaynaklarını kullanmak üzere Kaitakushi 

adlı bir sömürge geliştirme kurumu açmıştır. Meiji hükümeti üç nedenden dolayı 

Hokkaido'nun sömürgeleştirilmesine geniş kaynaklar ayırmıştır. Bunlardan birincisi Rus 

işgaline karşı kuzeyde tampon bir bölge oluşturmak için bölgeye yönelik taleplerini 

sağlamlaştırmak istemeleridir. İkincisi ise, kömür, kereste, balık ve tarım arazileri gibi 

bölgenin ekonomik geçim kaynaklarını sömürmek içindir. Son olarak ise Hokkaido’nun 

sömürgeleştirilmesinin Japonya’nın Batı’ya “modern” ve “medeni” bir ülke olduğunu 

göstermenin bir yolu olduğunu düşünmeleridir (Mason, 2012; Hennesey, 2018). Özellikle 

Amerika başta olmak üzere, Batılı sömürge güçlerinden modern yerleşimci sömürge 

tekniklerini alan Japonlar gitgide bölgeyi Japonlaştırmışlardır.  Ancak bu durum adanın yerli 

halkı olan Aynuların topraklarından men edilmesine neden olmuştur (Hennesey, 2018:3).  

Romanda Aynuların topraklarına Japon yerleşimcilerin göç ederek bölgeyi 

Japonlaştırdıkları görülmektedir. Yerleşimcilerin sayısının artmasıyla yerleşim köy olur ancak 

çok zor şartlar altında hayatlarını sürdürdükleri yerleşim yeri gelişip göç almaya başladıkça 

vergi ve askerlik görevi gibi angaryalar başlar. Yönetim yerleşimcilere ucuza koyun vererek 

arazi mera haline getirilmiştir ancak bu yardımlar kuşkusuz karşılıksız değildir.  
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Elbette hükümetin kibarlık olsun diye çiftçilere koyun vermesi söz konusu 

değildi. Başlaması muhtemel kıtaya yaklaşan bir sefer için gerekli soğuktan 

koruyacak yün giysiler bakımından kendi kendine yetebilmek amacıyla ordu 

yetkilileri hükümete, hükümette Tarım ve Ekonomi Bakanlığı’na, koyun 

yetiştiriciliği konusunda çabaların artırılması emrini vermişti ve Bakanlık da bu 

planları bölgesel yönetime zorla uygulatıyordu. Rus- Japon savaşı çıktı 

çıkacaktı. (Murakami, 2004 –II, 80) 244,245) 

Başkahraman nasıl Patron’un sekreteri tarafından koyunu aramaya zorlanıyorsa, Aynu genç 

de koyun yetiştiriciliği hususunda hükümet tarafından zorlanmış bulunmaktadır. 

Başkahramanın durumunda kapitalist çıkarlar etkiliyken, Aynu gencin durumunda ise 

hükümetin kolonyalist planları söz konusudur. Bu durumda “koyun” kolonyalist ve kapitalist 

çıkarları sembolize etmektedir.  

Rus- Japon savaşı başlayınca, köyden beş genç askere alınıp Kıta Çin’in ileri 

cephesine yollandı. Beşi de aynı tabura verildi ancak küçük bir tepedeki bir 

çatışmada düşman el bombasının taburun sağında patlamasıyla ikisi öldü, biri 

sol kolunu yitirdi. Çatışma, üç gün sonra sona erince geriye kalan ikisi, aynı 

köyden savaşta ölenlerin dağılmış kemiklerini topladılar(…) Savaşta 

ölenlerden biri, sonradan çoban olan Aynu gencinin oğluydu. Sırtındaki ordu 

malı yün kaputla ölmüştü… “Neden yurt dışına kadar gönderilip savaşıyorlar 

ki?” Diye herkese sora sora dolaşıyordu Aynu çoban. (…) Kimsenin ona 

verecek yanıtı yoktu. (Murakami, 2004 –II, 80,81) 245) 

Burada Aynuların maruz kaldığı çifte sömürü unsuruna dikkat çekilmektedir. Bu 

unsurlardan birincisi azınlıkta kalan ve Hokkaido’nun zor ve çetin şartlarında hayatını 

geçindirmeye çalışan fakir Aynu çobanın oğlunun zorla savaşa gönderilmesi ve diğeri ise 

kendi köyünde yetiştirdikleri koyunun yününden elde edilen kaputu giyerek hayatını 

yitirmesidir.  

Romandaki olaylar ile tarihi olaylar birbirine bağlanmaktadır:  “Örneğin, 1905/Meiji 

38 yılında Port Arthur düşüyor ve Aynu gencinin oğlu, savaşta ölüyor. Eğer belleğim beni 

yanıltmamışsa, Koyun Profesörü’nün doğum tarihi de bu. Böylece tarihi olarak yavaş yavaş 

olaylar birbirine bağlanıyor. (…) biz Japonlar anlaşılan savaştan savaşa yaşamışız” 

(Murakami 2004 –II, 86) 250,251). Burada Japonya’nın o dönemdeki militarizmine dikkat 

çekilirken Aynu’ların sömürüldüğü görülmektedir. Rusya’nın Mançurya ve Sahalin’in 

güneyinden feragat etmesi ve Liadong yarımadası ve Port Arthur’un Japonlara geçmesi 

Japonya için çok önemli bir adımdır çünkü ilk defa bir Asya devleti dünyanın büyük 

güçlerinden birini yenilgiye uğratmıştır. Ancak romanda da dikkat çekildiği üzere Japonya bu 

başarıyı elde ederken Aynular gibi azınlıkları da zorla savaşa göndermiştir. 

Çiftçilerin Hokkaydo’da tarım yapmak için giriştikleri mücadeleleri zor kış şartları ve 

arazinin verimsizliği yüzünden başarısızlığa uğramıştır. Romanda ekilebilir toprakların 

yetersizliği nedeniyle birkaç gencin Mançurya ve Sahalin’e gitiklerinin (Murakami, 2004 –II, 

82) belirtilmesi ile yeni alınan topraklara yapılan kolonyalist göçe dikkat çekilmektedir.  

Uygun olmayan hava şartları ve doğa koşulları yüzünden çiftçiler tarıma kazandırmak 

için uğraştıkları topraklarından vazgeçmiş, bölgede tekrar ormancılık ve kerestecilik 

faaliyetleri önem kazanmıştır. Romanda Aynuların yıllarca sürdürdükleri hayat tarzlarını 

bırakmaya zorlanmaları ve çiftçiliğe yönlendirilmelerinin başarılı bir sonuç vermediği 

görülmektedir.  
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Batı’nn uygulamalarını alarak hızla modernleşen Japonya, Hokkaido’daki Aynuların 

yanı sıra Doğu Asya’yı da kolonileştirmiştir. Koyun Profesörü Japonya’nın Asyalı 

komşularını kolonileştirmesinde küçük de olsa rol oynamıştır. Koyun Profesörü Japonya’nın 

Kuzey Çin kampanyasında görev almış ve sömürgeci amaçlar ile Japonya’ya gönderilmiştir. 

Koyun Profesörü’nün belirttiği gibi Japonya’nın Asya halklarını sömürgeleştirmesi ile 

Batıdan alarak uyguladığı emperyalist ve kolonyalist söylem arasında ilişki bulunmaktadır: 

“Çağdaş Japonya’nın temeldeki aptallığı diğer Asya halklarıyla ilişkilerimizden hiç ama 

hiçbir şey öğrenmemiş olmamızdır. Koyunlarla ilişkilerimizde de aynı şey söz konusu. 

Japonya’da koyun yetiştiriciliğinin başarısızlıkla sonuçlanması bizim koyunlara sadece bir 

yün ve et kaynağı olarak bakagelmiş olmamızdan kaynaklanıyor”.(Murakami, 2004 –II, 58/ 

2008:225). Asya halkları ile iyi ilişkiler kurmak yerine onları sadece bir sömürü kaynağı 

olarak gören Japonya Batı’nın modernizmini alsa da bunu içselleştirememiştir.  

Fuminobu’nun da belirttiği gibi, romandaki karakterler Meiji restorasyonundan (1868) 

beri modern Japon tarihinde ortaya çıkan alışıldık tipleri temsil etmektedirler. Koyun 

Profesörü Doğu Asya’yı birleştirmeyi görev edinmiş hırslı bir karakterken, sağcı Patron ise 

Aynuların topraklarını işgal etmiş fakirlik içinde doğmuş bir adamın oğlu olup sonradan 

Japonya’nın agresif bir biçimde Çin’e yayılma politikası sırasında zengin olmuş Japonya’nın 

politikası, ekonomisi ve medyası üzerinde etki sahibi biridir ve Fare de savaş sırasında 

zenginliğe kavuşmuş bir tüccarın oğludur (2005:22).  

Koyun son olarak kahramanın arkadaşı Fare’nin içine girer ama Fare tüm 

zayıflıklarına rağmen koyun içindeyken intihar ederek koyunun egemenliğine bir son vermek 

ister. Kahramanın son görevi ise Fare’nin evini koyun da içindeyken havaya uçurarak onu yok 

etmek olmuştur. Romanın sonunda ise kahraman bir bar işleten Fare ile eski ortak arkadaşları 

olan J lakaplı Çinli bir adama koyun arama işinden kazandığı çeki verir. Rubin’in de belirttiği 

gibi kahramanın çeki J’e vermesini Çinlilere “savaş tazminatlarını ödemek” (2005:94) olarak 

yorumlamak mümkündür.  

 

Sonuç 

Modernleşme sürecinde hızlı bir şekilde Batılılaşıp sanayileşen Japonya Batı’nın 

coğrafi ve politik kolonizasyonuna maruz kalmadan kendisi emperyalist bir devlet haline 

gelmiştir.  Ancak Batı’nın üstün olduğu söylemini kabul ederek modernleşen Japonya self 

kolonizasyona maruz kalmıştır. Japonya’nın kolonyal tarihi ve politik geçmişi üzerinde 

durulan Yaban Koyununun İzinde romanında Japonya’nın modernleşmesinin ve hükümetin 

sömürgeci politikalarının izlerini sürmek mümkündür. Murakami’nin Aynular, Japon 

kolonyalizmi, emperyalizm ve kapitalizm konuları üzerine farkındalık yarattığı ilk romanı 

olması açısından önem arz eden roman Japon hükümetinin yakın tarihteki kolonyalist ve 

militarist politikalarına dikkat çekmektedir.  

Romanının özellikle bir bölümü tamamen bir Aynu gencin hatıralarına odaklanmakta 

ve böylece Hokkaydo’da yaşayan ve asimile edilmiş bir halk olan Aynuların sorunları dolaylı 

yoldan ele alınmaktadır.  Romanda Japon yerleşimciler ile bölgenin nasıl Japonlaştırıldığının 

hikaye edilmesini yanısıra Hokkaido’nun zor ve çetin şartlarında hayatlarını sürdüren Aynular 

ve orada yaşayan kolonyal yerleşimcilerin yaşam standartları gözler önüne serilmektedir. 

Sonradan hükümet teşviğiyle çoban olan ve koyun yetiştiriciliğine zorlanan Aynu gencinin 

oğlunun hükümet tarafından Japonya için zorla savaşa gönderilmesi, savaşta ölmesi ve 

öldüğünde yün sanayisinden elde edilen kaputun giydirilmesi romanda ironik olarak tasvir 

edilmektedir. Aynu çobanın hikâyesinin anlatılmasıyla Aynular, Hokkaido’daki kolonyal 

yerleşimciler, kolonyalizm ve militarizm gibi sorunlar ortaya konmaktadır.    
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Son olarak romanın kurgusunda tarihi olaylardan faydalanan Murakami’nin, romanda 

Meiji dönemi ve sonrasındaki Japon militarizmi ve kolonyalizmini vurguladığı 

gözlemlenmektedir. Romanda birkaç gencin Mançurya ve Sahalin’e yaptıkları kolonyal 

yerleşimden bahsedilmesi, Koyun Profesörü’nün Kore ve Mançurya’daki zirai araştırmalar 

kapsamında görevlendirilmesinin anlatılmasıyla Japonya’nın Doğu Asya’daki 

kolonileşmesine gönderme yapılmaktadır. Romanın satır aralarına bakıldığında Japonya’nın 

Doğu Asya’daki egemenliğini haklı çıkarmak ve Batılı devletler gibi üstünlük kurmak 

amacıyla özellikle Çin ve Kore gibi ortak bir geçmişi paylaştığı Asyalı komşularından kendini 

ayırarak yabancılaştırdığı görülmektedir. Başkahramanın eski Çinli arkadaşına koyun arama 

işinden kazandığı çeki vermesi ise geçmişteki savaşın yaralarını telafi etme isteğini sembolize 

etmektedir.  
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İSLAM HUKUKUNDA GÖRME MUHAYYERLİĞİNİN SINIR VE İMKANLARI

 

Hasan KAYAPINAR 

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku ABD 

Hamit DİKMEN 

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk İslam Edebiyatı ABD 

Giriş  

İslam hukukunda prensip olarak akitler bağlayıcı olup akdin feshi için tarafların 

rızasına delalet eden irade beyanları gereklidir. Akitlerin bağlayıcı olması akdi kuran 

tarafların haklarının korunması amacını taşımaktadır. Zira taraflar akdi gerçekleştirdikten 

sonra akde konu olan mal ve onun bedeli semende tasarruf yetkisini kazanmaktadır. Bu 

durumda taraflar bu yetkilerini kullanacak, maliki olduğu mal ya da semeni başka bir akde 

konu edebilecektir. Akdin bağlayıcı olmaması durumunda hak ihlallerinin ortaya çıkması 

kaçınılmaz hale gelecektir. Genel kurala aykırı olarak bazı sebeplere binaen taraflardan birisi 

tek taraflı irade beyanı ile akdi feshedebilir. Taraflardan birisine akdi feshetme yetkisine 

muhayyerlik ismi verilmektedir.  

İnsanın ruhi yapısı zaman zaman değişikliğe uğramakta, bu durum onun fiillerini de 

etkilemektedir. Bundan dolayı insan bazen hukuki işlemlerinde de iradesini sağlıklı bir 

şekilde kullanamamaktadır. Bazı durumlarda ise insanın bakış açısı akde konu olan maldan 

kaynaklı olarak gerçeğe aykırı olarak şekillenebilmektedir. Dolayısıyla muhayyerlikler, akdin 

taraflarının akdin kuruluşuna iradelerini tam olarak yansıtamadıkları düşüncesine 

dayanmaktadır. Bu durum İslam hukukunun akdin kuruluşunda tarafların iradelerine verdiği 

önemi de göstermektedir.
1
 

İslam hukukunda muhayyerliğin çok farklı sebepleri bulunmaktadır. Muhayyerlik 

sebepleri kaynağı açısından iradî ve kanunî (şerî) olmak üzere iki sınıf içinde incelenmiştir. 

İradî muhayyerlikler akdin yapısında bulunmayan, taraflar için bir hak olarak doğabilmesi 

için ilgili tarafın akdin başında karşı tarafa bildirmesi ve karşı tarafın kabulü ile sabit olur. 

Şart muhayyerliği bu sınıf içinde en meşhur olanıdır. Buna karşın tarafların iradelerinden 

bağımsız olarak akdin doğasında bulunan ve tarafların iradeleri ile sakıt olmayan 

muhayyerlikler de kanunî muhayyerlikler olarak tanımlanmıştır. Görme muhayyerliği bu sınıf 

için örnek olarak zikredilebilir. 

                                                 

 Bu çalışma, Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri birimince desteklenen SBA-2018-10271 kodlu 

proje kapsamında üretilmiştir. 
1
 Yunus Apaydın, “Muhayyerlik ”, TDV İslam Ansiklopedisi (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 2006 ), 31: 25. 
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Görme Muhayyerliği 

Alışverişlerde aslolan kişinin satın aldığı malı görmesidir. Zira alışveriş irade beyanı 

ile gerçekleşir ve bu beyanın içteki rızaya delalet ettiği kabul edilmektedir. Bununla birlikte 

rızanın oluşabilmesi için akde konu olan malın tanınması, olduğu gibi algılanması 

gerekmektedir. Bunun en önemli yolu ise müşterinin satın alacağı malı olduğu gibi görmesi 

olsa gerektir. Ancak müşteri bazı durumlarda satın aldığı malı görme imkanına sahip 

olmayabilir. Bundan dolayı bu alışverişte müşterinin iradesinin sağlıklı bir şekilde tecelli 

etmediği açıktır. Tarafların iradelerine büyük önem veren İslam hukuku bu durumda 

müşteriye, görmeden satın aldığı malı gördüğü zaman söz konusu akdi feshetme yetkisi 

vermiş ve bu hak doktrinde görme muhayyerliği olarak isimlendirilmiştir. Görme 

muhayyerliğinde alışverişe konu olan malın özelliklerinin zikredilip zikredilmemesi görme 

muhayyerliğinin sabit olmasını etkilememektedir.
2
 

Görme muhayyerliği bazı ekollerce kabul edilmemiş, bunun gerekçesi olarak da satışa 

konu olan malı görmeden yapılan alışveriş akdinin inikat etmeyeceğini ileri sürmüşlerdir. 

Şafiî mezhebinde bu konuda eski ve yeni olmak üzere iki görüş bulunmaktadır. İmam 

Şafiî’nin eski görüşüne göre kişinin görmeden mal satın alması caiz olup bu durumda görme 

muhayyerliği sabit olacaktır. Ancak İmam Şafiî yeni görüşünde kişinin görmeden ticaret 

yapmasının aldanma ve aldatma kapsamında ele alınacağını benimsemiş, bundan dolayı da 

kişinin görmeden malı alıp satmasının caiz olmayacağını belirtmiştir. Şafiî mezhebinin önemli 

alimlerinden birisi olan Şirâzî İmam Şafiî’nin eski görüşü üzerinde durmakta ve bu görme 

muhayyerliğinin değerlendirmelerini yapmaktadır.
3
 Dolayısıyla Şirâzî’nin kişinin görmeden 

mal alıp satması ve görme muhayyerliğinin sabit olacağı görüşüne sıcak baktığı söylenebilir. 

Hanefi mezhebine göre kişinin görmeden mal alıp satması belli şartlar altında caiz 

olup bu satış sonrasında müşteri malı gördüğünde bu akdi feshetme yetkisine sahiptir. Hanefi 

mezhebi bu konuda çeşitli kaynaklardan delil getirmiştir. Buna göre alışverişin meşrûiyetini 

ifade eden naslar mutlak olup bunların takyit edilmesi caiz değildir. Hanefi fürû kitapları 

görme muhayyerliği konusunda hadislerin rivayet edildiğini bildirmektedir.
4
 Hanefi 

mezhebindeki anlayışa göre satış akdinin bedellerinden birisi olana semenin görülmeden 

satışın yapılması gibi satışa konu olan malın da görmeden satılması mümkündür.
5
 Şafiî 

mezhebinin ileri sürdüğü, bir malın görmeden satılmasının aldanma ya da aldatmaya yol 

açacağı itirazına görme muhayyerliğinin meşrûiyeti ile cevap vermişlerdir. Şöyle ki kişinin 

görmeden aldığı malda aldandığını düşünmesi durumunda bu akdi feshetme yetkisi 

bulunduğundan dolayı aldanma ihtimali söz konusu olmaz. İnsanların bazı durumlarda 

görmeden alışveriş yapmak zorunda oldukları düşünülürse görmeden alışveriş yapmanın caiz 

olduğu ve aldığı malı gördükten sonra görme muhayyerliğinin bulunduğu kabul edilebilir. 

                                                 
2
 Nureddin Ali b. Sultan Muhammed el-Herevî Ali el-Kârî, Fethu Bâbi’l-İnâye Bi-Şerhi'n-Nükâye, nşr. Ahmed 

Ferit Mizyadi (Beyrut: Daru’l-Kütübi’l-İlmiye, 2009), 2: 315. 
3
 Ebû İshak Cemaleddin İbrâhim b. Ali b. Yusuf Şirâzî, el-Mühezzeb fî Fıkhi'l-İmam eş-Şafiî, nşr. Zekeriya 

Umeyrat (Beyrut: Dârü’l-Kütübü’l-İlmiye, 1995), 2: 15. 
4
 Ali el-Kârî, Fethu Bâbi’l-İnâye, 2: 315, 316. 

5
 Apaydın, “Muhayyerlik ”, 31: 29. 
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Buna göre müşterinin hakkının korunması adına müşteri aldığı malı görmeden söz konusu 

akdi feshedebileceği gibi, akit sonrası malı görmeden bu alışverişi kabul ettiğini beyan etse 

bile malı gördüğündü muhayyerliği devam edeceği kabul edilmiştir.
6
 

Görme muhayyerliği müşterinin hakkını koruma adına vazedilmiştir. Ancak bu hakkın 

oldukça geniş bir şekilde kullanılması satıcının mağduriyetine yol açabilir. Bundan dolayı 

bazı durumlarda görme muhayyerliğinin sona ereceğine hükmedilmiştir. Alışveriş sonrası 

akde konu olan malda kusur oluşması, malın helak olması, müşterinin görmediği bu malı 

satması veya hibe edip teslim etmesi gibi durumlarda görme muhayyerliğinin sabit 

olmayacağı kabul edilmiştir. Ayrıca akde konu olan malın bütünün görülmesi şart olmayıp 

malın mahiyeti hakkında fikir verecek kadar bilgi sahibi olunması yeterlidir. Örneğin 

görmeden satın alınan bir hayvanın detaylı incelenmesi, katlı bir şekilde satın alınan kumaşın 

bütünün açılıp görülmesi şart değildir. Fıkıh kitaplarında kumaş ile ilgili bazı kayıt yer 

almaktadır. Buna göre katlanmış bir şeklide satılan kumaşın dışının görülmesi ile görme 

muhayyerliğinin iptal olması için kumaşın dışı ile içinin farklı olmaması gerekmektedir. 

Katlanmış kumaşın iç kısmı ile dışının farklı özellik ve renkte olması durumunda görme 

muhayyerliğinin devam edeceği kabul edilmiştir.
7
 

Alışverişe konu olan malın numunesinin görülmesi görme muhayyerliğini düşüren bir 

diğer unsur olarak kabul edilmektedir.
8
 Zira görme muhayyerliğinin sebebi müşterinin 

görmeden aldığı bir mal hakkında sağlıklı karar veremeyeceğinin kabul edilmesi ve 

müşterinin hakkının korunmasıdır. Ancak akde konu olan malın numunesi söz konusu malın 

bütünü hakkında bir fikir vereceği için müşterinin iradesinin tam olarak tecelli etmesini 

engelleyecek durumun ortadan kalktığı düşünülebilir. Satın alınan malın hepsinin görülmesi 

şart koşulamaz. Zira tüccarların yüksek meblağlarda mal aldığı düşünülürse bütün malı 

görmesi oldukça meşakkatli bir iş olsa gerektir. Günümüz için satılan eşyanın maketinin 

görülmesi görme muhayyerliğini iptal etmeyeceği düşünülebilir. Zira bir eşyanın maketi 

eşyanın aslının hangi şekillerde olduğu hakkında fikir verse de eşyanın mahiyetini tam olarak 

yansıtmamaktadır. Buna karşın örnek dairenin gösterilmesi gibi satışa konu olan malın 

mahiyetinin tam olarak yansıtılması durumunda görme muhayyerliğinin düşeceği kabul 

edilebilir. 

Hanefi mezhebi prensip olarak müşterinin görmeden yaptığı alışverişte görme 

muhayyerliğinin sabit olduğunu kabul etmektedir. Ancak satıcının görmeden alışveriş 

yapması durumunda görme muhayyerliğinin olup olmadığı konusunda farklı görüşler ileri 

sürülmüştür. Buna göre mezhebin kurucu imamı Ebu Hanife’den satıcının da görmeden mal 

satması halinde söz konusu malı görmesi durumunda muhayyer olduğu yönünde görüş 

aktarılmıştır. Buna göre görme muhayyerliği müşterinin hakkının korunması amacıyla 

vazedildiği gibi satıcının da görmeden sattığı malda görme muhayyerliğinin satıcı hakkında 

da sabit olduğu düşünülebilir. 

                                                 
6
 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukuk-ı İslamiye ve Istılâhâtı Fıkhiye Kamusu (İstanbul Bilmen Yayınevi, 1976), 6: 66. 

7
 Ebü'l-Fazl Mecdüddin Abdullah b. Mahmûd b. Mevdud Mevsîlî, el-İhtiyâr li-Ta’lîli’l-Muhtâr, thk. Halid 

Abdurrahman el-Akk (Beyrut Daru’l-Marife, 2007), 2: 20. 
8
 Bilmen, Istılâhâtı Fıkhiye Kamusu, 6: 67. 
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Hanefi fıkıh kitapların Ebu Hanife’nin bu görüşü ileri sürdüğünü kabul etse de daha 

sonra görme muhayyerliğinin satıcı için değil sadece müşteri için sabit olduğunu 

benimsediğini ifade etmektedir.
9
 

Hanefi fıkıh kitapları görme muhayyerliği konusunda sahabeden bazı nakillerde 

bulunmaktadır. Buna göre Hz. Osman Kûfe’deki bir arazisini Talha b. Ubeydullah’a satmıştır. 

Her iki sahabînin de bu malı görmeden alıp sattığı belirtilmektedir. Bu durumda görme 

muhayyerliğinin hangisi için sabit olacağı tartışmalı hale gelmiştir. Sahabeden Cübeyr b. 

Mut‘ım görme muhayyerliğinin Talha için olduğuna hükmetmiştir. Bu muhakeme sahabenin 

huzurunda gerçekleştiği için bu konuda sahabenin icmâı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
10

 

Sonuç 

Hukuk insanlar arasındaki ilişkileri düzenlemekte toplumsal düzenin korunabilmesi 

amacıyla bazı kurallar vazetmektedir. Bu minvalde hukukun kabullerinden birisine göre 

alışverişler bağlayıcı olup taraflar tek başına alışveriş akdini feshedemez. Aynı şeklide hukuk 

insanlar arası anlaşmazlığa ve aldatmaya yol açacak işlemleri meşrû kabul etmez ve bunlar 

neticesinde kurulan akitlerin varlığına hükmetmez. Bu olguyu dikkate alan Şafiî alimleri 

görme muhayyerliğini kabul etmemişlerdir. Bunun sebebi olarak kişinin görmeden bir mal 

satın almasının meşrû olmadığını ileri sürmüşlerdir. Onlar kişinin görmeden satın aldığı 

malda aldanmanın söz konusu olacağını düşünmüşlerdir. 

Hanefi mezhebi ise Şafiî mezhebine karşın kişinin görmeden bir mal satın almasını 

meşrû görmüşler ve Şafiî mezhebinin ileri sürdüğü, bir malın görmeden satılmasının aldanma 

ya da aldatmaya yol açacağı itirazına görme muhayyerliğinin meşrûiyeti ile cevap 

vermişlerdir. Şöyle ki kişinin görmeden aldığı malda aldandığını düşünmesi durumunda bu 

akdi feshetme yetkisi bulunduğundan dolayı aldanma ihtimali söz konusu olmaz. İnsanların 

bazı durumlarda görmeden alışveriş yapmak zorunda oldukları düşünülürse görmeden 

alışveriş yapmanın caiz olduğu ve aldığı malı gördükten sonra görme muhayyerliğinin 

bulunduğu kabul edilebilir. 

Müşteri için vazedilen görme muhayyerliğinin satıcının hakkını ihlal edecek şekilde 

kullanılmasının engellendiği görülmektedir. Bu minvalde satış akdinden sonra malın, 

müşterinin zimmetinde helak olması, kusurlu hale gelmesi görme muhayyerliğini iptal ettiği 

kabul edilmiştir. Aynı şekilde görme muhayyerliğinin üçünçü kişilerin haklarını ihlal edecek 

şekilde kullanılmasının önüne geçildiği görülmektedir. Buna göre malın satılması başka 

birisine hibe edilip teslim edilmesi gibi durumlar buna örnek olarak değerlendirilebilir.  

Görme muhayyerliği teorisinin günümüzdeki ticari uygulamalar açısından 

düşünüldüğünde satılan eşyanın maketinin görülmesi görme muhayyerliğini iptal etmeyeceği 

düşünülebilir. Zira bir eşyanın maketi eşyanın aslının hangi şekillerde olduğu hakkında fikir 

verse de eşyanın mahiyetini tam olarak yansıtmamaktadır. Buna karşın örnek dairenin 

                                                 
9
 Ebû Bekr Alaeddin Ebû Bekr b. Mes'ud b. Ahmed Kâsânî, Bedâiü's-Sanâi' fî Tertibi'ş-Şerâi', nşr. Muhammed 

Muhammed Tamir (Kahire: Daru'l-Hadîs, 2005). VI, 550. 
10

 Mevsîlî, el-İhtiyâr, 2: 19. 
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gösterilmesi gibi satışa konu olan malın mahiyetinin tam olarak yansıtılması durumunda 

görme muhayyerliğinin düşeceği kabul edilebilir. 
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İSLAM HUKUKUNUN VADELİ SATIŞ TEORİSİNDE ÇOCUKLARIN HAKLARINI 

KORUMAYA YÖNELİK ALINAN TEDBİRLER 

Hasan KAYAPINAR 

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku ABD 

Giriş 

Hukukun var oluş amacı toplumu oluşturan insanların haklarını korumak, insanlar 

arasındaki ilişkileri adalet ve hakkaniyete uygun bir şekilde sistemli olarak kurallar 

manzumesi halinde sunmaktır. Adaletin sağlanabilmesi için hukuki istikrarın korunması, 

hukuk kurallarının herkes için aynı şeyi ifade etmesi temel unsurlardan biridir. Ancak 

toplumun bütünü aynı seviyede olmadığı için muhtelif kategorideki insanlar için ayrıca 

koruma tedbirlerine ihtiyaç duyulmuştur. Bu sınıflardan birisi çocuklar olup yapıları itibarıyla 

kendi haklarını savunma imkanını sahip olmadıkları için hukuk sistemleri onlar için ayrıca 

kurallar vazetme ihtiyacı hissetmiştir.   

Fıkıh Literatüründe Çocuk 

İnsanın yaşamı farklı zaman dilimlerine ayrılmış olup bu zaman zarflarının başlangıcı 

çocukluk evresidir. Fıkıh literatüründe bulûğ çağına gelmemiş kişiler çocuk olarak kabul 

edilmiştir. Çocukluk çağı da kendi içinde iki temel ayrım içinde incelemeye tâbi tutulmuş ve 

gayrı mümeyyiz ve mümeyyiz çocuk olarak ele alınmıştır. Çocukluğun gayrı mümeyyiz 

dönemi doğumdan temyiz yaşı olarak kabul edilen yedi sekiz yaşlarına kadarki dönem olarak 

kabul edilir. Mümeyyiz çocuk ise temyiz dönemine ulaşmış ancak buluğ çağına gelmemiş 

çocuk olarak tarif edilmektedir.
1
 Buluğ yaşı olarak muhtelif rakamlar ileri sürülmüştür. 

Osmanlının son döneminde hazırlanan Hukuk-ı Aile Kararnamesi’inde kız çocuklar için 17, 

erkek çocuklar için 18 yaşı buluğ çağı olarak kabul edilmiştir.
2
 

Çocuk gayrı mümeyyiz dönemde iken malı hakkında hiçbir tasarrufta bulunamayacağı 

kabul edilmiştir. Gayrı mümeyyiz çocuğun velisi, çocuk adına hibe, vasiyet gibi çocuğun 

tamamen yararına olan tasarruflarda bulunabilir.
3
 Bu dönemde çocuğun ceza ehliyeti söz 

konusu değildir. Ancak işlediği suçtan dolayı bir başkasının malı zarar görmüş ise bu zarar 

çocuğun malı varsa ondan, yoksa velisi tarafından tazmin edilir. Kısas ya da had gerektiren 

bir suç işlemesi durumunda had ya da kısas uygulanmayıp bunun alternatifi olan diyet istenir.
4
  

                                                 
1
 Haydar Efendi, Usûl-i Fıkıh Dersleri, nşr. İbrahim Subaşı (y.y.: b.y., ts), 483. 

2
 Hukuk-ı Aile Kararnamesi, md. 4, 5. 

3
 Mecelle-i Ahkam-ı Adliye, md. 966. 

4
 Ebû Abdullah Muhammed b. Ali b. Muhammed Şevkânî, İrşadü'l-Fuhûl ila Tahkiki'l-Hak min İlmi'l-Usûl, nşr. 

Muhammed Subhi b. Hasan Hallak (Beyrut Daru ibn Kesir, 2011), 75; Muhammed Ebû Zehra, Usûlü’l-Fıkh 

(Kahire Daru’l-Fikri’l-Arabî, 2006), 301. 
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Mümeyyiz çocuğun malı da hibe, sadaka gibi çocuğun tamamen zararına tasarruflara 

konu olamaz. Ancak alışveriş gibi çocuğun yararına ya da zararına olma ihtimali bulunan 

işlemler velinin iznine bağlı olarak geçerli kabul edilmektedir.
5
  

Çocuğun Malının Vadeli Satışa Konu Olması 

Çocuklara özel olarak vazedilen kuralların birincisine göre çocuğun kendi iradesiyle 

malı hakkında yaptığı tasarruflar geçersiz sayılmış ve işlemlerinin kendisinin kanuni 

temsilcisi olan velisi aracılığı ile yapılması istenmiştir.
6
 Ancak yukarıda ifade edildiği üzere 

çocuğun malı hakkında veliye de sınırsız bir tasarruf hakkı tanınmamış, velinin hareketleri 

için bazı kurallar öngörülmüştür. 

Çocuğun mallarının vadeli satışa konu olup olamayacağı konusunda uzun tartışmalar 

yaşanmıştır. Genelin görüşüne göre zorunlu bir sebep olması durumunda bu satış meşrû kabul 

edilmekle birlikte çocuğun hakkının korunması amacıyla büyû/borçlar hukukundaki kurallara 

ilaveten bazı şartlar ileri sürülmüştür. Bu şartların bir kısmına göre çocuğun malının veresiye 

olarak satılabilmesi için malın peşin fiyatından daha yüksek bir ücret karşılığında satılması 

öngörülmüştür. Diğer taraftan çocuğun alacağının güvenceye alınması amacıyla rehin 

alınması gerekli görülmüştür. Bu ve diğer şartlar genellikle prensip olarak kabul edilmekle 

birlikte detaylara ilişkin ihtilaflar söz konusudur.
7
 Bu ihtilaflara baktığımızda bunların 

çocuğun menfaatini korumaya yönelik görüş ayrılıkları olduğunu söyleyebiliriz. 

Çocuğa ait malların vadeli satışa konu olmasının hükmü ve bu satışın 

gerçekleştirilmesi durumunda, çocuğun alacağına mukabil rehin almanın hükmü ve sınırlarına 

yönelik muhtelif görüşler söz konusudur. Öncelikle şu belirtilmelidir ki veresiye satış, vadeli 

borç, çocuk adına rehin alma vb. bütün süreçler, çocuk adına velisi tarafından 

yürütülmektedir. Bu satışının gerçekleşmesi durumunda çocuğun maslahatı için doktrindeki 

büyû ve rehin teorilerine ilaveten velinin bazı şartlara riayet etmesi zorunludur.  

Nevevî’nin belirttiğine göre velinin zor durumda kalması, çocuğun malını peşin olarak 

satamaması durumlarında çocuğun malını vadeli olarak satması caizdir. Ancak bu satışta 

çocuğun maslahatına göre hareket edilmelidir.
8
  Buna göre Maverdî’nin ifadesine göre 

çocuğun malının vadeli satışa konu olabilmesi için bazı şartlar gerekmektedir. Bu şartların 

birincisi çocuğun malının vadeli olarak satılabilmesi için vade farkının alınması 

gerekmektedir. Zira söz konusu mal peşin satılsaydı çocuk bu malın ücretini kabz etmiş ve 

malına ulaşmış olacaktı. Ancak çocuğun malının vadeli satılması durumunda çocuğun 

herhangi bir kârının olmadığı görülmektedir. İşte bundan dolayı vadeli alışverişte çocuğun 

kârlı çıkması için bu malın vade farkı ile satılması zorunludur.
9
  

                                                 
5
 Hayreddin Karaman, Ana Hatlarıyla İslam Hukuku (İstanbul: Ensar Neşriyat, 2011), 2: 35. 

6
 Zekiyyüddin Şaban, İslam Hukuk İlminin Esasları: Usûlü’l-Fıkh, trc. İbrahim Kâfi Dönmez (Ankara: Türkiye 

Diyanet Vakfı, 2005), 383. 
7
 Ebü’l-Hasen Ali b. Muhammed Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebîr, nşr. Ali Muhammed Muavvaz, Adil Ahmed 

Abdülmevcûd, (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1994), 6: 24. 
8
 Ebû Zekeriyyâ Yahyâ b. Şeref Nevevî Minhâcü’t-Tâlibîn ve Umdetü’l-Müttakîn, nşr. M. Muhammed Tâhir 

Şaʻbân, (Beyrut: Dâru’l-Minhâc, 2005), 114. 
9
 Mâverdî, el-Hâvî, 6: 24 
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Fıkıh usulü kitaplarının ehliyet bahislerinde belirtildiği üzere veli, velayeti altında 

bulunan çocuğun malında, çocuğun tamamen aleyhine olabilecek bir tasarrufta bulunamaz. 

Çocuğun malının vadeli olarak satılmasında çocuğun hiçbir maslahatının olmadığı dikkate 

alınırsa, peşin fiyata satılabilecek bir malın vadeli olarak satılması kıyasa, fürû-ı fıkhın 

üzerine inşa edildiği temel prensiplere aykırıdır. Bu husus dikkate alındığında Maverdî’nin 

ileri sürdüğü şartın yerinde olduğu görülmektedir.  

Çocuğun malının vadeli olarak satılabilmesi için gerekli bir diğer şarta göre bu malı 

vadeli olarak satın alacak müşterinin güvenilir ve ödeme gücüne sahip olması gerekmektedir. 

Bu iki özellikten birinin bulunmaması durumunda söz konusu satış caiz değildir. Maverdî bu 

şartı şöyle temellendirmektedir: müşterinin ödeme gücüne sahip olmaması durumunda ödeme 

zamanı geldiğinde borcunu ödeyememe ihtimali bulunmaktadır. Bu durumda çocuğun malı 

zayi olmuş olur. Aynı şekilde müşteri güvenilir olmazsa, borcunu inkar edebilir ve çocuğun 

alacağı istîfâ edilemez.
10

 

Üçüncü bir şart olarak vadenin uzun olmaması istenmiştir. Zira vadenin uzun olması 

çocuğun alacağını elde etme ihtimalini düşürür. Bu sürenin azami ne kadar olduğu noktasında 

ihtilaf bulunmakla birlikte ortalama olarak bir yıl olarak ifade edilmiştir. Ancak Maverdi’nin 

ifadesine göre satışa konu olan malın mahiyeti, o bölgede vadeli satış etrafında oluşan örf vb. 

etkenler azami sürenin belirlenmesinde etkilidir.  

Çocuğun malının satışa konu olabilmesi için yukarıda bazı teorik tedbirler 

zikredilmiştir. Bunun yanında küçüklerin hakkının korunması için uygulamaya yönelik bazı 

kurallar da vazedilmiştir. Buna göre çocuğun malının veresiye satışa konu olması için vadeli 

alacak için rehin alınmasının şart olduğu ileri sürülmüştür. Çünkü rehin, bilfiil alacağı garanti 

altın almaktadır. Müşterinin iflas etmesi durumunda alacaklıların öncelik sırasında zilyedinde 

rehin bulunan alacaklının ilk sırada yer aldığı bilinmektedir. Çocuk adına rehin alınması, 

çocuğun hakkını güvenceye alma noktasında oldukça gerekli ve önemli bir adımdır. Bu 

minvalde Maverdî, rehin alınmadan önce çocuğun malının müşteriye teslim edilmesinin caiz 

olmadığını kaydetmektedir.
11

  

Kaynaklarda yer aldığına göre çocuğun malının veresiye satılması durumunda vadeli 

borca karşılık olarak alınacak rehnin keyfiyeti konusunda ihtilaf söz konusudur. Buna göre 

Şafiî mezhebindeki genel kabule göre borcun bütünün vadeli olması ve hepsinin karşılığında 

rehin alınması caizdir. Zira velinin, çocuğun malını satması neticesinde söz konusu eşyanın 

kıymetini peşin olarak alması ve kalan miktarı için vade tayin edip bunun karşılığında rehin 

alması imkan dahilinde değildir. Rehnin keyfiyetine ilişkin olarak rehin bırakılacak malın 

kıymeti, borç miktarı kadar ya da borç miktarının üzerinde olmalıdır. Zira müşterinin borcu 

ödeyememesi durumunda söz konusu rehinden borcun tahsil edilebilmesi için rehnin en az 

borç miktarı kadar kıymetli olması gerekmektedir.
12
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 Alâüddîn Ebû Bekr b. Mes‘ûd Kâsânî, Bedâiʻu’s-Sanâiʻ fî Tertîbi’ş-Serâiʻ, (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 

1986), 6:135. 
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İstahrî’nin görüşlerine bakıldığında bazı noktalarda Şafiî mezhebinin genel görüşüne 

muhalefet ettiği görülmektedir. Şöyle ki İstahrî çocuğun malının vadeli olarak satılması 

durumunda rehin alınması gerektiğini kabul etmekle birlikte borcun bütünün vadeli olmasını 

kabul etmez. Ona göre söz konusu malın peşin satış değerinin vadeye konu olması mümkün 

değildir. Bundan dolayı bu malın peşin değeri istîfâ edildikten sonra kalan miktar için rehin 

alınabilir. Bunu bir örnekle açıklamak gerekirse, çocuğun malının peşin kıymetinin bin tl, 

vadeli fiyatının bin beş yüz tl olduğu kabul edilirse, İstahrî bu malın vadeli satılması 

durumunda bin tl’nin peşin olarak ödenmesi ve beş yüz tl için rehin alınması gerektiğini 

belirtmektedir. 

Böyle bir alışverişin normal şartlar altında mümkün olmadığı açıktır. Nitekim 

yukarıda ifade edildiği üzere Maverdî de bu görüşü eleştirmekte ve bunun gerçek hayatta 

karşılığının olmadığını belirtmektedir.
13

 Zira söz konusu malı alacak kişi peşin para ödeme 

imkanına sahip olsa bu malı vadeli olarak satın almazdı. Diğer taraftan bu ihtimalde kişi peşin 

parayı ödemekte, ayrıca bir miktar daha borçlanmakta ve bu durumun aklen mümkün 

olmadığı görülmektedir. Ancak İstahrî çocuğun malının vadeli satılması ilişkin oldukça ağır 

hatta imkansız şartlar ileri sürmesinden hareketle onun, çocuğun malının vadeli olarak 

satılmasına karşı çıktığını söyleyebiliriz. Nitekim vadeli satışta da borca karşılık rehin 

alınabilmesi için söz konusu malın peşin değerinin ödenmesini şart koşması, çocuğun hak 

ettiği ücreti peşin olarak istîfâ etmesine yönelik olduğu açıktır. Aynı zamanda İstahrî’nin bu 

kadar ağır şartlar ileri sürmesinden hareketle onun, çocuğun hakkına yönelik çok daha titiz 

hükümler vazettiği görülmektedir.  

Sonuç 

İnsan, hayatı boyunca çeşitli süreçlerden geçmektedir. Bu süreçlerin doğal bir yapısı 

bulunmakta ve insan bu doğal yapının sınırları çerçevesinde hareket etme durumundadır. 

Buna göre insanın hayata başladığı süreçlerin ilki çocukluk evresidir. Bu dönemde akli ve 

bedeni gelişim söz konusu olmadığı için çocuğun yanlış hareket etmesi ve kendisini açıkça 

zarara götürecek davranışlarda bulunması kuvvetle muhtemeldir. Bundan dolayı hukuk 

çocuğun maslahatını koruma adına çocuğun tasarruflarını kısıtlamış ve hukuki işleri onun 

adına bir başkasının yeni velisinin yapmasını istemiştir.  

Hukuk düzeni veliye de sınırsız haklar tanımamış ve velinin hareket alanına dair bazı 

kayıtlar getirmiştir. Buna göre veli çocuğun malı ile ilgili tasarrufta bulunurken çocuğun 

tamamen zararına olabilecek işlemlerden kaçınmak durumundadır. Bunun için çocuğun 

malının vadeli satışa konu olması prensip olarak hoş görülmemiştir. Ancak zorunlu 

sebeplerden dolayı çocuğun malının vadeli satışına izin verilmiş ve bu satış içinde çocuğun 

maslahatını korumaya yönelik bazı kurallar vazedilmiştir. Çocuğun malının rehin 

alınmaksızın vadeli satışa konu olmasının meşrû görülmeyişi, bu malın peşin değerinden daha 

yüksek bir ücrete satılmasının zorunlu olması, bu malı vadeli satın alacak kişini borcunu 
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ödeyebilecek imkanlara sahip olması ve satışa konu olan vadenin uzun olmaması gibi şartlar 

bu kapsamda değerlendirilebilir. 

Yukarıda zikredilen kurallar üzerinde ihtilaflar olsa da söz konusu görüşler 

incelendiğinde bunların çocuğun maslahatını korumaya yönelik olduğu, alimlerin kendi 

görüşlerine göre çocuk için en uygun olanı tercih etmeye gayret ettiği görülmektedir. Bu 

kurallar ve görüşlerin toplamı göz önüne alındığında İslam hukukunun çocukların haklarını 

korumaya yönelik çok ince ve hassas kurallar vazettiği söylenebilir. 
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İŞLETMELERİN REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLAMASINDA STRATEJİK 

MALİYET YÖNTEMLERİ VE HEDEF MALİYETLEME YAKLAŞIMI 

Yakup ÜLKER 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 

Sefa ONUT 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 

Ömer KÖSE 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 

ÖZET 

Rekabetin yoğun olarak yaşandığı bir ortamda doğal olarak fiyatların tek başına 

belirlenmesi pek mümkün görülmemektedir. Bu yüzden maliyetlerin en aza çekilmesi hatta 

rakiplerden daha aşağı bir maliyet elde etme çabası içine girilmelidir. Bu gelişmeler, 

işletmeleri stratejik maliyetleme yöntemlerine yönlendirmiştir. Stratejik maliyet yönetimi, 

küresel rekabet ortamının doğurduğu koşullarda daha detaylı ve uzun vadeli bir bakış açısıyla 

karar alan, stratejik plânlama ile stratejik maliyet analizlerini bütünleştiren bir yaklaşımdır. 

Stratejik maliyetleme yöntemlerinden biri olan hedef maliyetleme (Target Costing); 

stratejik bir kâr ve maliyet yönetim süreci olarak sunulmaktadır. Kavram olarak hedef maliyet 

(HM), bir mamule ait beklenen kâr oranını kazandıracak kabul edilebilir maliyet düzeyidir. 

Hedef maliyet sisteminin en etkin yönlerinden bir tanesi de ürün pazara çıkmadan, daha 

tasarım aşamasındayken maliyetin tespit edilebilmesidir. Ürünler fiyat-performans açısından 

değerlendirildiğinde ya aynı maliyete daha iyi daha dayanıklı ve kullanışlı ürünler üretilmeli 

ya da standart kalitede en uygun maliyet hedeflenmelidir. Tüm bunların yanında üretilen 

mamullerin pazarın istek ve ihtiyaçlarına uygun olması ve üretimde daha kısa akış sürelerinin 

oluşturulması da önemlidir. 

Geleneksel yaklaşımın aksine hedef maliyet yaklaşımı, bir açık sistem yaklaşımını 

temsil etmektedir. Bir işletmenin içinde bulunduğu çevreye uyumunun önemini ön planda 

tutmakta, sistem yaklaşımının açıklanmasında daha karmaşık bir etkileşim ağını dikkate 

almakta, fiili sonuçlar öncesinde hataları önlemeye yönelik çabaları devreye sokmakta ve 

zaman içinde devamlı daha iyi standartlara ulaşmayı hedeflemektedir. 

Bu çalışmada, işletmelerin rekabet üstünlüğü sağlayabileceği stratejik maliyet 

yöntemlerine değinilerek, bu yöntemlerden hedef maliyetlemeye yönelik bilgiler ayrıntılı 

olarak verilmiştir. Ayrıca geleneksel maliyet yöntemi ile karşılaştırılmasına değinilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Stratejik Maliyet Yönetimi, Hedef Maliyetleme, Geleneksel 

Maliyetleme 
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1. STRATEJİK MALİYET YÖNETİMİ 

Müşteriler açısından kalite dışında, bir mamulün fiyatı, en önemli tercih sebebi 

olmasından ve günümüz rekabet koşullarına geleneksel maliyet yönteminin yetersiz 

kalmasından dolayı maliyet yönteminin pazara ve stratejiye göre düzenlenmesi zorunlu hale 

gelmiştir (Terzi, 2009, s. 19). Maliyet muhasebesi, maliyet liderliği stratejisi için destek 

sağlamakta ve stratejiye uygun maliyet saptama koşulları ve bu koşulların birbirleriyle olan 

ilişkilerinden elde edilen bilgilerle maliyet düşürme potansiyelleri saptanabilmekte ve rekabet 

avantajları elde edilebilmektedir. Bu nedenle işletmeler aşırı kaynak kullanımı, nakit akış, 

pazar payları, fiyatlar ve gerçek maliyetlerin bağıntılı düzeyiyle ilgili olarak maliyet 

bilgilerinin hazırlanması ve analiz edilmesini içeren Stratejik Maliyet Yönetimi kavramı 

geliştirilmiştir (Yüzbaşıoğlu, 2004, s. 390). 

1.1. Stratejik Maliyet Yönetiminin Tanımı ve Önemi 

 İşletmeler piyasada rekabet avantajı sağlayabilmek için maliyet muhasebesini yeniden 

organize ederek maliyet yönetimi anlayışına uygun hale getirmeleri gerekmektedir.    

1.1.1. Stratejik Maliyet Yönetiminin Tanımı 

Stratejik maliyet yönetimi, firmaların stratejik pozisyonlarını iyileştirmek ve işletme 

maliyetlerini düşürmek için maliyet yönetim tekniklerinin uygulanması olarak tanımlanabilir 

(Cooper ve Slagmulder, 1998). Bir başka tanıma göre stratejik maliyet yönetimi, küresel 

rekabet ortamının doğurduğu koşullarda daha detaylı ve uzun vadeli bir bakış açısıyla karar 

alan, stratejik plânlama ile stratejik maliyet analizlerini bütünleştiren bir yaklaşımdır 

(Karcıoğlu, 2000, s. 72). Bir diğer tanıma göre stratejik maliyet yönetimi, stratejik amaçların 

açıkça ön planda tutulduğu ve maliyet analizlerine dayanan bir maliyet yönetimidir (Shank ve 

Govindarajan, 1993, s. 4).  

 Stratejik maliyet yönetimi ile ilgili literatürde çok sayıda tanım yer almaktadır. Fakat 

bu tanımların bazı ortak özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz (Smith, 2008, s.204). 

 Rakipler hakkında bilgi sahibi olmamızı olanak verir. 

 Maliyeti düşürme faktörlerinin değerlendirilmesini sağlar ve 

 Firmaların stratejik pozisyonları ile muhasebe arasında ilişki kurar. 

1.1.2. Stratejik Maliyet Yönetiminin Önemi 

Mamul ve hizmet fiyatları serbest rekabet ortamında genellikle belirli bir firmanın 

kontrolü dışında kalan, toplam arz ve toplam talebe göre oluşmaktadır. Mamul ve hizmet 

fiyatlarının maliyetleri ise büyük ölçüde firma içi koşullar ve etkenler tarafından 
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belirlenmektedir. Böyle bir ortamda stratejik maliyet yönetimi, firmaların uzun süreli 

kârlılığını sağlayabilecek önemli bir yaklaşım olarak ortaya çıkmaktadır (Yalçın, 2006). Buna 

ek olarak günümüz rekabet ortamında maliyet yönetiminin geleneksel rolü olan mamul ve 

hizmet maliyetlemesi anlayışının yerine, maliyetlerin stratejik olarak yönetilmesi gereği 

stratejik maliyet yönetiminin önemini daha fazla arttırmıştır (Blocher, Chen, ve Lin, 2002, s. 

8). Bu yüzden stratejik maliyet yönetiminin işletmeler açısından önemini şu şekilde 

özetleyebiliriz (Erol, 2008, s. 105): 

 Etkili bir şeklide maliyetlerin yönetimi 

 Firmaların iç ve dış çevre faktörlerini dikkate alarak hareket etmesi 

 Ürün maliyetlerinin hesaplanmasında faaliyetlerin dikkate alınması  

 Maliyet dağılımının faaliyet ölçüleri ile gerçekleştirilmesi konularında bilgiler sunar. 

 

1.2. Stratejik Maliyet Yönetimi Yaklaşımları 

 İşletmelerde maliyet yönetimi anlayışı uygulanırken farklı stratejik maliyet yönetim 

yaklaşımları benimsenebilir. Temelde bu yaklaşımlar şunlardır. 

 Faaliyet Tabanlı Maliyetleme 

 Kaizen Maliyetleme 

 Ürün Yaşam Seyri Maliyetleme 

 Tam Zamanında Maliyetleme 

 Hedef Maliyetleme 

1.2.1. Faaliyet Tabanlı Maliyetleme 

Kısaca Faaliyet tabanlı maliyetleme, İşletmelerin kendi bünyesindeki faaliyetlerinin 

maliyetlerini hesaplayarak ortaya çıkan bu maliyetleri müşterilere ve mamullerine yansıtan bir 

stratejik maliyet yönetimi yaklaşımıdır. Yönetimin temel düşüncesi faaliyetlerin belirli 

maliyetle elde edildiği, mamul ve müşterilerin farklı oranda faaliyet tükettiği esasına dayanır 

(Güven , 1993, s. 27). Diğer bir ifadeyle faaliyet tabanlı maliyetleme, işletmelere ait 

faaliyetler ve mamullerle ilgili veri tabanı oluşturan, bu veri tabanını işleyen ve onu koruyan 

bilgi sistemidir.  Bu bilgi sistemi gerçekleşen faaliyetleri tanımladıktan sonra faaliyetlere ait 

maliyetlerin mamullere yüklenmesinde çeşitli dağıtım anahtarları kullanır. Bu dağıtım 

anahtarları, mamullerle ilgili faaliyet tüketimlerini yansıtır (Cooper R. , 1990, s. 46). 

1.2.2. Kaizen Maliyetleme 

 Kaizen kelimesi işletme literatürüne Japonlar tarafından kazandırılmıştır. Temelde bir 

yönetim felsefesi olan  Kaizen kelimesinin Türkçe karşılığı;  
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Kai : Değişiklik 

Zen : İyi ( İyiye Doğru)  

Kaizen : Sürekli İyileşme’dir. 

Japon yönetiminin en önemli kavramlarından olan Kaizen ifadesi, Japonya’nın 

rekabetteki başarısının anahtarıdır (Masaaki, 1994, s. 3). 

Kaizen ifadesinin ana fikri ekip veya bireysel olarak, insanın çevresinde sorumlu 

olduğu tüm alanlarda sürekli küçük iyileşmeleri bulup uygulaması ve bu küçük değişikliklerin 

birikmesiyle yapılan iyileşme süreçleridir. Sanayi açısından ise, üretim metodu süreçlerinde 

mamüllerin özelliklerinde küçük iyileştirmeler yapılarak çıktılarda sağlanan iyileşmelerdir 

(Tiryakioğlu, 2007, s. 4) 

Kaizen maliyetleme kavramı özellikle yüksek teknolojinin kullanıldığı Japon oto 

üreticileri tarafından üretim aşamasında maliyetleri düşürmek için kullanılır. İşletmelerin 

bütün faaliyetlerinde kalite hedeflenirken, bu aşamalarda ortaya çıkabilecek üretim 

kayıplarına, gereğinde fazla stok bulundurmaya, teslimat gecikmelerine vb. ortaya çıkabilecek 

bütün olumsuzluklara sebep olan hataları önleyerek, sürekli iyileştirme ve geliştirmeyi 

gözeterek yüksek kaliteyi düşük maliyetlerle elde etmeyi amaçlar (Aydemir, 2011, s. 176). 

1.2.3. Ürün Yaşam Seyri Maliyetleme 

Geleneksel maliyetleme sisteminde, mamulün üretim öncesi ve sonrası maliyetlerini 

mamulün direkt olarak maliyetiyle ilişkilendirmeyip dönem gideri saymakta, üretim sırasında 

ortaya çıkan maliyetler üzerinde durmaktadır. Bu yüzden ürün Yaşam Seyri Maliyetlemenin 

Geleneksel Maliyetlemeye tepki olarak doğduğunu söyleyebiliriz (Gluch ve Baumann, 2003). 

Ürün Yaşam Seyri Maliyetleme (ÜYSM) çeşitli kaynaklarda: Ömre Dayalı 

Maliyetleme, Yaşam Boyu Maliyetle, Mamul Yaşam Seyri Maliyetleme gibi adlarlada 

kullanılmaktadır. Ürün Yaşam Seyri Maliyetleme kavramına ilişkin literatürde çeşitli tanımlar 

bulunmaktadır. David Woodward’ın (1997) yapmış olduğu tanıma göre; 

“Mamul yaşam seyri maliyetleme, mamulün tasarımı ve üretilmesinden; kullanımı ve 

yararlı ömrünü tamamlamasına kadarki süreçte ortaya çıkan tüm harcamaların karşılanması 

için harcanan fonların toplamına ilişkin maliyetleme yaklaşımıdır.” 

1.2.4. Tam Zamanında Maliyetleme 

İkinci dünya savaşı sonrasında işgücü ve sermaye yetersizliğinin ortaya çıkması ile 

doğmuş olan tam zamanında maliyetleme sistemi, Toyota baş mühendisi Taiichi Ohno 

tarafından geliştirilmiştir. Sınırlı doğal kaynakları etkin şekilde yöneterek maliyetleri en 

uygun düzeye azaltmak için geliştirilen bir maliyet sistemidir (Özkan ve Esmeray, 2002, 130). 
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Sıfır stok prensibi ile çalışan TZM sistemi, üretimin meydana gelebilmesi için gerekli 

hammadde ve yarı mamullerin ihtiyaç olduğu zaman tedarik edilmesini sağlayan bir 

sistemdir. (Horngren, Datar, ve Foster, 2003, 692). Bu sistem ile üretim aşamansında boşa 

geçen süre en aza indirilecek ve bunun sonucunda mamul üretimi için harcanan süre azalacak 

ve üretime değer katmayan faaliyetler ortadan kalkacaktır (Atmaca ve Terzi, 2007). 

2. HEDEF MALİYETLEME SİSTEMİ VE ÖNEMİ 

21. yy başlarında ciddi bir atak yaparak hızla gelişmekte olan teknolojik altyapı 

hizmetleri, haberleşmeyi adeta saniyeler içerisinde tüm dünyaya ulaştırabilir seviyeye 

gelmiştir. Haberleşme ve iletişim birçok sektörde olduğu gibi ticaret alanında da değişime 

hatta gelişime sebep olmuştur. Ticarette iletişimin çok kolay olması, rekabeti de artık gözle 

görülür şekilde kızıştırmıştır. Dünyanın bir ucundaki işletmeden sadece birkaç tuşa basarak 

istediğimiz her şeyin fiyatını öğrenebilecek hatta bunları satın alabilecek teknolojiye sahibiz. 

Rekabetin artması doğal olarak üreticilerin maliyetlerini en düşük seviyeye çekmeye 

mecbur bırakmıştır. Maliyet ve rekabet söz konusu olduğunda sistem kendini revize ederek 

birçok maliyetleme yöntemini geliştirmiştir ki; bunlardan bir tanesi de hedef maliyetlemedir. 

Unutulmamalıdır ki maliyet kavramının tarihsel süreci içerisinde maliyet yönetimi kavramı 

geliştirilmiş, maliyetlerin raporlanması, yönetilmesi ve planlanması amaç edilmiştir. Ayrıca 

stratejik maliyet yöntemi yaklaşımına böylece ilk adımlar atılmıştır. (Köse, 2002, s. 79) 

 Hedef maliyetleme (Target Costing); stratejik bir kar ve maliyet yönetim süreci olarak 

sunulmaktadır. Kavram olarak hedef maliyet (HM), bir mamule ait beklenen kar oranını 

kazandıracak kabul edilebilir maliyet düzeyidir.  

 Başka bir ifadeyle hedef maliyet; hedef bir pazar payına ulaşabilmek için kullanılan 

satış fiyatına göre hesaplanan pazar bazlı maliyeti ifade etmektedir (Berliner and 

Brimson,1988, s.7). Bir süreç olarak HM; müşteri ihtiyaçlarının tatmin edilmesi amacına 

yönelir. Mamul ve hizmetlerin tasarım ve geliştirilmesine hizmet etmek esastır.   

 Hedef maliyetleme; rekabet koşullarının ciddi olarak yaşandığı pazarda, müşteri istek 

ve ihtiyaçlarını karşılarken en uygun fiyat–maliyet stratejisinin amaç edildiği yöntemdir 

(Gürdal, 2007, s. 87). Anasız, ürünün maliyetinin oluşmasından önce yani henüz tasarım ve 

fiyatlandırma yapılmadan, maliyetlerin tespit edilebilmesi şeklinde hedef maliyetlemeyi 

tanımlamıştır. (Anasız, 2019, s. 193). Bu işlemler yapılırken amaç hedef bir pazar payına 
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ulaşmaktır.  Eğer hedef maliyet öngörülen üretim maliyetinin altında ise firma rekabet için 

tasarlanmış bir dönem süresince birim maliyetlerini düşürmeye çalışmak zorundadır.  

 Hedef Maliyet = Satış Fiyatı (hedef pazar payına yönelik) – İstenen Kar 

 Hedef maliyet rekabetin yoğun yaşandığı dünya piyasasında kabul edilebilir bir fiyat 

sunabilmek için maliyet unsurunun en düşük seviyede tutulması gerektiğini hatta kar 

unsurunu bile özgürce belirleyemeyeceğimiz gerçeğini dile getirmiştir. Kısacası istediğimiz 

pazar payına ulaşabilmek için uygun gördüğümüz fiyat seviyesinin yanı sıra pazarın 

belirlediği maliyetleri de planlayarak düşürmek zorunda olduğumuzu belirtmiştir (Köse, 2002, 

s. 86-87).  

Hedef maliyetleme anlayışında, piyasada satış fiyatları artık veri olarak kabul 

edilmekte ve istenilen kar rakamının elde edilebilmesi için maliyetlerin kar rakamını 

sağlayacak seviyeye düşürülmesi gerekmektedir. Bu durum ise maliyetlerin üzerinde 

yoğunlaşarak onların yönetilmesi anlayışını getirmiştir. Bu durumu mümkün kılabilmek için 

katma değer sağlamayan faaliyetlerin azaltılması, hammaddelerin daha verimli kullanılması 

(israfın engellenmesi), işçilerin daha etkin ve verimli çalıştırılması gibi hususlar üzerinde 

yoğunlaşmayı gerektirmektedir. Bu yoğunlaşma maliyet kontrolü ve azaltımına katkı yapar ve 

maliyetlerin planlanarak yönetimi anlayışını ortaya çıkarır.      

Bir mamulün üretim programına alınıp alınmaması konusunda karar alınırken, 

pazarlama yönetiminin belirleyeceğe hedef fiyatı ile üretimin sağlayabileceği en düşük 

maliyet arasındaki olumlu farkın işletmeye tatmin edici bir kar bırakıp bırakmadığı kararı 

etkileyen başlıca etken olur ( Bursal ve Ercan, 1994, s.491). 

 Hedef maliyetin tarihsel gelişimine baktığımızda ilk ortaya çıkış noktası 1930’lu 

yıllarda Amerikan Ford Motor ve İngiliz Marks-Spencer şirketleri tarafından öne atılmıştır. 

(Bayazıtlı & Koçsoy, 2009, s. 59) Japon firmalarının Pazar paylarını artırmak istemeleri 

nedeniyle 1960’lı yıllara gelindiğinde tarihte sistematik olarak ilk, otomobil ve elektronik 

sanayinde kullanılmıştır. Toyota firması yeni ürünleri için hedef maliyet sistemini 

uygulamaya koymuş ve kültürlerinin de bu sisteme yakın olması hasebiyle hızlı bir ivme 

yakalayarak hedef maliyetin en iyi uygulandığı ülke olmuştur. (Yüzbaşıoğlu, 2004, s. 78). 

1995-96 yılları arasında FORTUNE 500’de yapılan bir çalışmada hedef maliyetleme 

sisteminin Amerikan ve Alman şirketlerinde başarılı sonuçlar elde edilmediği gözler önüne 

serilmiştir. (Kaya, 2010, s. 315). Buradan da anlıyoruz ki kullanılan sistemlerde insan faktörü 

önemli bir unsurdur ve kullanılan ülkelerin kültürel yapıları, hedeflenen planlarda farklı 
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sonuçlara ulaşmamıza sebep olabilir. Ülkemizde ise henüz çok yeni olan hedef maliyet sitemi 

1990’lardaki akademik çalışmalar ile tanınmaya başlamıştır (Bayazıtlı & Koçsoy, 2009, s. 59) 

 Hedef maliyetleme sisteminin en etkin yönlerinden bir tanesi de ürün pazara 

çıkmadan, daha tasarım aşamasındayken maliyetin tespit edilebilmesidir. Ürünler fiyat-

performans açısından değerlendirildiğinde ya aynı maliyete daha iyi daha dayanıklı ve 

kullanışlı ürünler üretilmeli ya da standart kalitede en uygun maliyet hedeflenmelidir. 

(Köroğlu, Dendeş, & Erincik Dendeş, 2019, s. 303). Tüm bunların yanında üretilen 

mamullerin pazarın istek ve ihtiyaçlarına uygun olması ve üretimde daha kısa akış sürelerinin 

oluşturulması da önemlidir. (Ceran, 2002, s. 93). 

 Hedef maliyetleme, teknolojinin hızlı gelişimiyle daha fazla önem kazanmıştır. 

Müşteri ihtiyaçlarının yoğun şekilde değişimi ve buna bağlı olarak yaşanan kısa mamul 

ömürleri, “pazarın, fiyatı belirlemede öncü olduğu noktası da göz önüne alındığında” 

maliyetlerin belirlenmesi ciddi önem kazanmaktadır. (Öndeş, Ardıç, Öztürk, & Kayacan, 

2010, s. 249). Tüm bu maliyet unsurları işletmelerin genel stratejilerinin belirlenmesi için 

yönetim muhasebesinde, verileri önceden belirleyebilmesi açısından önem kazanmaktadır. 

Unutulmamalıdır ki işletmelerin muhasebe departmanı yöneticilere sadece veri sağlamaz daha 

önemlisi karar verme ve strateji geliştirmeleri için yönlendirme ve görüş edindirme 

özelliklerini de üstlenmiştir. (Saygılı, 2008, s. 180). İşletmenin iç faktörleriyle çevresel 

unsurları birlikte değerlendirebilmek için de önem arz etmektedir. Böylece üretimdeki 

maliyetlerin düşürülebilmesi ve mamulün revizesinden kaynaklı zaman kayıplarının da önüne 

geçilmesinde kilit rol kazanmaktadır. Pazarı önceden değerlendirebilmek ve pazardaki 

yaşanacak kar kayıplarının asgari düzeye çekilmesi amaçlanmıştır. Böylece işletme rekabet 

avantajını da elde edecek ve kendisine en uygun stratejiyi belirleyecektir (Topçu, 2013, s. 15).  

Üretim tamamlanmadan önce maliyetlerin belirlenmesi, istenen başarıya ulaşılmasında 

kilit rol oynayabilir. Mesela Mercedes-Benz’in 1990’lı yıllarda ürettiği S sınıfı 

otomobillerinde tüketicilere beklediği fiyatı sağlayamadığından ciddi ölçüde hedeflerinden 

sapma gerçekleşmiştir. Aynı şekilde Ford markasının Thunderbird modelinde de maliyetin 

önceden tespit edilememesi şirketi 300 milyon dolarlık zarara uğratmıştır. Volkswagen 

markasının Beetle modelinde Pazar talebini hızlı bir şekilde karşılayamaması da yine aynı 

talihsiz sonuçlarla karşılaşmasına engel olamamıştır (Aksoylu & Dursun, 2001, s. 358-359) . 

Hedef maliyet yaklaşımının uygulanabilmesi için işletmeler, faaliyetler düzeyinde 

maliyetler ve performansa yönelik daha detaylı ölçümleme sistemleri geliştirmek 
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isteyebilirler. Bu tür sistemler hedef maliyet yaklaşımının amaçlarını karşılayabilecek 

uygulamaların tespit edilmesinde yardımcı olacaktır.  

 2.1. Hedef Maliyetlemenin Temel İlkeleri ve Sistemin Özellikleri 

 Sistemler kurulurken dayanıklı ve güçlü bir yapı elde edebilmek isteniyorsa öncelikle 

bu sistem sağlam temeller üzerine kurulmalıdır. Hedef maliyette ise bu temel ayaklar bazı 

kavramların kapsamlı olarak tespit edilmesine bağlanmıştır. Sırasıyla inceleyecek olursak: 

 Fiyata göre maliyetlerin belirlenmesi 

 Tüketicilerin talep ve ihtiyaçlarının belirlenmesi 

 Ürünün en ergonomik tasarımının belirlenmesi 

 Pazarda ve tedarikçilerde en çok katılımın belirlenmesi 

 Mamulün yaşam süreci içerisinde sürekli ve en uygun maliyetlerin belirlenmesi 

 Değer zinciri “Değer Mühendisliği (Value Engineering)” ile sürekli iyileşmenin 

belirlenmesi, şeklinde sıralanabilir. (Aksoylu & Dursun, 2001, s. 363) 

 Oluşturulan sistemin kendi içerisinde barındırmak zorunda olduğu bazı özellikleri ise 

şöyle sıralayabiliriz: 

 Hedef maliyetleme sisteminde ürünlerin maliyeti üretim sonlandıktan sonra değil ürün 

planlama ve tasarım aşamasındayken belirlenmelidir. 

 Hedef maliyetleme sistemi maliyetlerin kontrol edilmesi maksadıyla değil rekabetin 

yoğun olduğu pazarda maliyetlerin planlanan düzeyde olmasını sağlamak içindir. 

 Hedef maliyetleme sistemi genelde montaj hattının kullanıldığı alanlarda daha 

kullanışlı olduğu ileri sürülse de, üretimin tasarım aşamasında değer mühendisliği 

araçlarıyla kullanılmasıyla bütün sektörlerde başarıyla kullanılabilmektedir. (Kutay & 

Akkaya, 2000, s. 10-11)  
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2.2. Hedef Maliyetlemede Maliyet Oluşturma Süreçleri 

 Hedef maliyet yaklaşımında maliyetlerin yönetilmesi suretiyle ortaya konmasını bir süreç 

halinde aşağıdaki şekil yardımıyla açıklayabiliriz. 

 

Şekil:1. Hedef maliyet oluşturma süreci 

2.3. Hedef Maliyetleme Sisteminin Başarı Koşulları 

 Hedef maliyetleme sisteminin kurulması hedefe ulaşmak için yeterli değildir. Sistemin 

tam anlamıyla başarılı sayılabilmesi maksadıyla belirli şartların da yerine getirilmesi 

gerekmektedir. Bu şartları maddeler halinde şöyle açıklayabiliriz.  

 Tedarikçilerin üretim aşamasında değerlendirilmesi: İşletmeler üretime başlamadan 

önce hangi tedarikçisinden hangi parçayı alacağını ayrıntılı bir şekilde tüm tedarik 

unsurlarıyla görüşerek tespit etmelidir (Bozdemir & Orhan, 2011, s. 167). Örnek 

olarak Japon otomobil üreticileri ilk olarak kendi ülkelerinden hammadde almanın 

daha avantajlı olacağını düşünmüşlerdir. Honda, Toyota ve Nissan gibi ürettikleri 

otomobillerin ilk üretim aşamalarında hammaddelerini %65 oranında Japonya’daki 

tedarikçilerinden yaparken günümüze yaklaştıkça bu oran %10-15’lere kadar 

düşmüştür. Vazgeçtikleri bu alım noktalarını ise üretimini yaptıkları ülkelerdeki 

tedarikçilere yönlendirmişlerdir (Altınbay, 2006, s. 146). 
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 Eş zamanlı tasarım sürecinin uygulanması: Üretim yapmakta olan işletmeler üretim 

süreçlerini en asgari düzeye çekmeyi amaç edinmektedirler. Üretimi planlarken 

bütünü oluşturan tüm parçaların aynı anda tasarlanması zamandan fevkalade tasarruf 

yapılmasına imkân vermektedir. 

  Üretimin mümkün olduğunca basit hale getirilmesi: Hedef maliyet sisteminde karışık 

hale gelmiş üretimi en basit hale getirerek hem bütün üreticilere anlaşılır hale 

getirilmiş olacak hem de müşteri beklentileri değiştiğinde yani sistem revize edilmesi 

gerektiğinde kolayca üretim yeniden şekillendirilebilecektir. 

 İyi bir ekip ve doğru bir örgüt kültürünün oluşturulması: İşletmelerin sürekli değişime 

açık olması gerekmektedir ki; pazarın istek ve ihtiyaçlarına anında cevap verilebilsin. 

Bu duruma uygun örgüt kültürü oluşturulmadan planlanan bütün değişiklik taleplerine 

sistemden olumlu bir dönüş alınamayabilir. Çünkü insan faktörü, bilmediği her şeye 

karşı yani değişime ve belirsizliğe uygun bir zemin oluşturulmazsa, değişime karşı 

sağlam bir dirençle karşı karşıya kalınması riski yüksektir (Bozdemir & Orhan, 2011, 

s. 167-168). 

 Toyota firması, kültüründeki olumlu birçok faktörden etkilenerek önceden yapmış 

olduğu hataları belirleyip yeniden aynı hataların yapılmasının önüne geçmeyi planlayan bir 

sistem oluşturmuştur. Böylece rakiplerine karşı daha kısa sürede kendini yenileyip rekabeti 

önde bitirebilmektedir. Japon kültürünün hedef maliyete uygun olması, sistemin ülkede 

başarılı olmasındaki en önemli faktörlerden biridir (Altınbay, 2006, s. 146-147).  Bütün şartlar 

alt alta sıralandığında hedef maliyet sistemi olumlu birçok duruma ev sahipliği yapabilecektir. 

Örneğin şirket çalışanlarının aynı amaca –maliyet düşürme- odaklanması esnasında sinerji 

oluşmasına sebep olabilir. Yine aynı şekilde birimler istenilen maliyete ulaşabilirse, şirket 

çalışanlarının motivasyonu olumlu yönde etkilenecektir. Ayrıca müşterinin sistem içerisinde 

aktif olarak yer aldığı için –fiyatın ve ihtiyaçların belirlenmesinde- hem müşteriler istedikleri 

ürünü uygun fiyata alabilecekler hem de işletme gereksiz maliyetlere katlanmadan hedeflediği 

satış rakamlarına ulaşabilecektir.  

Yukarıda belirtilen tüm bu olumlu unsurların yanında eğer belirlenen hedef, ulaşılması zor bir 

durum olması halinde çalışanların motivasyonunu olumsuz yönde etkileyecektir. Hatta 

müşteri isteklerine uygun fiyat-maliyet unsurunu göz önüne aldıklarında, ürünün tasarımını 

kısıtlayıcı bir pozisyona yönlendirebilir. Bunlara ek olarak istenilen maliyete ulaşılmak için 

yapılan çalışmalar esnasında kaybedilen zaman nedeniyle ürünün pazara girmesi gecikebilir 

(Kaya, 2010, s. 326-327). 
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2.4. Hedef Maliyetleme İle Geleneksel Maliyetleme Yaklaşımlarının Karşılaştırılması 

 Geleneksel maliyetleme yaklaşımı maliyetlerin yönetimi anlayışından ziyade 

maliyetlerin bir şekilde hesaplanması anlayışını benimsemiştir. Her iki yaklaşım arasındaki 

temel farklılıklar aşağıdaki tabloda ifade edilmiştir. 

Tablo 1: Hedef Maliyet ve Geleneksel (Maliyet Artı) yaklaşımlarının karşılaştırılması 

Maliyet Artı Hedef Maliyet 

Pazar faktörleri maliyet planlamasının bir parçası 

değildir. 

Rekabete dayalı Pazar faktörleri, maliyet planlamasını 

yönlendirir 

Maliyetler fiyatı belirler Fiyatlar maliyeti belirler 

Maliyeti düşürmenin odağı kayıplar ve verimsizliktir Maliyet düşürme için anahtar, tasarımdır 

Maliyeti düşürmeyi yönlendiren müşteriler değildir Müşteri verileri maliyet düşürmede rehberdir 

Maliyet muhasebesi maliyet düşürmede sorumludur Çok fonksiyonlu katılımı olan gruplar maliyet 

düşürmede sorumludur 

Satıcılar ile mamul tasarımından sonra ilgilenilir Satıcılar ile tasarım öncesinde ilgilenilir 

Müşterilerce ödenen fiyatın en aza indirilmesi 

hedeflenir 

Müşterilerin sahiplik maliyetlerinin toplamının 

düşürülmesi hedeflenir 

Maliyet planlamasında değerler zinciri ile çok az 

ilgilenilir ya da göz ardı edilir 

Maliyet planlamasında değerler zinciri ön planda 

tutulur. 

 

Geleneksel yaklaşım kapalı sistem yaklaşımını temsil etmektedir. Organizasyon ile 

etkileşim içinde bulunduğu çevre göz ardı edilir. Sistem davranışını açıklamak için sınırlı 

sayıda değişkeni dikkate alır, düzeltici tedbirleri fiili sonuçlardan sonra devreye sokmakta ve 

sadece belirlenmiş standartlara uyum sağlamaya çaba göstermektedir. 

Hedef Maliyet yaklaşımı ise; bir açık sistem yaklaşımını temsil etmektedir. Bir 

işletmenin içinde bulunduğu çevreye uyumunun önemini ön planda tutmakta, sistem 

yaklaşımının açıklanmasında daha karmaşık bir etkileşim ağını dikkate almakta, fiili sonuçlar 

öncesinde hataları önlemeye yönelik çabaları devreye sokmakta ve zaman içinde devamlı 

daha iyi standartlara ulaşmayı hedeflemektedir. 
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ÖZET 

             Duygu, düşünce ve hayallerin insanda estetik haz uyandıracak biçimde aktarılma 

sanatı olan edebiyat ait olduğu halktan ayrı düşünülemez. Roman, hikâye gibi birçok edebi 

eser halka, kültüre, halk bilimine, halk edebiyatına ait unsurlara yer verebilmektedir.  

Zamanla unutulmaya yüz tutan,  halka ait bu unsurlar halkın sözcüsü durumunda olan 

sanatçılar tarafından edebi eserlerde kullanılır. Edebi eserler vasıtası ile de kuşaktan kuşağa 

aktarılarak kaybolması önlenir. Bu doğrultuda bu araştırmanın amacı Safiye Erol’un 

Ciğerdelen romanındaki halk edebiyatı unsurlarını belirmektedir. Bu amacı gerçekleştirmek 

için doküman analizi yöntemi kullanılarak Ciğerdelen romanındaki halk edebiyatı unsurları 

tek tek fişleme tekniği ile kayıt altına alınmış, ardından tespit edilen halk edebiyatı ile ilgili 

unsurlar anonim halk edebiyatı, (türkü, tekerleme, masal, efsane, destan, halk hikâyesi) 

kalıplaşmış ifadeler, (atasözleri, deyimler, dua, beddua, dilek, ölçülü söz, yemin, lakap)  tekke 

tasavvuf edebiyatı ve âşık edebiyatı başlıkları altında sınıflandırılmıştır. Çalışmadan hareketle 

tespit edilen halk edebiyatı unsurlarına ilişkin olarak hem örneklerin hem de bizzat ilgili halk 

edebiyatı terimlerinin kullanıldığı sonucuna ulaşılmıştır. (Örneğin türkü kelimesi hem bizzat 

kullanılmış hem de eserde birçok türkü örneğine yer verilmiştir.) Elde edilen verilerden 

hareketle ilgili eserin zengin bir halk edebiyatı kültürüne sahip olduğu ifade edilebilir. 

Çalışmanın son bölümünde eserdeki halk edebiyatı unsurlarından hareketle çeşitli 

değerlendirmeler yapılmış ve önerilerde bulunulmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Halk Edebiyatı, Safiye Erol, Ciğerdelen 

 

GİRİŞ 

Edebiyat, gönülden kopan duyguları aynı güzellikle başkalarına duyurabilmektir. Halk 

edebiyatı ise genellikle ilk söyleyicilerini tespit edemediğimiz anonim veya ferdi eserlerin 

meydan getirdiği edebi ekoldür(Güzel-Torun,2014:121). Kendi içinde anonim, âşık, tekke-

tasavvuf edebiyatı olarak üç grupta incelenir. 

 Halka ait her türlü özellik edebiyata da sirayet eder. Halktan kişi veya kişiler yaşadığı 

acıyı, derdi, kederi, sevinci, mutluluğu, olaylar karşısındaki tepkisini kendince ifade eder. Bu 

ifade etme şekli kimi zaman şiirle,  kimi zaman atasözü ve deyimle, kimi zaman da masal, 

efsane gibi unsurlarla olur. Bu unsurlar zamanla kaybolabilir, unutulabilir.  İşte; halkın bir 

nevi sözcüsü durumunda olan sanatçılar, ister istemez eserlerinde bu unsurlara yer verir. Ve 

onların unutulmasını engelleyip gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlar. Bu sanatçılardan biri 

de cumhuriyet dönemi yazarlarından olan Safiye Erol’dur.  
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 1902-1964 yılları arasında yaşayan sanatçı,  lise ve üniversite eğitimini Almanya’da 

görmüş; yurda döndükten sonra çeşitli dergi ve gazetelerde yazılar 

yazmıştır(http://safiyeerol.org/hayati/62-hayati/93-safiye-erol.htmle.t.:20.11.2019).Eserlerinin 

konusu genellikle aşk, tasavvuf, kadın problemleri ve kadının çevre ile ilişkisidir. Yazar bu 

konuları kaleme alırken satır aralarına halk edebiyatına dair örnekleri yerleştirmekten de geri 

durmamıştır. Araştırmaya konu olan ve Safiye Erol’un en bilinen, tanınmasını sağlayan 

Ciğerdelen romanı da bu örneklerin çokça bulunduğu bir eserdir. Eserde aktüel zaman olan 

1940’lı yıllarda mimar Turhan ve öğretmen Cangüzel’in aşkı verilirken alt hikâyelerde 

Osmanlı döneminin 17.  yüzyılına gidilir, sınır boyunda yaşayan serhatlerden ve onların 

hayatından bahsedilir. Vatan sevgisi, kültür, aşk, doğu-batı sentezi, tarih bilinci gibi 

niteliklerin bulunduğu eseri okurken; halk edebiyatından tasavvufa, mitolojiden felsefeye 

kadar oldukça zengin bir içerikle karşılaşmak mümkündür. Eserde tespit edilen halk 

edebiyatına ait örnekler sayfa numaraları da dikkate alınarak gösterilmiştir. 

BULGULAR 

1.1. ANONİM HALK EDEBİYATI 

1.1.1.Türkü 

 Pertev Naili Boratav türküyü şu şekilde tanımlamıştır: “Düzenleyicisi bilinmeyen, 

halkın sözlü geleneğinde oluşup gelişen, çağdan çağa ve yerden yere içeriğinde olsun, 

biçiminde olsun değişikliklere (zenginleşmelere, bozulmalara, kırpılmalara) uğrayabilen, her 

zaman bir ezgiye koşulmuş olarak söylenen şiirler”(Boratav,1992:163). 

Safiye Erol’un Ciğerdelen romanında türkü söylemek, türkü okumak, türkü tutturmak, 

halk türküsü ve türkü gibi ifadelere sıkça yer verilmiştir: Halk türküsünün dediği gibi: “Senin 

hatırın için herkese paşam dedim.” (s.30) vb. 

 

 

 

 

 

 

Safiye Erol’un Ciğerdelen romanında türkü örneklerine de rastlanmaktadır:  

 

                            Kuru karanfildir bizim yükümüz 

                            Değme bezirgânda yoktur dengimiz 

                            Engeller ölse de kalsak ikimiz 

                            Senin gemin geçti derler Murat Reis 

                           Aldı deryayı dolandı sılayı kaptan reis 

 

                            Murat Reis’in gemisi çamdır dayanmaz 

                            Tayfaları gaflet almış billah uyanmaz 

                            Venedik kâfirine kalbim inanmaz 

                            Senin gemin geçti derler Murat Reis 

                           Aldı deryayı dolandı sılayı kaptan reis  (s. 90). 
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1.1.2.  Tekerleme 

“Tekerlemeler; masal, hikâye, bilmece ve halk tiyatrosu gibi bazı türler içinde veya 

müstakil olarak ortaya çıkan mahsullerdir. Masalcı, meddah, karagözcü, hoş-sohbet insan vb. 

maksatlarını anlatmaya başlarken dinleyicilerle seyirci topluluğunun dikkatlerini bir noktada 

birleştirmek ihtiyacını duyarlar. İşte bu tiyatrodaki gonga benzer ihtiyaçtan doğan tekerleme 

“yuvarlak bir şeyi hareket ettirip yürütmek” manasındaki maddi karşılığı ile de uygunluk 

göstermektedir” (Elçin,2004: 589).  

Romanda tekerleme örneklerine yer verilmiş, iki yerde ise tekerleme ifadesi 

kullanılmıştır. 

Az gittim, uz gittim; dere tepe düz gittim, döndüm baktım ççuvaldız boyu yol gitmişim! 

Sahi mi (s.44)? 

 

Adviye Molla’dan utanır, toparlanmak için dişini sıkar, söz söylemeye cesaret edemez, 

sonunda her zaman diline dolandığı bir tekerleme ile lafı bağlardı (s.125). 

 

1.1.3.  Masal 

“Kahramanlarından bazıları hayvanlar ve tabiatüstü varlıklar olan, olayları masal 

ülkesinde cereyan eden, hayal mahsulü olduğu halde dinleyicileri inandırabilen bir sözlü 

anlatım türüdür” (Sakaoğlu-Alptekin2005: 38). 

İncelenen eserde masal, masal anlatmak, masal söylemek, masal dinlemek ifadelerinin 

yanı sıra masal örneklerine de yer verilmiş bilhassa “Yedi Peçeli” masalı eserin içine 

yayılarak başkahramanlardan olan Zühre kendi hayatını bu masalla özdeşleştirmiştir. Ayrıca 

cümle içinde kullanılan “Ağlayan nar ve gülen ayva” ifadesi ile de bu masala gönderme 

yapılmaktadır. Masallar genellikle konağın emektarı olan Adviye Molla tarafından 

anlatılmaktadır. 

Adviye Molla; Zeynep’in yataklığı önüne şiltesini sermiş, başına tartmasını sarmış, 

duasını okumuş, yastık niyazını etmiş ve genç kıza her gecedeki gibi masal söylemeye 

başlamıştı (s. 77). 

 

Romanın bölümlerinden biri olan, Zühre ile Sinan’ın aşkının anlatıldığı ve yer yer atıf 

yapılan  “Yedi Peçeli” masalının başlangıcı aşağıda verildiği şekildedir. 

 

Şahin Konak’ta Adviye Molla, Hafız Nuri’nin beş yaşındaki kızı Zühre’yi bir kış gecesi 

koynuna almış masal söyleyerek uyutuyordu: 

- Sultan Hanım altıntopla oynarken elinden kaçırmış. Top, billur sarayın penceresinden 

uçmuş. Karşıda bir çeşme varmış. Bir kocakarı yumurta kabuğundan testisine su 

dolduruyormuş. Top gitmiş testiyi kırmış. Kocakarı başını kaldırmış, demiş ki: “Sana 

ne diyeyim, ananın, babanın bir tanesisin, ne beddua edeyim? Dilerim Hak’tan Yedi 

Peçeli’nin hışmına uğra..  (s. 120)” 
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1.1.4.  Efsane 

 Şükrü Elçin (2004:314) efsaneyi; “İnsanoğlunun tarih sahnesinde görüldüğü ilk 

devirlerden itibaren ayrı coğrafya, muhit veya kavimler arasında doğup gelişen; zamanla 

inanç, adet, anane ve merasimlerin teşekkülünde az çok rolü olan bir çeşit masaldır.” şeklinde 

tanımlar ve sözlü gelenekte yaşayan bu anonim masallara dilimizde Arapça : Esatir; Farsça: 

Fesane, Efsane; Yunanca : Mitos, Mit kelimelerinin ad olarak verildiğini belirtir. 

Romanın çeşitli yerlerinde efsane ifadesi kullanılmıştır. Eserin birkaç yerinde ise yeşil 

bir kandilden bahsedilip bunun bir efsanesi olduğu söylense de kandilin efsanesinden 

bahsedilmemiştir. 

  Şaka olsun diye ona Hersekoğlu’nun yeşil kandili efsanesini duyup 

duymadığını sordum (s.41). 

Kitabın bölümlerinden biri olan ve Silahtar tarihinden alınan “Ciğerdelen Efsanesi” 

kısmında Türklerin sınır boyunda bu kale için yaptıkları şanlı mücadeleler ve bu sınır 

kalesinin Türkler için öneminden bahsedilmektedir. Canzi Turhan’a bu efsaneden bahsederek 

bazı dersler vermek ister. 

 Ciğerdelen efsanesini okudum…  Ben artık bu dünyadan göçmüştüm. Yeryüzünde yaslı 

efsanemin teranesinden başka namım, nişanım kalmamıştı(s.220). 

 

1.1.5.Destan 

Destan bir boy, ulus veya millet hayatında tam estetik hüviyet kazanmamış eser 

sayılan efsanelerden sonra nazım şeklinde ortaya çıkan en eski halk edebiyatı mahsullerinden 

biridir (Elçin,2004:72). 

Eserde; destan, destan okumak ifadeleri birkaç yerde kullanılmıştır. Bunu dışında 

kitabın son sayfalarında “Odisse”, “Truva”, “Argos” gibi isimler verilerek göndermeler 

yapılmıştır. 

 Tepemde dönüp dolanıyorlar, yumuşak kanatlarla sürünüp geçiyorlar, her biri kendi 

dilinden bir destan okuyor (s.12). 

Biz “Odisse” olduk, ottan, ocaktan karıdan kızandan geçtik. Siz Argos’ta sürülerinizi 

otlatıp buğdayınızı ekerken bizim on sene Truva önünde, on sene de açık denizlerde işimiz 

neydi? Yirmi yıllık mihnetimizi süzdük, süzdük; size ölmez bir destan çıkardık (s.259). 

 

1.1.6.Halk Hikâyesi 

Türk halk hikâyeleri, zaman seyri ve coğrafya-mekân içinde efsane, masal, menkıbe, 

destan vb. mahsullerle beslenerek dini, tarihi, içtimai, hadiselerin potasında iç bünyelerindeki 

bağlarını muhafaza ederek milletimizin roman ihtiyacını karşılayan eserlerdir (Elçin, 2004: 

444).  

Ciğerdelen’de halk hikâyesi unsuru olarak yer yer “Kerem ile Aslı” hikâyesinden 

parçalar verilmekte eserin başkahramanı olan Turhan kimi zaman kendini Kerem ile 
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özdeşleştirmektedir. Turhan, özellikle hasta olduğu zaman Âşık Kerem Divanını sık sık 

okumakta ve kendini Kerem’ e benzetmektedir. 

 Bir defa: Kerem’le Aslı aynı sihirli elmanın tesiriyle dünyaya geliyorlar, yani işin 

başlangıcında bir sır, bir tabiat üstünlüğü var (s.53). 

Hiçbir garplı Kerem’in ardından gidemezdi, ben Türk olduğum için gidebildim. Son menzile 

ulaştım, gemimi yokluğun sınırından geçirdim(s.247). 

 

1.2. KALIPLAŞMIŞ İFADELER 

1.2.1.Atasözü 

Şükrü Elçin atasözünü “ İlk söyleyicilerini tespit edemediğimiz, hayat prensibi olacak 

fikir ve düşünceleri;  din, ahlak, hukuk, iktisat, terbiye, gelenek- görenek ile tabiat 

hadiselerinden, teknikten vb. çıkacak kaideleri müşahhastan mücerrede giden bir yolla bazen 

bir fıkra kılığında söz ve yazı ile nesilden nesile intikal ettiren hikmetli cümlelerdir.” şeklinde 

tanımlar (Elçin, 2004: 625).  

Romanda atasözlerinin yerinde kullanıldığı görülmüş, tespit edilen atasözleri aşağıda 

belirtilmiştir. 

Bizde bir atalar sözü vardır. “Yabanın şahininden yerlinin yapalağı yektir.” derler 

(s. 89).. 

Veli Koca divan borusu çaldırıp kapı halkını iç avluya toplayarak oğlana dört başı 

mamur bir meydan dayağı çekti. Yaşarsa el övünsün, ölürse yer övünsün (s. 105)! 

1.2.2.Deyim 

Deyimler, asıl anlamlarından uzaklaşarak yeni kavramlar meydana getiren kalıplaşmış 

sözlerdir. İki veya daha çok kelimeden kurulu bir çeşit dil ifadesi olan bu sözler, duygu ve 

düşüncelerimizi, dikkat çekecek biçimde anlatan isim, sıfat, zarf, basit ve birleşik fiil 

görünüşlü gramer unsurlarıdır (Elçin, 2004: 642). 

Safiye Erol eserde deyimleri sıkça kullanmış böylelikle anlatımını daha da 

zenginleştirmiştir.  

Fakat cariyelerden hiçbiri kelleyi pazara sürmek istemediğinden, keyfiyet sır kaldı(s. 

148). 

Sinan Ağa’ya gelince öyle bir huysuz, öyle bir geçimsiz olmuştu ki kapı halkı yaka 

silkiyordu (s. 172). 

1.2.3.Dua 

Dua, insanın kendisi ile içinde yaşadığı cemiyetin maddi refah ve manevi saadetinde 

yardım ve merhametini istemek üzere Tanrı’ya yaptığı bir hitap, bir sesleniştir. Bu niteliği ile 

ferdi karakter taşıyan ve sessizce edilen dua; Müslümanlar arasında ve Türklerde camilerdeki 

ibadetlerde, mevlitlerde, harbe girildiği sırada vb. dini ve milli heyecana kapılan insanlar 

tarafından hoca ile birlikte, yüksek sesle de bir ağızdan tekrarlanır (Elçin, 2004: 662). 

Elçin’in de tanımında yer verdiği gibi kimi zaman ibadet esnasında kimi zaman harbe 

girilince ferdi veya birlikte Allah’ a yakarış bildiren çoğu kalıplaşmış ifadelerden oluşan 
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dualara bu romanda sıkça yer verilmiştir. Manevi havanın da yoğun şekilde hissedildiği 

eserde yer alan dualar aşağıda belirtilmiştir. Dikkat edildiği zaman duaların bilhassa savaş 

dolayısıyla askerler ve cenk edenler için Allah’tan korunması ve zaferle dönülmesi amacıyla 

yapıldığın görülecektir. Dua sözlerinin yanı sıra eserde “dua etmek” ifadesi de kullanılmıştır. 

Müneccimlerin hesapladığı uğurlu saatte “Tanrı koruya” duası edilip koç kurbanlara 

bıçaklar salınarak Şahin konak Malikânesine temel atıldı (s.59). 

Zühre, gözünden taşan yaşların akmasını önlemek için başını yastıktan geriye 

sarkıtıyor dua ediyordu : “Ağlatma beni ulu Tanrım! Buna dayan ver, bana derman ver! Ben 

böyle zari zari kendimi yedikçe Sinan ağama ahım tutmasın. Ağamı koru ya Rabbi, ettiklerini 

ona günah yazma. Evladımı koru, beni de koru, ermişler hürmetine. (s.163)” 

 

1.2.4.Dilekler 

 Dilek, bir kimsenin dilediği şey, istek, talep, temenni, rica, murat anlamına 

gelmektedir. 

Romanın çeşitli yerlerinde dilek cümlelerine yer verilmiştir bunlar aşağıdaki 

şekildedir: 

Yolunuz uğurlu olsun, necabetli sınırdaşım (s. 80). 

 

Gel oğlum, gel!..Gel Sinan’ım ölüyorum, benden helallik dile gel oğlum, sana vebal 

kalmasın (s.130). 

 

 

1.2.5.  Beddualar ( Kargışlar)  

Duanın aksi ve zıddı olan lanet, inkisar, bela ve gazap ifade eden menfi sözlerdir. 

Farsça “bed” ve Arapça  “dua” kelimelerinin birleşmesinden yapılan bu tabiri en eski Türk 

kaynaklarından 19’uncu asra kadarki kültür eserlerimiz ve sözlüklerimiz çok yaygın “Kargış” 

ve “İlenç” kelimeleriyle karşılamışlardır (Elçin,2004: 662).  

İncelediğimiz bu eserde beddua cümlelerinin yanı sıra beddua etmek, lanet okumak 

gibi ifadeler de kullanılmıştır. Bununla alakalı örnekler aşağıda verilmiştir: 

Kocakarı başını kaldırmış, demiş ki: “Sana ne diyeyim, ananın, babanın bir tanesisin, 

ne beddua edeyim? Dilerim Hak’tan Yedi Peçeli’nin hışmına uğra..  (s. 120)” 

 

Serhat derdi yüzünden el birliği yapmak zorundayız. Ama… Şeytan görsün yüzünü 

(s.171). 

 

 

1.2.6.Ölçülü Sözler 

Olaya, yere, zamana, kişilere göre söylenen ve atasözü değeri taşıyan bu sözler aynı zamanda 

nasihat özelliği de taşımaktadır. Çünkü genellikle olup bitmiş bir olay,  bir durum gibi 
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sebeplerle söylenmiş olan ölçülü sözler daha sonrası için de ders alınması maksadıyla 

kullanılmıştır(Cabur 2006:169). 

 

Öyle bile olsa ecel değirmeni kimi öğütmez ki (s.65)… 

 

O bir erkekti, benim gibi tepeden tırnağa sevdaya vurgun olamazdı; zira dünya umuru 

erkelerin eline verilmiştir. Kadınlar elbette içeri içeri yaşarlar, erler dışarı dışarı(s.210). 

 

 

1.2.7.  Yemin 

Yemin, karşısındaki kişiyi inandırmak için Tanrı’yı ve kutsal değerleri şahit göstererek 

yapılan bir çeşit kalıplaşmış sözdür. Yeminler halk arasında kasem, and, şart vb. gibi isimlerle 

de adlandırılmıştır(Cabur 2006:171). 

 

Ciğerdelen romanında Kur’an, kılıç, ekmek, tuz ve  ced üzerine yapılan yeminleri 

görmekteyiz. Bir yerde ise yemin, “ant içmek” şeklinde karşımıza çıkmaktadır. 

 

Mustafa, yıkıl önümden! Git kızı getir, yoksa kılıcım hakkı için şu demde silahlanır, 

atlanır, Banu’yu yerinden koparır, sonra da kendime nikâhlarım (s.73). 

 

Beyleri, gök demirden üzerlerinde ayetler yazılı zırhlar, başlarına altın taslar 

giymişler. Hepsi de kılıca Kur’an’a, tuza, ekmeğe el vurarak ant içmişti: “Cümle kırılırız, 

Ciğerdelen’i vermeyiz!” (s. 100). 

 

1.2.8.  Lakaplar 

İnsanların yaşayışlarından, birtakım hareketlerinden, fiziksel özelliklerinden veyahut 

da herhangi bir nedenden dolayı verilen ve isimlerinin yanlarına eklenen tanıtıcı sözlerdir. 

Lakap takılması Türk kültüründe yaygın bir gelenek olup günümüzde de sıklıkla 

karşılaşılmaktadır(Cabur 2006: 178). 

Eserde kişilere takılan lakaplar sebebiyle birlikte verilmiştir. 

 Onların ham ipek misali sarı bıyıklarını, yaldızlı kumral kirpiklerini, yakışıklı 

cüsselerini öven civar köyler reayası, Turhan Bey hanedanına “Sarı Sipahiler” diye ad 

taktı(s.59). 

 Zühre’nin saçları vakitsiz ağarmış fakat kına tutmamıştı. Yarı ak yarı kızıl, parlak gümüş 

akçeye katılmış çil altın serpintisi gibi ışıldayan saçları ve yüzlerce kuşları yüzünden reaya 

milleti ona Kuşlu Nine adını taktı (s.201). 

 

1.3.  TEKKE – TASAVVUF EDEBİYATI 

Tekke edebiyatı geleneksel Türk halk edebiyatının önemli dallarından birisidir. Tekke 

edebiyatı şairleri günlük hayatlarını gelenekleri içerisinde sürdüren coşkulu ve güçlü halk 

şairleridirler. Bu şairler eserlerine dinî motifler katarak Allah ve insan sevgisini, coşkuyu ve 

birlik beraberliği ön planda tutmuşlardır. Bu edebiyata mensup olanların asıl amacı sanat 

yapmak değil, dinî ve tasavvufi düşünceyi yaymaktır. Şairler, mensup olduğu tarikatın 
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esaslarını yaymakta şiiri bir araç olarak kullanırlar. Bu edebiyatın konusu Allah aşkı ve 

Vahdet-i Vücut düşüncesidir.  

Eserde tekke edebiyatı unsuru olarak bu edebiyatın nazım biçimlerinden biri olan 

ilahiye sıkça rastlanmaktadır. İlahi okumak ifadesinin yanı sıra ilahi türünün en önemli 

temsilcisi olan Yunus Emre’nin hem adı geçmekte hem de onun şiirlerinden parçalara yer 

verilmektedir. Ayrıca  eserde Hz. Vahşi’nin hikâyesine ve Yedi Uyuyanlar’ın isimlerine de  

değinilmiştir. 

 O, Yunus Emre’den parçalar okurdu: “Bir kuş olup uçmak gerek/ Bir kenara geçmek 

gerek.” (s.22). 

Kitabenin altında Kehf pirlerinin adları yazılı: Yemliha, Misliha, Mekselina, Mernus, 

Debernuş, Sazenuş, Keşfetatayuş, Kıtmir.  Çocuklara Kehf hocaları menkıbesini anlattım, 

yanlarından ayrıldım (s.229). 

 

1.4.  ÂŞIK EDEBİYATI 

Âşıklık edebiyatı geleneği, yüzyılların deneyimlerinden süzülerek biçimlenmiş, belirli 

kuralları olan, şiirin kalcı ve etkileyici özelliğinden yararlanılarak kuşaktan kuşağa aktarılan 

değerler bütünüdür(Artun, 2014: 54). 

 

Âşık Edebiyatı âşık adı verilen şaireler tarafından oluşturulur. Âşıklar genellikle 

okuryazar değildir. Şiirlerini sazla çalıp söylerler. Eserlerini sözlü olarak ortaya koyarlar. 

Onlar aynı zamanda köy köy, kasaba kasaba dolaşıp halka şiirlerini okuyan insanlardır. 

Âşıklar köylerden, kasaba ve şehirlerden bir de asker ocaklarından yetişirler.  

Bu romanda âşık edebiyatı unsuru olarak âşıklığın en önemli geleneklerinden biri olan 

saz çalmak ifadesi kullanılmış, saz şairleri gibi ifadelere yer verilmiştir. 

Bu işler görüledursun, Hafız’la can beraber arkadaş olan Macar Feridun Bey evvela 

bağlama çalmaya, sonra da destan okumaya özenmişti (s. 96). 

Eskiden de zaman zaman içi içine sığmaz olur; curasına boynuna bağlayarak: 

“Engürüs ellerinin şehnamecisi yola revan oluyor.” diye haremde türlü şakalar eder, ayaküstü 

saz çalar, beyit söylerdi (s.131). 

 

SONUÇ 

Unutulmaya, kaybolmaya  yüz tutan birçok kültürel değer ve  halk edebiyatı unsuru 

sanatçılar tarafından edebi eserlerde kullanılarak  nesilden nesle aktarılmaktadır. Bu 

doğrultuda bu çalışmada Safiye Erol’un Ciğerdelen romanındaki halk edebiyatı unsurları 

tespit edilerek anonim halk edebiyatı, kalıplaşmış ifadeler, âşık edebiyatı ve tekke-tasavvuf 

edebiyatı  başlıklarında sınıflandırılmıştır. 

Eserde halk edebiyatının kollarından biri olan anonim halk edebiyatına ait türkü, 

tekerleme, masal, destan, efsane türlerinin hem örneklerine rastlanmış hem de  bu türler terim 

olarak kullanılmıştır. 
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 Kalıplaşmış ifadelerden olan atasözü, deyim, dua-beddua, dilek, ölçülü söz, yemin, 

lakap gibi türler eserde hem ismen geçmiş hem de pek çok örneğine yer verilmiştir. Eserin 

özellikle kalıplaşmış ifadeler açısından oldukça zengin olduğu görülmüştür. 

Âşık edebiyatı ile ilgili olarak ise romanda bilhassa âşıklık alameti olan saz çalmak 

ifadesi sıkça kullanılmış, saz şairleri ifadelerine yer verilmiştir. 

Tekke-tasavvuf edebiyatı başlığında bu kolun nazım biçimlerinden biri olan ilahi 

örneklerinin eserde yer bulduğu tespit edilmiş, ayrıca romanda Yunus Emre,  Hz. Vahşi, Yedi 

Uyuyanlar gibi  tasavvufi şahsiyetlere değinilmiştir.  

Elde edilen bulgulardan hareketle bu eserin halk kültürünü ve edebiyatını yansıttığı, 

dolayısıyla okunması yönünde tavsiye edilebileceği düşünülmektedir. 
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ADANA’NIN OSMANLI YARGISINA KATKISI: SİCİLL-İ AHVÂL 

DEFTERLERİNE GÖRE ADANA KADILARI VE MAHKEME GÖREVLİLERİ 

 

Ömer KORKMAZ 

Çukurova Üniversitesi 

 

Özet 

Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde yaşanan reformların etkisiyle sivil bürokrasi 

(kalemiye) güçlendirilmiş ve merkezi otoriteyi tahkim etmek için devlet bünyesinde şerʻiye, 

askeriye ve zaptiye dışındaki tüm personelin sicillerini kayıt altına almak maksadıyla 1879’da 

“Sicill-i Ahvâl Komisyonu” kurulmuş ve “Sicill-i Ahvâl Dairesi” oluşturulmuştur. II. 

Abdülhamid devrinde kurulan ve kendisine başlangıçta “Sicill-i Ahlâk Komisyonu” denilen 

bu komisyon marifetiyle Osmanlı devlet teşkilatında görev alan memurların biyografik 

bilgilerini ve meslekî gelişim durumunu konu alan defterlerin tutulmasına karar verilmiştir. 

Bu defterlere “Sicill-i Ahvâl Defterleri” denmekte olup ilgili defterler Osmanlı Devleti’nin 

son elli yılına ait çok değerli biyografik bilgiler ihtiva etmektedir. 

Sicill-i Ahvâl Defterlerinde biyografileri bulunan devlet görevlilerinin doğum yerleri, 

doğum tarihleri, baba adları, mensup oldukları aileleri, babalarının meslekleri, okudukları 

okullar, aldıkları diplomalar ve icazetler, bildikleri yabancı diller, eğitim durumları, hangi 

kitapları okudukları/okuttukları, memuriyete başlama yaşları, aldıkları maaşlar, görev 

yaptıkları yerler ve görevleriyle alakalı aldıkları ödül, nişan, terfi ile görevlerinden azil 

durumları gibi önemli veriler bulunmaktadır.  

Bu çalışmada, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire 

Başkanlığı’ndaki Sicill-i Ahvâl Defterleri katalogları taranacak ve Adana kadıları ve 

mahkeme görevlileri ile varsa Adana doğumlu olup başka yerde görevli olan kadılar tespit 

edilecektir. Daha sonra kadıların biyografik bilgileri, eğitim durumları, özlük hakları, 

bildikleri yabancı diller, varsa yazdıkları kitaplar vb. bilgiler bildiri çerçevesinde 

değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Adana, Adana Kadıları, Sicill-i Ahvâl, Mahkeme Görevlileri. 
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Giriş 

Adana, 1517 tarihinde Osmanlıların hâkimiyeti altına girdikten sonra günümüze kadar 

idarî olarak birçok değişikliğe uğramıştır. Osmanlı hâkimiyetinin ilk zamanlarında önce Şam 

sonra Halep Eyaletine bağlı bir sancak olarak konumlandırılarak Ramazanoğlu Beyliği 

yönetimi altında yurtluk-ocaklık statüsüne sahip olmuştur. 1608 yılına kadar bu şekilde idare 

edilen Adana, bu tarihten sonra müstakil bir eyalet haline getirilmiştir. Adana Beylerbeyine ve 

kâdısına gönderilen 1017/1608 tarihli bir hükümden Adana’nın idari yapısında değişiklik 

yapılarak -daha önce belirtildiği gibi- yurtluk-ocaklık uygulamasına son verildiği 

anlaşılmaktadır.
1
 Bu tarihe kadar Halep Beylerbeyliğine bağlı olan Adana, bu tarihten itibaren 

müstakil bir beylerbeylik haline dönüştürülmüştür.
2
 XVIII. Yüzyılın sonlarına kadar Adana 

Eyaleti, Adana beylerbeylik merkezi olmak üzere Tarsus, Sis, İç-il, Alaiye livalarından 

oluşmaktaydı. XIX. yüzyılın ilk yarısında ise eyaletin idari yapısında bazı değişiklikler olmuş, 

1831 tarihli Osmanlı Devleti’nin mülkî taksimatında Adana Eyaletini, Adana, Tarsus, Alanya 

(Alaiye), İçil, Sis, Üzeyr ve Beylan sancakları oluşturmuştur.
3
 1864 Vilayet Nizamnamesinin 

ilanıyla birlikte Adana vilayete dönüştürülmüştür. Vilayet olduktan sonra sancakları 

bakımından birçok değişiklik yaşanmıştır.
4
 Sicill-i Ahvâl defterlerinin tutulduğu tarihlerde 

Adana vilayeti Adana, Kozan, İç-il, Cebel-i Bereket sancaklarından oluşmaktaydı.  H. 1314 

(1896-1897) yılında Adana vilayeti Adana, Mersin, Cebel-i Bereket, Kozan, İç-il 

sancaklarından oluşmaktaydı. Daha sonraki yıllarda da Osmanlı Devleti’nin sona erişine 

kadar idari taksimatta belirgin bir değişiklik bulunmamakta, mevcut yapının korunduğu 

görülmektedir. 

Osmanlı Devleti’nin son zamanlarına kadar statüsünde ve sancak sayılarında bazı 

değişiklik yaşanmış olmakla birlikte önce eyalet sonra vilayet merkezi olarak Adana önemli 

bir yerleşim ve idare birimi olarak varlığını sürdürmüştür. Günümüzde ise Adana, Seyhan, 

Yüreğir, Çukurova ve Sarıçam merkez ilçeleriyle birlikte toplam 15 ilçesi bulunan bir 

                                                           
1 

“Sâbıkan Adana hâkimi olan Pir Mansur –dâme uluvvuhû- adam gönderüp bundan akdem 1017 senesinden 

beru Vilâyet-i Adana muttasıl beylerbeylik olmağla cânib-i mîrîye on bir yük akçe mâl-ı maktû‘ olup zikr 

olunan maktû‘dan her sene müşârun-ileyhe bir yük akçe verilmek ferman olmağla meblağ-ı mezbûru bi’t-

tamam verilüp ta‘allül ve inâd olunmayup ferman-ı celîl üzere dört senedir bir yük akçe mukaddemen ferman 

olunduğu üzere meblağ-ı mezbûru verüp bir akçe ve bir habbesini alıkodurmayasınız deyü mâliye tarafından 

emr-i şerîf verilmeğin mûcibi ile amel olunmak emrim olmuştur. Buyurdum ki …”. BOA, MD. 80, s. 362, h. 

882-883’den naklen İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi (Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1982), 

3/2: 290. 
2
 Osmanlı Devleti hâkimiyetinde iken Adana’nın idari olarak geçirdiği değişiklikler için bkz. Ömer Korkmaz, 

Osmanlı Aile Hukuku (18. Yüzyıl Adana Örneği) (Ankara: Akademisyen Kitabevi, 2018b), 19-32. 
3
 Fazıla Akbal, “1831 Tarihinde Osmanlı İmparatorluğu’nda İdari Taksimat ve Nüfus”, Belleten  15/60 (1951): 

623; Saim Yörük, XVIII. Yüzyılın İlk Yarısında Adana Kazâsı (1700-1750) (Doktora Tezi, Atatürk 

Üniversitesi, 2011), 38-39; Korkmaz, Osmanlı Aile Hukuku, 31. 
4
 Vilayet sistemine geçildikten sonra Adana’nın idari teşkilatında yaşanan değişiklikler ile ilgili detaylı bilgi için 

bkz. Hidayet Eskisürmeli, XIX. Yüzyıl Ortalarında Adana Vilayetinin Demografik Yapısı ve İskan Siyaseti 

(Yüksek Lisans, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007), 7-14. 
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büyükşehirdir. Bu çalışmada Sicill-i Ahvâl Defterleri’nde
5
 yer alan Adana kadıları ile 

mahkeme görevlileri tespit edilerek tanıtılacaktır. 

1. Adana Kadıları ve Naipleri 

Sicill-i Ahvâl Defterleri esas alınarak yapılan bu çalışmada Adana ve ilçelerinde 

görevli 1 kadı ile 4 naip tespit edilmiştir.  

Tablo 1 

    KADILAR VE NAİPLER     

  Adı Baba Adı Görevi Görev Yeri 

1 Ahmed Hamdi Efendi Müftüzade Abdullah Efendi Naip Ayas 

2 Hüseyin Fahri Efendi Osman Efendi Kadı Haçin (Saimbeyli) 

3 Mehmed Hilmi Efendi Hacı Mehmed Efendi  Naip Misis 

4 Mustafa Adil Efendi Halil Efendi Naip Adana Merkez 

5 Osman Efendi Ali Efendi Naip Karaisalı 

 

1.1. Ahmed Hamdi Efendi: Ayas Naibi 

Ahmed Hamdi Efendi kendi ifadesine göre 1283/1866 yılında Silifke’nin Câmi‘-i 

Kebîr Mahallesinde doğmuştur. Babası Müftüzâde, Küçük Müftü denilen Abdullah 

Efendi’dir. Babasının son memuriyetinin müftülük olduğunu belirten Ahmed Hamdi Efendi, 

kendisinin Müftüzâde Hafız Ahmed şeklinde bilindiğini belirtmektedir. Maruf bir sülaleye 

müntesip olmadığını söyleyerek necip Osmanlı milletine mensup olduğu için iftihar 

duyduğunu ifade etmektedir. 

Silifke, Alaiye (Alanya), Karaman ve Konya medreselerinde eğitim görmüştür. Bu 

medreselerde Sarf, Nahiv, Maani, Fıkıh, Feraiz vb. ilimleri tahsil etmiştir. Türkçe okur 

yazardır. Hafız-ı Kur’ân olup herhangi bir eseri bulunmamaktadır. Halen bir camide de hatip 

olarak görev yapmaktadır.  

28 yaşında İç-il sancağı mahkemesine başkâtip olarak tayin edilmiştir. Daha sonra 

ikinci kâtip olarak göreve devam etmiş, ardından terfi ederek Ayas (Yumurtalık) naipliğine 

atanmıştır.
6
 

                                                           
5
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“Sicill-i Ahvâl Defterleri ve Dosyaları Hakkında Bir Araştırma”, Vakıflar Dergisi 29 (2005); Gülden 
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1.2. Hüseyin Fahri Efendi: Haçin (Saimbeyli) Kadısı 

Hüseyin Fahri Efendi 1296/1879 yılında Sivas’ın Hafik kazasında doğmuştur. 

Babasının ismi Osman olup mahlası Vehbi’dir. Babası Osmanlı tabiiyetini haiz olup Hafik 

kazasının bir nahiyesinde hatip olarak görev yapmaktadır. Maruf bir sülaleye mensup değildir.  

Doğum yeri olan Hafik’te ilk öğrenimini tamamladıktan sonra aynı yerde Câmi‘-i 

Kebîr Medresesi’nde akaide kadar ulûm-i âliye-i Arabiye (yüksek dini ilimler)’yi tahsil etti. 

1314/1896 senesinde İstanbul’a gelerek Şehzadebaşı’nda Dâru’l-hadîs Hasan Ağa 

Medresesi’ne kaydolmuş ve Süleymaniye dersiamlarından Kırımlı Ali Efendi’nin ders 

halkasına devam etmiştir. Aynı zamanda Dârülfünûn’un Ulûm-i Âliye-i Dîniyye (İlâhiyat) 

şubesine kayıt yaptırarak oradan pekiyi (aliyyü’l-a‘lâ) derece ile mezun olmuştur. Daha sonra 

Mekteb-i Kuzât’a dâhil olarak buradan da pekiyi (a‘lâ) derece ile diploma almıştır. Türkçe, 

Arapça ve Farsça dillerine vakıftır. 

Memuriyetine Sivas merkez bidayet mahkemesi azalığıyla başlayan Hüseyin Fahri 

Efendi, daha sonra Haçin (Saimbeyli) kazasına naip olarak atanmıştır. Son olarak Ladik 

kazası kadılığına atanan Hüseyin Fahri Efendi 1334/1916 senesinde vefat etmiştir.
7
 

1.3. Mehmed Hilmi Efendi: Misis Naibi 

Mehmed Hilmi Efendi, 1283/1867 yılında Ankara vilayetine bağlı Yozgat’ta 

doğmuştur. Babası Hacı Veli Efendizade Hacı Mehmed Efendi olup meşhur bir müderris ve 

dersiam olup hayatını eğitim öğretim faaliyetine hasretmiştir. Yozgat’ta on sene boyunca Sarf, 

Nahiv, Mantık, Maani, Fıkıh dallarında eğitim gördükten sonra yedi sene Urfa ve Mısır 

Kahire’de Fıkıh Usûlü, Kıraat, Hadis, Tefsir eğitimi almıştır.  

1303/1886 yılında Adana’ya bağlı Misis kazasına naip olarak atanan Mehmed Hilmi 

Efendi, daha sonra özellikle Adana civarında birçok kazada naiplik görevi üstlenmiştir. Sicil 

dosyası içerisinde Karataş naibiyken yapılan imtihan varakası bulunmaktadır.
8
 

1.4. Mustafa Adil Efendi: Adana Merkez Naibi 

Mustafa Adil Efendi’nin tercüme-i hal varakası bulunmamaktadır. Ancak 

Şeyhülislamlık Sicill-i Ahvâl şubesi tarafından hazırlanan Mustafa Adil Efendi’nin hizmet 

süresini ve yaptığı memuriyetleri gösterir bir cedvelde bazı bilgiler bulunmaktadır. Buna göre 

Mustafa Adil Efendi’nin babası Halil Efendi’dir. Haremeyn mevleviyeti payesine sahip 

olduğu anlaşılan Mustafa Adil Efendi, Trabzon, Konya, Isparta, Kastamonu, Ankara, Edirne 

gibi birçok büyük kadılıkta (mevleviyet) naiplik görevini yürütmüştür. Son olarak Adana’ya 

atanmış olan Mustafa Adil Efendi, Adana naibi iken Rûmî 1323 (1907) yılında vefat etmiştir.
9
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1.5. Osman Efendi: Karaisalı Naibi 

Osman Efendi 1250/1836 senesinde Teke sancağına bağlı Akseki kazasının İbradı 

nahiyesinde doğmuştur. Babasının ismi Ali olup ilk eğitimini sıbyan mekteplerinde almış, 

daha sonra Bursa, Aydın, Konya vb. şehirlerde eğitim görmüştür. İstanbul’a giderek Fatih 

dersiamlarından Rizeli Hasan Sabri Efendi’den Nahiv, Mantık, Kelam, Fıkıh, Maani ve Beyan 

ilimlerine dair kitaplar okumuştur. Otuz dört yaşındayken memuriyete başlayan Osman 

Efendi Ankara, Aydın, Halep, Konya gibi illerin bazı kazalarında naiplik yapmıştır. 

1306/1889 senesinde Adana’nın Karaisalı kazasına naip olarak görev yaptıktan sonra 

müderrislik yapmak için İstanbul’a dönmüştür.
10

 

2. Adana’da Mahkeme Görevlileri 

Sicill-i Ahvâl Defterleri’nde Adana’da kadı ve naip dışındaki mahkeme görevlileri ile 

ilgili yapılan araştırmada Adana ve civar mahkemelerde 10 kâtip ile 3 muhzırın bilgileri 

bulunmaktadır.  

Tablo 2 

    KATİP VE MUHZIRLAR     

  Adı Baba Adı Görevi Görev Yeri 

1 Ali Rıza Efendi Mustafa Efendi Katip Karaisalı 

2 Bekir Efendi   Katip Adana 

3 Esad Efendi Hacı Arif Efendi Katip Adana 

4 Hasan Fehmi Efendi Mustafa Efendi Katip Karaisalı 

5 Hüseyin Efendi   Katip Adana 

6 İbrahim Efendi Ali Katip Ceyhan 

7 İlyas Efendi Ali Efendi Katip Ceyhan 

8 Mehmed Arif Efendi Muhsinzade Mehmed Ağa Katip Ceyhan 

9 Osman Efendi Hacı Süleyman Ağa Katip Adana 

10 Rüstem Fehmi Efendi Mehmed Kabil Efendi Katip Adana 

11 Abdullah Efendi   Muhzır Adana 

12 Hasan Efendi   Muhzır Adana 

13 Kazım Efendi   Muhzır  Adana 

 

                                                           
10

 BOA. DH. SAİD. İSAM Tasnif Numarası: 0575_02. 

AL FARABI 6th INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES 
ADANA, TURKEY

P. 256



2.1. Kâtipler 

Sicill-i Ahvâl Defterleri esas alınarak yapılan bu çalışmada Adana mahkemelerinde 

görevli 10 kâtip tespit edilmiştir.  

2.1.1. Ali Rıza Efendi 

Ali Rıza Efendi 1281/1865 yılında Karaisalı kazasının Çiçeli kasabasında doğmuştur. 

Babasının ismi Mustafa olup Keçioğlu (Geçioğlu) diye meşhurdur. Adana’da Yeşil Mescid 

Dairesi müderrisi Halil Asım Efendi’den Sarf ve Nahv okumuştur.
11

 

2.1.2. Bekir Efendi 

Tercüme-i hal varakası mevcut olmayan Bekir Efendi’nin Adana mahkemesi 

kâtiplerinden olduğu belirtilmektedir.
12

 

2.1.3. Esad Efendi 

Esad Efendi 1285/1868 yılında Adana’nın Câmi‘-i Cedîd Mahallesinde doğmuştur. 

Babası yetmiş seneden fazla Cuma Fakih Mescidi’nin imam ve mütevellisi olan Hacı Arif 

Efendi’dir. Ramazanoğulları’nın Câmi‘-i Kebîr Medresesinde amcası Hacı Zahid Efendi’den 

Sarf, Nahv, Mantık dersleri alan Esad Efendi 30 yaşında iken Adana mahkemesinde kâtip 

olarak çalışmaya başlamıştır.
13

 

2.1.4. Hasan Fehmi Efendi 

Hasan Fehmi Efendi 1294/1878 yılında Karaisalı kazasının Rumkuş köyünde 

doğmuştur. Babasının ismi Mustafa olup Vaizoğlu diye meşhurdur. Adana ve Konya’da 

eğitim gören Hasan Fehmi Efendi, otuz yaşında Karaisalı mahkemesinde başkâtip olarak 

memuriyete başlamıştır.
14

 

2.1.5. Hüseyin Efendi 

Tercüme-i hal varakası mevcut olmayan Hüseyin Efendi’nin 1285/1869 doğumlu olup 

Adana mahkemesi kâtiplerinden olduğu belirtilmektedir.
15

 

2.1.6. İbrahim Efendi 

Tercüme-i hal varakası mevcut olmayan İbrahim Efendi’nin babasının isminin Ali 

olduğu ve Adana mahkemesi kâtiplerinden biri olduğu belirtilmektedir.
16

 

2.1.7. İlyas Efendi 

İlyas Efendi 1293/1876 yılında Bulgaristan’ın Varna kasabasında doğmuştur. 

Babasının ismi Ali Efendi olup Romanyalıdır. İstanbul’a gelerek Süleymaniye 
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dersiamlarından Tarsuslu el-Hac Mustafa Efendi’nin dersine devam ederek icazetname 

almıştır. Türkçe okur yazardır. Arapça, Farsça ve Fransızca lisanlarına ise aşinadır. 

1317/1900 yılında Adana vilayetine bağlı Hamidiye kazasının Karamezar köyüne 

ibtidai muallimi olarak atanan İlyas Efendi, daha sonra Ceyhan mahkemesi kâtipliğine 

atanmış r. 1334/1918 yılında vefat etmiştir.
17

  

2.1.8. Mehmed Arif Efendi 

Mehmed Arif Efendi 1296/1879 yılında Antalya sancağına bağlı Akseki kazasının 

İbradı nahiyesinde doğmuştur. Babası Muhsinzade Mehmed Ağa’dır. İlk eğitimini sıbyan 

mektebinde alan Mehmed Arif Efendi daha sonra medresede Arapça, Farsça ve feraiz dersleri 

okumuştur.  

Adana vilayetine bağlı Hamidiye kazası mahkemesine atanmış, ardından İzmir, daha 

sonra ise Ceyhan mahkemelerinde kâtiplik görevini icra etmiştir.
18

 

2.1.9. Osman Efendi 

Osman Efendi 1265/1850 yılında Adana’nın Hamam Kurbu Mahallesinde doğmuştur. 

Babası Hacı Süleyman Ağa olup debbâğ Hacı Süleyman olarak şöhret bulmuştur.  

Eğitimini Adana’da tamamlayan Osman Efendi, Hacı İsa Efendi, Mehmed Efendi ve 

Hattatzade Hacı İbrahim Efendi’den Sarf, Nahv, Mantık, Maani, Akaid, Adab dersi almıştır. 

Fıkıh ilminden Halebi, Mülteka ve Dürer eserlerini okumuştur.  

R. 1294/1878 yılında 26 yaşında iken Adana mahkemesine kâtip tayin edilmiş, 

1325/1909 yılı itibariyle yaklaşık 30 yıldır aynı görevine devam etmektedir.
19

 

2.1.10. Rüstem Fehmi Efendi 

Rüstem Fehmi Efendi 1277/1861 yılında Yanya vilayetine bağlı Ergiri (?) sancağında 

doğmuştur. Babası Mehmed Kabil Efendi’dir. Ergiri’de ilk eğitimini gördükten sonra 

İstanbul’a gelerek Hasanzâde Medresesi’nde 9 sene eğitim görmüştür. Limne ve Gelibolu 

mahkemelerinde kâtiplik yaptıktan sonra Adana mahkemesine tayin edilmiştir.
20

 

2.2. Muhzırlar 

Sicill-i Ahvâl Defterleri’ne göre Adana mahkemesinde muhzır olarak görev yapan 3 

kişi bulunmakta olup bunlar Abdullah Efendi,
21

 Hasan Efendi
22

 ve Kazım Efendi’dir.
23

 Ancak 

bu şahısların sadece Adana mahkemesinde muhzır oldukları belirtilmekte olup tercüme-i hal 

varakaları mevcut değildir.  
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Sonuç 

Sicill-i Ahvâl Defterleri esas alınarak hazırlanan bu çalışmada Adana ve çevre 

mahkemelerde hâkimlik görevini yürüten 1 kadı ile 4 naip tespit edilmiştir. Bu kadı ve 

naiplerin diğer görevlilerin aksine olarak memleketleri Adana değildir. Sadece Ayas 

(Yumurtalık) naibi olan Ahmed Hamdi Efendi o dönemde Adana’ya bağlı olan Silifke 

(Mersin)’de doğmuştur. Hüseyin Fahri Efendi Sivas (Hafik), Mehmed Hilmi Efendi Yozgat, 

Osman Efendi ise Antalya (Akseki)’da dünyaya gelmiştir.  

Adana ve çevre mahkemelerde kâtiplik görevini yürüten 10 kâtip ile güvenlik görevlisi 

konumunda çalışan 3 muhzır tespit edilmiştir. Kâtiplerin birçoğu Adana doğumlu olup İlyas 

Efendi Bulgaristan, Rüstem Fehmi Efendi ise Yanya’da dünyaya gelmiştir. Muhzırların ise 

tercüme-i hal varakası bulunmadığı için doğum yerleri tespit edilememiştir.  
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SİCİLL-İ AHVÂL DEFTERLERİNE GÖRE ADANA MÜFTÜLERİ VE 

MÜDERRİSLERİ 

 

Ömer KORKMAZ 

Çukurova Üniversitesi 

 

Özet 

Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde yaşanan reformların etkisiyle sivil bürokrasi 

(kalemiye) güçlendirilmiş ve merkezi otoriteyi tahkim etmek için bazı önemli adımlar 

atılmıştır. Bunlardan birisi de devlet bünyesinde tüm personelin sicil bilgilerini kayıt altına 

almak maksadıyla 1879’da kurulan “Sicill-i Ahvâl Komisyonu” ve “Sicill-i Ahvâl Dairesi”dir. 

II. Abdülhamid devrinde kurulan bu komisyon Osmanlı devlet biriminde görev alan tüm 

memurların biyografik bilgilerini, eğitim durumlarını ve meslekî yeterliliklerini ihtiva eden ve 

kendilerine “Sicill-i Ahvâl Defterleri” denen defterler oluşturmuştur. Bu defterlerde Osmanlı 

Devleti’nin son yıllarına ait çok kıymetli biyografik bilgiler bulunmaktadır. 

Sicill-i Ahvâl Defterlerinde biyografileri bulunan devlet görevlilerinin doğum yerleri, 

doğum tarihleri, baba adları, mensup oldukları aileler, babalarının meslekleri, okudukları 

okullar, aldıkları diplomalar ve icazetler, bildikleri yabancı diller, eğitim durumları, hangi 

kitapları okudukları/okuttukları, memuriyete başlama yaşları, aldıkları maaşlar, görev 

yaptıkları yerler ve görevleriyle alakalı aldıkları ödül, nişan, terfi ile görevlerinden azil 

durumları gibi önemli veriler bulunmaktadır.  

Bu çalışmada, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire 

Başkanlığı’nda bulunan Sicill-i Ahvâl Defterleri taranacak ve Adana müftüleri ile Adana 

müderrisleri tespit edilecektir. Daha sonra tespit edilen ilim adamlarının biyografik bilgileri, 

eğitim durumları, mesleki yeterlilikleri ilgili veriler çerçevesinde incelenecektir. Ayrıca müftü 

ve müderrislerin özlük hakları, bildikleri yabancı diller, varsa yazdıkları kitaplar vb. bilgiler 

bildiri çerçevesinde değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Adana, Adana Müftüleri, Adana Müderrisleri, Sicill-i Ahvâl. 
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Giriş 

Osmanlı Devleti âlimleri biyografi ve tarih yazıcılığına önem vermişler ve bu alanda 

önemli eserler telif etmişlerdir. Sicill-i Ahvâl Defterleri biyografi alanında devlet eliyle 

tutulmuş çoğunlukla resmi belgelerden oluşan defterlerdir. Bu belgelerde, memurların 

isimleri, doğum tarihleri, doğum yerleri, göreve başlama yaşları, görev süreleri, haklarında 

yapılan şikâyet ve soruşturmalar, bildikleri diller, varsa yazdıkları kitaplar gibi birçok bilgi 

bulunmaktadır.  

Osmanlı Devleti’nin son zamanlarına kadar statüsünde ve sancak sayılarında bazı 

değişiklik yaşanmış olmakla birlikte önce eyalet sonra vilayet merkezi olarak Adana önemli 

bir yerleşim ve idare birimi olarak varlığını sürdürmüştür.
1
 Günümüzde ise Adana, Seyhan, 

Yüreğir, Çukurova ve Sarıçam merkez ilçeleriyle birlikte toplam 15 ilçesi bulunan bir 

büyükşehirdir. Bu çalışmada ilmiye sınıfının müntesiplerinden olup Sicill-i Ahvâl 

Defterleri’nde kayıtlı olan Adana’da görev yapmış müftü ve müderrisler tespit edilerek kısaca 

bilgi verilecektir.
2
 

1. Adana Müftüleri 

Sicill-i Ahvâl Defterleri esas alınarak hazırlanan bu çalışmada Adana ve çevre 

kazalarda müftülük görevini yürüten 10 müftü tespit edilmiştir.  

Tablo 1 

    MÜFTÜLER     

1 Ahmed Efendi Zoroğlu Mehmed Efendi Müftü Karaisalı 

2 Debbâğzâde Ali Efendi   Müftü Vekili Adana  

3 Eyüb Sabri Efendi Hacı Ahmed Hilmi Efendi Müftü Yumurtalık 

4 İsmail Hakkı Efendi Abdülceliloğlu Ahmed Ağa Müftü Ceyhan 

5 Mehmed Sadık Efendi Mustafa Efendi Müftü Karaisalı 

6 Mehmed Sadık Efendi Hacı Abdurrahman Efendi Müftü Adana  

                                                           
1
 Adana, 1517 tarihinde Osmanlıların hâkimiyeti altına girdikten sonra günümüze kadar idarî olarak birçok 

değişikliğe uğramıştır. Detaylı bilgi için bkz. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi (Ankara: Türk Tarih 

Kurumu Yayınları, 1982), 3/2: 290; Fazıla Akbal, “1831 Tarihinde Osmanlı İmparatorluğu’nda İdari Taksimat 

ve Nüfus”, Belleten  15/60 (1951): 623; Saim Yörük, XVIII. Yüzyılın İlk Yarısında Adana Kazâsı (1700-1750) 

(Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, 2011), 38-39; Ömer Korkmaz, Osmanlı Aile Hukuku (18. Yüzyıl Adana 

Örneği) (Ankara: Akademisyen Kitabevi, 2018), 31. Hidayet Eskisürmeli, XIX. Yüzyıl Ortalarında Adana 

Vilayetinin Demografik Yapısı ve İskan Siyaseti (Yüksek Lisans, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

2007), 7-14. 
2
 Sicill-i Ahvâl Defterleri ile ilgili detaylı bilgi için bkz. Mübahat S. Kütükoğlu, “Sicill-i Ahval Defterleri’ni 

Tamamlayan Arşiv Kayıtları”, Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi 12 (1982-1998); Gülden Sarıyıldız, 

Sicill-i Ahvâl Komisyonunun Kuruluş ve Faaliyetleri (1879-1909) (İstanbul: Der Yayınları, 2004); Atilla Çetin, 

“Sicill-i Ahvâl Defterleri ve Dosyaları Hakkında Bir Araştırma”, Vakıflar Dergisi 29 (2005); Gülden 

Sarıyıldız, “Sicill-i Ahvâl Defterleri”, TDV İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2009). Sicill-i Ahvâl 

Defterleri’ni konu alan başta yüksek lisans olmak üzere birçok akademik çalışma da yapılmıştır. 
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7 Mehmed Sıdkı Efendi İbrahim Hoca  Müftü Haçin 

8 Mehmed Tahir Efendi Aziz Bey Müftü Adana  

9 Mustafa Efendi Hasanoğlu Kasım Efendi Müftü Karaisalı 

10 Osman Nuri Efendi İsmail Efendi Tabipzâde Müftü Adana  

 

1.1. Ahmed Efendi: Karaisalı Müftüsü 

Ahmed Efendi 1252/1836 yılında Adana’nın Karaisalı kazasında doğmuştur. Babası 

Zoroğlu demekle maruf olan Mehmed Efendi’dir. İlk eğitimini köyünün imamından alan 

Ahmed Efendi, daha sonra Tarsus ulemasından Kabakçızâde Hacı Osman Efendi’den Sarf, 

Nahv, Mantık, Âdâb, Akaid, Fıkıh ve Feraiz, Tefsir ve Hadis dersleri okuyarak icazet almıştır.  

1300/1883 yılında Karaisalı müftülüğüne atanmıştır. Daha sonra ise istifa ettiği 

görülmektedir.
3
 

1.2. Debbâğzâde Hacı Ali Efendi: Adana Müftü Vekili 

Debbâğzâde Hacı Ali Efendi’nin tercüme-i hal varakası dosyada mevcut değildir. 

Ancak dosyadaki bilgilerden anlaşıldığı kadarıyla Adana’da müftülük makamının dört 

seneden beri münhal olduğu ve her ne zaman müftü seçilmesine teşebbüs edilse şehirde 

rekabetler nedeniyle bazı olumsuzlukların yaşandığı belirtilmektedir. Bu sebeple usulü 

dairesinde imtihan ve seçim yapılmış ve Ali Efendi’nin müftü olmasına yerel yönetimce karar 

verilmiştir. Artık bu durumun nihayete erdirilerek şehirde huzur ve sükunun sağlanması adına 

Adana Valisi tarafından Ali Efendi’nin müftülüğünün onaylanması talep edilmektedir. Eğer 

bu mümkün olmazsa en azından geçici bir süreliğine vekaleten atanması istenmektedir. Zira 

Adana Valisinin belirttiğine göre Adana’nın bugünkü vaziyeti dikkate alındığında Ali 

Efendi’nin müftülükten ayrılması için uygun bir ortam bulunmamaktadır. 

Vali’nin yazısına verilen cevaptan Ali Efendi’nin vekâleten atanmasına onay verildiği 

anlaşılmaktadır. Kendisi 75 yaşını geçtiği için kanunen asaleten atanması uygun 

görülmemiştir.
4
 

1.3. Eyüb Sabri Efendi: Yumurtalık Müftüsü 

Eyüb Sabri Efendi 1293/1876 yılında Darende’de doğmuştur. Babası ilmiye sınıfından 

olup ismi Hacı Ahmed Hilmi Efendi’dir. İlk eğitimini babasından alan Eyüb Sabri Efendi, 

Darende’de Rüşdiye Mektebi’nde dört sene eğitim gördükten sonra Kayseri’ye giderek 

Gözübüyük Medresesi’nde Hamurculu Osman Efendi’nin ders halkasına devam etmiştir. 

burada Mantık, Akaid, Belagat, Fıkıh, Fıkıh Usûlü, Hadis ve Tefsir derslerini okuyarak 

icazetname almıştır. Türkçe ve Arapça okur yazardır. Ayrıca Farsça’ya okuyup anlayacak 

kadar aşinadır.  

                                                           
3
 BOA. DH. SAİD. İSAM Tasnif Numarası: 0452_01. 

4
 BOA. DH. SAİD. İSAM Tasnif Numarası: 1545_01. 
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Eğitimini tamamladıktan sonra Adana’nın Yumurtalık kazasında yetmişten fazla 

kayıtlı, 30 civarında da kayıtsız talebeye dokuz sene müderrislik yapan Eyüb Sabri Efendi, 

maarif komisyonu tarafından yapılan imtihana girerek Yumurtalık kazası ibtidai mektebi 

öğretmenliğine tayin edilmiştir. Daha sonra Yumurtalık kazasının merkezi olan Ayas 

kasabasına imam olarak tayin edilmiştir. İmamlığı esnasında nahiye iken kazaya 

dönüştürülerek yeni teşkil edilen Yumurtalık kazası müftülüğü için imtihana girerek 

Yumurtalık müftüsü olarak atanmış ve r. 1330/1914 senesinde göreve başlamıştır.
5
 

1.4. İsmail Hakkı Efendi: Yumurtalık/Ceyhan Müftüsü  

İsmail Hakkı Efendi 1303/1886 yılında Konya’nın Seydişehri kazasına bağlı Ada 

köyünde doğmuştur. Babasının ismi Abdülceliloğlu
6
 Ahmed Ağa’dır. İlk eğitimini köyünün 

sıbyan mektebinde tahsil ettikten sonra Konya’ya giderek Yelvacı (?) Ömer Vehbi Efendi’nin 

tedris halkasına devam ederek icazetname almıştır. Daha sonra İstanbul’a giderek Fatih 

dersiamlarından ...Rıza Efendi’nin derslerine devam etmiştir. Bu esnada müftülük imtihanına 

girerek Adana vilayetine bağlı Ceyhan kazası müftülüğüne tayin edilmiştir.
7
 

1.5. Mehmed Sadık Efendi: Karaisalı Müftüsü 

Mehmed Sadık Efendi r. 1286/1870 yılında Adana vilayetinin Karaisalı kazasında 

doğmuştur. Babası ulemadan hatip Mustafa Efendi’dir. Bundan dolayı Mehmed Sadık Efendi 

Hatipzâde demekle maruftur. İlk eğitimini köyünün camisinde gördükten sonra Konya’ya 

giderek Konya müftüsü Ahmed Rüşdü Efendi b. Mehmed Efendi ile Ali Vehbi Efendi b. 

Sivasî Ömer Efendi’nin ders halkalarına devam ederek yüksek dini ilimleri tahsil ederek her 

iki hocasından ayrı ayrı icazetname almıştır. Türkçe ve Arapça okur yazardır. 

İcazetname aldıkdan sonra Adana’da Paşa dairesinde bir medreseye yerleşerek 

müracaat eden talebeleri okutmakla meşgul olmuştur. Medresede ders okutmanın yanında 

Câmiʻ-i Kebîr muhaddisi Debbâğzâde Hacı Ali Efendi’nin bir mazereti nedeniyle vekaleten 

muhaddislik görevini de yerine getirmiştir. 

Karaisalı müftüsü Abdullah Faik Efendi’nin meclis-i mebusan azalığına seçilmesiyle 

boşalan müftülüğe şehrin ulema ve eşrafının seçimiyle Hatipzâde Hacı Mehmed Efendi’nin 

seçilmesine ittifakla karar verilmiştir.
8
 

1.6. Mehmed Sadık Efendi: Adana Müftüsü 

Mehmed Sadık Efendi 1247/1832 yılında Adana merkezde doğmuştur. Babası 

ulemadan ve Fıkıh Usûlü alanında Molla Hüsrev tarafından yazılmış Mir’âtü’l-usûl adlı esere 

hâşiye yazan Abdürrezzak Antâkî sülalesinden olan Hacı Abdurrahman Efendi’dir.  

                                                           
5
 BOA. DH. SAİD. İSAM Tasnif Numarası: 1634_02. 

6
 İSAM veri tabanında Abdülhaliloğlu kaydedilmiş olup kanaatimizce doğru olan tarafımızdan yazılandır. 

7
 BOA. DH. SAİD. İSAM Tasnif Numarası: 1558_01. 

8
 BOA. DH. SAİD. İSAM Tasnif Numarası: 1560_03. 
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İlk eğitimini dedesi Abdürrezzak Efendi’nin yaptırdığı Yeni Câmi‘ Medresesi’nde 

müderris olan Hacı İbrahim Efendi’den almıştır. Hacı İbrahim Efendi’den Sarf, Nahv, Mantık, 

Fıkıh, Hesap, Feraiz dersleri okumuştur. Hacı İbrahim Efendi vefat ettikten sonra da Şeyh Ali 

Efendi’den Akaid, Âdâb, Maani, Fıkıh Usûlü, Hikmet (Hikmet-i Atîka), Tefsir ve Hadis 

dersleri okuyarak kendisinden icazetname almıştır. Hat ve Farsça dersleri de tahsil eden 

Mehmed Sadık Efendi Kur’ân’ı da hıfzetmiştir. Türkçe ve Arapça okur yazardır. 

31 yaşında iken Karaisalı kazası kaymakamı Osman Şevki Efendi’nin yanında özel 

kâtiplik yapmıştır. Daha sonra istifa ederek Yeni Câmi‘ Medresesinde eğitim vermeye 

başlamıştır. 1285/1868 senesinde Adana mahkemesine başkâtipliğine bab naibi olarak 

atanmış, 5 sene sonra tekrar istifa ederek medresede müderrislik yapmaya geri dönmüştür. 

Adana’da birçok idari görevde bulunduktan sonra Adana merkez müftülüğüne atanmıştır. 

Tercüme-i hal varakasında yazdığına göre görevlerindeki başarısı ve liyakati nedeniyle birçok 

nişana layık görülmüştür. 

Mehmed Sadık Efendi’nin dosyasında bulunan bir belgeye göre kendisinden önceki 

Adana müftüsü Salih Rüşdü Efendi’dir. Belgede belirtildiği üzere görülen icap üzerine Salih 

Rüşdü Efendi’nin görevden ayrılmış, yerine kendisi müftü olarak atanmıştır.
9
 

1.7. Mehmed Sıdkı Efendi: Haçin (Saimbeyli) Müftüsü 

Mehmed Sıdkı Efendi 1285/1870 yılında Adana’nın Haçin kazasında doğmuştur. 

Mahlası Paşa Mehmedoğlu Köse Hoca’dır. Babası İbrahim Hoca olup ulemadandır. 

İlk eğitimini köyünde aldıktan sonra Antakya’ya gitmiş ve orada Kömürçukurlu Hacı 

Ali Efendi’den on sene eğitim almıştır. Daha sonra Kayseri’ye giderek Yugarliyanlı (?) Ali 

Efendi dairesinde ...Osman Efendi’den sekiz sene Mantık, Maani, İlm-i Kelam, İlm-i Hikmet, 

Fıkıh, Fıkıh Usûlü, Feraiz, Edeb, Vazʻ, Hadis, Tefsir ilimlerini okumuştur. İcazetname 

aldıktan sonra Ümraniye kazasının Erzin köyüne bağlı Mustafalı dairesinde maaşsız olarak 

ders vermiştir. 1327/1911 yılından itibaren ise Ümraniye kazası müderrisliğine maaşlı olarak 

atanmıştır. Daha sonra ise Haçin kazası müftülüğüne seçilmiştir. Türkçe ve Arapça okur 

yazardır. Ayrıca Farsça okur ve okutabilir.
10

 

1.8. Mehmed Zahir
11

 Efendi: Adana Müftüsü 

Mehmed Zahir Efendi 1286/1870 yılında Musul vilayetinin Gülanber kazasında 

doğmuştur. Kendisi Caf aşiretine mensup olup babasının ismi Aziz Bey olup Caf aşiretinin 

beylerindendir. Kendi memleketinde Aziz Beyzâde olarak, Adana’da ise Bağdatlı Hoca olarak 

meşhurdur.  

                                                           
9
 BOA. DH. SAİD. İSAM Tasnif Numarası: 0451_02. 

10
 BOA. DH. SAİD. İSAM Tasnif Numarası: 1607_02. 

11
 İSAM veri tabanında Mehmed “Tahir” Efendi olarak kaydedilmekle birlikte dosyada yer alan birçok belgeden 

hareketle Mehmed “Zahir” Efendi olarak okunmasının daha uygun olduğu kanaatine varılmıştır.  
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İlk eğitimini aşiretin gayri resmi mektebinde gören Mehmed Zahir Efendi civar 

medreselerde ilim tahsil ederek icazet almıştır. Daha sonra Selanik’e giderek Saray-ı Atîk 

Medresesi müderrisi Yakub Efendi’den ders ve icazet almıştır.  

Mehmed Zahir Efendi eğitimini tamamladıktan sonra 1321/1905 yılında Avrat Hisarı 

kazasına bağlı köylerden birinin medresesine müderris olarak atanmıştır. 1324/1908 yılında 

da Sarı Şaban’a bağlı bir köy medresesi müderrisliğine tayin edilmiştir. Burada müderris iken 

Avrat Hisarı kazası halkının talebi üzerine buraya müftü olarak atanmıştır. Daha sonra 

Ereğli’ye müftü (1329/1913-1332/1916) olarak atanan Mehmed Zahir Efendi, terfi ile Adana 

müftülüğüne tayin edilmiştir. Dosyada bulunan bir belgeden daha sonra Makriköy (Bakırköy) 

müftülüğüne atandığı anlaşılmaktadır.  

Türkçe, Arapça ve Farsça dillerini yeterli derecede konuşur, okur ve yazardır. Ayrıca 

Kürtçe  ve Süryanice konuşabilmektedir.  

Mantık ilminde Burhân-ı Gelenbevî üzerine doksan sahife kadar yazılmış ve 

tamamlanmadığı için basılmamış bir kitabı vardır. Ayrıca Mültekâ şerhi Damad’ın rükün ve 

şart farkına dair ibaresi üzerine yine basılmamış bir risalesi bulunmaktadır ve her iki eseri de 

Arapça’dır. Farsça nazım halinde basılmamış bir eseri de vardır.
12

 

1.9. Mustafa Efendi: Karaisalı Müftüsü 

Mustafa Efendi 1286/1870 yılında Adana vilayetinin Karaisalı kazasında doğmuştur. 

Babası Hasanoğlu Kasım Efendi’dir. İlk eğitimini köyünde gördükten sonra civardaki 

medreselerde Sarf, Nahv, Fıkıh ve Mantık dersleri almıştır. Konya’da Cevizaltı Medresesinde 

Akaid, Fıkıh Usulü, Tefsir, Hadis ve Hikmet derslerini tahsil etmiştir.  

Eğitimini tamamladıktan sonra Karaisalı kazasında bir medresede müderrislik 

yapmıştır. İSAM veritabanında müftü olarak kaydedilmiş olsa da kendisinin Karaisalı’da 

müftülük değil müderrislik yaptığı görülmektedir.
13

 

1.10. Osman Nuri Efendi: Adana Müftüsü 

Osman Nuri Efendi 1276/1859 yılında Kars-ı Zülkadriye (Kadirli)’de doğmuştur. 

Babası müderrislerden olup Tabip-zâde diye bilinen İsmail Efendi’dir. İlk eğitimini Kars 

(Kadirli) kasabasında sıbyan mektebinde ve yerel müderrislerden alan Osman Nuri Efendi, 

daha sonra Kayseri’ye giderek Divriğili (?) İsmail Efendi’nin Nahv derslerine devam etmiştir. 

Ardından Maraş’a giderek burada da Hacı Osman Efendi’den Mantık, Maani, Belagat, Fıkıh, 

Fıkıh Usûlü, Hadis, Tefsir, Hat gibi ilimlere dair dersler okumuştur. Türkçe, Arapça ve 

Farsça’yı konuşup yazacak düzeyde bilmektedir. 

Eğitimini tamamladıktan sonra 1309/1892 senesinde Kars (Kadirli) kazasına müftü 

olarak atanmıştır. 1332/1914 yılında Adana merkez müftüsü olarak atanan Osman Nuri 

                                                           
12

 BOA. DH. SAİD. İSAM Tasnif Numarası: 2540_02. 
13

 BOA. DH. SAİD. İSAM Tasnif Numarası: 1563_01. 
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Efendi, Adana’nın havasına alışamadığı için 1334/1916 yılında talebi üzerine tekrar Kars 

(Kadirli) kazasına nakledilmiştir.
14

 

2. Adana Müderrisleri 

Sicill-i Ahvâl Defterleri esas alınarak hazırlanan bu çalışmada Adana ve çevre 

kazalarda müderrislik görevini yürüten 4 müderris tespit edilmiştir.  

Tablo 2 

    MÜDERRİSLER     

1 Hocazâde Ali Efendi Kerim Hoca Müderris Haçin 

2 İlyas Efendi Halil Efendi Müderris Dörtyol 

3 Mahmud Celaleddin Efendi Hüseyin Ruhi Efendi Müderris Adana 

4 Mehmed Rıfkı Efendi Hacı Emin Efendi Müderris Ceyhan 

 

2.1. Hocazâde Ali Efendi: Haçin (Saimbeyli) Müderrisi 

Dosyasında tercüme-i hal varakası mevcut değildir. Diyanet İşleri Başkanlığından 

İstanbul Müftülüğüne yazılan bir yazıda 18 Mayıs 1329 (31 Mayıs 1913) tarihinde Haçin 

kazasına Müderris atanan Kerim Hocazâde Ali Efendi’nin tercüme-i hal varakasının 

dosyasıyla beraber gönderilmesi talep edilmektedir. Bu yazıdan Hocazâde Ali Efendi’nin 

Haçin kazasında müderrislik yaptığı anlaşılmaktadır. Dosya kapağında her ne kadar 3 kıta 

evrakın gönderildiği belirtilse de dosyada başka belge bulunmamaktadır.
15

 

2.2. İlyas Efendi: Dörtyol Müderrisi 

İlyas Efendi 1290/1873 yılında Kozan sancağına bağlı Haçin (Saimbeyli) kazasında 

doğmuştur. Babasının ismi Halil olup Paşa Ömeroğlu demekle meşhurdurlar. İlk eğitimini 

ibtidai mektepte ve civar medreselerden gören İlyas Efendi, köyünün müderrisi Hacı Ahmed 

Efendi’den, o vefat edince de Hacı Numan Efendi’den ders almıştır. Daha sonra Antakya 

kazasında Zincirli Medresesi müderrisi Kömürçukurlu (?) Hacı Ali Efendi’den Nahv, Mantık, 

Maani, (Molla) Cami, Mültekâ, Farsça ve Arapça dersleri tahsil etmiştir. Ocaklı köyünde 

müderris olan Hacı Osman Efendi’den Dürer, Şerh-i Akaid derslerini tahsil ettikten sonra 

Kayseri’ye giderek Boğazlıyan Medresesi’nde Câmi‘-i Kebîr müderrisi Hamurculu Osman 

Efendi’den Fıkıh Usûlü, Kelam, Hikmet, Âdâb, Feraiz, Hadis ve Tefsir derslerini okuyarak 

1323/1905 senesinde icazet almıştır. Eğitimini tamamladıktan sonra Dörtyol kazasının 

Kuzuculu (?) köyüne giderek müderrislik yapmaya başlamıştır. Müderrislik yapabilmek için 

tabi tutulduğu imtihan varakası dosyasında bulunmaktadır.
16

 

2.3. Mahmud Celaleddin Efendi: Adana Müderrisi 

                                                           
14

 BOA. DH. SAİD. İSAM Tasnif Numarası: 1614_03. 
15

 BOA. DH. SAİD. İSAM Tasnif Numarası: 1608_03. 
16

 BOA. DH. SAİD. İSAM Tasnif Numarası: 1597_02. 
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Hafız Mahmud Celaleddin Efendi 1298/1881 yılında Adana’da doğmuştur. Babası 

Adana naipliği yapmış olan İmamzâde Hacı Sıdkı Efendi’nin oğlu olan Hüseyin Ruhi 

Efendi’dir. Ayrıca Hüseyin Ruhi Efendi Adana mahkemesinde otuz beş seneden fazla kâtiplik 

yapmıştır. Annesi de tarafından Şeyh Balcıdede neslinden gelmektedir.   

Adana’da Kayalıbağ Medresesi’nde müderris olan Hüsnü Efendi’den ilim tahsil 

ederek ondan icazet almıştır. Câmi‘-i Kebîr Hatibi Hacı Ahmed Nef‘î Efendi’den de hadis 

eğitimi alan Mahmud Celaleddin Efendi, Türkçe ve Arapça konuşabilmektedir. 15 sene Cafer 

Paşa, Hurmalı ve Hacı Hasan Ağa Medreselerinde eğitim vermiştir. Daha sonra ise Memiş 

Paşa Câmi‘inde de eğitim ve vaaz ile meşgul olmuştur.  

Daha sonra Bursa’da bir medreseye atandığı anlaşılan Mahmud Celaleddin Efendi, 

Adana evkâf müdüriyeti ve Adana merkez müderrisliği görevlerini de ifa etmiştir.
17

 

2.4. Mehmed Rıfkı Efendi: Ceyhan Müderrisi 

Mehmed Rıfkı Efendi’nin dosyasında tercüme-i hal varakası mevcut değildir. 

Dosyadaki bazı belgelerden anlaşıldığı kadarıyla babasının ismi Hacı Emin olup 1275/1859 

yılında doğmuştur. 1315/1898 yılında ise müftülüğe atanmıştır. R. 1325/1910 yılında 

müftülükten azledilen Mehmed Rıfkı Efendi, r. 1330/1914 yılında Ceyhan kazasına müderris 

olarak atanmış, yaklaşık bir buçuk sene sonra r. 1331/1914 yılında ise vefat etmiştir.
18

 

Sonuç 

Sicill-i Ahvâl Defterleri esas alınarak hazırlanan bu çalışmada Adana ve çevre 

kazalarda görev yapan 10 müftü ile 4 müderris tespit edilmiştir. Bu müftülerin birçoğu Adana 

ve Adana’ya bağlı kazalarda doğmuştur. Bununla birlikte başka memleketlerden gelip 

Adana’da müftülük yapanlar da bulunmaktadır. Eyüp Sabri Efendi Darende, İsmail Hakkı 

Efendi Konya, Mehmed Zahir Efendi Musul, Osman Nuri Efendi ise Kadirli (Kars-ı 

Zülkadriye) doğumludur.  

Adana’da müderrislik yapanlardan ikisinin tercüme-i hal varakaları mevcut olmadığı 

için doğum yerleri tespit edilememiştir. Diğer iki müderris İlyas Efendi ile Mahmud 

Celaleddin Efendi olup her ikisi de Adana’da doğmuştur.  

Sicill-i Ahvâl Defterleri, Adana’da doğup yetişen ve Adana’da görev yapmış olan 

ilmiye sınıfına mensup kişilerin ilmî olarak hangi âlimlerden ve bölgelerden beslendiklerini 

göstermesi açısından önemli arşiv belgeleridir. Bu bağlamda Adana’da doğan birçok ilim 

adamının öncelikle Adana’da eğitim gördükleri daha sonra ise eğitimlerini tamamlamak için 

Tarsus, Kayseri, Konya, Maraş ve Antakya gibi çevredeki yerleşim birimlerine seyahat 

ettikleri ve bu bölgelerin âlimlerinden ders ve icazet almışlardır. 

 

  
                                                           
17

 BOA. DH. SAİD. İSAM Tasnif Numarası: 5281_01. 
18

 BOA. DH. SAİD. İSAM Tasnif Numarası: 1559_01. 
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MU'TEZİLÎ TABAKATLARDA YER ALAN HANEFÎ ŞAHISLAR  

 

Fatmanur ALİBEKİROĞLU EREN 

Çukurova Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Mezhepleri Tarihi, orcid.org/0000- 0001-

9629-573  

 

 

Özet 

Mu'tezilî gelenek içerisinde Mu'tezilî âlimlerce kaleme alınan ve Mu'tezilî 

şahısların biyografilerini belirli yöntemlere göre tasnif etmeyi amaçlayan tabakât türü 

eserler önemli bir yekûn teşkil etmektedir. Mu'tezile içerisinde IV./X. asırda Ebû 

Kasım el-Kâbî’nin eseri ile birlikte günümüze ulaşan bu türün, Kâbî sonrasında da 

ciddi örnekleri söz konusu olmuştur. Bu eserler mezhep mensuplarının kendilerini 

tarif biçimi olması açısından da oldukça önemlidir. Zira bu eserlerde şahısların 

tabakalara dahil edilmesi onların Mu'tezilî sayıldıkları anlamına gelmektedir. 

Yazarların şahısları Mu'tezilî addederken bağlı kaldıkları kriterler ise çoğu zaman 

eserin yazılış amacı ile örtüşmektedir. Bununla birlikte bu eserlerde mezhep 

mensuplarının sayısını fazla gösterme, kendilerine önem addedilen şahıs ve grupları 

Mu'tezile ile ilişkilendirme, mezhep mensuplarını Peygamber dönemine dayandırma 

gibi gayelerle muhtelif kimliklere sahip şahısların da Mu'tezile ile ilişkilendirildiği 

görülmektedir. İlaveten tarihsel süreçte mevcut olan Mu'tezile’nin farklı fıkhî 

eğilimlerle etkileşimi de bu eserlerde hangi şahısların yer alacağına etkide bulunmuş 

olmalıdır. Bu minvalde Hanefîlik-Mu'tezile etkileşiminin tezahürü olarak Mu'tezilî 

tabakatlarda Hanefî ulemadan pek çok şahsın yer aldığı görülmektedir. Bu çalışma, 

Mu'tezilî tabakatlarda zikredilen Hanefî ulemanın tespit edilmesini ve bu şahısların 

tabakalara dahil edilmesinde hangi unsurların etkili olduğunu ortaya çıkarmayı 

amaçlamaktadır. Bu minvalde Mu'tezilî tabakatlar dahilindeki farklılıklar, sonraki 

asırlarda yazılan eserlerde eklenen şahıslar ve yazarların fıkhî kimliği de bu 

doğrultuda dikkate alınacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Mu'tezile, Tabakât, Mu'tezilî tabakât, Hanefî-Mu'tezilî, Hanefî.  

 

 

Giriş 

Tarihsel süreçte var olan mezhepler arası ilişkilerin yansımalarını mezhep 

mensuplarının yazdıkları eserlerde görmek mümkündür. Çoğunlukla reddiye 

mahiyetinde yazılan eserlerle, taassubi bir bakış açısıyla kaleme alınan Makâlât türü 

eserlerde mezheplerin birbirlerine karşı tavırlarını doğrudan görme imkanına sahip 

olunmakradır. Bunun yanında mezhep mensuplarını tasnif etmek amacıyla telif edilen 

Tabakât türü eserlerde bu minvalde mezhep algısını değerlendirme hususunda 

oldukça dikkate değerdir. Mezhep mensupları tarafından yazılan bu tür eserlerde, 
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mezhep mensuplarının sayılarını çok gösterme, faziletli/meşhur şahısları kendileri ile 

ilişkilendirme veya erken dönemle irtibatlandırma çabalarının da etkili olduğunu da 

göz önünde bulundurmak gerekir. Bunun yanında Mu'tezile’nin farklı fıkhî 

eğilimlerle etkileşim içerisinde bulunması da bu eserlerde hangi şahısların yer 

alacağına etkide bulunmuş, Hanefîlik-Mu'tezile etkileşiminin tezahürü olarak 

Mu'tezilî tabakatlarda Hanefî ulemadan pek çok şahsın yer almıştır. Çeşitli sebeplerle 

söz konusu tabakatlarda fıkıhta Hanefîliği benimseyen şahısların varlığı bizi bu 

çalışmayı yapmaya sevk etmiştir. Biz bu çalışmada, Hanefî şahısların Mu'tezilî 

tabakatlardaki yerini çeşitli açıdan değerlendirdik. Bu şahısların Hanefî-Mu'tezilî 

kimliğe sahip olmaları ve isabetli bir şekilde bu eserlerde değerlendirilmeleri, 

Mu'tezile’nin sayısını çok gösterme çabası, faziletli şahısları Mu'tezile’ye nispet etme 

ihtimallerini göz önünde bulundurduk. Bununla birlikte burada tespit etmeye 

çalıştığımız temel nokta Hanefî şahısların Mu'tezilî kimlikleri olsun ya da olmasın 

Mu'tezilî tabakât geleneğindeki tasnifini karşılaştırmalı ve kronolojik olarak 

incelemek olmuştur. Bu doğrultuda Hanefî şahısların hangi yazarlar tarafından 

Mu'tezilî tabakalara dahil edildiği, yazarların fıkhî kimliğinin etkisi, sonradan 

tabakalara dahil olan Hanefî şahısların kimliği ile bu şahısların tasnif biçimi tetkik 

edilmiştir.  

Hanefîlik-Mu'tezile ilişkisi tetkik edilirken Mu'tezilî tabakatlarda yer alan 

Hanefî şahıslar önemli bir veri kaynağı olmuştur. Zira bu eserlerde bu şahısların yer 

alması onlarla ilgili Mu'tezilî oldukları yönünde bir iddiayı da içerir Tarihsel süreçteki 

Hanefîlik-Mu'tezile ilişkisi göz önünde bulundurulduğunda bu durumun pek çok şahıs 

için hakikati söz konusudur. Bu minvalde konuyla ilgili yapılan çalışmalarda 

Mu'tezili tabakatlardaki Hanefî şahıslara yer verilmiştir.
1
 Bu çalışma ise Hanefî-

Mu'tezilî çalışmaları tespit etmenin ötesinde Mu'tezilî tabakatları merkeze alarak,  

Hanefîlik-Mu'tezile ilişkisini tespit noktasında ciddi veri içeren bu yazım geleneğini 

kritize etmek suretiyle ilim geleneğine ve Hanefîlik-Mu'tezile ilişkisi hususunda 

yapılan çalışmalara bu yönüyle katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.  

Mu'tezilî Tabakât Geleneği  

İslam düşünce tarihinde, mezhebî eğilimler içerisinde tabakât türü eser yazım 

geleneği Mu'tezile ile başlatılmıştır. Mu'tezilî gelenek içerisinde ise ilk örnekler 

Ebû’l-Kâsım el-Belhî el-Ka’bî’nin Makâlât’ın görülmektedir. Kâbî’nin ardından Kâdî 

Abdülcebbar tarafından Mu'tezilî şahıslar 10 tabaka halinde ele alınmış, Hâkim el-

Cüşemî ile birlikte ise Mu'tezile’nin on birinci ve on ikinci tabakaları dahil edilmiştir.  

Sonraki süreçte ise İbnu’l-Murtaza kendinden önce tasnif edilen eserlerden istifade 

etmek suretiyle Mu'tezile’nin on iki tabakasını bir araya getirmiştir. 
2
 

                                                        
1
 Bkz. Alibekiroğlu, Fatmanur, Tarihsel Süreçte Hanefîlik-Mu'tezile İlişkisi (Yayımlanmamış Doktora 

Tezi), Adana 2018.  
2
 Mustafa Öz, “Tabakat”, Türkiye Diyanet İslam Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2010), 

39:295.  
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Öncelikle Mu'tezilî tabakât geleneğinin ilk örneklerinden biri olan ve aynı 

zamanda Mu'tezilî makalat geleneğinin önemli örneklerinden biri olma hususiyetini 

taşıyan Ebû’l-Kasım el-Belhî el-Ka’bî’nin eserinden bahsetmek gerekir. Kâbî’nin 

Makâlât’ının Yemen kütüphaneleri aracılığıyla günümüze ulan tek nüshası, 2018 

yılında Hüseyin Hansu ve Râcih el-Kürdi tarafından tahkik edilmiş ve neşredilmiştir. 

Bu suretle Mu'tezile’nin erken dönem yazım geleneğini tetkik etme imkanı meydana 

gelmiştir. Kâbî Makâlât türü eserinde Mu'tezile’ye önemli bir yer tahsis etmiş ve 

Mu'tezilî şahısları bölgelere göre tasnif etmiştir. Ka’bî’nin Makâlât’ı sonraki eserlere 

öncülük etmiştir. Kâ’bî’nin bu eserinde, içerisinde fukahânın da yer aldığı farklı 

meslek gruplarından Ehlu'l-Adl olarak tanımlanan ve "adl" görüşünü benimsedikleri 

ifade edilen 107 kadar şahsın yer aldığı bir listeye de yer verilmektedir 

Kadı Abdülcebbar ise Fadlu’l-İ'tizâl isimli eserinde kendi zamanına kadar 

mevcut olan Mu'tezilî şahısları  on tabakasına halinde incelemiştir. Hâkim el-Cüşemî, 

kendinden önce yazılan eserlere yaşadığı çağda mevcut olan on birinci ve on ikinci 

tabakaları eklemiştir. Bu eserde şahısların biyografileri yazılırken sadece mütekellim 

kimliklerinden değil aynı zamanda fakih kimliklerinden ve istifade ettikleri ilim 

geleneklerinden bahsedilmiştir. 

Zeydî-Mu'tezilî kimliği ile bilinen Hâkim el-Cüşemî (ö. 494/1101), Kâdî 

Abdülcebbar’ın tabakâtında yer alan şahısların önemli bir kısmını içeren Uyunu’l-

Mesâil
3
 isimli eserinde Mu'tezile tabakasına yer vermiştir. Hâkim el-Cüşemî’nin 

Şerhu’l-Uyûni’l-Mesâil isimli eserinde söz konusu tabakalara ilaveten kendi çağına 

kadar yaşayan on birinci ve on ikinci tabaka ile birlikte Fuad Seyyid tarafından 

Fadlu’l-İ’tizâl ve Tabakâtu’l-Mu'tezile eseri dahilinde neşredilmiştir.
4
 

Zeydi-Mu'tezilî alimlerden “İbnü’l-Murtazâ’ya (ö.840/1437)’nın el-Münye 

ve’l-Emel 
5
 isimli eserlerde ise Mu’tezilî şahıslar on iki tabaka şeklinde halinde tasnif 

edilmiştir. Bu eserde tasnif edilen şahıslar Kâdî Abdülcebbâr’ın Tabakât’ı ve 

Cüşemî’nin eserindekilerle büyük oranda benzeşmektedir. İbnü’l-Murtazâ, 

Tabakât’ında fukahâdan adl görüşünü benimseyenlerden bahsederken Hanefî ve 

Şâfilerin meşhur şahıslarının ismine yer vermektedir. Bu eserde Ebû Hanîfe’nin Züfer 

b. Hüzeyl (ö.158/775), Muhammed b. Hasan eş-Şeybânî (ö.189/805) gibi meşhur 

öğrencileri ile İmam Şâfiî’nin (ö.204/820) adl görüşünü benimsediği zikredilmiştir.  

 

 

Mu'tezilî Tabakatlarda Yer Alan Hanefî Şahısların Tasnifi  

Mu'tezilî Tabakât yazarlarının öncüsü niteliğindeki Ka’bî, Makâlât’ındaki 

fukaha listesine Züfer b. Hüzeyl ile başlamıştır. Ardından Ebû Mu’tî Hâkim b. 

                                                        
3

 Cüşemî, Ebû Sa’d el-Muhassin b. Muhammed b. Kerrâme (ö.494/1101), Uyûnu’l-Mesâil, 

Mektebetu’l-Bedir, Abdullah el-Vecîh Koleksiyonu.  
4
 Cüşemî, Ebû Sa’d el-Muhassin b. Muhammed b. Kerrâme (ö.494/1101), “Şerhu’l-Uyûn”, Fadlu’l-

İtizâl ve Tabakâtu’l-Mu’tezile içerisinde, thk. Fuad Seyyîd, Tunus 1986, 380.  
5
 İbnü’l-Murtazâ, el-Münye ve’l-Emel, thk. İsâmüddîn Muhammed Ali, İskenderiye 1985.  
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Abdullah el-Kûşî, Muhammed b. Şucâ es-Selcî ve Ahmed b. Ebî Duâd’ın 

biyografilerinden kısaca bahsetmiştir.
6

 Kâbî’nin eserinde dikkat çeken unsur ise 

fukaha listesinde biyografilerine yer verilen tüm şahısların Hanefî olmasıdır. Bu 

durum onu Mu'tezilî tabakât geleneğin Hanefî şahısları tasnif etmesi açısından önemli 

kılmaktadır. Bu noktada Kâbî’nin mezhebî kimliği önemlidir. Fıkıhta Hanefîliğe, 

itikatta ise Mu'tezile’ye mensup olan Kâbî
7
 hem Hanefîlik-Mu'tezile etkileşimini göz 

önünde bulundurmak suretiyle tarihsel tecrübeyi, hem de kendi mezhebî kimliğini 

dikkate almış görünmektedir. Bunun yanında Kâbî’nin uzmanlaşma alanlarını 

gözeterek “fukaha” ya ayrı bir başlık altında eserinde yer vermesi metodik açıdan 

ciddi bir tavırdır. Bu tutum Kâbî’nin Hanefî-Mu'tezilî şahıslar içerisinde fakih kimliği 

belirgin olmakla beraber, itikadî meselelerde i'tizâl fikrini benimseyen şahısların da 

ayrımında olduğunu gösterir niteliktedir. 

Ebû’l-Kâsım el-Belhî onun durumunu dellillendirmek için Züfer’in Kaderî 

olduğu bilgisinin Ebû Hanîfe’ye bildirildiğini zikretmektedir. Bunun üzerine Ebû 

Hanîfe onun kendi haline bırakılmasını ve onunla münazara edilmemesini 

söylemiştir.
8
 Rivayeti Züfer’in hayatı ile karşılaştırdığımızda ortaya çıkacak tarihsel 

uyumsuzluklar âşikâr olmakla birlikte, Mu’tezilî bakış açısının tespiti önem arz 

etmektedir. Zira, henüz erken dönem bir Mu’tezilî eserde, Ebû Hanîfe’nin ashâbından 

olan Hanefî bir şahıs Kaderî sayılmış ve bu konuda Ebû Hanîfe’nin görüşüne 

başvurulmuştur.
9
 

Kâ’bî fukaha listesinin ikinci ismi olarak Ebû Mu’tî Hâkim b. Abdullah el-

Kûşî’nin ismini zikretmektedir. Kâ’bî onun ismini zikrettikten sonra da Ebû 

Hanîfe’nin yorumuna yer vermektedir. Kâbî’nin zikrettiğine göre Ebû Mu’tî’nin 

Kaderî olduğunu söyleyen Hammâd b. Süleyman’a Ebû Hanîfe’nin verdiği cevapta, 

onun Kaderî olmasına dair bir ayıplama söz konusu değildir. Bilakis Ebû Hanîfe bu 

konuya değinmek yerine başka bir mesele üzerinden Hammâd’ı ayıplamış ve Ebû 

Mu’tî’nin Kaderî olmasına atıfta bulunmamıştır.
10

 Kâbî’nin üçüncü olarak zikrettiği 

isim ise Muhammed b. Şucâ es-Selcî’dir. Onun Mu'tezilî kimliğine Hanefî 

                                                        
6
 Ebû’l-Kâsım el-Belhî el-Kâ’bî (ö.319/931), Kitâbu’l-Makâlât ve meahu Uyûni’l-Mesâil ve’l-Cevâbât, 

thk. Hüseyin Hansu-Râcih Kürdî-Abdülhamid Kürdî (İstanbul:Kuramer, Amman: Dâru’l-Feth, 2018), 

191-192.  
7

 Kâdî Abdülcebbâr, Abdülcebbâr b. Ahmed (ö.415/1025) “Kitab Fadlu’l-İ’tizâl ve Tabakâtu’l-

Mu’tezile”, Fadlu’l-İ’tizâl ve Tabakâtu’l-Mu’tezile içerisinde, thk. Fuad Seyyid, Tunus 1986, 297; 

Kureşî, Ebû Muhammed Muhyiddîn Abdülkâdir b. Muhammed (ö. 775/1363), el-Cevâhiru’l-Mudiyye 

fî Tabakâti’l-Hanefîyye, thk. Abdulfettah Muhammed el-Hulv, Kahire 1993, 2: 296; Ahmed b. Yahyâ, 

İbnü’l-Murtazâ (ö.840/1437), Kitâbu Tabakâtu’l-Mu’tezile, thk. S.D. Wılzer, Beyrut 1987, 88;; İbn 

Kutluboğa, Ebu’l-Fidâ Zeynuddîn Kâsım (ö.879/1474), Tâcu’t-Terâcîm, thk. Muhammed Hayr 

Ramazan Yusuf, Dımaşk 1992, 178. 
8
 Kâ’bî, Makâlât, 191. 

9
 Kâ’bî, Makâlât, 191; İbnü’l-Murtazâ, Tabakâtu’l-Mu’tezile, 128; Alibekiroğlu, Tarihsel Süreçte 

Hanefîlik-Mu'tezile İlişkisi, 96.  
10

 Bkz. Kâ’bî, Makâlât, 191; Alibekiroğlu, Tarihsel Süreçte Hanefîlik-Mu'tezile İlişkisi, 96.  
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tabakâtlarda da yer verilmiştir.
11

 Kâbî’nin fukaha içerisinde zikrettiği bir diğer isim 

ise Ahmed b. Ebî Duâd’dır.
12

  

Mu'tezilî gelenek içerisinde tabakât türünde telif edilen ikinci eser Kâdî 

Abdülcebbar’a aittir. Kâdî Abdülcebbar fukaha listesi olarak değerlendirebileceğimiz 

Ehl-i Kûfe içerisinde Kâbî’nin zikrettiği Hanefî şahıslardan yalnıza Züfer b. Hüzeyl 

ile İbn Şucâ es-Selcî’nin ismine yer vermiştir.
13

 Bunların dışında Kâdî Abdülcebbar, 

Kâbî, Ebû Said el-Berdaî, Ebûl-Kâsım İbn Sühleveyh, Ebû Ahmed el-Askerî el-

Abdekî, Ebû Abdullah el-Basrî, Ebu’l-Hasan el-Ezrak et-Tenûhî, Ebû Bekr el-Buhârî 

gibi hem fakih, hem de mütekellim vasıfları ile bilinen Hanefî-Mu'tezilî şahısları 

zikretmiştir. Ancak o bu şahısları Mu'tezilî tabakalar içerisinde tasnif etmiştir. 
14

 

Kâbî’den sonra Hanefî listeyi genişleten Hanefî kimliğe sahip Mu'tezilî 

müellif ise Cüşemî olmuştur. Cüşemî, Cüşemî Risâletü İblis ve Uyûbu’l-Mesail’de 

fukahâdan adl görüşünü benimseyen fukaha listesine Kâbî sonrası alimleri eklediği 

gibi Kâbi’de yer almayan Muhammed b. Hasan eş-Şeybânî, İsa b. Ebân ve İbn 

Semâa’yı eklemiştir.
 15

  Cüşemî’nin fukaha listesinin oldukça genişlediği görülür. Bu 

listeye Ali b. Musa el-Kummî’nin ismi ile birlikte müteahhirundan Kerhî, Ebû Bekir 

er-Râzî, Ebû Sehl ez-Züccâcî, Ebû Nasr Muhammed b. Muhammed b. Sehl’nin de 

dahil edildiği görülmektedir.
 16

 Cüşemî’nin Mu'tezilî ulema listesini genişletme çabası 

ise yalnızca Hanefîler lehine olmamıştır. İmam Şâfiî de dahil olmak üzere pek çok 

Şâfiî şahsa da Mu'tezilî tabakatlarda yer açılması Cüşemî’nin eseri ile ilgili olarak 

zikredilmelidir.  

Cüşemî fukaha listesinin dışındaki şahıslara ise Mu'tezilî şahıslara tahsis ettiği 

tabakalar içerisinde yer vermektedir. Cüşemî tarafından Kâbî’nin fukaha listesinde 

yer bulan Ahmed b. Ebî Duâd, Mu'tezile’nin yedinci tabakası içerisinde sayılmıştır.
17

 

Yine Kâbî, Ebu Said el-Berdaî, Ebû Ahmed el-Askerî el-Abdekî, Ebû Bekr el-Buhârî, 

Ebû Abdullah b. ed-Dâî, Ebu’l-Hasan el-Ezrak et-Tenûhî, Ebû Sehl Muhammed b. 

Abdullah el-Zeccâcî
 
, Ebû Nasr Muhammed b. Muhammed b. Sehl ve Ebû Abdullah 

Muhammed b. Ahmed b. Huneyf
 
 gibi fıkıhta Hanefîliği benimseyen şahıslar Mu'tezilî 

tabakalar içerisinde tasnif edilmiştir. 
18

 

İbnü’l-Murtazâ, Tabakatında meslek gruplarına müstakil bir başlık altında yer 

vermiş ve “halifeler, zâhidler, nahivciler ve şairler” gibi meslek gruplarının yanında 

                                                        
11

 Kureşî, El-Cevâhir, 3:174; İbn Kutluboğa, Tâcu’t-Terâcim, 243; Kefevî, Mahmud b. Süleyman 

(ö.990/1852), Ketâibu’l-A’lâmi’l-Ahyâr, Meclis-i Şûrâyı Millî, 1385, vr.160b; Leknevî, Abdülhay 

(ö.1304/1886), Fevâidu’l-Behiyye fi Terâcimi’l-Hanefiyye, thk. M. Bedreddin Ebû Firâs, 

Kahire:Dâru’l-Mektebi’l-İslâmî, 1324, 1: 171.  
12

 Kâ’bî, Makâlât, 191. 
13

 Kâdî Abdülcebbar, Fadlu’İ’tizâl, 344.  
14

 Kâdî Abdülcebbar, 297, 324, 325, 330, 331.  
15

 Cüşemî, Ebû Sa’d el-Muhassin b. Muhammed b. Kerrâme (ö.494/1101), Risâletu İblis ila İhvânihi’l-

Menâhis, thk. Hüseyin el-Müderrisî, Beyrut 1995, vr.128; Uyûnu’l-Mesâil, vr.20b, 21a.  
16

 Cüşemî, Uyûnu’l-Mesâil, vr.20b, 21a.  
17

 Cüşemî, Uyûnu’l-Mesâil, vr.19b.; İbnü’l-Murtazâ, Tabakâtu’l-Mu'tezile, 62.  
18

 Cüşemî, Uyûnu’l-Mesâil, vr. 20a,b, 21a; Şerhu’l-Uyûn, 371, 379.  
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fukahâdan “adl” görüşünü benimseyenler için ayrı bir liste hazırlamıştır. Ancak 

İbnü’l-Murtazâ’nın Kâ’bî’den istifade ettiği anlaşılan Mu’tezilî fukahâya dair 

listesinin Kâ’bî’nin listesinden bazı farklılıklarının bulunduğu görülmektedir.
19

 

İbnü’l-Murtazâ’nın fukaha listesinde Kâ’bî’den istifadeyle yer verdiği Züfer b. 

Hüzeyl, Ebû Mu’tî Hâkim b. Abdullah ve Muhammed b. Şucâ es-Selcî isimleri 

bulunmaktadır. O, bu isimleri Kâbî’nin zikrettiğine bizzat kendisi işaret etmiştir. 

Bunun yanında İbnü’l-Murtaza muhtemelen Cüşemî’nin listesini de dikkate alarak 

fukahadan adl görüşünü benimseyenler listesini genişletmiştir. Burada Kâbî’den farklı 

olarak Muhammed b. Hasan eş-Şeybânî, İsâ b. Ebân, Muhammed b. Semâa, Ali b. 

Musa el-Kummî, Kerhî, Ebû Bekr er-Râzî, Ebû Sehl Muhammed b. Abdullah el-

Zeccâcî
 
, Ebû Nasr Muhammed b. Muhammed b. Sehl’i gibi şahıslar fukaha listesi 

içerisinde tasnif edilmiştir.
20

 İbnü’l-Murtaza’da fukaha listenin dışında fıkıhta 

Hanefîliği benimseyen şahısları Mu'tezilî tabakalar içerisinde tasnif etmiştir. Mu'tezilî 

tabakalarda zikredilen ilk Hanefî kimlikli şahıs olan Ahmed b. Ebî Duâd İbnü’l-

Murtazâ tarafından da Cüşemî gibi Mu'tezile’nin yedinci tabakasının ilk ismi olarak 

zikredilmektedir.
21

 Kâbî, Ebû Said el-Berdaî, Ebû Abdullah el-Basrî, Ebû Bekr el-

Buhârî, Ebû Ahmed el-Askerî el-Abdekî, Ebû Abdullah b. ed-Dâî gibi şahıslar ise 

yine tabakalar içerisinde tasnif edilmiştir.
22

  

 

Tablo 1: Mu'tezilî Tabakatlarda Yer Alan Hanefî Kimlikli Şahıslar  

                                                        
19

 İbnü’l-Murtazâ, Tabakâtu’l-Mu’tezile, 128 vd.  
20

 İbnü’l-Murtazâ, Tabakâtu’l-Mu’tezile, 128, 129.  
21

 İbnü’l-Murtazâ, Tabakâtu’l-Mu'tezile, 62.  
22

 İbnü’l-Murtazâ, Tabakâtu’l-Mu’tezile, 88, 101, 105, 108, 109, 110, 113.  

Kâbî Kâdî 
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Züfer b. Hüzeyl  Züfer b. Hüzeyl Züfer b. Hüzeyl Züfer b. Hüzeyl 

Ebû Mu’tî Hâkim 

b. Abdullah el-Kûşî  

Muhammed b. 

Şucâ es-Selcî 

Muhammed b. 

Hasan eş-Şeybânî 

Muhammed b. 

Hasan eş-Şeybânî  

Ahmed b. Ebî 

Duâd 

Kâbî İsa b. Ebân  İsâ b. Ebân  

Muhammed b. 

Şucâ es-Selcî 

Ebû Said el-Berdaî  Muhammed b. 

Semâa  

Muhammed b. 

Semâa  

 Ebûl-Kâsım İbn 

Sühleveyh  

Muhammed b. 

Şucâ es-Selcî 

Muhammed b. 

Şucâ es-Selcî 

 Ebû Ahmed el-
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Ali b. Mûsa el-

Kummî 

Ali b. Mûsa el-

Kummî  

 Ebû Abdullah el-
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Kâbî Kâbî  
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Sonuç  

Mu'tezilî tabakatların Hanefî şahısları tasnifini incelediğimizde ana hatlarıyla 

iki ana unsurun ön plana çıktığı görülmektedir. Bunlardan birincisi Mu'tezilî 

tabakatlarda çoğunlukla fukaha listesi içerisinde tasnif edilen fakih kimlikleri ile 

tanınan şahıslardır. Bunlar içerisinde Mu'tezilî listeyi çok gösterme, faziletli şahısları 

kendilerine nispet etme gibi gayelerle zikredildiğini tahmin ettiğimiz Züfer, 

Muhammed b. Hasan eş-Şeybânî gibi meşhur Hanefî şahısların yanında Hanefî-

Mu'tezilî olarak değerlendireceğimiz şahıslar da yer alır.  

Mu'tezilî tabakatlardaki Hanefî kimliğe sahip şahısların tasnifi ile ilgili ikinci 

öne çıkan unsur ise bu şahısaların Mu'tezilî tabakalar içerisinde zikredilmeleridir. 

Ancak Mu'tezilî tabakât türü eserlerde bu şahısların tasnif biçimi ile ilgili 

geçişliliklerin de mevcut olduğu tespit edilmiştir. Zira bir eserde fukaha listesinde 

sayılan bir şahsın başka bir eserde Mu'tezilî tabaka içerisinde zikredilmesi de vakidir.  

Mu'tezilî tabakatlarda fukaha listesinin zikredilmesi ve burada Hanefî 

şahısların yer alması sürecini başlatan şahsın ise Hanefî-Mu'tezilî kimliği ile bilinen 

 Ebu’l-Hasan el-

Ezrak et-Tenûhî 

Kerhî Ebû Abdullah el-

Basrî 

 Ebû Bekr el-Buhârî Ebû Said el-Berdaî  Kerhî’ 

  Ebû Ahmed el-

Askerî el-Abdekî 

Ebû Said el-Berdaî 

  Ebû Bekr el-Buhârî Ebû Ahmed el-

Askerî el-Abdekî 

  Ebû Abdullah b. 

ed-Dâî 

Ebû Bekr el-Buhârî 

  Ebu’l-Hasan el-

Ezrak et-Tenûhî 

Ebû Abdullah b. 

ed-Dâî  

  Ebû Bekir er-Râzî Ebu’l-Hasan el-

Ezrak et-Tenûhî 

  Ebû Sehl 

Muhammed b. 

Abdullah el-

Zeccâcî 

Ebû Bekir er-Râzî  

  Ebû Nasr 

Muhammed b. 

Muhammed b. Sehl 

Ebû Sehl 

Muhammed b. 

Abdullah el-

Zeccâcî 

  Ebû Abdullah 

Muhammed b. 

Ahmed b. Huneyf 

Ebû Nasr 

Muhammed b. 

Muhammed b. Sehl 
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Ebû’l-Kasım el-Belhî el-Ka’bî olduğu anlaşılmaktadır. Kâbî’nin bu şahısları 

zikrederken Ebû Hanîfe’nin görüşüne de yer vermesi ise oldukça dikkat çekicidir. 

Kâbî’nin dört Hanefî şahıstan oluşan listesi tarihsel süreçte yeni isimler eklenmek 

suretiyle genişletilmiştir. Bu noktada Cüşemî’nin Kâbî’nin önce yaşamış olmakla 

beraber, Kâbî tarafından listeye dahil edilmeyen Muhammed b. Hasan eş-Şeybânî’yi 

listeye eklediği görülmektedir. Cüşemî’nin verdiği isimler esasında nihai liste 

hüviyetindedir. Sonraki süreçte İbnü’l-Murtaza’nın verdiği liste ile ise ufak bazı 

farklılıklar içermektedir.  

Sonuç olarak Mu'tezilî tabakât türü eserlerde gerek tarihsel bir gerçekliği 

yansıtan Hanefî-Mu'tezilî şahısların gerekse de sonradan i'tizâl fikri nispet edilen bazı 

şahısların fukaha listelerinde veya tabakalar içerisinde yer bulduğu görülmektedir. 

Yine bu eserlerin Hanefîlik-Mu'tezile ilişkisini tespit noktasında ciddi ipuçlarını 

barındırdığını da ifade etmek gerekir. Bunun yanında bu süreci başlatan Kâbî’nin hem 

Mu'tezilî makalat hem de tabakât geleneğini yönlendirici etkisi onun Hanefî kimliği 

düşünüldüğünde anlam kazanmaktadır. Bu noktada Mu'tezilî yazım geleneğini Hanefî 

şahısların yönlendirdiğini söylemek mümkün görünmektedir.  
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ASHÂBU’R-REY İSİMLENDİRMESİ İLE İLGİLİ GENEL MÜLAHAZALAR 
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Özet 

Ashâbu’r-Rey isimlendirmesi tarihsel süreçte İslam düşüncesindeki akılcı eğilimleri 

tanımlamak için kullanılan ifadelerden biridir. Bu isimlendirmenin genel bir şekilde “dini 

yorumlamada aklı kullanan” kimselere verilen bir isim olduğu yanında, bizatihi Ebû Hanîfe ve ashabı 

ve de Mürcie ile ilişkilendirildiği de görülmektedir. Bu noktada Ebû Hanîfe ve ashabına “dışarıdan” 

verilen bir isimlendirme olarak bu ibarenin içeriği tartışmalı görülmektedir. İsimlendirmenin yalnızca 

fıkıhta reylerini kullananlar veya hem fıkhî hem de itikadî meselelerde reylerini kullananlar için 

kullanımı da belirsiz görünmektedir. Bu sebeple, Ashâbu’r-Rey isminin kullanımın aklı tüm 

kullananlar lehine genişletilmesi veya sadece belirli bir gruba inhisar edilmesi şeklindeki kullanım 

örneklerinin değerlendirmesi önemlidir. Bunun yanında bu ismin çeşitli mezhepler arası geçişlilik 

örneklerinde hangi grubu tanımlamak için kullanıldığı da konu açısından dikkat çeken hususlardandır. 

Özellikle Makâlât türü eserlerde görülen Ebû Hanîfe ve ashabını Mürcie’yi benimseme kriteri ile 

birlikte Ashâbu’r-Rey olarak isimlendirme tavrı dikkate alındığında bu ismin Hanefîlikten ziyade 

Mürcie bağlamını dikkate aldığı anlaşılmaktadır. Bu noktada Hanefî-Mu'tezilîlerin çoğunlukla Hanefî-

Mürciî gruplar için kullanılan bu isimlendirmenin muhatabı olup olmadığı, bizzat Hanefî-Mu'tezilî 

şahısların Ashâbu’r-Rey isminin kullanımı ile ilgili inisiyatifleri bu çalışmanın tespit etmeyi amaçladığı 

hususlardan biri olacaktır.  

 

 

Anahtar Kelimeler: Rey, Ashâbu’r-Rey, Mürcie, Ashâbu Ebi Hanîfe, Ehlu’r-Rey  

 

 

GİRİŞ 

Ashâbu’r-Rey isimlendirmesi en genel ifadesiyle dini düşüncenin anlaşılması 

hususunda metodik bir tavrı yansıtmaktadır. Ashâbu’r-Rey ibaresinin kullanım 

biçimleri dikkate alındığında grubun adının özellikle Ashâbu’l-Hadis ile birlikte 

zikredildiği ve iki grubun dinin anlaşılması noktasında farklı eğilimleri temsil ettiği 

anlaşılmaktadır. En genel ifade biçimiyle Ashâbu’r-Rey’in akılcı eğilimler oldukları 

hususunda ittifak bulunur. Bununla birlikte isimlendirmenin içeriği ile ilgili tartışmalı 

hususlar yer almaktadır. Ashâbu’r-Rey isimlendirmesinin muhtevasını belirleme 

noktasında birtakım zorlukların olduğu araştırmacıların da işaret ettiği bir durum olup, 

fıkıhta reyi kullanalar için bir isimlendirme olması veyahut Ashâbu Ebî Hanîfe 

içerisinde itikadî meselelerde reylerini kullanan tüm grupları kapsayıp kapsamadığı 

hususları tartışmaya açık görünmektedir. Kılıçer, isimlendirmenin hangi dönemde ve 

kimler tarafından başlatıldığı yönünde bir netliğin olmadığını söyler. Yine tarihsel 

süreçte bu isimlendirmenin olumlu ve olumsuz anlamlar kazandığını ifade eder. 
1
 

                                                 
1
 Kılıçer, M. Esad, “Ehl-i Rey”, DİA, X, 523, ss. 520-524, İstanbul 1994.  
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Kutlu’nun isimlendirmenin muhataplarının klasik literatürde Mürcie ile Ashâbu’r-Rey 

arasında kurulan dolaylı veya doğrudan bağlantıya dayanarak, sadece fıkhi bir ekol 

olmaktan ziyade, itikadî ve fıkhî görüş sahipleri oldukları tespiti
2
 ise Ashâbu’r-Rey’i 

değerlendirmede yeni ve önemli bir zemin ortaya çıkarmıştır. Söz konusu 

isimlendirmenin hususî muhatabı olan Ashâbu Ebî Hanife’nin kendi içerisindeki 

farklılıkların isimlendirmeye dahil edilip edilmeyeceğini ise yine bu bağlamda 

değerlendirilmeye açık görünmektedir. Bu noktada Mu'tezile’nin ya da Hanefîlik 

içerindeki Mu'tezilîlerin bu isimlendirmenin muhatabı olup olmadığı konusunun 

tartışılması gerekmektedir. Bu noktada bu ismin Ashâbu Ebi Hanîfe’ye özgü müstakil 

bir isimlendirme olduğunu tespit ettikten sonra hangi grupların bu bağlamda 

zikredildiği açıklığa kavuşturulmalıdır.  

Ashabur’r-Rey isimlendirmesinin Ashâbu Ebî Hanîfe içerisinde fıkıhta 

veyahut itikadî meselelerde reylerine başvuran kimseler için çoğunlukla dışarıdan
3
 

yapılan bir isimlendirme olduğu görülmektedir. Grup mensuplarının kullanmayı tercih 

etmedikleri bu isimlendirmenin özellikle Makâlât geleneğinin tasnifinde Mürcie ile 

bağlantılı bir şekilde ele alındığı anlaşılmaktadır.  

İsimlendirme ile ilgili tartışmalara katkı sağlaması açısından Ehlu’r-Rey ve 

Ashâbu’r-Rey kavramlarının kullanımı noktasında da bazı farklılıkların yer aldığına 

işaret etmek gerekir. Zira iki ismin çoğunlukla birbirlerinin yerine kullanılıp eş 

anlamlı oldukları kabul edilmekle birlikte, bazı durumlarda Ashâbu’r-Rey isminin 

itikadî konularda görüş belirten Ebû Hanife ve ashabı söz konusu olduğunda 

kullanıldığı ve bu ismin Ehlu’r-Rey tabirinden daha sonra ortaya çıktığı ifade 

edilmiştir.
4
 

Ashabur’r-Rey İsimlendirmesinin Muhtevası 

Ashâbu’r-Rey isimlendirmesini değerlendirme hususunda üç farklı noktaya 

işaret edilecektir. Bunlardan birincisi bu ismin fıkhî meseleler dahilinde olmak üzere 

genel olarak reylerine başvuranlar, ikincisi fıkıhta reylerine başvurup, aynı zamanda 

iman konusunda Mürcie ile uyumlu görüş benimseyen Ashâbu Ebî Hanîfe 

içerisindeki şahıslar, üçüncü olarak ise Ashâbu Ebî Hanîfe içerisinde yer alan ancak 

                                                 
2
 Kutlu, İslam Düşüncesinde İlk Gelenekçiler (Hadis Taraftarlarının İman Anlayışı Bağlamında Bir 

Zihniyet Analizi), Ankara 2002, 43.  
3
 Ashabur’r-Rey isimlendirmesi grup mensupları tarafından kullanılmakla birlikte tercih edilen bir 

isimlendirme olmamıştır. Ehl-i Rey tabirinin erken tarihli bir kullanımına Ebû Yusuf’un Kitabu’l-

Harac’ında rastlanmakla birlikte burada bu ibarenin kavramsal bir karşılığının olmadığı 

anlaşılmaktadır. Ebû Yusuf, Ya’kub b. İbrâhim b. Habîb (ö.192/798), Kitâbu’l-Harac, Beyrut 1979, 

203. Grup mensuplarından Saymerî’nin Ashâbu’r-Rey’i Ebû Yusuf zamanında Ashâbu’l-Hadis ile 

birlikte Kûfe’de mevcut olan bir gruba karşılık olarak kullanmasının (es-Saymerî, Ebî Abdullah 

Hüseyin b. Ali (ö.436/1045), Ahbâru Ebî Hanîfe ve Ashâbihi, Beyrut 1974, 97) ise kavramsal bir 

düzeyde karşılığı mevcuttur. Bununla birlikte grup mensuplarının kendilerini isimlendirmek için 

Ashâbu’r-Rey ismini tercih etmemişlerdir.  
4
 Apaydın, H. Yunus, “Rey”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul: TDV Yayınları, 

2008, 35:39.  
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i'tizâl görüşünü benimseyen kimseler olacaktır. Tanımlanın merkezinin ise Ashâbu 

Ebî Hanîfe olduğu ve Hanefîliği benimsemeyen Mu'tezilîlerin dahil edilmediği 

söylenebilir.  

III./IX asırda İbn Kuteybe (ö.276/889), grubu sadece fıkıhta reylerini 

tanımlamak üzere kullanmış ve Ashâbu’r-Rey’i Ebû Hanîfe ve ashabı ile 

sınırlandırmamıştır. Fıkıhta reye başvuran Evzâi (ö.157/773), Süfyan es-Sevrî 

(ö.161/777), Malik b. Enes (ö.179/795) gibi şahıslar grup içerisinde tasnif edilmiştir. 
5
 

İbn Kuteybe’nin söz konusu istisnai tavrı bulunmakla beraber, Ebû Hanife ve 

arkadaşlarının itikadî problemlere ağırlık vermesi dolayısıyla Ashâbu’r-Rey isminin 

onlara verilen özel bir isimlendirme
6
 olduğu anlaşılmaktadır. IV./X. asırda İbn Nedîm 

(ö.385/955) Ashâbu’r-Rey’i, Ebû Hanife’nin ashabından bahsederken kullanmaktadır.
 

7
 Yine Harizmî de aynı çağda eserinde Ashâbu’r-Rey ismini, Ebû Hanife’nin ashabı 

ile sınırlamaktadır.
8

 Sonraki süreçte Şehristânî (ö.548/1153), de bu yazarlardan 

biridir. 
9
 Bunun yanında Fahreddin er-Râzî’nin (ö.606/1209) Ashabu Ebû Hanife’nin 

halkın çoğu tarafından Ashâbu’r-Rey olarak isimlendirildiklerini söylemesi
10

 de 

Ashâbu’r-Rey’in Ebû Hanife ve ashabına verilen özel bir isim olduğu yönündeki 

iddiaları destekler. Bununla birlikte Ashâbu Ebû Hanîfe içerisindeki hangi kesimin bu 

isimlendirmenin muhatabı olduğu hususu tartışmaya açıktır.  

IV./X. asırdan itibaren pek çok müellif Ashabu’r-Rey’i Ebu Hanife’nin ashabı 

ve Mürcie ile özdeşleştimiş görünmektedir. 
11

 Özellikle Makâlât geleneği içerisinde 

bazı yazarlar tarafından Ashâbu’r-Rey Mürcie içerisinde tasnif edilmiş, bu suretle bu 

tanımlama fıkıhta reylerine başvuranlar ve ircâ görüşünü benimseyenler şeklinde 

sınırlandırılmıştır. Ekolün hem itikadî hem de fıkhî yönüne vurgu yapan İsmailî 

makalât yazarlarından Ebû Hâtim er-Râzî (ö.324/935) bu kimseleri fıkıhta rey ve 

kıyasa izin verenler olarak tanımlamış
12

 ve onları Mürcie içerisinde saymıştır. 
13

 Yine 

IV./X. asırda Makdisî (ö. 375/985’den sonra) de Ehl-i Rey isimlendirmesini ve 

                                                 
5
 İbn Kuteybe, Ebû Muhammed b. Abdullah b. Müslim, (276/889), el-Maârif, thk. Servet Ukkâşe, 

Kahire 1981, 494-500. 
6

 Ashâbu’r-Rey isminin belirli bir zaman dilimi içinde küçümseme hatta dışlama anlamıyla 

kullanıldığını söylemektedir. (Apaydın, H. Yunus, “Rey”, 35:39.) 
7
 İbn Nedîm, Muhammed b. İshak (385/955), el-Fihrist, Beyrut 1964, 255.  

8
 el-Harizmî, Ebû Abdillah b. Muhammed b. Ahmed b. Yusuf (387/ 997), Mefâtihi’l-Ulum, thk. G. Van 

Vloten, yrz.1930, 31.  
9
 eş-Şehristânî, Muhammed b. Abdilkerîm (548/1153), el-Milel ve’n-Nihal, çev. Mustafa Öz, İstanbul 

2005,207.  
10

 er-Râzî, Muhammed b. Ömer b. Huseyn Fahreddin (606/1209), Menâkıbu’l-İmam eş-Şâfii, Kahire 

1986, 392.  
11

 el-Hârizmî, Mefâtîhu’l-Ulûm, 19, 20; Paul E.Walker, “An Ismaili Heresiography: The "Bab Al-

Shaytan" from Abu Tammam's Kitab Al-Shajara”, Islamic History and Civilization, Studies and Texts, 

23 (1998), Leiden, 84 Eserin Arapça metnindeki numaralandırma esas alınmıştır. Bundan sonra esere 

Ebû Temmâm, Kitâbu’ş-Şecere şeklinde atıfta bulunulacaktır.; Kutlu, İslam Düşüncesinde İlk 

Gelenekçiler, 42, 43. 
12

 Ebû Hâtim er-Râzî, Ahmed b. Hamdan (324/936), Kitabu’z-Zine fi Kelimati’l-İslâmiyye, thk. 

Abdullah Selam es-Samarrai, Bağdad 1988, 268.  
13

 Ebû Hâtim er-Râzî, Kitabu’z-Zine, 263.   
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çoğunlukla Ashabu Ebû Hanife kavramını Ashâbu’l-Hadîs ile birlikte kullanmış ve 

Ehlu’r-Rey olarak isimlendirdiği rey taraftarlarını Mürcie içerisinde saymıştır.
14

 

Ashâbu’r-Rey’i itikadî görüşleri olan bir fırka hüviyetinde kullanan bir diğer müellif 

is Harizmî’dir. O, Mefatihu’l-Ulum isimli eserinde İslâm fırkalarını yedi gruba 

ayırmış ve bu fırkalar içerisinde Ashâbu’l-Hadîs’e müstakil bir fırka olarak yer 

vermiştir. Ashâbu’r-Rey’i ise altıncı fırka olarak zikrettiği Mürcie’nin fırkalarından 

biri saymış ve bunların Ebû Hanîfe’nin ashabı olduğunu söylemiştir..
15

 Harizmî’nin 

bu tavrı, Ebû Hanife, Ashâbu’r-Rey ve Mürcie ilişkisini yansıtması açısından oldukça 

önemlidir. Zira o böylece Ashâbu’r-Rey’i akidevî bir ekol olarak, doğrudan Mürcie ve 

Ebû Hanife ile ilişkilendirmiştir.  

Ashâbu’r-Rey’i doğrudan Mürcie ile özdeşleştiren müelliflerin yanında 

grubun itikadî yönünü dikkate alan ancak yalnızca Mürcie ile inhisar etmeyen 

yazarlar da vardır. Bu nokta Ashâbu Ebî Hanîfe içerisindeki i'tizâl görüşü sahiplerinin 

de Ashâbu’r-Rey tanımlaması noktasında dikkate alındığını söylemek gerekir. 

Mesela, Ebu’l-Meâli (ö. 485/1093), Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat’i, Ashâbu’l-Hadîs ve 

Ashabu’r- Rey olmak üzere iki gruba ayırmış ve Ashâbu’r-Rey’i, Ebû Hanife’nin 

(ö.150/767) ashabı olarak tanımlamıştır. Bunun yanında o Ebû Hanife ve ashabının 

iman ile ilgili görüşlerini, Horasan fukahasının usulde Ebû Hanife’ye uyduklarını, 

Irak fukahasından bir kısmının ise usûlde Mu’tezile’ye, füruda ise Ebû Hanife’ye tabi 

olduklarını ifade etmitir. Böylece Hanefî-Mu'tezilî şahısları Ashâbu’r-Rey içerisinde 

değerlendirmiştir. 
16

 Yine makâlât yazarlarından İsferâyinî (ö.471/1078) ise kendi 

yaşadığı dönemde Kaderiyye’den bir grubun Ashâbu’r-Rey’e mensup olduğunu ancak 

mezheplerini gizlediklerini söylemek suretiyle bu grup ile i'tizâl fikrini benimseyen 

Hanefîler arasındaki etkileşime dikkatleri çekmiştir. 
17

  

Hanefî-Mu'tezilî kimliği ile bilinen şahıslardan Muhammed b. Semâa, 

Şehristânî tarafından Ashâbu’r-Rey içerisinde tasnif edilmekte 
18

 ayrıca İbn Semâa 

vefat ettiğinde İbn Maîn’in “bugün Ehlu’r-Rey’in reyhanı öldü” dediği de rivayetler 

arasındadır.
19

 Bunun yanında Hanefî-Mu'tezilîlerden İbn Şucâ es-Selcî,
20

 Muhammed 

b. Abdurrahman b. Subar,
21

 Cessâs
22

 gibi şahıslar da muhtelif eserlerde Ashâbu’r-

                                                 
14

 el-Makdisî, Şemseddin Ebû Abdullah b. Ahmed el-Beşşari (375/985’den sonra), Ahsenu’t-Tekasîm fî 

Mârifetu’l Ekâlîm, thk.. J.Joe, Leiden 1906, 195.  
15

 el-Harizmî, Mefâtihu’l-Ulum, 20.  
16

 Ebû’l-Meâlî, Muhammed el-Hüseynî el-Alevî (ö.485/1093), Beyânü’l-Edyân, Kahire 1957, 37. 
17

 el-İsferâyinî, Ebû’l-Muzaffer (ö.471/1078), et-Tabsîr fi’d-Din ve Temyîzu’l-Fırkatu’n-Nâciye ani’l-

Fıraki’l-Hâlikîn, thk. Kemal Yusuf el-Hût, Beyrut 1983, 151.  
18

 Şehristânî, el-Milel ve’n-Nihal, 245.  
19

 İbn Ebi’l-Avvâm, Ebi’l-Kâsım Abdullah b. Muhammed (ö.335/947), Fedâilu Ebî Hanîfe ve 

Ahbâruhu ve Menâkibuhu, Mekke 2010, 370.  
20

 İbn Adî, Ebû Ahmed (ö. 365/976), el-Kâmil fî Duafâ’i’r-Ricâl, thk. Adil Ahmed Abdulmevcud 

vdğr., Beyrut trz.  
21

 Hatîb el-Bağdâdî, Ebû Bekr Ahmed b. Ali B. Sabit (ö.463/1071), Târihu Bağdâd,,thk.Beşşâr Avvâd 

Ma’rûf, Beyrut 2001. 
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Rey’den olarak tanımlanmışlardır. Ayrıca Hanefî Mu'tezilî şahısların da kendilerini 

tanımlarken bu ibareyi kullandıkları dikkat çekmektedir. Nitekim Hanefî Mu'tezilî 

şahıslardan Ebû’l-Hüseyin el-Basrî kıyas ile taabbud bahsinde muhaliflerinin 

Ashâbu’r-Rey’i suçladıklarını ifade etmek suretiyle kendisini ve ashabını Ashâbu’r-

Rey içerisinde tanımlamıştır.
 23

 Bununla birlikte bu tanımın tüm Mu'tezilîler için değil 

yalnızca Ashâbu Ebi Hanîfe ile irtibatlı Mu'tezilîleri için geçerli olduğunu söylemek 

gerekir. Zira Mu'tezile içerisinde bizzat Ashâbu’r-Rey’e yazılan reddiyelerin yer 

alması 
24

 bu isimlendirme altında yalnızca Ashâbu Ebî Hanîfe içerisindeki i'tizâlî 

görüş sahiplerinin olduğunu teyit etmektedir. 

Sonuç 

Ashâbu’r-Rey isimlendirmesinin muhtevası hususunda tartışmalar bulunmakla 

birlikte bu isimlendirmenin Ashâbu Ebi Hanîfe mensuplarını karşıladığı hususunda 

ciddi bir veri bulunmaktadır. Ashabu’r-Rey’in Ebû Hanîfe ve mensuplarını ihtiva 

ettiğini söyleyen yazarlar burada itikadî meselelerdeki tavra dikkat çekmişlerdir. 

Özellikle Mürcie ile ilişki hususunda Makâlât geleneğinin Ashâbu’r-Rey’i Mürcie 

içerisinde sayan tasnifleri dikkate değerdir. Bununla birlikte Ashâbu’r-Rey 

içerisindeki Ashâbu Ebi Hanîfe merkezli mezhebî eğilimlerin Mürcie ile sınırlı 

olmadığı anlaşılmıştır. Bu noktada yine Makâlât yazarlarının, usulde Mu'tezile’ye 

yaklaşan eğilimleri de Ashâbu’r-Rey içerisinde kategorize ettikleri görülmektedir. 

Bunun yanında i'tizâl fikrini benimseyen Hanefî şahısların tanımlanma biçimleri de 

bizim bu sonuca ulaşmamızda etkili olmuştur. Zira Hanefî-Mu'tezilî bireyler için 

muhtelif eserlerde yapılan “Ashâbu’r-Rey” tanımlaması bu kimselerin konumunun 

anlaşılmasında etkili olmuştur. Yine Hanefî-Mu'tezilî şahısların kendilerini tanımlama 

biçimi de bizim bu ilişkiyi tespit etmemize imkan vermiştir. Hanefî-Mu'tezilî 

yazarların eserlerini tetkikimiz neticesinde söz konusu yazarların bu ismi kendileri ile 

ilişkili olarak kullandığı görülmüştür.  Hanefî-Mu'tezilî şahıslardan biri olan ve fıkhî 

kimliği yanında kelamî kimliği ile de dikkat çeken Ebû’l-Hüseyin el-Basrî’nin kendi 

eserinde Ashâbu’r-Rey’e yapılan suçlamaları kendi grubu ile alakalı görmesi ve 

savunma girişiminde bulunması bunun en bariz örneklerinden biridir.  

Sonuç olarak Ashâbu’r-Rey isimlendirmesi içeriğine fıkıhta reylerine 

başvuranlar ile Ashâbu Ebî Hanîfe’den itikadî meselelerde Mürcie ya da Mu'tezile ile 

uyumlu görüş benimseyen şahısların dahil edildiğini söylemek mümkün 

görünmektedir.  

 

                                                                                                                                            
22

 Hatîp el-Bağdâdî, Târihu Bağdad, V, 513; İbnu’l-Cevzî, Ebü’l-Ferec Abdurrahman b. Ali b. 

Muhammed el-Bağdâdî (ö.597/1201), el-Muntazam fî Târîhü’l-Mülûk ve’l-Ümem, thk. Muhammed 

Abdulkâdir Atâ, Beyrut 1992-1993, XIV, 277. 
23

 Ebû’l-Hüseyin el-Basrî (ö.436/1044), el-Mûtemed fî Usûli’d-Din, thk. Muhammed Hamidullah, 

Dımaşk 1965, II, 733.  

24
 İbnü’n-Nedîm, Fihrist, 208; Hayyât, el-İntisâr, 81.  
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EFFECTS IN THE NARRATION: THE CASE OF ‘JEALOUSY / LA JALOUSIE ’ 

 

Ahmet GÖGERCİN 

Selçuk Üniversitesi,  Edebiyat Fakültesi 

 

 

ÖZET 

İnsanın ürettiği her sanat biçimi var olanı değiştirerek yeni tür ve biçimlerin ortaya 

çıkmasına neden olmuştur. Sinemanın icadı ise, diğer tüm sanatların ortaya çıkışından daha 

etkili olmuş, evrene ve insana bakışımızı, algımızı kökten değiştirerek yepyeni bir çığır 

açmıştır. Başlangıçta olumsuz tepkilerle karşılanmış, tıpkı fotoğrafın icadının ressamları 

korkuttuğu ve kaygılandırdığı gibi, sinemanın icadı da yazın dünyasında büyük bir heyecana 

neden olmuştur. Bazı yazarlar, bunu romanın ve diğer yazınsal türlerin sonu olarak görmüş, 

bazıları ise, yazın dünyası için yeni bir fırsat olarak değerlendirmiş, yazarlara yeni olanaklar 

sunacağını düşünmüşlerdir. 1950’lerde ortaya çıkan Yeni Romancılar başta olmak üzere, 

çağdaş yazarların neredeyse tümü bu yeni sanattan ve kullandığı tekniklerden derinden 

etkilenmiş, onları bilinçli ya da bilinçsiz kendi yapıtlarında kullanarak yüz yıl öncekinden çok 

farklı yeni görsel anlatı biçimleri oluşturmuşlardır.  

Yeni Roman akımının öncüsü olarak kabul edilen ve yapıtlarıyla büyük tartışmalara neden 

olan Alain Robbe-Grillet ise, sadece roman yazmakla yetinmemiş, tıpkı Marguerite Duras 

gibi, kamera arkasına geçerek film çekmeyi denemiş, romanlarına sinemasal özellikler 

kazandırırken, sinemaya da yazınsallığın ağır bastığı bir estetik anlayışı getirmiştir. 

Bu çalışmada, yazarın en bildik yapıtlarından biri olan ‘Kıskançlık/La Jalousie’ bu bağlamda 

incelenmiş, yapıta sinematografik bir nitelik kazandıran unsurlar tespit edildikten sonra, 

sinemanın en belirgin özelliklerinden biri olan ışık-gölge oyunlarının anlatıdaki işlevi ortaya 

konulmaya ve örneklerle gösterilmeye çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Fransız edebiyatı, Edebiyat-sinema ilişkisi, Yeni Roman, Alain Robbe-

Grillet, Kıskançlık/La Jalousie 

 

ABSTRACT 

Every art form that man produces has changed the existing ones and caused new genres and 

forms to emerge. The invention of cinema has been more effective than the emergence of all 

other arts, and it has revolutionized our perception of the universe and human, while opening 

a whole new era. Initially, it experienced negative reactions, similar to the occasion that the 

invention of photography intimidated and worried the painters. In this sense, the invention of 

cinema caused great excitement in the world of literature. Some writers viewed this as the end 

of the novel and other literary genres, while others took it as a new opportunity for the 

literary world, and thought that it would offer new opportunities to the authors. Almost all of 

the contemporary writers, especially the New Romans, who emerged in the 1950s, were 

deeply influenced by this new art and techniques, using them in their own works, consciously 

or unconsciously. At this juncture, their aim was to create new forms of visual narrative that 

were very different from that of a hundred years ago. 
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Alain Robbe-Grillet, who was accepted as the pioneer of the New Novel movement and who 

caused great controversy with his works, was not content with inscribing only novels and thus 

tried to make films, like Marguerite Duras, through going behind the camera, bringing 

cinematic features to his novels, which brought an aesthetic understanding to the cinema with 

literacy. 

In this study, ‘Jealousy’, one of the author's most familiar works, was examined in the 

abovementioned context. After determining the elements that give a cinematographic 

character to the structure, the function of light and shadow effects, which is one of the most 

prominent features of cinema, utilized in the narrative is tried to be revealed and illustrated 

with examples. 

Keywords: French literature, Literature-cinema relationship, New Novel, Alain Robbe-

Grillet, Jealousy 

 

I- GÖLGELER DİNİNİN AYİNİ: SİNEMA VE SONRASI 

İnsanoğlunun geçmişi, tüm yaşamımızı değiştiren ve tarihe yön veren büyük icat ve keşiflerle 

doludur: tekerleğin icadı, madenleri işlemeyi öğrenmek, barutun, topun ve tüfeğin icadı, 

buharın, radyumun keşfi, atomun parçalanarak nükleer enerjinin elde edilmesi bunlar arasında 

akla ilk gelenlerdendir. Fotoğraf ve sinemanın icadı ise, bunların hiçbirinden daha az etkili 

olmamıştır; yaşamımızın en küçük noktalarına kadar sızarak insanı ve yaşam biçimini 

neredeyse yeniden tanımlamış ve şekillendirmiştir. Pierre Fougeyrollas ve Gilbert Cohen-Seat 

(aktaran Michel, 2016, s. 7), sinemanın icadını, haklı olarak, “insanlık durumunun bir 

değişimi (mutation)” olarak tanımlamışlardır ve Elie Faure (aktaran Michel, Ibid.) , sinemanın 

icadının “ateşin icadı kadar önemli” olacağını söyleyerek yaşayacağımız değişime önceden 

dikkat çekmiştir. 

Ünlü sinemacı André Bazin (aktaran Yalsızuçarlar, 1998, s. 64), sinemanın çağdaş yaşamdaki 

önemine değinirken “gölgeler dininin ayini” benzetmesini yapar; günlük yaşamın 

zorluklarından kaçan insanlar, sinemanın karanlık dünyasına sığınırlar ve kısa bir süreliğine 

de olsa gerçeklikten koparak düşsel bir deneyim yaşarlar. Bazin’in bahsettiği, sinemanın bir 

çeşit dine dönüşmesi, görüntünün, sözün önüne geçerek her şeyi etkisi altına alması olgusu 

günümüz için çok daha geçerli görünmektedir. Kuşkusuz, Lumières kardeşler, 28 Aralık 1895 

tarihinde ilk sinema gösterimini yaparken böyle bir niyetleri yoktu, sinemayı sadece basit bir 

eğlence aracı olarak düşünmüşlerdi, ancak daha bu ilk gösterimde insanların yaşadığı şok ve 

gösterdikleri tepki, gelecekte sinemanın neye dönüşeceğini ve insanlığı neye dönüştüreceğinin 

ilk ipuçlarını vermiştir; çünkü orada bulunanlar, ilk defa hareketli bir görüntüyle 

karşılaşıyorlardı ve perdeye yansıyan hareket halindeki trenin gerçekten onları ezeceğini 

sanmışlardı. Sanat ve edebiyat dünyasında, bundan sonra artık hiçbir şey eskisi gibi 

olmayacaktı ve bunu fark eden birçok yazar ve sanatçı bu yeni icat karşısında tepki 

göstermişler, “sinemanın en küçük popüler idealleri materyalleştirdiğini ve dünyanın olmasa 

bile bir medeniyetin sonunun söz konusu olduğunu” iddia etmişlerdir (Anatole France ve René 

Doumic’ten aktaran Clerc, 1993, s. 17). Günümüzden bakıldığında, söz konusu yazarların çok 

da haksız olmadığı açıkça görülmektedir; medeniyetler yok olmasa bile, kökten değişime 

uğramakta ve geçmişle tüm bağlarını kopararak bambaşka bir şeye dönüşmektedirler.    

Jean-Bloch Michel (2016, s. 7-8) ise, ‘görüntü’nün ‘söz’ karşısındaki bu üstünlüğünü ve 

yaşamımızda gittikçe daha büyük bir yer işgal etmeye başlamasını bir tür “saldırı” olarak 

algılar ve yaklaşık seksen yıl önce kaleme aldığı bir çalışmasında şöyle der: “… Görsel 

bilgilendirme teknikleriyle bize aktarıldığı şekliyle görüntü (image) hayatımızda gün geçtikçe 
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daha büyük bir yer tutmaktadır. Bu teknikler, o kadar büyük miktarlarda görsel bilgi 

üretiyorlar ki, bir zamanlar tamamen sözlü bilgilendirmeye dayanan, geleneksel düşünce 

yapılarımızı yıkan baskılardan daha ciddi sonuçları olan bir saldırıya maruz kalıyoruz.” 

Michel’in, görüntünün insanlar üzerindeki etkisini bir tür ‘saldırı’ olarak algılaması, çok da 

aykırı bir düşünce olarak görünmemektedir; görüntü her şeyi etkisi altına alarak kendisine 

benzetmeye başlamış, sanat türleri, en başta da yazın, sinema terimleriyle tanımlanır 

olmuşlardır. Michel, aynı çalışmasında (s. 17), sinemanın bilhassa roman sanatına, “dünyanın 

alışılagelmiş romantik bir vizyonunun yerine, sinematografik bir vizyonu kabul ettirdiğinden” 

bahseder ve ilave eder: “Her zaman anlamsız, yani bir ruh halinin temsili olmayan nesnel 

görüntülerin büyüleyiciliğine boyun eğmiş bir durumdayız. Gitgide bizi daha çok meşgul eden 

ve “gerçeğin görünmeyen yanını” göstermeyi amaç edinmiş, “görünüşlerin saf bir oyunu 

olan”, bize nesnelerin basit bir çatışmasından doğan durumlar sunan yeni bir sanat doğdu. 

Medeniyetimiz her geçen gün sözün büyüsünü kaybederken, gittikçe görüntülerin büyüsüne 

kaptırıyor kendisini.” Michel, sinemanın yazın ve yazarlar üzerindeki etkisine olumsuz 

yaklaşırken, ileride göreceğimiz gibi, ele alacağımız yapıtın yazarı Alain Robbe-Grillet ve 

arkadaşları, sinemayı tam tersine bir fırsat olarak değerlendirirler ve romanın kendinde 

olmayanı alabileceği bir kaynak olarak görürler. Sonuçta, ortaya atılan görüşler ister olumlu 

ister olumsuz olsun, sinema ve hareketli görüntü yaşamımıza girdikten sonra, yazın ve sanat 

dünyasında, hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı, alışılmışın dışında farklı anlatı biçimlerinin 

ortaya çıkacağı, evreni ve insanı algılayış biçimlerimizi değiştiren, öncesiyle bağını koparmış 

yepyeni yapıtların üretileceği kanıtlanmış bir gerçek olarak önümüzde duruyor. Robbe-Grillet, 

Yeni Roman (1981) adlı kuramsal yapıtında, “bütün edebiyat dilinin değişmesi” gerektiğini ve 

“değiştiğini” (s. 42) vurguladıktan sonra, “Eskimiş biçimler bırakılmadıkça gerçekliğin 

keşfedilmesi işi yürümez” (s. 107) diyerek bu görüşümüzü doğrular. 

Bu bağlamda, çalışmamızda, sinemanın yazın dünyası üzerindeki etkileri ve neden olduğu 

değişimler, Alain Robbe-Grillet’nin yazın dünyasında şok etkisi yaratan ve “yazın tarihinin en 

devrimci yapıtlarından biri” (Şen, 1996, s. 20) kabul edilen ünlü yapıtı Kıskançlık/La Jalousie 

üzerinden araştırılacak, romanı geleneksel roman anlayışından uzaklaştıran ve görsel bir 

boyut kazandıran özellikler ortaya konacak, özellikle sinemanın varoluşsal özelliklerinden biri 

olan ışık-gölge oyunlarının bir anlatı aracı olarak kullanılması disiplinler arası karşılaştırmalı 

yöntemle irdelenerek yapıttan örneklerle ortaya konulmaya çalışılacaktır. 

II- ‘KELİME’ VE ‘GÖRÜNTÜ’NÜN BULUŞTUĞU KAVŞAK: YENİ ROMAN VE 

ALAIN ROBBE-GRILLET 

Yazının, sinemayla veya daha genel olarak ‘görüntü teknikleri’yle ilişkisi söz konusu oldu 

mu, aklımıza ilk gelen, 1950’li yılların ünlü akımı Yeni Roman ve üyeleri olur. Kuşkusuz 

onlardan önce Amerikalı yazarlar sinemaya büyük ilgi göstermişler, sinemayla işbirliği içinde 

çalışmışlardır. Michel’in (2016, s. 17) deyimiyle, Hemingway, Dos Passos, Faulkner, 

Filtzgerald gibi yazarlar “Hollywood’a ve Cinnecittà’ya göz kırparak” yazmışlardır. Yazarın 

burada kastettiği, basit bir uyarlama çalışmasından çok, daha önce de bahsedildiği gibi, artık 

sinema diliyle ve teknikleriyle düşünüyor ve yazıyor olmalarıdır. Ancak Amerikalı 

yazarlardan çok önce, geçtiğimiz yüzyılın ilk çeyreğinde, Fransa’nın bu konuda çok farklı 

çalışmalara şahit olduğunu belirtmemiz gerekiyor: Sinemanın etkisinde kalan ve gelecekte 

onunla boy ölçüşemeyeceğine inanan yazarlar ve yayıncılar, bu iki sanat dalını kaynaştırarak 

‘görüntü’ ve ‘söz’ün iç içe geçtiği, birbirini tamamladığı “yeni bir tür” oluşturmayı 

denemişlerdir. Bu çabaların sonucunda, ‘Cinario’, ‘Romans Cinéoptiques’, ‘Roman-Cinéma’, 

‘Ciné-Roman’ gibi seriler ortaya çıkmış, kısa bir süreliğine de olsa, okurun ilgi odağı 

olmuştur (bkz. Clerc, 1993, s. 96). Alain Robbe-Grillet’nin de bazı çalışmalarını ‘Ciné-

Roman’ olarak tanımladığı hatırlandığında, geçmişteki bu çalışmaların boşa olmadığı, yazın 

dünyasında kalıcı bir etkiye neden olduğu anlaşılmaktadır. 
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Çok sayıda eleştirmen, haklı olarak, Yeni Roman akımını “sinematografik roman” olarak 

tanımlar (Clerc, Ibid., s. 68). Robbe-Grillet, Claude Simon, Nathalie Sarraute, Claude Ollier, 

Michel Butor, Robert Pinget gibi isimlerden oluşan bu hareketin üyeleri yapıtlarını, sinema 

tekniklerini, özellikle de çekim açılarını kullanarak senaryovâri bir şekilde yazmaya 

başlamışlardır. Geçmiş zaman yerini “sinemanın kendini ifade edebildiği tek zaman” olarak 

tanımlanan şimdiki zamana bırakmış, betimleme daha farklı bir önem ve işlev kazanmış, 

nesneler ön plana çıkmıştır. Doğal olarak, okurun da konumu değişmiş, okur koltuğundan 

kalkarak seyirci koltuğuna oturmak zorunda kalmıştır; zira bu yazarların ürettiği metinler 

tamamıyla görsel tekniklerle kaleme alınmıştır ve okurun, metnin anlamına ulaşabilmesi için, 

öncelikle, kelimelerle oluşturulmuş bu fotoğraf/resimleri görmesi ve onları seyretmeyi 

öğrenmesi gerekmiştir. J.-B. Michel’in ifadesiyle (2016, s. 23), bu yazarlar artık “yazılı 

olmayan bir edebiyatın” peşine düşmüşlerdir. Michel, aynı çalışmasında (Idid.), bu yazarların 

durumunu çarpıcı bir dille şöyle açıklar: “Görüntü saplantısı öyle bir hale geldi ki artık 

herkes önünde sadece görüntüler bulmak istiyor ve bir yazar, kendisinin de seyirciyle 

muhatap olamamasına üzülüyor. Kendilerini adadıkları anlamsız girişimlerini sonuna kadar 

götürmek isteyen yazarlar, böylelikle muhatap oldukları kesimin davranışlarını da 

değiştirmeyi deneyeceklerdir. Böylece okurlarını birer seyirciye çevirmeye çalışacaklardır. 

(…). Onu daha çok seyretmek gerekecektir.” Kısaca, André Bazin’in deyimiyle (1995, s. 62), 

yazın, estetik anlamda, artık “sinemanın yerçekimi altına girmiştir.” Anatole France, René 

Doumic veya J.-B. Michel gibi yazarların olumsuz yaklaşmalarına ve sertçe eleştirmelerine 

rağmen, yazın, Yedinci Sanat olarak tanımlanan bu yeni sanatla hızlı bir şekilde bütünleşmeye 

çalışarak görselleşecek ve sinemasal bir nitelik kazanacaktır. Akımın önemli isimlerinden 

Nathalie Sarraute (1985, s. 13), hareketin savunmasına giriştiği Kuşku Çağı adlı yapıtında, bu 

durumu şöyle açıklamıştır: “Yepyeni şeyler vaat eden sinema sanatı, verimsiz çabalar sonucu, 

çocuksu ve dokunaklı bir alçakgönüllülük kazanan romana yeni teknikler getirecek, yardım 

edecekti.” Sarraute’un eleştirel bir dille açıklamaya çalıştığı bu yardımlaşmanın roman 

sanatını daha iyiye götürüp götürmediği tartışmaya açıktır, ancak onu değiştirdiği ve yepyeni 

görünümler kazandırdığı kaçınılmaz bir gerçek olarak önümüzde duruyor. Yeni Roman ismi 

etrafında bir araya gelen yazarların ortaya koydukları, mesleki anlamda ataları saydıkları 

Balzac, Zola, Flaubert gibi yazarlarınkilerle tüm bağlarını koparmış,
1
 görüngübilimin 

(phénoménologie) de etkisiyle nesnel anlatımın ve öznel bakış açısının hâkim olduğu 

karmaşık metinler bu yardımlaşmanın ilginç sonuçları olarak yazın dünyasındaki yerlerini 

korumaktadırlar.  

Yeni Romancıların yapıtlarını anlaşılmaz, zor, okunması güç yapan etkenler biraz da burada 

aranmalıdır. Akımın en önemli temsilcilerinden biri olan Nobel Ödüllü Claude Simon, 

Stockholm Söylevi’nde (1986, s.10), okurlarının yapıtlarını ‘okunması güç’, ‘can sıkıcı’, 

‘karmaşık’ bulduklarını açıkça itiraf eder. Aynı şekilde, sinema tekniklerinin bir romancı 

olarak üzerindeki etkisinden bahsederken (aktaran Clerc, 1993, s. 143), “Sinema hepimiz için 

nesneler (evren/dünya) hakkında sahip olduğumuz görüşü zenginleştirdi (panoramik ve 

kaydırmalı çekim açıları, sabit planlar, baş çekim). Ve pek doğaldır ki bu yeni görme tarzı 

benim yapıtlarımda da mevcuttur” diyerek bu etkiyi doğrular. Alain Robbe-Grillet de (1981, 

s. 38-39), benzer bir şekilde, “Sinema (bilmeden), bu kaba gerçekliğin parçalarıyla bizi 

çarpar. İşin tuhafı, günlük yaşayışımızda karşılaştığımız aynı sahneler bizi körlükten 

kurtarmaya yetmez, gözümüzü açmaz. Fakat, fotoğrafın bağlantıları (iki boyut, ak ile kara, 

çerçeveleme, planlar arasındaki ölçek ayrımları), kendi bağlantılarımızdan sıyrılmamıza 

yardım eder. Fotoğrafla yansıtılan dünyanın -az da olsa- alışılmamış görünümü, bize, 

çevremizdeki dünyanın da alışılmamış yanını gösterir” diyerek sinema tekniklerinin yapıtları 

üzerindeki etkisini doğrular. Bir bakıma, yazarların kalemi bir tür ‘kalem-alıcı’ya (stylo-

caméra) dönüşürken, sinemacıların kameraları da ‘alıcı-kalem’e (caméra-stylo) dönüşmüştür. 

Bununla birlikte, Robbe-Grillet, sinemanın yapıtları üzerindeki etkisini reddetmez, ancak 
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romanlarının saf bir senaryoya, sinematografik bir metne indirgenmesine şiddetle karşı çıkar. 

Yapıtları hakkında bu tür eleştirileri dile getirenler konusunda, alaylı bir şekilde şöyle der:  

Yazarlara düzme niyetler yakıştırarak, şunu ileri sürenler bile çıktı: Bu çağdaş 

romanlar çevrilmemiş birer film imiş, kamera artık yetersizliği anlaşılan yazının yerini 

almalı imiş! Böylece sinema, bir yandan edebiyatın sayfalar boyunca anlatmaya 

çabaladığı şeyi birkaç saniyede gösterecek; bir yandan da gereksiz ayrıntıların çok yer 

kaplamasını önleyecek, sözgelişi döşemedeki bir elma çekirdeğinin sahnedeki bütün 

dekoru doldurmasına meydan vermeyecek imiş… (Robbe-Grillet, 1981, s. 72-73) 

Birçok yerde, sinemanın yazar olarak kendilerine sağladığı yeni olasılıklardan bahseden 

Robbe-Grillet’nin yukarıdaki cümleleri onun sinemaya bakışının anlaşılması bakımından 

oldukça anlamlıdır; o sinemanın yapıtlarındaki varlığına karşı çıkmaz, tam tersi bunu bilinçli 

bir şekilde kabul eder, ancak yapıtlarının yazının dışına itilerek saf sinema için üretilmiş 

metinlermiş gibi gösterilmesine karşı çıkar. Alain Robbe-Grillet, aynı zamanda, diğer bazı 

Yeni Romancılar gibi, yazmakla yetinmeyip kamera arkasına geçmiş ve döneminde ses 

getiren önemli filmler yapmıştır.
2
 Filmleri, tıpkı Marguerite Duras’ın filmleri gibi, bir kesim 

tarafından yüceltilirken diğerlerince eleştirilmiştir. Çünkü, nasıl ki romanlarını sinema 

tekniklerine başvurarak görselleştirmişse, bu kez de yazının kendine has özelliklerini 

sinemaya taşıyarak seyircinin beklentisi dışında, yazınsallığın ağır bastığı filmler yapmıştır. 

Bir bakıma sinemada, kamerayla roman yazarken, yazılı yapıtlarında, kelimeler aracılığıyla 

yazılı filmler oluşturmuştur.  

III- SİNEMASAL BİR ROMAN: KISKANÇLIK / LA JALOUSIE 

Bir filmi izlediğimizde, ilk dikkatimizi çeken görüntüler ve seslerdir. Çoğunluğun sinemayı 

bu iki etkene indirme eğilimi vardır; ancak ünlü göstergebilimci Christiane Metz (aktaran 

Gardies, 1976, s. 86), bunun aksine bir filmin beş temel ögeden oluştuğuna dikkat çeker: 

Yazılar, hareketli görüntü, söz, gürültüler ve müzik. Doğal olarak, sinema teknikleriyle 

yazılmış bir romanda bu ögelerin tamamını bulmak mümkündür. Robbe-Grillet’nin, 

yayınlandığı zaman büyük tepkilerle karşılaşan ünlü romanı Kıskançlık, bu bağlamda, güzel 

bir örnek oluşturmaktadır. Sinemaya özgü çoğu teknik ve yazınsal uygulamaları bu yapıtta 

kolayca görülebilir. Ancak biz, çalışmamızda, romancıların en çok etkilendiği sinematografik 

etkenler olan fotografik görüntü, sinematografik çekim açıları, ses ve görüntü arasında eşleme 

(syncronisation), kurgu (montage) konularını ele almakla yetineceğiz. 

III.1. Fotografik Görüntü ve Sinematografik Çekim Açıları 

Görüntünün hareket kazanmadan önceki halinin ‘donmuş birer fotoğraf’ olduğu hatırlanırsa, 

sinematografik görüntünün Robbe-Grillet’nin yapıtındaki varlığı daha kolay anlaşılacaktır. 

Çoğu Yeni Romancının yapıtında olduğu gibi, Kıskançlık da baştan sona fotografik 

görüntülerden ve bunların birbirine eklemlenmesinden (kurgu/montage) oluşmaktadır. 

Kişilerin konuşmaları (diyaloglar) doğal olarak görüntülere eşlik ederken, olayın geçtiği 

uzamdan ve çevresinden gelen diğer sesler/gürültüler bu donmuş görüntülere karışır. Aynı 

zamanda, sık sık bir yerlinin şarkı söylediği (chant indigène) işitilir: böylelikle sinemaya özgü 

bir teknik olan ses ve görüntü arasında eşleme (syncronisation) kendiliğinden gerçekleşmiş 

olur. Kuşkusuz birçok yapıtta, hatta geçmişin klasik yapıtlarında da, belli olgulara rastlamak 

mümkündür; ancak Robbe-Grillet’nin yapıtını onlardan ayıran, yazarın yapıtında bunları 

bilinçli bir şekilde üretiyor ve düzenliyor olmasıdır.  

Bruce Morrissette (1963, s. 115), Kıskançlık’ta “iki eylem seviyesi”nin bulunduğundan 

bahseder: Birincisi, “yaklaşık olarak anlatıcının bize aktardığı anda gerçekleşen eylemler”, 

ikincisi de, “hatırladıkları ya da kendi uydurduklarıdır.” O anda gerçekleşmekte olan 

eylemlerle (görüntülerle) hatırladıkları ya da hissettiği kıskançlık duygusunun derecesine göre 
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hayal ettiği sahneler iç içe geçer, birbirine eklemlenir, birbirinin ilerlemesini engeller, aynı 

zamanda birbirinin daha anlaşılır hale gelmesine yardımcı olurlar. Morrissette’in (1963, 

s.129) belirttiği gibi, sahneler arasındaki ilişki, “anlatıcının görsel uzamı üzerinde” 

gerçekleşir. Zaman zaman bu görüntülere, konuyla ilgili ya da konu dışı sesler eşlenir. 

Aktarılan her sahne, sinematografik anlamda bir plana dönüşür, sınırlandırılır ve değişik 

yöntemlerle öncesi ve sonrasıyla ilişkiye sokulur. Okur, bir roman okumaktan çok film 

izlediği izlenimine kapılır ve aktarılan her görüntü onun imgeleminde bir kez daha 

kurgulanarak kişinin algısına göre değişen öznel birer film oluştururlar. 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, sinemanın en temel oluşturanı öncelikle ‘görüntü’dür. Bir film 

milyonlarca kare fotoğraftan oluşabilir ve bunların her biri ayrı ayrı ele alındığında, ‘donmuş’ 

(figé) birer görüntüden başka bir şey değildir. Bu görüntülerin yan yana gelişiyle 

sinematografik anlamda planlar ve sekanslar oluşur; bu plan ve sekansların bir kurgu 

çalışmasıyla birbirine eklemlenmesi sonunda filmin kendisi ortaya çıkmış olur. Kıskançlık’ın 

daha ilk satırlarında, anlatıda önemli bir rol oynayan ortadireğin durağan gölgesi betimlenerek 

başlanır anlatıya. Yazarın kalem-kamerası zaman zaman kaydırmalı (travelling) çekimle evin 

etrafında dolanır, zaman zaman da panoramik bir açıyla evin bulunduğu yerden uzaklara 

odaklanır, küçük derenin üzerine yapılmakta olan köprüyü, işçilerin, diğer yapıların 

konumlarını betimler; çoğu zaman da, nesnelere ve kişilerin uzam içindeki hareketlerine 

odaklanır ve bunları anlatıcının içsel bakış açısıyla detaylı şekilde betimler. Dolayısıyla, bu 

betimlemeler, “olayları ve kişilerin hareketlerini yaşayan, yeniden yaşayan, hatırlayan, hayal 

eden, yeniden yeniden inceleyen, bozan ve yeniden kuran bir anlatıcı”nın “içsel deneyiminin 

hikayesine” dönüşür (Morrissette, Ibid., s. 20-19). 

Kuşkusuz bu görüntülerin oluşması için, öncelikle bir çerçeveleme (cadrage) işlemine ihtiyaç 

vardır. Yazar, kapı, pencere gibi sinema perdesinin eğretilemesi olabilecek nesneleri 

kullanarak betimleyeceği nesne ya da uzamın sınırlarını belirler ve bir çerçeve içine alır. Bu 

çerçeveleme işleme sonucunda farklı çekim açıları oluşur. Yazarların da açıkça itiraf ettikleri 

gibi, Yeni Romancıların en çok etkilendiği sinema tekniklerinin başında çekim açıları gelir; 

zira bu, roman sanatının kendinde olmayan bir şeydir ve bu yazarlar kendilerinde olmayanın 

peşine düşerler. Bu çekim açıları, romancılara, evreni, nesneleri ve canlıları algılayan 

‘özne’nin onlara olan uzaklığını ve konumunu belirlemekte yardımcı olurlar. Michel Butor’un 

da dikkat çektiği gibi, Robbe-Grillet, “nesneyi insanın konumunu ortaya koyan özellikleri ile 

betimlemeyi yeğler” (aktaran Baldıran, 2002, s. 12).  Bu şekilde, nesnelerin görünümü onları 

gören kişinin bilincinin yansımasına dönüşür. Bunu da ancak görüntülerin (nesnelerin 

yüzeyinin) detaylı betimlemesiyle verebilirler. Bu yüzden, Robbe-Grillet’nin yapıtı baştan 

sona betimlemelerle doludur, bir bakıma, tıpkı Claude Simon’un yapıtlarında olduğu gibi, 

betimleme sanatıyla oluşturulmuş bir romandır. Yapıtta çok az diyaloğa rastlarız; bu 

diyaloglar da genelde aynı konuşmaların tekrarından oluşur. 

Anlatı tek bir mekânda geçer: A…’nın evi, ama bu evi, dikkatsiz okurun, varlığını ilk bakışta 

fark edemediği anlatıcı-kocanın kıskanç bilinciyle görürüz. Onun bakışıyla, ev ve içindeki 

bazı nesneler sürekli betimlenir, sanki bir mühendislik ya da geometri kitabı okuyormuşçasına 

yapının planı okura hatırlatılır. Kıskanç-kocanın bakışları bir kamera gibi evin içinde gezinir, 

onun gözünden kişiler ve nesneler aktarılır.
3
 Gördüğümüz, herkesin kabul ettiği bir gerçeklik 

değil, sadece onun bilincinin algıladığı, öznel bir evrendir. Yazar (1981, s. 37), Yeni Roman 

adlı denemesinde, “Dünya ne anlamlıdır, ne de anlamsız. Vardır, o kadar” der; doğal olarak, 

hiçbir yorum yapmaz, eleştiri getirmez, sadece var olan bu şeyi -görüntüleri- betimler ve 

oluşturduğu biçemle içeriği okuruna hissettirir.  Robbe-Grillet’nin romanlarından 

bahsederken, Muharrem Şen (1997, s. 197), çok isabetli olarak, “Bir araştırma, bir yazım 
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serüveni, ne denirse denilsin, modern romanda, dolayısıyla Yeni Romanda, artık sanat 

içeriğin hizmetinde değil, içerik sanatın hizmetindedir” diyerek bu olguya dikkat çeker. 

Romanda betimlenen ev hakkında bildiğimiz tek şey, üç tarafının terasla çevrili olduğu, 

terasın olmadığı dördüncü yönün, aynı zamanda yemek yenilen salona açıldığı, bu salondan 

açılan bir koridorun evi ikiye bölerek anlatı kişilerinin sürekli oturdukları ve konuştukları 

diğer yakadaki kapıdan dışarıya ulaştığı; yapının bir yakasında küçük bir ofis, bir oda, banyo 

ve A…’nın odasının bulunduğu; karşı sırada ise, büyük bir oda ve hemen yanında, anlatıcı-

kocanın, penceresinden sürekli karısını ve Franck’ı gözetlediği çalışma odasının 

bulunduğudur. Pencerelerin şerit perdelerle (jalousie) örtülü olduğunu, evin etrafının muz 

bahçeleriyle çevrili olduğunu biliyoruz. Bunların dışında, evin içinde yer alan -bir seyahatte 

çekilen ve belli aralıklarla betimlenen fotoğraf gibi- bazı küçük nesnelerin varlığı okura 

hatırlatılıyor. Yapıttaki uzam hakkında bilgilerimiz bunlarla sınırlı; dolayısıyla anlatıcının 

alıcı-kamerası aralıksız bu yapının içinde dolanır, gördüklerini ruh haline göre aktarır, şerit 

perdelerin arasından, konuşmakta olan karısını ve onunla ilişkisi olduğundan şüphelendiği 

komşuları Franck’ı gözetler, yüzlerini, saçlarını, ellerini, oturdukları sandalye ve masayı, 

tabakların ve bardakların düzenini betimler. Bu betimlemeler sürekli tekrarlanır ve anlatının 

ilerlemesini engeller. Okur, bir dolambacın (labirent) içinde olduğu duygusuna kapılır. 

Yazarın yapmak istediği de budur: olayları görmemizi sağlayan roman kişisinin -kocanın- 

bilinci bir dolambaçtır ve dış dünyayı algılayış şekline göre bu dolambacın içinde gezinir 

dururuz. Hikâye hiç ilerlemez; karşımıza, sürekli aynı betimlemeler, aynı konuşmalar çıkar, 

her defasında başladığımız yere geri döneriz. Jean-Claude Vareille’in (aktaran Şen, 1997, s. 

203) ifade ettiği gibi, “Alain Robbe-Grillet’de başlangıç yoktur; yalnızca yeniden başlama 

vardır.” Her şey, anlatıcının içsel hareketlerine bağlı olarak belirlenen konunun farklı 

görünümlerine dönüşür ve onun iç dünyasının izdüşümleri olarak okurun hayali perdesine 

yansırlar.
4
 

Sinemada kullanılan çok sayıda çekim açısı vardır; bu çekim açıları, kameranın kayda aldığı 

kişinin ya da nesnenin uzam içindeki konumunu belirler. Onun konumu aynı zamanda 

görüntünün çerçevesini belirler, sınırlandırır, sinemasal anlamda ‘plan’lar oluşur: uzak plan, 

genel plan, bel plan, göğüs plan, yakın plan, çok yakın plan bunların içinde en çok 

kullanılanlar arasındadır. Bu planların hareketsiz (donmuş) hali öncelikle bir fotoğraftır. 

Doğal olarak, sinema etkisinden bahsedildiğinde, çoğu Yeni Romancının yapıtında ilk 

dikkatimizi çeken fotografik betimlemelerdir. Bir sahne, kişi ya da nesne tıpkı donmuş bir 

film sahnesi gibi detaylı bir şekilde betimlenir ve anlatı boyunca bu betimlemeler 

tekrarlanarak farklı açılar oluşturulur. Çekim açılarının çoğaltılması, okurun konu hakkında 

farklı bakış açıları edinmesini ve verilmek istenen mesaja/gerçekliğe daha kolay ulaşmasını 

kolaylaştırır. Yazarlar, bu amaçla sık sık, kişilerin dünyasını yansıtan gerçek fotoğraf ve 

resimlerin betimlemelerine girişirler. Kıskançlık da bu konuda çok sayıda çarpıcı örnekle 

doludur; biz, burada, çalışma ofisindeki fotoğrafın ve Posta Takvimi’ndeki resmin 

betimlemelerini vermekle yetineceğiz. 

Çalışma masasının köşesinde, Afrika’da geçirilen günlerin ardından, Avrupa’da yaşanan 

ilk dinlence sırasında gezgin bir fotoğrafçının çektiği resmin yerleştirildiği sedef kakmalı 

küçük bir çerçeve var. / A…, çağdaş bir bezemle donatılmış büyük bir kahvenin önünde, 

birbirine sarılmış sarmallardan oluşan kolları ve arkalığı rahat ettirici olmaktan çok 

gösterişli duran karmaşık bir madensel iskemlede oturuyor. Ama A…, o iskemledeki 

oturuşuyla, kuşkusuz en küçük bir gevşeklik göstermeden, her zamanki gibi tam bir 

doğallık içinde. / Bu doğaçlama beylik resmi çekebilmesine izin verircesine, fotoğrafçıya 

gülümsemek üzere azıcık dönmüş. Bununla birlikte, çıplak kolu, elindeki bardağı yanında 

duran masaya bırakmak üzere giriştiği devinimi değiştirmemiş. / Ama bu davranış 
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bardağa buz koymak için değil, çünkü az sonra ince bir buğuyla kaplanan, parlak 

madenden yapılmış buz kovasına dokunmuyor.  (Robbe-Grillet, 1989, s. 44) 

Aynı fotoğraf, sayfa 71-72’de ve 75-76’da, bu kez daha detaylı olarak betimlenir. Her yeni 

betimlemede fotoğraf biraz daha görünür hale gelir ve hareket kazanmaya başlar; zira bu 

betimlemeler, onu gören kişinin -kocanın- ruh haline göre farklı algılanırlar ve değişime 

uğrarlar. Böylelikle yaşanan an geçmişe bağlanır ve şimdi zamanın, yaşanan anın ve doğal 

olarak o nesneyi gören bilincin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olur. Aynı betimlemeler, 

çalışma odasının duvarında asılı duran Posta Takvimi’nin üzerindeki gemi resmi için de 

yapılır: 

Odanın duvarında asılı duran posta takviminde bu geminin resmi var. Beyaz, yepyeni 

gemi rıhtımda, -alt kenarda başlayıp- açığa doğru uzanan dalgakırana yanaşmış 

duruyor. Rıhtımın yapısı pek seçilmiyor: görünüşe göre üstü zift kaplı taşlı bir yolla 

örtülü tahta (ya da demir) bir iskele olmalı. Dalgakıran hemen hemen su yüzeyinde, 

geminin kenarlarıyla onun çok çok üstünde. Gemi önden görünüyor, pruva 

bodoslamasının dikey çizgisiyle yalnız biri aydınlatılmış iki kaygan iç bölmesi açıkça 

seçiliyor. (Robbe-Grillet, 1989, s. 88) 

Resimde betimlenen gemi gerçekte var olan bir gemidir; yazarın ustalığı da buradadır: 

gerçekte var olan bir olay ya da nesneden hareketle hemen görüntüye geçer, anlatacağı 

görüntüyü çerçeveler ve detaylı bir şekilde betimler. Görüntüden uzaklaşıp bir başka 

görüntüye ya da olaya geçeceği zaman çok kolayca, çerçevenin dışına taşarak ilgili bir başka 

nesne ya da görüntü üzerinden anlatısını devam ettirir. Yazar, gemi resmini 88. ve 89. 

sayfalarda detaylı bir şekilde betimlendikten sonra, 94. ve 95. sayfalarda aynı resmi 

betimlemeye devam eder. Resimden uzaklaşmak istediği zaman, bir başka nesne aracılığıyla 

çerçevenin dışına çıkar ve diğer nesneleri anlatmaya devam eder: “Bir raptiyenin uzatma 

işareti biçimindeki iple duvara tutturduğu takvimin üstünde tahta bölme açık külrengine 

boyanmış. Çerçevesinde, başka raptiye delikleri göze çarpıyor. Soldaki daha belirgin delik bir 

vidalı halkanın ya da kalın bir çivinin yerini belli ediyor.” (Robbe-Grillet, 1989, s. 90) 

Görüldüğü üzere, yazar, takvimin duvara asıldığı raptiyeyi kullanarak görüntünün dışına çıkar 

ve odada bulunan diğer nesneleri farklı görüntüler şeklinde sırasıyla okura aktarır. Bu 

sahnelerde en çok dikkatimizi çeken ise, ileride daha detaylı göreceğimiz gibi, yazarın bir 

görüntüyü betimlemeden önce uygun ışık kaynağını bulmaya çalışmasıdır, aksi takdirde, 

anlatıcı hiçbir şey göremeyecek ve okura bir şey aktaramayacaktır. 

III.2 Pencere Metaforu  

Kıskançlık’ın baştan sona görüntülerle oluşturulmuş bir roman olduğunu söylemek yanlış 

olmayacaktır. Bu görüntüler, bazen tek başına, bir fotoğraf gibi, donmuş haliyle aktarılır, 

bazen de başka görüntülerle ilişkiye sokularak hareket kazandırılır. Her defasında, açı değişir, 

sinematografik anlamda farklı planlarla aktarılırlar. Yazarın bu planları oluşturabilmesi için, 

öncelikle onları çevrelemesi, sınırlandırması gerekmektedir; yazar, bu bağlamda, sık sık 

pencere metaforundan faydalanır. Bilindiği gibi, sinema perdesi yatay bir dikdörtgen 

şeklindedir ve dikdörtgenin sınırları görüntünün boyutlarını belirler. Romanda, olayları 

görmemizi sağlayan bakışın sahibi sürekli odalar arasında gezinir ve pencerelerden dışarısını, 

özellikle karısını ve arkadaşını gözetler. Görüntünün sınırlarını ve netliğini belirleyen 

pencerenin sınırları ve netliğidir. Özellikle şerit perdelerle (jaluzi) kapatılmış olmaları, 

anlatıcının bakış açısını sınırlar ve her defasında farklı bir konumdan bakmaya zorlar. Doğal 

olarak betimlemeler de bu bakışa bağımlı olarak sürekli değişir. Bu değişkenliği sağlayan 

sadece bakışın konumu değil, aynı zamanda pencerelerin ve perdelerin yapısıdır. Bu detay, 

hikâyenin anlaşılması bakımından önemlidir, zira neredeyse bütün hikâye bu pencerelerin 

ardından anlatılmaktadır. Yazarın yapıtına ‘La Jalousie’ adını vermesi de bu bağlamda çok 
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anlamlıdır: çünkü Fransızcada, ‘jalousie’ kelimesi hem ‘kıskançlık’, hem de ‘şerit perde’ 

anlamlarına gelmektedir. Dolayısıyla, aynı kelimeye soyut bir duygu ile somut bir nesneyi 

sıkıştırır, böylelikle yapmak istediği daha anlaşılır hale gelir: nesneler aracılığıyla kişilerin iç 

dünyalarını, ruh hallerini, bilişsel durumlarındaki değişimleri göstermek. Yapıttan kısa bir 

alıntıyı incelediğimizde bu olgu daha net anlaşılacaktır: 

 Solda, çalışma odasının kapısı şimdi ardına dek açık. Ancak kepenk dilimlerinin 

aşırı eğimi, eşikte duranın pencerelerden dışarıyı görmesine izin vermiyor. 

Ama bir metreden daha yakına geldiğiniz zaman, daha geniş külrengi tahtaların 

ayırdığı birbirine koşut şeritlerden kesintili bir görümü oluşturan öğeler seçiliyor: 

boyaları dökülmüş korkuluk parmaklıkları, boş koltuk, iki şişenin konduğu 

tepsinin yanında duran dolu bardağı taşıyan alçak masa ve son olarak da şu anda 

sağa doğru dönen kara saçların tepesi; o sırada buz kovasını tutan daha açık renk 

bir elle biten koyu esmer bir kolun ön kesimi masanın üstünde görüntüye giriyor. 

A…’nın sesi oğlana teşekkür ediyor. Esmer el gözden yitiyor. Az sonra buğuyla 

kaplanan parlak madensel kova tepsinin üstünde, iki şişenin yanında duruyor. 

A…’nın topuzu, böyle geriden, çok yakından bakıldığında, müthiş karmaşık 

görünüyor. İç içe girmiş değişik perçemleri izlemek son derece güç:… (Robbe-

Grillet, 1989, s. 29) 

Yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi, betimlemeye girişilmeden önce, gören bakışın konumu 

veriliyor: eşikte duruyor. Görebilmesi ve olup biteni okura anlatabilmesi için bir metre daha 

yaklaşması gerekiyor. Yaklaştıktan sonra gördüklerini sırasıyla betimlemeye başlıyor. Ancak 

bu betimlemelerde hiçbir görüntü tam değil, perdenin şeritleri görüntüleri bölüyor ve okura 

ancak parçalı görüntüler sunuluyor. A. Fortier’in de belirttiği gibi (aktaran Şen, 1996, s. 91), 

“şerit perdeler (jaluziler) ışığı süzerken, aynı zamanda anlatıcının algısını bozuyor.” Yapıt 

boyunca bu gözetleme devam ediyor ve aşağıdaki örnekte de görüldüğü gibi, penceredeki ve 

ışık kaynağındaki değişimler görüntünün de değişmesine neden oluyor: 

Kapalı pencerenin öte yanında, düzensiz döşenmiş taşların arada çakıllı yerler 

bıraktığı tozlu avluda, küçük kamyonun kaputu eve doğru çevrilmiş. Bu küçük 

ayrıntının dışında, her zamanki yerinde duruyor: başka bir deyişle, görüntüsü sağ 

kanadın alt ve orta camlarına, iç dikmeye yansıyor; bu küçük tahta çıta 

kamyonun görüntüsünü, yatay olarak, iki eşit parçaya bölüyor. (Robbe-Grillet, 

1989, s. 53) 

Penceredeki kaba cam arabanın üst gövdesini, altta, ön tekerleğin hemen 

arkasında, yuvarlak bir V ile çarpıtıyor. Bunun epey altında, ana yığından çakıllı 

bir toprakla ayrılmış kesimde, boyalı saçtan yapılmış yarım çember gerçek 

yerinden elli altmış santimetre öteye taşınmış durumda. Üstelik bu usa aykırı 

parça istendiği zaman yer, biçim ve boyut değiştirebiliyor: sağa sola doğru 

büyüyor, karşıt yönde inceliyor, aşağı doğru yarımaya dönüşüyor, yüksekliği 

artınca tam çember oluyor, ya da eşmerkezli iki halkaya bölünüyor (ama bu, 

hemen hemen göz açıp kapayıncaya dek süren, pek yaygın olmayan bir konum). 

Son olarak da, eksenden uzaklaşırsanız, ana yüzeyde eriyip gidiyor, ya da, 

apansız bir kasılmayla yok oluyor. (s. 55) 

 Yemek odasındaki birinci pencerenin açık sol kanadında, ortadaki camın 

merkezinde, mavi arabanın yansıyan görüntüsü avlunun tam ortasında duruyor. 

A…’yla Franck, ön kapılardan, biri bir yandan öbürü öteki, aynı anda iniyorlar. 
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A…’nın elinde, zaman zaman, camdaki bir yapım kusurundan ötürü, bütünüyle 

silinip giden, biçimi belirsiz, küçücük bir paket var. / İki kişi, arabanın kaputunun 

önünde, hemen birbirlerine yaklaşıyorlar. Daha iri olan Franck’ın karaltısı, aynı 

doğrultuda, geride kalan A…’yı bütünüyle kapatıyor. Franck’ın başı öne eğiliyor. 

/ Camdaki bozukluklar davranışın ayrıntılarını çarpıtıyor. Oturma odasındaki 

pencerelerden baksanız, aynı görünümün daha dolaysız ve daha rahat açılı bir 

görüntüsünü elde ederdiniz: söz konusu iki kişiyi yan yana görürdünüz. / Ama 

ayrıldılar bile, avlunun çakıllı yolunda, yan yana evin girişine doğru yürüyorlar. 

Aralarındaki uzaklık en az bir metre. Kesin öğle güneşi altında, ayaklarının 

dibine hiçbir gölge düşmüyor. (Robbe-Grillet, 1989, s. 115) 

Üç farklı sayfada yer alan bu betimlemeler gerçekte aynı görüntüyü resmediyorlar, ama 

anlatıcının bulunduğu konuma, dışarıdaki ışık kaynağına ve pencerenin yapısına göre 

görüntüler sürekli değişiyorlar. Bu değişimler bize gerçeğin, yani onları gören bilincin -

kocanın- iç dünyasındaki değişimleri, kıskançlık duygusunun gelişimini yansıtıyor. Aynı 

zamanda, bulunduğu konumu ve zamanı gösteriyorlar. Birinci alıntıda, anlatıcının pencerenin 

solunda olduğu ve sol kanadın camına yansıyan görüntüyü aktardığı anlaşılıyor. Tahta bir çıta 

görüşünü ikiye bölüyor. İkinci alıntıda ise, büyük olasılıkla pencerenin tam karşısında 

görüntüye dikey bakıyor ama bu kez de penceredeki kaba cam görüntüyü bozuyor, çarpıtıyor 

ve belli bir hareket kazandırıyor. Üçüncü alıntıda ise, bu kez camdaki bozukluklar görüntüyü 

bozuyor ama her üç alıntıda da anlatıcının konumuna göre görüntünün -bir yerde gerçeğin- 

faklı bir boyutu betimleniyor ve son alıntıda görüntü hareket kazanıyor. Üçüncü alıntıda, 

anlatıcı, “Oturma odasındaki pencerelerden baksanız, aynı görünümün daha dolaysız ve daha 

rahat açılı bir görüntüsünü elde ederdiniz” diyerek bu gerçeğe dikkat çekiyor, hem metnin 

görsel yanını ön plana çıkarıyor, hem de bu görselliğin gerçekliğin betimlenmesindeki 

önemine vurgu yapıyor. 

Yazar, pencere ve kapı gibi sinema perdesinin eğretilemesi olabilecek nesneler aracılığıyla, 

metnini sadece görselleştirmiyor, aynı zamanda parçalı bir anlatı oluşturuyor; anlatı 

ilerledikçe parçalar birbirine eklemlenerek asıl ana gerçekliği oluşturmaya başlıyorlar. N. 

Bothorel ve arkadaşlarının ifade ettikleri gibi (aktaran Şen, 1996, s. 99), hikâye okura “bir 

yapbozun (puzzle) parçaları” gibi sunuluyor. Bir bakıma, sinematografik anlamda bir kurgu 

çalışması gerçekleştiriliyor. Ancak, metnin anlamına ulaşılabilmesi için, asıl kurgu çalışması 

okurun imgeleminde gerçekleşiyor; aktarılan görüntüler, okurun imgeleminde, yazarın 

yaptığından bağımsız bir şekilde, yeniden kurgulanarak öznel bir hikâye oluşturuyorlar. 

André Gide’in de (1985, s.12) istediği şekilde, okurla yazar arasında gerçek bir “işbirliği” 

(colloboration) gerçekleşiyor. Robbe-Grillet ve arkadaşlarının pasif okur yerine, etkin, 

anlatının oluşmasına katkı sağlayacak yeni bir tür okur türü arzulamaları ve yaratmaya 

çalışmaları da bu bakımdan çok anlamlı görünmektedir. Yeni Romancılar üzerine ciddi 

çalışmalar yapan Jean Ricardou (Ricardou ve Rossum-Guyon, 1972, s. 404), yerinde bir 

tespitle, onların bu çabaları sonucunda, “okurun” basit, saf okur koltuğundan kaldırılıp yavaş 

yavaş “yazara dönüştürüldüğünü” belirtiyor.
5
 Umberto Eco, Anlatı Ormanlarında Altı Gezinti 

adlı yapıtında (1995, s. 35), “Örnek okur ancak örnek yazarı keşfettiğinde ve onun 

kendisinden istediklerini anladığında tam anlamıyla örnek okur haline gelecektir” derken, bir 

anlamda, Yeni Romancıların durumunu özetliyor. Ancak Yeni Romancılar, Eco’nun 

bahsettiği bu ‘örnek okur’un onları bulmasını beklemezler, kendi okurlarını yaratmayı 

denerler ve bir bakıma bunu başarırlar. 

III.3 Bilişsel Bir Yansıtıcı Olarak Nesneler ve Yakın Plan (Gros Plan) 

Çağdaş yazarları en çok etkileyen sinema tekniklerinin başında ‘yakın plan’ (gros plan) ve 

‘çok yakın plan’ (très gros plan) çekim açılarının geldiği, yukarıda da andığımız gibi, birçok 
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yazar tarafından açıkça dile getirilmiştir. Bu planlar yazara, nesneye yaklaşma, onu farklı 

boyut ve konumlarıyla detaylı olarak betimleme olasılığı sunarlar. Betimlemelerdeki bu 

değişimler anlatı kişilerinin bilişsel dünyalarını ve ruh hallerini yansıtacaktır. Böylelikle 

yazar, Balzac’ın yaptığı gibi uzun betimlemelere girişmeksizin, sadece görüntünün farklı 

kısımlarına zum (zoom) yaparak, aktarmak istediği gerçekliğe daha kolay yoldan ulaşmış 

olur. Roland Barthes (aktaran Baldıran, 2002, s. 21), yazarın yapıtlarındaki bu olguyu çarpıcı 

bir şekilde şöyle açıklar: “Robbe-Grillet, bir nesneyi aynada görür ve bizim önümüzde onu, 

bir oyunmuş gibi yeniden oluşturur. Yani bu nesneye bizim zamanımızı alma hakkını verir (…)  

bu nesne orada kalakalır (…) daha başka hiçbir psikolojik ayrıntıya gerek duymaz.”
6
  

Kıskançlık, bu konuda dikkat çekici örneklerle doludur; duvardaki ezilmiş kırkayağın lekesi, 

Franck ve A…’nın elleri, A…’nın saçları ve topuzu, değişik nesneler sık sık zum yapılarak 

büyütülür ve ‘yakın plan’la betimlenirler. Tıpkı sinemada, korkmuş bir insanın gözlerinin tüm 

perdeyi kaplaması gibi, bu betimlemeler de onu gören kişinin -kocanın- hislerini anlamamıza 

yardımcı olurlar. Kuşkusuz, dikkatsiz bir okur için bu zor bir deneyimdir; farklı planlarda 

yapılmış betimlemelerin birinden diğerine atlamak, bunları boyutlarıyla (sınırlarıyla) 

algılamak ve sonunda kendi aralarında ilişkilendirerek, bir bakıma sinema diliyle kurgulamak 

(montage) zorundadır, yoksa yazarın oluşturmak istediği ana resme ulaşamayacaktır.  

Franck’ın ezdiği kırkayağın lekesi yapıt boyunca defalarca betimlenir. Anlatıcının bakışları 

(caméra-oeil) sürekli bu lekenin etrafında dolanır, kıskançlık seviyesine göre farklı boyutlarda 

ve biçimlerde betimlenir. Lekeyi anlatıcı için önemli kılan, onu, karısıyla ilişkisi olduğundan 

şüphelendiği Franck’ın ezmiş olmasıdır. Doğal olarak Franck’ın elleri, yüzü, ona ait nesneler 

önem kazanır ve anlatıcının ruh halini anlamamıza yardımcı olurlar. Yapıttan örnek vermek 

gerekirse, yemek sırasında Franck’ın ellerinin yakın ve çok yakın planda yapılan 

betimlemeleri bu konuda aydınlatıcı olacaktır: 

Sağ el ekmeği kavrıyor, ağza götürüyor, sağ el ekmeği beyaz örtünün üstüne bırakıyor, 

bıçağa yapışıyor, sol el çatalı kavrıyor, çatal ete saplanıyor, bıçak bir parça et kesiyor, 

sağ el bıçağı örtünün üstüne bırakıyor, sol el  çatalı sağ ele geçiriyor, sağ el çatalı ete 

saplıyor, alıp ağza götürüyor, ağız bütün yüzü kaplayan kasılıp gevşeme devinimleriyle 

onu çiğnemeye hazırlanıyor, kas devinimleri elmacık kemiklerine, gözlere, kulaklara dek 

uzanıyor, o arada sağ el çatala yapışıp sol ele geçiriyor, sonra ekmeği, ardından bıçağı, 

sonra çatalı kavrıyor…. (Robbe-Grillet, 1989, s. 64) 

Örnekte, okurun, o güne kadar karşılaşmaya pek alışkın olmadığı bir betimlemeyle 

karşılaşıyoruz; bir insan uzvu belki de ilk kez böyle mekanik bir şekilde betimlenmektedir. Bu 

örneğin, yazın tarihinde nadir görülebilecek türden bir betimleme olduğu kuşku 

götürmemektedir. Filmlerde görmeye alıştığımız bu hareket bir romanda karşılaşıldığında, ilk 

bakışta okuru şaşırtıyor. Ancak bunun her şeyden önce hareketli bir görüntü olduğunu 

hatırladığımız zaman, betimlemenin anlamı değişiyor. Onu gören kamera-gözün (caméra-oeil) 

bilinci bu ellere yansıtılıyor, tıpkı sinemada olduğu gibi bilinçaltı nesneler aracılığıyla 

keşfediliyor. Bu görüntü esnasında hiçbir ses ya da konuşma olmaması dikkatimizi çekiyor, 

çünkü anlatıcı o anda bu elden başka bir şeyi görmüyor ve duymuyor. Franck’ın ellerinden 

sonra, anlatıcının bakışları bu kez de kadının ellerine yöneliyor ve aynı yöntemle bu kez onu 

aktarıyor okura: 

İncecik parmaklı el beyaz örtüyü kavramış durumda. Açık duran beş parmak kapandı, o 

arada öyle bir güç harcadılar ki, örtüyü de kendilerine çektiler. Örtü, aynı noktada 

birleşen beş kırışık iziyle büzülmüş, parmaklar yerlerini, çok daha uzun olan bu 

kırışıklıklara bırakmış. / Yalnız birinci parmağın kemiği hâlâ görünüyor. Yüzük 

parmağında, bir yüzük, etin belli belirsiz üstüne çıkan ince bir altın şerit parlıyor. Elin 

çevresinde, merkezden uzaklaştıkça birbirinden uzaklaşan, yassılaşan, ama ayrıca daha 

yayılan, sonunda, tek biçimli beyaz bir yüzeye dönüşen halka biçimindeki kırışık 
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demetleri var; Franck’ın aynı türden, yassı ve geniş bir altın yüzükle süslü, esmer, güçlü 

eli gelip bu yüzeye konuyor. (Robbe-Grillet, 1989, s. 65) 

‘İncecik’ ifadesiyle, bunun kadının eli olduğunu anlıyoruz. Anlatıcı, bu kez, Franck’ın ellerini 

betimlerken yaptığı gibi, ellerin çatal-bıçakla ilişkisini görmüyor, bakışları parmaktaki yüzüğe 

ve elin yapısına odaklanıyor, zira gördüğü kişi karısıdır ve ilk dikkatini çeken şey de 

parmağındaki alyans oluyor, ardından elin önceden de iyi bildiği yapısı betimleniyor, en 

sonunda ise, içinde gittikçe büyüyen kıskançlık duygusunun bir yansıması olarak, karısıyla 

ilişkisi olduğundan şüphelendiği adamın eli gelip bu görüntünün üzerine eklemleniyor. Yapıt, 

çekim açıları konusunda çok fazla örnek içeriyor, ancak çalışmanın sınırları imkân vermediği 

için bu iki örnekle yetiniyoruz. Daha önce de belirttiğimiz gibi, bütün uzam ve kişiler, 

anlatıcının bilincinden ve onun bakışları aracılığıyla görülüyor ve bilinçli olarak pencere gibi 

nesnelerle sınırları çizilerek çerçeveye (cadrage) alınıyor. Zamanla, oluşturulan görüntüler 

okurun beyninde eklemlenerek (montaj), basit birer fotoğraf/görüntü olmaktan kurtularak 

hareket kazanıyor ve asıl filmi oluşturuyorlar. 

III.4 Sinematografik Bir Anlatı Aracı Olarak ‘Kurgu’ ve ‘Senkronizasyon’ (Ses ve 

Görüntü Arasında Eşleme) 

Sinemaya bir dil kazandıran ve onu söyleyecek bir şeyi olan gerçek bir sanata dönüştüren 

kuşkusuz ‘kurgu’nun keşfidir. Bu bağlamda, sinema, Rus Yönetmen Eisenstein’a çok şey 

borçludur. Kurgu sanatını keşfederek sinemada uygulanabilir hale getiren Eisenstein’ın bu 

tekniği yine yazın aracılığıyla geliştirdiğini hatırlarsak, yazının aslında bu tekniklere hiç de 

yabancı olmadığını anlarız. Japon haykuları ve Japon dilini inceleyen ünlü yönetmen, farklı 

görüntülerin yan yana dizilerek bir dil oluşturabileceğini, bu görüntülerin yerinin 

değiştirilerek de iletinin değiştirilebileceğini keşfeder. Zira bu diller resimyazılardan 

(hiyerogliflerden) oluşur ve yan yana gelişleriyle anlam ortaya çıkar. Eiseinstein (1985, s. 43-

44), Japon dilinde karşılaştığı bu olguyu şöyle açıklar:   

Burada önemli olan nokta, yalın diziden iki hiyeroglifin çiftleşmesinin (buna birleşme 

demek belki daha iyi olur), bunların toplamı olarak değil, ama bunların çarpımı, yani 

başka bir boyuttan, başka bir dereceden değeri sayılmasıdır. Bu hiyerogliflerden her biri 

bir nesneye, bir olguya karşılıktır; ama birleşmeleri bir kavrama karşılık olur. Kaynaşmış 

ayrı ayrı hiyerogliflerden de kavramsal yazı oluşur. ‘Gösterilebilir’ iki hiyeroglifin 

birleşmesiyle, çizgiyle ‘gösterilemeyecek’  bir şeyin anlatımı sağlanmıştır. Örneğin: 

suyun resmi ile gözün resmi ‘ağlamak’ anlamına gelir; bir kapı resminin yanında 

bulunan bir kulak resmi ‘dinlemek’, bir köpek + bir ağız: ‘havlamak’; bir ağız + bir 

çocuk: ‘bağırmak’; bir ağız + bir kuş: ‘ötmek’; bir bıçak + bir yürek: ‘üzüntü’. İyi ama 

bu kurgudur. 

Yönetmenler kurguyu keşfettikten sonra, görüntüler bir dile dönüşerek bilinçli bir mesaj iletir 

olmuşlardır. Ancak kurgunun sadece sinemaya özgü bir teknik olmadığını, ünlü Rus 

yönetmen Tarkovski’nin de (1992, s. 139) ifade ettiği gibi, iletecek bir mesajı olan her gerçek 

sanatta kurgunun olduğunu ve “kurgusuz hiçbir sanat türünün var olamayacağını” 

unutmamak gerekiyor. Kısaca, Kuleşov’un tanımladığı gibi (aktaran Pudovkin, 1995, s. 181), 

“Her sanatta önce bir malzeme vardır, sonra da bu malzemeyi bu sanata özel olarak 

uydurmak için kullanılan bir düzenleme yöntemi.” Konunun daha iyi anlaşılması için 

Kıskançlık’tan kısa bir örnek vermekle yetineceğiz. Ancak yapıtın baştan sona görüntülerden 

ve bunların kurgulanmasından oluştuğunu tekrar hatırlatmakta fayda görüyoruz.  

Taraçada, A… elindeki kitabı kapatmak zorunda kalıyor. Gün ışığı yetersiz kalana dek 

sürdürdü okumasını. Bunun üzerine yüzünü kaldırıyor, kitabı hemen elinin ereceği yerde 

duran alçak masaya bırakıyor, çıplak kolları koltuğun kollarına dayalı, gövdesi arkalığa 
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yaslanmış, gözleri bomboş gökyüzü, artık varolmayan muz ağaçları, her şey gibi 

karanlığa gömülmüş korkuluk karşısında ardına dek açık. (Robbe-Grillet, 1989, s. 78) 

Ve sanki hiç kesilmemişçesine, çekirgelerin sağır edici gürültüsü hemen kulakları 

doldurmaya başlıyor. Herhangi bir anda herhangi bir başlangıç saptanamadığına göre, 

bu sürekli, gelişmesiz, ayrıntısız bağırtı, belki birkaç dakika ya da birkaç saattır 

süregeldiğinden, artık doruk noktasında. 

Şimdi sahne bütünüyle karanlık. Gözler alışılmış da olsa, hiçbir nesne, en yakın olanlar 

bile, karanlığın yüzüne çıkamıyor. 

Ama şimdi, evin köşesine doğru, yeniden bir takım korkuluk çubukları, daha doğrusu yarı 

çubuklar var, üzerlerinde de bir yaslanma tahtası; bunların dibindeki döşeme taşları 

yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Duvarın köşesi dikey çizgisini belirginleştiriyor. Ardından 

canlı bir aydınlık fışkırıyor. (Robbe-Grillet, 1989, s. 79) 

Yukarıdaki alıntıda, üç farklı görüntüyle ve onlara eşlik eden seslerle karşılaşıyoruz. İlk 

paragrafta, kitap okuyan A…’nın görüntüsü betimleniyor, ancak görüntü betimlenmeden 

önce, ışık kaynağı belirtiliyor; çünkü görüntünün sınırlarını ve detaylarını belirleyecek olan 

bu ışık kaynağıdır. Gün ışığı yetersizdir, kısa zamanda her şey karanlığa bürünür ve anlatıcı 

artık ne A…’yı, ne de muz bahçelerini açıkça göremez olur. İkinci paragrafta, görüntü 

karanlığa büründüğü anda, dışarıdan gelen sesler bu karanlık görüntüye eşlik etmeye başlar. 

Hikâye ile hiç ilişkisi olmayan çekirge ve vahşi hayvan sesleri görüntüye eklemlenir. Bu 

seslerin varlığı aynı zamanda anlatıcının ruh halinin dışa vurulmasında da önemli rol oynar. 

Üçüncü paragrafta ise, yeni bir görüntüyle karşılaşırız: Artık “sahne bütünüyle karanlıktır.” 

Anlatıcının gözü alışmış bile olsa, hiçbir şey göremez hale gelir ve anlatı burada kopar. 

Çünkü okura sadece anlatıcının gördüğü bir evren aktarılır, bir ‘tanrı-anlatıcı’ rolüyle iç 

dünyasına girilmez. Şen’in ifadesiyle (1996, s. 131), “Robbe-Grillet yüzeylerin (görünenin) 

yazarıdır”, “nesnelerin yüzeyini betimlemekten başka bir şey yapmaz. Yargılamaz, Balzac gibi 

açıklama yapmaz, ama nesnelerin yüzeyinde gezinirken derinlere inmeyi de iyi bilir.” Kısaca, 

yazarı ilgilendiren şey, yarattığı karakterin algıladığı dünya ve onun okura yansıtılmasıdır. Bu 

yüzden, anlatıcının ‘alıcı-göz’ü (caméra-oeil) sürekli olarak nesnelerin yüzeyinde gezinir, 

onların gerisinde bulunan hiçbir şey için yorum yapmaz. Sinema tekniklerinin önemi de bu 

noktada devreye girmektedir: söylenmeyeni göstermek, dolaylı yoldan okura hissettirmek. 

Bu ‘görme’ eylemi bir ışık kaynağına ihtiyaç duyacaktır, ışık kaynağı kaybedildiği anda da 

görüntü duracaktır. Bu yüzden, son paragrafta, bir başka görüntüye geçilir: bu kez, zaman da 

değişmiştir, artık sabahtır. ‘Şimdi’ zaman zarfıyla da yeni görüntünün güncelliğine vurgu 

yapılır, öncekiler bilinçli bir şekilde geçmişte bırakılır. Art arda gelen bu görüntüler arasında 

da boş satırlar bırakılarak bu farklılığa dikkat çekiliyor. Bu boşluklar, Marguerite Duras’ın 

yaptığı gibi, görüntüleri ve sesleri birbirinden ayırırken, her birini de kendi içinde ayırıyor, 

onları birleştirmek ise, okura kalıyor. Alıntıda hem ışık-gölge oyunları, hem ses ve görüntü 

arasındaki eşleme tekniği, hem de kurgu tekniğinin kullanılması açıkça dikkatimizi çekiyor ve 

metne görsel bir nitelik kazandırıyor. 

Yukarıda, Christiane Metz’den aktararak ifade ettiğimiz gibi, sinema, sadece görüntüden 

oluşan bir sanat biçimi değildir; beş temel ögeden oluşur: Yazılar, hareketli görüntü, söz, 

gürültüler ve müzik. Bu beş ögenin ilk ikisi ‘görünen’ ögelerdir, diğer üçü de ‘işitilen’ 

ögelerdir. Kısaca sinema, aynı anda hem ‘göz’e, hem de ‘kulağa’ hitap edebilen bir sanattır. 

Diğer sanatlar karşısındaki üstünlüğü de buradan gelmektedir; Yazarların, sinemada 

buldukları yenilik de bu noktada kendini göstermektedir: ses ve görüntü arasında eşleme 

(syncronisation). Çağdaş yapıtların çoğunda bu sinematografik tekniğin etkisi açıkça 

hissedilir. Betimlenen görüntüler, bilinçli şekilde kurgulanırken, sesler bu görüntülere karışır, 
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onlara eklemlenir, görüntünün karanlık noktalarını aydınlatmamıza yardımcı olurlar. Yeni 

Romancılar ise, bu tekniği bilinçli bir şekilde metinlerine uygularlar; böylelikle sadece 

izlenebilen değil, aynı zamanda işitilebilen metinler elde etmeye çalışırlar.  

Kıskançlık, bu konuda da çarpıcı örneklerle doludur. Görüntülere çoğu zaman sesler (kişilerin 

konuşmaları, çekirge sesleri, vahşi hayvan sesleri), gürültüler (motor sesi, topuk sesi, bardak 

tabakların çıkardığı sesler), müzik (yerli işçinin söylediği şarkı / chant indigène) eşlik eder. 

Ancak, okurun bu sesleri işitebilmesi, anlatıcının -kocanın- bu sesleri işitmesine bağlıdır. 

Tıpkı onun görmediğini göremediğimiz gibi, duymadıklarını da duyamıyoruz. Görüntülerde 

olduğu gibi, seslerin bu görüntülere eşlenmesi de, hikâyedeki evrene açılan gözümüz olan 

kıskanç-kocanın ruh haline ve bilinçaltına bağlıdır. Onun gördükleri ve duydukları, çoğu 

zaman, art arda verilerek sinematografik anlamda kurgulanır: 

Evin öbür ucunda, giriş kapısı, daha az özensiz olarak açılıp kapandı; ardından, yüksek 

topukların hafif, ama belirgin gürültüsü büyük odayı geçiyor, koridor boyunca 

yaklaşıyor. 

Ayak sesleri çalışma odasının önünde kesiliyor, ama açılıp kapanan kapı onunki değil, 

tam karşısındaki odanın kapısı. 

Yatak odasındakilerle bakışık üç pencerenin kepenkleri o saatte yarıdan fazla inik 

durumda. Böylece çalışma odası nesnelerin girinti çıkıntılarını yok eden loş bir ışıkla 

kaplı. Gerçi nesnelerin çizgileri eskisi kadar belirgin, ama düzlemler insanda derinlik 

duygusu uyandırmıyor, dolayısıyla eller, uzaklıkları daha güvenli bir biçimde 

tanıyabilmek için, içgüdüsel olarak öne uzanıyor. 

Neyse ki oda çok dolu değil: duvarlarda dosyalar ve raflar, birkaç iskemle, son olarak da 

güneye bakan iki pencerenin arasını kaplayan çekmeceli, ağır ahşap masa; pencerelerin 

biri –koridora yakın olan sağdaki- kepengin ahşap çıtaları arasındaki eğik aralıklardan, 

taraçada, masayla koltukların birbirine koşut, ışıklı kesitlerini görmeye izin veriyor. 

(Robbe-Grillet, 1989, s.43-44) 

Dört paragraftan oluşan yukarıdaki alıntıda, sinemaya özgü unsurların yazına nasıl 

sızdığı açıkça görülüyor: ilk paragrafta sesleri, diğer iki paragrafta ise görüntüleri fark 

ediyoruz hemen. Geceyi şehirde Franck’la aynı otelde geçiren A… nihayet dönmüştür; 

anlatıcının heyecanı, korkuları, kıskançlığı en uç noktadadır. Betimleme anında çalışma 

odasında bulunan anlatıcı, öncelikle eve dönen karısının ayak seslerini duyar, ancak gelenin 

kim olduğu açıkça belirtilmez. Çalışma odasının betimlemeleri ise, anlatıcı-kocanın iç 

dünyasının, o anki ruh halinin bir yansıması olarak betimlenir. Yazar, her zaman yaptığı gibi, 

öncelikle ışığın kaynağını ve durumunu aktarır: pencerelerin kepenkleri yarıya kadar kapalı 

olduğu için içeride loş bir ışık vardır ve anlatıcı yolunu bulabilmek için ellerini kullanmak 

zorunda kalır. Zira gözleri bu loş ışığa alışmış bile olsa, derinlik duygusunu hissedemediği 

için ellerini öne uzatarak nesneler arasında gezinir. Koridora yakın pencereye yaklaşır, 

kepengin aralıklarından taraçadaki masa ve sandalyelerin olduğu yeri seyretmeye başlar: 

burası karısının sürekli olarak Franck’la oturup sohbet ettiği yerdir ve anlatıcının bakışları her 

zaman olduğu gibi oraya yönelir.  

Bu alıntıdaki her şey, anlatıcı rolünü üstlenen kıskanç-kocanın iç dünyasının bir 

yansıması olarak karşımıza çıkar, Didier Anzieu’nün ifadesiyle (aktaran Şen, 1996, s. 53), 

“takıntılı bir söyleme” dönüşür. Gerek duydukları, gerek gördükleri, onun evreni algılayış 

şeklidir ve bu algı, onun, takıntılı, kuşkucu iç dünyasının tekrarlamaya dayanan bir yansıması 

olarak bize sunulur.
7
 Görüntüler birbirine eklemlenirken sesler onlarla eşlenir. Her paragraf, 
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yazarın bize göstermek istediği resmin farklı parçalarını oluşturur ve her yeni görüntüyle 

birlikte, yapboz (puzzle) biraz daha tamamlanmış olur. 

IV- ANLATI ARACI OLARAK ‘GÖLGELER’ VE KISKANÇLIK’TAKİ İŞLEVİ  

Bergson (aktaran Clerc, 1993, s. 12), insan hafızasının çalışma biçimini sinemanın çalışma 

şekline benzetir ve “insan bilincinin yarı-anlık görüntülerden hareketle kendi bireysel 

görüntüsünü oluşturduğunu” belirtir. Kıskançlık’ta, olayları görmemizi sağlayan görünmez 

kişi ‘kıskanç-koca’nın bilinci, Bergson’un tanımladığı şekilde çalışır ve hareketli 

görüntülerden oluşturduğu kendi bireysel görüntülerini okura aktarır. ‘Görüntü’den bahsedildi 

mi, kuşkusuz akla ilk gelen ışık-gölge oyunlarıdır, zira sinemanın temelini oluşturan fotoğraf, 

her şeyden önce ışıkla yapılmış bir resimdir. Sinema için de aynı şey geçerlidir, ışık olmazsa 

sinemada görüntü var olamaz. Yansıtma (projeksiyon) makinesi kapandığında, film de 

görünmez olur. Doğal olarak, bütünüyle görüntülerden oluşturulmuş Kıskançlık’ta, ışık-gölge 

oyunları çok önemli bir yer tutmaktadır. Bir ışık kaynağı yoksa anlatıcı göremez ve bize 

hiçbir şeyi aktaramaz. Örneğin, anlatıcı çalışma odasında bulunan Posta Takvimi’ndeki resmi 

betimleyebilmek için öncelikle ışık arar, ışık kaynağını ve uzamın durumunu aktarır: “Hayır. 

Yüzü henüz güneşle aydınlanmamış, hiçbir şeyin, deri renginin bile seçilmesine izin vermiyor. 

İlerlemeyi sürdüren küçük dalganın kumaş parçasını açacağını, bir giysi mi, çuval mı ya da 

başka bir şey mi olduğunu ortaya çıkaracağını söyleyebiliriz, ama o zamana dek ortalıkta 

yeterli ışık kalırsa. / Tam o sırada, ansızın ışık sönüyor” (s. 97). Örnekte de görüldüğü üzere, 

yapıtta her şey ışığın varlığına bağlıdır; ışık varsa, kaçınılmaz olarak onun gölgesi de var 

olacaktır. 

Robbe-Grillet, ışık-gölge oyunlarına farklı amaçlarla başvurur. Madem evreni bir öznenin 

bilincinden bize yansıtacaktır, o zaman, Bergson’un da ifade ettiği gibi, yarı-anlık 

görüntülerden faydalanacaktır. Bu görüntülere hâkim olan ışık-gölge oyunları bize kıskanç-

kocanın bilincini yansıttığı kadar, bir başka önemli işlevi de üstlenir: zamanı belirtmek ve onu 

sürekli güncel tutmak. Çünkü Robbe-Grillet’nin kendisinin de dikkat çektiği gibi, sinemanın, 

dolayısıyla her türlü görüntünün tek bir zamanı vardır: şimdiki zaman. Bir görüntü asla 

geçmiş zamanda ya da gelecek zamanda anlatılamaz. Geçmişte kalmış bir olay bile, ister 

istemez şimdiki zamanda anlatılmak zorundadır.  Robbe-Grillet (1981, s.77-78), bu konuda; 

“Sinema bir tek gramer kipi tanır: Şimdiki zaman. Bugün film ile roman anların, 

aralıkların ve saatlerle takvimlerde görülmeyen art arda gelişlerin kuruluşu 

yönünden benzeşirler. Son yıllarda çok tekrarlandı: Çağdaş romanın ana kişisi 

zaman'dır. Proust'ton, Faulkner'dan beri geçmişe dönüşler, zamanca kopuşlar 

hikâyenin (anlatılanın) kuruluşunun, mimarisinin temelidir. Aynı durum sinemada 

da apaçık görülmektedir: Modern her sinema eseri insanoğlunun anıları, 

sallantıları, saplantıları, dramları vb. üstüne bir düşünme, bir yansımadır”, 

der ve şöyle devam eder (s. 78): 

 “Açık konuşalım: Bu soruların, aslında, hiçbir anlamı yoktur. Filmin geçtiği 

evren, sürekli bir şimdiki zaman evrenidir ve geçmişe dönüşü olanaksız 

kılmaktadır. Her an kendine yeten ve durmadan silinen geçmişsiz bir evren… Bu 

kadınla bu erkek ancak perdede görününce varlaşmaya başlamışlardır; daha 

önce yokturlar. Filmin gösterilmesi bitince yeniden yok olurlar. Varoluşları film 

gösterildiği süredir. Seyrettiğimiz görüntülerin ve duyduğumuz sözlerin dışında 

bir gerçeklik taşımazlar.” 

 Görüldüğü üzere, yazarın Kıskançlık’taki şimdiki zaman kullanımı öncelikle bir 

zorunluluktur; anlatıcının gözlerinden uzamın ve nesnelerin sürekli farklı görünümlerini 

AL FARABI 6th INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES 
ADANA, TURKEY

P. 300



 

betimler ve bu betimleme işlemini şimdiki zaman dışında başka bir kipte yapması imkânsız 

hale gelir. Robbe-Grillet’nin bilinçli olarak başvurduğu bu yöntemdeki bir diğer amacı da, 

anlatacağı hikâyeyi güncel tutabilmektir. Bu eylemini de daha çok ışık-gölge oyunlarına 

başvurarak gerçekleştirir. Klasik anlatılara alışmış okurun ilk bakışta anlamakta zorlanacağı 

bu yeni zaman anlayışını yapıttan kısa örneklerle açıklamaya çalışalım: 

Şimdi, ortadireğin –çatının güney-batı köşesini tutan ayağın- gölgesi taraçanın o 

köşedeki açısını iki eşit parçaya bölüyor. Bu taraça, evin üç yanını çevreleyen, üstü 

kapalı, geniş bir galeridir. Genişliği orta bölmeyle yan kollarda aynı olduğundan, 

ortadireğin gölgesi tam evin köşesine vuruyor; ve orada kesiliyor, çünkü henüz tepelerde 

duran güneş yalnız taraçadaki döşeme taşlarına ulaşabiliyor. Evin tahta duvarları, -

başka bir deyişle ön yüzü ve beşik çatının dama kadar uzanan duvarlı batı yanı hâlâ 

çatıyla güneş ışınlarından korunuyor (çatı, asıl evle taraçayı ortaklaşa örtüyor). 

Dolayısıyla, şu anda, çatının en sivri ucunun gölgesi, taraçayla evin köşesini oluşturan 

iki dikey yüzün yarattıkları, dikey açılı çizgiyle çakışıyor. (Robbe-Grillet, 1989, s. 5)  

Yukarıdaki örnekte, betimlenen bir görüntü olduğu için, yazar şimdiki zamandan başka bir 

kipe başvurmuyor. Anlatıcının bakışları durmadan kaydırmalı bir çekimle evin üç tarafını 

çevreleyen taraçada gezinir ve bu sütunun gölgesini betimler. Çünkü onun can sıkıntısının 

temel kaynağı zaman içinde yaşanan ve yaşanacak olaylardır: Birazdan karısıyla ilişkisi 

olduğundan şüphelendiği komşuları Franck gelecek, onlarla birlikte yemek yiyecek, kahve 

içecek ve karısıyla sohbet edecektir; ya da karısı Franck’la birlikte şehre gitmiştir ve hâlâ 

dönmemişlerdir. Zamanın akışı ya da durağanlığı bir burgu gibi içini kemirirken, yaşadığı 

uzam ve bu uzamı dolduran nesneler, ruh haline göre değişerek her defasında farklı 

biçimlerde betimlenirler. Bu betimlemelerde, nesneler hiçbir zaman yalnız değildir, ışığın 

konumuna göre kısa ya da uzun gölgeleri onlara eşlik ederler. 

Romanda, bu ortadireğin gölgesi belirli aralıklarla sürekli betimlenir. Neredeyse bu 

betimlemelerin tamamı, ‘şimdi’ (maintenant) zaman zarfıyla başlamaktadır ya da 

betimlemenin içinde geçmektedir. Şen (1996, s. 109), ‘şimdi’nin “romanın en fazla tekrar 

eden kelimesi” olduğu tespitinde bulunuyor. ‘Şimdi’ zaman zarfının sürekli tekrar etmesi, 

görüntünün güncelliğine gönderme yapıyor, dolayısıyla, Franck’ın kırkayağı ezdiği sahnedeki 

gibi, anlatının merkezini oluşturan olay geçmişte bile kalmış olsa, etkisinin devam ettiğini 

gösteriyor. Şen, aynı sayfada, “bu ‘şimdi’lerin anlatının tarihselliğini (gerçekliğini) bozarak”, 

klasik romanlardaki gibi geçmiş zamanda anlatılan hikâyelere alışkın okur için bir tür “uyarı” 

olduğunu söyler ve Jacques Leenhardt’dan alıntı yaparak, “kitaptaki sahnelerin düzenlenişinin 

hiçbir önemi olmadığını” belirtir.  

Yapıtta, anlatıcının iç dünyasındaki zamana bağlı değişimler bazen yakın planla, bazen genel 

planla, bazen de kaydırmalı (travelling) ve panoramik planla okura aktarılmaktadır. Güneşin 

hareketleri, sütunun gölgesinin evin etrafında dönüşü sürekli güncel tutulurken, görüntüde var 

olan hemen her nesne ve kişi gölgesiyle birlikte betimlenir. Yukarıdaki örnekte, henüz tepede 

olan güneş (öğle vaktini işaret ediyor), aşağıdaki alıntıda ise, bu kez batı yakasında duruyor 

ve sütunun gölgesi neredeyse odaya girmek üzere; buradan akşamın yaklaştığını, birazdan 

terasa masanın çıkarılacağını, Franck’ın geleceğini ve anlatıcının karısıyla sohbete 

başlayacağını anlıyoruz: 

Şimdi, ortadireğin  -çatının güney-batı köşesini tutan ortadireğin- gölgesi, evin ön 

yüzünde, akşam için koltukların yerleştirildiği taraçanın orta kesiminde, döşeme taşları 

üzerinde, çaprazlama uzuyor. Gölge çizgisinin ucu daha şimdiden, taraçanın tam 

ortasındaki giriş kapısına ulaşmış gibi. Evin batı duvarına dikleme gelen güneş tahtanın 

yaklaşık bir metre karesini aydınlatıyor. Yana bakan üçüncü pencereden, kepenk 

indirilmemiş olsa, bütünüyle odaya dolacak. (Robbe-Grillet, 1989, s. 8-9) 
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Aşağıdaki örneğe baktığımızda ise, evin ve ortadireğin gölgesi bu kez sabahı işaret ediyor. 

Zira gölgeler sola doğru yayılıyor. Anlatıcı şehre giden ve bindikleri aracın motoru bozulduğu 

için geceyi Franck’la aynı otelde geçirmek zorunda kalan karısını bekliyor. Bu betimlemeler 

bize zamanı olduğu kadar, onun sabırsızlığını, kıskançlığının gittikçe artmakta olduğunu 

gösteriyor: 

Beşik çatının batıdaki duvarlı yüzünün önünde, çıplak toprağa vuruyor evin sola 

kaykılmış gölgesi. Çatının gölgesi, köşedeki ortadireğin gölgesiyle taraçanın gölgesine 

bağlanıyor. Korkuluk, aralıkları belli belirsiz bir şerit oluşturuyor, oysa parmaklıklar 

arasındaki uzaklık bunların ortalama kalınlığından daha az değil. (Robbe-Grillet, 1989, 

s. 22) 

Yapıtta, sadece nesneler değil, kişiler de her zaman gölgeleriyle verilir. Okur olarak, zaman 

zaman, bir tür gölge oyunu izliyor izlenimine kapılmaktan alamıyoruz kendimizi. Bütün 

olaylar anlatıcı rolünü üstlenen kıskanç-kocanın gözünden betimlendiği için, onun dışındaki 

herkes -A… ve Franck- sık sık birer gölge olarak çıkarlar karşımıza. Daha romanın ilk 

sayfalarında, anlatıcının bakışı duvara yansıyan gölgeye takılır: “Daha sağda, duvarın 

külrengi boyası üzerinde, bir erkek başının -Frank’ın başının- büyütülmüş, bulanık gölgesi. 

Frank’ın ne ceketi, ne boyunbağı var, gömleğinin yakası da ardına dek açık; ancak yine de, 

devrilebilen kolağızlarına takılıp çıkarılabilen fildişi düğmeler geçirilmiş, son derece ince, 

üstün nitelikli kumaştan yapılmış, kusursuz bir beyaz gömlek bu” (s. 12). Duvara yansıyan bu 

gölge, gerçekte anlatıcının takıntılarının yansımasından başka bir şey değildir. Bu “bulanık 

gölgeden” hareketle asıl görüntüye geçer ve Franck’ı ışıkta göründüğü haliyle betimler. Anlatı 

boyunca ısrarlı bir şekilde aynı görüntülere döner ve her defasında farklı bir açıdan betimler. 

A…, hizmetli oğlandan lambanın yerini değiştirmesini istediğinde, aynı görüntü bu kez farklı 

şekilde betimlenir. “Böylece masa alacakaranlığa gömülüyor. Başlıca ışık kaynağı büfenin 

üstündeki lamba, çünkü -tam karşı yöndeki- ikinci lamba şimdi daha uzakta. / Küçük hizmet 

odasının bulunduğu yakada, duvarda Frank’ın başı yok artık. Beyaz gömleği, az önce, 

doğrudan vuran ışığın altındaki gibi parlamıyor” (s. 12). Işık kaynağının konumu değişince, 

görüntü de değişir; anlatıcının bakışı hâlâ aynı noktaya bakmaktadır, ancak bu kez “Franck’ın 

başının büyütülmüş bulanık gölgesi” kaybolmuş, biraz önce açıkça betimlenen beyaz gömleği 

parlamaz olmuş, renk değiştirmiştir. Örneklerde de görüldüğü gibi, Yeni Roman akımının 

ünlü şefi sadece ışık-gölge oyunlarını betimleyerek hikâye anlatmayı denemektedir. Kişilerin 

düşüncelerine asla girmez, görünenin dışında hiçbir şey aktarmaz. Dikkatli okur, bu 

görüntüleri anlamak, aralarındaki değişimleri fark etmek zorundadır; ancak bu şekilde 

anlatıcının düşünce ve his dünyasındaki değişimleri anlayabilecektir. Anlatıcı,  evde yalnız 

ise, bakışları tıpkı bir kamera gibi, bu kez de evdeki nesneler üzerinde gezinecek, takıntılarını, 

şüphelerini onlara yansıtacaktır. Okur ise, yazarla “işbirliği” içinde, bütün bu betimlemeleri 

imgeleminde ikinci bir kez kurgulamak ve anlatılmak istenen gerçekliği kendisi bulmak 

zorundadır. 

Yapıtta, Franck’ın yemek esnasında ezdiği kırkayağın lekesi de, hem anlatıcının takıntılarının 

okura aktarılmasında, hem de zaman kavramının hatırlatılmasında önemli bir rol 

oynamaktadır. Bir lekenin de her şeyden önce bir gölge olduğu gerçeğini hatırlamak yapıtın 

anlaşılmasını kolaylaştıracaktır. Duvardaki ezilmiş kırkayak lekesi fiziksel olarak gerçekte var 

olmuş bir kırkayağın gölgesi iken, ruhbilimsel anlamda bir ‘an’ın gölgesidir. Her iki durumda 

da, anlatıcı bu lekeleri bize betimlerken gerçek birer gölge gibi sunar onları: anlatıcının ruh 

haline ve kıskançlık seviyesine göre duvarda büyüyüp küçülen, durmadan boyut değiştiren 

görüntülerden başka bir şey değildir. Bu lekenin betimlemeleri, yapıtta beş ayrı yerde 

tekrarlanır. Her defasında, bu lekenin boyutu ve görüntüsü, ışık kaynağına ve anlatıcın ruh 

halindeki değişimlere bağlı olarak değişir. Bu tekrarlama yönteminin yapıtta ayrıca önem 
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taşıdığını da belirtmek de fayda görüyoruz. Morrissette (1963, s. 140), yerinde bir tespitle, 

“Kıskançlık’ın en fazla sahne tekrarına sahip yapıt” olduğunu belirtir. Bu tekrarlamalarla 

birlikte, çoğu sahne bir tür gölge oyununa dönüşür. 

Aşağıdaki örnekte bunun güzel bir örneğini görüyoruz, ancak yapıtın benzeri örnekler 

bağlamında çok zengin olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Çoğu örnekte olduğu gibi, 

anlatıcının bize sahneyi betimleyebilmesi için öncelikle ışık kaynağı belirtiliyor: ‘salınımları 

kestirilemeyen kara saçlar’ ve ‘kara masa’ ifadelerinden ışık kaynağının yetersiz olduğunu 

anlıyoruz. Anlatıcının lekeyi görebilmesi için yaklaşması ve yüzünü belli bir noktaya dönmesi 

gerekiyor. Dolayısıyla lekeyi betimleyecek ‘kamera-göz’, sinematografik anlamda bir zum 

hareketiyle lekeye yaklaşıyor ve önce ‘yakın plan’da, sonra da ‘çok yakın plan’da lekeyi 

betimliyor. Leke, betimlenen uzamda, sadece bir gölgeye dönüşüyor ve anlatıcının iç 

dünyasını bize aktarmaya devam ediyor. ‘Zum’, ‘yakın plan’ ve ‘çok yakın plan’ bize 

anlatıcının kıskançlık seviyesindeki değişimleri başka hiçbir açıklamaya ihtiyaç duymadan 

kolayca aktarıyor: 

Işık da, yemek odasını, salınımları kestirilemeyen kara saçları, masa üstündeki kara 

örtüyü, ve A…’nın tam karşısında, tekdüze ve donuk renkli, açık boyada koyu bir lekenin 

durduğu çıplak duvarı aydınlatan ışık da yeşilleşmiş gibi. 

Bu lekenin ayrıntılarını görebilmek, kökenini seçebilmek için duvara iyice yaklaşmak, 

yüzünü hizmet odasının kapısına vermek gerekiyor. O zaman ezilmiş kırkayağın 

görüntüsü, bütünüyle değil, ama kuşkuya yer bırakmayacak kadar kesin parçacıklardan 

oluşmuş biçimde beliriyor. Bedenin ve uzantılarının birçok ögesi izlerini bırakmış 

duvarda, hiçbir basım kusuru yok, bir örgenbilim (anatomi) kitabındaki resim kadar canlı 

duruyorlar: duyargalardan biri, bükülmüş iki çenek, iri üç ayak. Daha sonra daha az 

belirgin kesimler geliyor: ayak parçacıkları, soru işareti gibi kasılmış gövdenin bir 

bölümü. (Robbe-Grillet, 1989, s. 31-32) 

Romanına, çatının güney-batı köşesini tutan sütunun betimlemesiyle başlayan yazar, benzeri 

bir ışık-gölge oyunuyla sonlandırıyor anlatısını. Okur, rastgele girdiği bir gölge oyununun 

içinde yeniden tek başına kalıyor. İlk sayfadaki betimlemede, güneş henüz tepede iken, son 

paragrafta karanlık çöküyor ve her şey belirsizliğe bürünüyor. Yazar, böylece amacına 

ulaşmış oluyor: herkesçe kabul gören kesin bir gerçeklik olmadığını, gerçeğin kişiden kişiye, 

zamana ve ruh hallerine göre değişebileceğini basit bir ışık-gölge oyunuyla okuruna 

hissettiriyor. Okur, son paragrafta karanlığın çökmesiyle birlikte, anlatının başladığı yere geri 

dönmüş oluyor. Zaman sanki hiç geçmemiş, hiçbir şey olmamış, sadece güneşin tepeden 

aşağılara eğilerek yavaş yavaş batı yönünde kayboluşunu izlemiştir: 

A…  korkuluğa dayıyor dirseklerini. Koyağın öbür yanında, güneş yatay ışınlarıyla, 

işlenmiş bölgenin üstünde kalan, çalılığın orasına burasına serpişmiş ağaçları 

aydınlatıyor. Alabildiğine uzun gölgeleri toprağa birbirine koşut, kocaman çizgiler 

çekiyor. 

Koyağın dibindeki dere karanlığa gömülüyor. Derenin kuzey yamacı daha şimdiden ışık 

almıyor. Güneş, batıda, kayalık mahmuzun gerisine saklandı. Ters vuran ışıkta, taş 

duvarın çizgileri, alabildiğine aydınlık gökyüzünde bir an için kesinlikle beliriyor: daha 

az belirgin ikinci bir çıkıntının izlediği, son derece sivri bir çıkıntıyla yaylaya bağlanan 

şöyle belli belirsizce yuvarlak, keskin bir çizgi bu. 

Görüntünün ışıklı zemini kısa sürede koyulaşıyor. Koyağın karşı yamacında, muz 

ağaçlarının sorguçları alaca karanlıkta siliniyor. 

Saat altı buçuk. 
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Şimdi, karanlık gece ile çekirgelerin kulakları sağır eden cayırtısı, yeniden, bahçeye, 

taraçaya, bütün evin çevresine yayılıyor. (Robbe-Grillet, 1989, s. 123) 

Yazar, bu bitiş sahnesinde, paragrafları boş satırlarla ayırarak okurun dikkatini özellikle 

görüntüler arasındaki farklılığa çekmeye çalışıyor. Bu satırları okuyan okur, romandan çok bir 

film karşısında olduğu izlenimine kapılıyor. Tıpkı filmlerdeki gibi, yazarın alıcı-kalemi önce 

ana karakteri (A…) betimledikten sonra, ondan uzaklaşarak, panoramik bir planla koyağı, 

hemen dibinde akan dereyi betimliyor; ardından, batı yakasında batmakta olan güneşin 

konumunu ve bu konuma bağlı oluşan gölgeleri betimliyor. Görüntü yavaş yavaş silikleşiyor 

ve geriye sadece sesler kalıyor: Konuyla hiç alakasız görünen ama anlatıcının işittiği 

çekirgelerin “kulakları sağır edici” sesleri bu görüntüye eklemlenerek yazarın kelimelerle 

oluşturmaya çalıştığı filmi tamamlıyor. Yazar, bütün anlatı boyunca ilk kez zamanı açıkça 

belirttikten sonra, yapıtın son cümlesini, “şimdi” zaman zarfıyla başlatıyor; böylelikle okurun 

dikkatini son kez ‘şimdiki zamana’ çekiyor ve yaşanan anın dışında başka hiçbir gerçeklik 

olamayacağını son kez hatırlatıyor.
8
  

İki asır önce, Niepce ve Daguerre, ışık-gölge oyunlarıyla görüntülerin kayda alınabileceğini 

düşünerek ilk fotoğraf makinesini icat etmişler, XIX. yüzyılın sonlarında ise, Lumière 

kardeşler, bu fotoğrafların bir ışık kaynağı ile hareketlendirilebileceğini düşünmüş ve 

sinemayı keşfetmişlerdi; XX. yüzyılın ortalarına gelince, Alain Robbe-Grillet ışık-gölge 

oyunlarına başvurarak hikâye anlatmaya girişmiş ve yapıtlarıyla bunun mümkün olabileceğini 

ispatlamıştır. Çalışmaları döneminde büyük tartışmalara yol açmış olsa da, geleceğin birçok 

yazarını etkileyerek benzeri yapıtların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Anlatı biçeminden 

dolayı geleneksel okura ulaşamasa da, kendi okur kitlesini yaratmayı başarmış ve romanın 

yönünü yeni ufuklara doğru değiştirmiştir. 

SONUÇ 

Sinemanın icadı, başta yazın dünyası olmak üzere, birçok sanat dalında büyük değişikliklere 

neden olmuştur. Hareketli görüntü, ses ve görüntü arasında eşleme, görüntüleri kurgulayarak 

yeni gerçeklikler elde etme, yakın çekim, kaydırmalı ve panoramik çekim planları gibi çekim 

açıları, sanatçılara yeni biçimler ve anlatı teknikleri oluşturmakta ilham verici bir görev 

üstlenmiştir. Roman sanatı ise, ‘Yedinci Sanat’ olarak nitelendirilen bu yeni sanat dalından ve 

tekniklerinden en fazla etkilenen sanat dalı olmuştur. Sinemanın icadıyla birlikte, o güne 

kadar Balzac’ın roman anlayışının hâkim olduğu roman sanatı hızlı bir değişime maruz 

kalmış, Yeni Romancılar ile birlikte ise, yepyeni bir yola girmiştir. Alain Robbe-Grillet’nin 

başı çektiği bu romancılar, Balzac roman anlayışına karşı savaşa girişmişler ve onu tahtından 

ederek yepyeni bir anlayışın hâkim olmasını sağlamışlardır. Bu hareketin kendilerinden 

önceki akımlara oranla çok daha büyük bir yankı uyandırdığı ve büyük tepkilerle karşılaştığı 

bilinen bir gerçektir.  1950’lerde ortaya çıkan bu akımın etkisi günümüzde de güncelliğini 

korumaktadır, her yıl bu yazarlar ve yapıtları üzerine hatırı sayılır oranda araştırmalar 

yapılmaktadır. 

Bu çalışmada, Robbe-Grillet’nin, döneminde ses getiren ve büyük tepkilere neden olan yapıtı 

Kıskançlık’taki sinema etkisi araştırılmış, sinemaya özgü tekniklerin kullanımı örneklerle 

gösterilmeye çalışılmıştır. Başta ışık-gölge oyunları olmak üzere, sinemaya özgü tüm 

tekniklerin romanda etkili olduğu görülmüştür. Romanın, ilk cümleden son cümleye kadar, 

sinematografik özellikler arz ettiğini, bütünüyle sinema teknikleriyle oluşturulduğunu 

söylemek yanlış olmayacaktır. Yazar, romanında, bir roman kişisinin bilincinden içinde 

yaşadığı evreni okura sunmaya çalışmıştır; dolayısıyla anlatılan olaylar, bir tür kameraya 

dönüşen bakışlarıyla (caméra-oeil) kişileri ve nesneleri betimleyen anlatıcının öznel 

algılarından başka bir şey değildir. Olgubilimin (fenomenoloji)  de etkisiyle sadece nesnelerin 
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yüzeyinde gezinen bu bakış için en uygun anlatı aracı kuşkusuz sinematografik anlatım 

tekniğidir: Çünkü sinema, her ne anlatırsa anlatsın, bunu nesnelerin yüzeyinde gezinerek 

yapmak zorundadır, ancak ışık-gölge oyunları, çekim açıları ve farklı açılarda oluşturulan 

hareketli veya donmuş görüntülerin kurgulanması (montaj) sayesinde anlatacağı olayın 

derinlerine inebilmektedir. 

Robbe-Grillet, Kıskançlık adlı romanında, sinemaya özgü bu tekniklerin hepsinden 

faydalanmıştır. Kıskançlık’ın bütünüyle sinemanın etkisiyle oluşturulmuş bir yapıt olduğu 

açıkça görülmektedir. Olaylar kıskanç bir kocanın bilincinden aktarıldığı için, bütün sahneler 

fotografik görüntüler şeklinde oluşturulmuştur. Bu görüntüler bazen donmuş (figé) bir 

şekilde, bazen de hareketli olarak verilmiştir. Yazar, anlatıcının betimlenen nesneye olan 

mesafesini (konumunu) gösterebilmek için bu görüntüleri sınırlandırmış ve belli 

eğretilemelerden faydalanarak çerçeve içine almıştır. Bu çerçeveleme işleminde, daha çok 

pencere metaforu kullanılmıştır; bilindiği gibi sinema perdesi dikdörtgen şeklinde 

tasarlanmıştır ve romanda, bu pencereler sinema perdesinin bir eğretilemesi olarak 

kullanılmıştır. Zaten yapıtın adının hem ‘kıskançlık’ hem de ‘şerit perde’ anlamına gelen 

‘jalousie’ olması da bu anlamda boşuna değildir: böylelikle pencerelerden ve şerit perdeler 

arasından sürekli karısı A…’yı ve karısıyla ilişkisi olduğundan şüphelendiği komşuları 

Franck’ı gözetleyen anlatıcının konumu ve ruhsal durumu tek kelimeyle okura aktarılmak 

istenmiştir. 

Yazar, bu görüntüleri sinematografik anlamda çekim açılarını kullanarak sınırlandırır ve 

sinemasal planlar oluşturur. Bu planlar, kendi içinde sekansları oluşturur ve sonunda, özellikle 

okurun imgeleminde, gerçek film oluşur. ‘Yakın plan’ın kullanımı, bu çekim açıları içinde 

özellikle dikkati çekmektedir: böylelikle anlatıcının ruhsal durumunu, içsel kaygılarını ve bu 

kaygıları oluşturan kıskançlığın seviyesini hiçbir açıklamaya gerek duymadan okura 

hissettirmiş olur. Bununla birlikte, diğer tüm çekim açıları yazar tarafından bilinçli bir şekilde 

kullanılmakta ve anlatıcı ile nesneler arasında uzaklık sürekli hatırlatılmaktadır. Yazar, bazen 

de, hiçbir çekim açısına gerek duymadan, açıkça bir fotoğrafı ya da resmi betimlemeye 

girişerek görüntüleri oluşturmaktadır. Önemli olan, bütün bu betimlemelerin olayları 

gözünden izlediğimiz anlatıcı-kocanın bilincini okurun hayal perdesine yansıtıyor olmasıdır. 

Zaten, neredeyse bütün yapıt betimlemelerden oluşmaktadır. Bu betimlemelerin asıl işlevi de, 

konuyla ilgili görüntülerin ve açıların oluşmasını sağlamaktır. 

Sinemanın bir diğer önemli etkisi de; sinemaya özgü bir teknik olan kurgu (montaj)  

tekniğinin bilinçli kullanımında görülmektedir. Yazar oluşturduğu görüntüleri, anlatıcı rolünü 

üstlenen kıskanç-kocanın ruh halini verebilmek için, belli bir düzen içinde kurgular. 

Betimlenen görüntülerin düzenlemesiyle/kurgulanmasıyla oluşturulan bu sahneler de kendi 

aralarında kurgulanarak yazarın iletmek istediği asıl gerçekliği görünür kılmaktadır. Metnin 

anlamını oluşturacak gerçek kurgu ise, okurun imgeleminde gerçekleşmektedir. Yapıtta, başı, 

gelişmesi ve belli bir sonu olan bir hikâye anlatılmadığı için, okurun hikâyeyi takip etme şansı 

yoktur; elinde bulunan tek şey sürekli tekrarlanan benzer görüntülerdir. Hem okuma anında, 

hem de okuma eylemi sona erdikten sonra, bu görüntüler onun imgeleminde yeniden yeniden 

kurgulanacak, ama her defasında aynı gönderiyi iletecektir: anlatıcının hapsolduğu tutku ve 

bu tutkunun neden olduğu kıskançlık duygusundaki değişimler ve farklı görünümleri. 

Sinemanın en temel oluşturanlarından biri de, ‘ses’tir. Bunlar kişilerin gerçek zamanlı sesleri, 

konuyla ilgili ya da konu dışı gürültüler ve müziktir. Robbe-Grillet, oluşturduğu bu 

görüntüleri konuyu daha anlaşılır hale getirecek seslerle, gürültülerle ya da müzikle (yerli 

türküsü/chant indigène) eşler (senkronizasyon). Görüntüler kurgulanırken, yer yer ilgili 

oldukları seslerle birlikte verilir. Bu sesler de, tıpkı görüntüler gibi, anlatıcının bilincinin bir 
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yansımasıdır ve işlevleri görüntülerinkiyle aynıdır: onları destekler ve anlaşılır hale getirirler. 

Anlatıcı, evde karısının dönmesini beklerken, yaklaşan topuk sesleri, dışarıdan gelen motor 

sesi -Franck’ın kamyonunun motor sesi- bize aktaracağı görüntülere eklenir. Işık kaynağı 

kesilip de karanlık görüntüye hâkim olduğu zaman, bu kez de dışarıdan gelen çekirge ve vahşi 

hayvan sesleri bu karanlık görüntüye eşlenir; zira bunlar anlatıcın algıladığı şeylerdir ve bize 

onun bilincini yansıtırlar. 

Kıskançlık’ta her şey bir ışık kaynağının varlığına bağlıdır. Sinemanın da öncelikle ışıkla var 

olabilen ve görünür hale gelen bir sanat türü olduğunu anımsarsak, bu ışık kaynağı arayışı 

daha anlaşılır hale gelmektedir. Mademki bize bir bilincin görsel uzamını aktaracaktır, 

öncelikle o uzamı görünür hale getirecek bir ışık kaynağına ihtiyacı vardır. Görüntüyü 

betimlemeden önce, her zaman ışığın kaynağını, parlaklığını, gücünü belirtir. Çoğunlukla bu 

pencereden sızan gün ışığıdır, bazen de evin aydınlatılmasında kullanılan lambaların ışığıdır. 

Işık söndüğü zaman, görüntü de kaybolur ve anlatıcı, yaşadığı, hatırladığı, hayal ettiği bir 

başka sahneyi betimlemeye başlar.  

Bir yerde herhangi bir ışık kaynağı varsa, mutlaka onun gölgesi de vardır ve insan bilinci bu 

gölgelere karşı çok duyarlıdır. Kıskançlık’ın anlatıcısı da her şeyi gölgesiyle birlikte görür. Bu 

ışık-gölge oyunları, okura sadece anlatıcının bilincini yansıtıp kaygıları ve içine hapsolduğu 

kıskançlık duygusu hakkında bilgi vermez, aynı zamanda, tıpkı taraçadaki ortadireğin güneşin 

konumuna göre değişen gölgeleri gibi, zamanı da hissettirir. Zira anlatıcının hissettiği bu 

duygu öncelikle zaman kavramıyla ilgili bir duygudur. Karısının yokluğu, Franck’ın geliş 

saatleri, her şey bir beklentiyi oluşturur ve bu beklentilerin hepsi de zaman kavramıyla 

doğrudan ilintilidir. Dolayısıyla, zamanın okura hissettirilmesi yazarın öncelikli kaygılarından 

biridir ve bunu ışık-gölge oyunlarıyla ustaca gerçekleştirir. 

Yazar, hikâyesini sadece şimdiki zamanı kullanarak anlatmaktadır; çünkü 

sinemanın/görüntünün kendini ifade edebileceği tek zaman kipi şimdiki zamandır. Yazar, 

bizzat kendisi de bunu yazılarında açıkça itiraf etmektedir. Bu yapıtlarda, sinemanın etkisini 

en fazla hissettirdiği yerlerden biri de, bu zaman anlayışında görülmektedir. Bütün hikâye 

şimdiki zamanda aktarılır ve ‘şimdi’ zaman zarfının hemen her sayfada tekrarlanmasıyla da 

bu şimdiki zaman anlayışı sürekli güncel tutulur. 

Sonuç olarak; Robbe-Grillet’nin ünlü yapıtı Kıskançlık’ın bütünüyle sinemaya özgü teknikler 

kullanılarak oluşturulduğu görülmüştür. Sinema icat edilmemiş olmasaydı, bu yapıtın da 

yazılmamış olacağını söylemek hiç de abartılı bir düşünce olmayacaktır. 

 

NOTLAR   

                                                           
1
 Nathalie Sarraute da, tıpkı Robbe-Grillet gibi, roman sanatının çağın gerçekliğini yakalayabilmesi ve 

anlatabilmesi için, geçmişle tüm bağını koparması gerektiğine inanır ve Philip Toybee’den aktararak şöyle der 

(1985, s.50): “Kuşku, romancıyı ‘en büyük borcu’nu ödemeye zorlar; bu borç, ‘yeni bir şey bulmak’tır. Kuşku, 

bir de onun ‘en büyük cürümü’ işlemesini önler; bu cürüm ise, ‘kendisinden önceki yazarların buluşlarını 

tekrarlamaktır’.” 
2
 Alain Robbe-Grillet’nin yönetmenliğini yaptığı filmler: L’immortelle (1963), Trans-Europ-Express (1966), 

L’homme qui ment (1968), L’Eden et Après (1970), N. a pris les dés (1971), Glissement Progressive du Plaisir 

(1974), Le Jeu avec le Feu (1975), La Belle Captive (1983), Un bruit qui rend fou (1995), Gradiva (2006). 

Yazar, yönetmenliğin yanı sıra bazı filmlerde oyunculuk yapmış ve yirmiye yakın filmin de senaryosunu 

yazmıştır. 
3
 Bu konuda, eleştirmenler ilginç benzetmeler yapmışlardır: Philippe Sénart, Kıskançlık’taki anlatıcının 

bakışlarını bir “fotoğrafçının objektifine” benzetirken, J.M. Royer, “yer değiştiren bir kamera” olarak tanımlar; 

benzer şekilde, Michel Raimond da, bunun “öznel bir kamera” olduğuna dikkat çeker. (bkz. Şen, 1996, s. 88-89) 
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4
 Gérard Genette de, Kıskançlık’ta “eylemin ilerlemediğini, kendi üzerine kapandığını, karmaşık bir aynalar ve 

pencereler sisteminde, bakışımlı (simetrik) ve koşut değişimlerle çoğaldığını belirtir.” (aktaran Şen, 1996, s. 48) 
5
 Yıldız Ecevit de (1996, s. 16), Orhan Pamuk’un romanlarından hareketle modernist romanı irdelerken, yeni 

okur tipi konusunda şunları söyler: “Her şeye karşın “anlam” arayışının ve aydınlamacı anlayışın “biçim” 

değiştirerek sürdüğü, “entelektüel” içerikli metinlerdir “modernist” romanlar. Anlaşılabilmek için, sıradan bir 

okurdan çok, iyi eğitim görmüş bir okur tipine gereksinim duyarlar; seçkincidirler. “Geleneksel” romanın 

anlaşılır dünyasına alışkın “geleneksel okuru şaşkına çevirir bu biçim değişikliği, onun bu yeni edebiyata 

yabancılaşmasına yol açar. Rahatı kaçmıştır “geleneksel” okurun.” 
6
 Sinemanın yazınsal metinlerdeki bir diğer etkisi de, ayna eğretilemelerinde görülmektedir. Roman kişileri, sık 

sık ayna karşısına geçerek kendilerini seyrederler; bu şekilde, kendileriyle ilgili farklı gerçekliklere ulaşırken, 

anlatıcı aynaya yansıyan görüntüyü detaylı bir şekilde betimler, aynanın boyutu ona görüntüyü sınırlandırma ve 

çerçeve içine alma imkânı sağlar. Böylelikle yazar, iç içe geçmiş yeni görüntüler oluşturmayı başarır ve 

anlatısına hareket kazandırır. (bkz. Gögercin, 2014, s.35-43) Robbe-Grillet’nin yapıtlarında da aynı uygulamayı 

görmek mümkündür; Kıskançlık’tan kısa bir örnek vermek açıklayıcı olacaktır: “A… biraz daha eğiliyor aynaya 

doğru. İki yüz birbirine yaklaşıyor. Şimdi artık topu topu otuz santim var aralarında. Ama ikisi de hem 

biçimlerini, hem konumlarını koruyor: birbirine koşut, yandan görünen bir yüzle gerçek bir yüz. / Sağ elle 

aynadaki el dudaklara ve aynadaki yansılarına, dudakların gerçek görüntülerine biraz daha canlı, daha 

belirgin, şöyle biraz daha koyu bir renk vermekte.” (Robbe-Grillet, 1989, s. 81) 
7
 Muharrem Şen, Kıskançlık’taki tekrarlama yönteminin asıl işlevinin, her şeyden önce, anlatıcının kıskançlığını 

göstermek olduğunu belirtir. Bu yüzden, kırkayağın lekesi beş defa detaylı olarak ve farklı açılardan betimlenir. 

Onun kıskançlığının göstergesi olan bazı diğer unsurlar (A…’nın saçları, ortadireğin gölgesi, Franck’la A…’nın 

terasta oturuşu, yemek sahnesi, belli diyaloglar, kamyonun görüntüsü…), birçok kez tekrar edilir, her defasında 

farklı bir bakış açısıyla betimlenir. (bkz. Şen, 1996, s. 48) 
8
 Konunun okur açısından daha anlaşılabilir olması için, hiçbir açıklamaya gerek duymadan yapıttan bazı küçük 

örnekleri sıralamak istiyoruz. Sadece bu örnekler bile, ışık-gölge oyunlarının anlatıdaki öneminin anlaşılması 

bakımından yeterli olacaktır: “Karanlığa alışan göz, öte yandan, şimdi evin duvarından ayrılan daha açık renk 

bir biçimi algılıyor: Franck’ın beyaz gömleği. Kolları koltuğun dirsekliklerinde dinleniyor. Gövdesi, arkaya, 

koltuğun arkalığına verilmiş.” (Robbe-Grillet, 1989, s. 16)1; “Lambanın önünden geçtiği sırada, gölgesi 

masanın yüzeyini yalayıp geçiyor, bir an bütün masayı örtüyor...” (s. 56); “Ama A…’nın yüzü o yana dönük değil 

ve Franck’ın sözlerine eşlik eden hafif gülümseme görüş alanının epey dışında kaldı; ayrıca, tıpkı koridorda 

alaca karanlığın biraz soldurduğu beyaz takım gibi, bu gülümseme de tez elden yitip gitti.” (s. 63); “Korkuluğun 

üstündeki kertenkele, şimdi, gölgede; renkleri donuklaştı. Çatının taşınmış gölgesi taraçanın kenarıyla çakışıyor: 

güneş tam tepede.” (s. 113); “Taraça boş, ev de öyle. Çatının taşınmış gölgesi şimdi tam taraçanın kenarına 

geliyor: güneş dorukta. Ev artık bahçenin yeni sürülmüş toprağına en küçük bir kara şerit düşürmüyor. Aynı 

biçimde, cılız portakal ağaçlarının gövdesi de olduğu yere çakılmış durumda. / Şimdi artık işitilen kamyon sesi 

değil, anayoldan eve doğru inmekte olan, iç işlerde kullanılan bir arabanınki.” (s. 114-115); “Şimdi, orta direğin 

gölgesi, yatak odasının önünde, taraçanın bu kesiminde çaprazlama taşlara vuruyor. Duvara dek uzattığınızda, 

koyu çizginin eğik yönü, dikey tahta bölmede, koridora en yakın, birinci pencerenin düz köşesinden aşağı doğru 

akmış kızılımsı boyayı gösteriyor. / Aslında daha şimdiden epeyce uzamış orta direğin gölgesinin yerdeki küçük 

yuvarlak lekeye ulaşabilmesi için, aşağı yukarı, bir metre gerek. Bu lekeden ince dikey bir iz çıkıyor, beton üst 

temelde yükseldikçe kalınlaşıyor. Daha sonra, tahta bölmenin yüzeyinde, pencerenin dayanağına dek gittikçe 

genişleyerek padavra tahtalarının birinden öbürüne geçerek yükseliyor. Ama geçiş sürekli değil: …” (s. 118-

119); “Taraçada, orta direğin gölgesi daha da uzadı. Aynı zamanda döndü. Şimdi, evin tam ortasında bulunan, 

giriş kapısına ulaşmak üzere. Kapı açık. Koridordaki döşeme taşları da, biraz daha düzenli olsalar bile, tıpkı 

deredekiler gibi, yanlamasına taramalarla bezeli.” (s. 121); “Franck, çalışma odasının birinci penceresinin 

altında, kendi koltuğunda oturuyor. Direğin gölgesi ona doğru ilerliyor; taraçanın yarısından fazlasını 

yanlamasına geçip yatak odasını boylu boyunca kestikten ve koridora bakan kapıyı aştıktan sonra, şimdi, 

neredeyse A…’nın az önce kitabını bıraktığı masaya ulaşmak üzere. Herkes gibi, iş gününü bitirmiş olan Franck, 

evine dönmezden önce, şöyle bir uğramış.” (s. 121) 
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HİTİT ve TÜRK MİTOLOJİLERİNDE TANRIÇALAR 

GODDESSES IN HITTITE AND TURKISH MYTHOLOGY 

Begüm KURT 

Çağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 

 

ÖZET 

Bu çalışma Anadolu toprakları üzerinde kurulan, Hint Avrupa kökenli bir kavim 

oldukları düşünülen ve bölgede kurulmuş en eski ve en güçlü uygarlıklardan biri olan Hititler 

ile yine dünya kültürleri arasında en kadim ve en köklü kültürlerden biri olan, söz konusu 

topraklar üzerinde bu eski Anadolu kültürünün mirasçısı olarak varlık göstermiş Türklerin 

mitolojik düşünce sisteminde yer alan tanrıçaların benzerlik ve farklılıklarının ortaya 

konmasını amaçlamaktadır. İnsanın dünyayı anlamlandırma süreci farklı toplumlarda kendine 

has yönleri de olan benzer bir seyir izlemiştir. Toplulukların bu ortak bilinçaltı mitler 

aracılığıyla ifade bulmaktadır. Mitolojik hikâyelerde yer alan hayali ve simgesel kurgu, 

toplumların ifade edilenin ardındaki gizli dünyasını ve karakteristik yapısını, temel düşünce 

sisteminin önemli unsurlarını nesilden nesile bir zincirin halkaları gibi ekleyerek devam 

ettirmektedir. Bu çalışmayla arzulanan Türk mitolojisini daha iyi yorumlayabilmek için 

tanrıça kavramının ve tanrıçalara atfedilen niteliklerin Türk mitolojisindeki karşılıklarını ve 

Hitit mitolojisiyle olan değerler çizgisini belirlemektir. Geçmişte yapılan araştırmalarla Türk 

olduklarına dair veriler, iddialar ortaya konan Hititlerde Eski Türk inanç sisteminde olduğu 

gibi tanrılar insan olarak düşünülmüştür. Her iki kültürde de tanrıçalar,  tanrılar kadar güçlü 

ve önemli kabul edilmiştir. Yapılan çalışmalarda genellikle Türk mitolojisinde yer alan tanrı 

ve tanrıçalar; Yunan, Roma, İran ve Hint mitolojilerindeki karşılıklarıyla değerlendirilmiştir. 

Hitit mitolojisinde yer alan tanrıçaların Türk mitolojisinde karşılıklı değerlendirilmesinin 

yapıldığı müstakil bir çalışma bulunmamaktadır. Bu tespitten yola çıkarak hazırlanan bu 

çalışmada, Hititler ve Türkler hakkında ilgili alan yazını taranarak elde edilen veriler ışığında 

her iki medeniyetteki tanrıçaların ortak ve farklı yönleri değerlendirilmiştir. Kadına verilen 

önem ve kadına duyulan saygının, kadın ilahların konumu ve işlevleri değerlendirildiğinde 

her iki mitolojik dünyada da açık bir biçimde görüldüğünü söylemek mümkündür. Böylece 

toplumların kadın ve erkek algısının mitolojik düşünce sistemine de yansıdığı görülmektedir. 

Hitit ve Türk topluluklarının etkide bulunduğu ve etkisinde kaldığı birçok kültürel unsur 

olmuştur. Hoşgörü temelli bir dünya görüşüne sahip her iki topluluk da farklı toplulukların 
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tanrılarına saygı göstermiş ve benimsemiştir. Milli kültürle özdeşleşen mitler, yarattıkları 

tanrıçalarla da milli benliklerine uygun bir dünya kurmuşlardır. Hitit ve Türk mitolojilerini 

ayrı ayrı incelediğimizde kadına verilen önemin ortak değer olduğu görülmektedir. Kadın 

kutsal sayılmış, devamlılığı, sağlığı, iyiliği, güzelliği yerine getiren olmuştur. Hitit ve Türk 

mitolojisinin unsurları değerlendirildiğinde kadının tanrı konumundayken de erkeğin 

tamamlayıcısı ve en büyük destekçisi olduğunu söylemek mümkündür. Erkek ve kadın 

tanrılar her iki tasavvurda da denk sayılmış, doğanın ve ona ait parçaların düzenleyicisi ve 

koruyucusu olarak işleyişin düzenini sağlamışlardır. Mitolojik dünya görüşünün başrolünde 

yer almış tanrıçalar iyilik yapan tanrıçalar ve kötülük yapan tanrıçalar olarak her iki toplulukta 

da yer bulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Türk, Hitit, Mitoloji, Tanrılar, Tanrıçalar.  

 

ABSTRACT 

This study aims to reveal the similarities and differences between the Hittites, who are 

thought to be a people of Indian European origin, and one of the oldest and most powerful 

civilizations established in the region, and the goddesses, who are also one of the oldest and 

most rooted cultures in the world, who have formed an enormous civilization as the inheritor 

of this ancient Anatolian culture The process of making sense of the world of man has 

followed a similar course, which has its own unique aspects in different societies. 

Communities are finding expression through these common subconscious myths. The 

fictional and symbolic fiction contained in mythological stories perpetuates the secret world 

and characteristic structure of societies behind what is expressed, adding important elements 

of the basic system of thought from generation to generation like rings of a chain. In order to 

better interpret the Turkish mythology desired by this work, the concept of the goddess and 

the attributes attributed to the goddesses are related to the Turkish mythology and the line of 

values with Hittite mythology. As in the ancient Turkish belief system, the gods were thought 

of as human beings. In both cultures, goddesses have been considered as powerful and 

important as deities. The gods and goddesses in Turkish mythology were evaluated with their 

counterparts in Greek, Roman, Iranian and Indian mythologies. There was no mutual 

evaluation of the goddesses in Hittite mythology in Turkish mythology. In this study, which 

was prepared based on this determination, in the light of the data obtained by scanning the 

relevant field article about Hittites and Turks, the common and different aspects of the 

goddesses in both civilizations were evaluated. It is possible to say that the importance given 
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to women and the respect for women are clearly demonstrated in both mythological worlds 

when the position and functions of female deities are evaluated. Thus, the perception of men 

and women in societies is reflected in the mythological system of thought. There have been 

many cultural elements influenced and influenced by Hittite and Turkish communities. Both 

communities with an tolerance-based world view have respected and embraced the gods of 

different communities. Myths that identify with national culture have also established a world 

with the goddesses they have created that suits their national selves. When we examine the 

Hittite and Turkish mythologies separately, it is seen that the importance given to women is 

common value. The woman has been considered sacred, fulfilling continuity, health, 

goodness, beauty. Considering the elements of Hittite and Turkish mythology, it is possible to 

say that the woman was a complement and a supporter of the man while she was in the 

position of God. The male and female gods were considered equal in both visions and 

provided the order of nature and its functioning as the organizer and protector of its parts. The 

mythological worldview has found its place in both communities as the leading goddesses 

doing good and the goddesses doing evil. 

Keywords: Turkish, Hittite, Mythology, Gods and Goddesses. 

 

Giriş 

Kadim zamanlardan günümüze ulaştırılan tanrıların, maddi ve manevi âlemlerin ve 

onlara bağlı unsurların gök cisimlerinin, insanların, hayvanların, bitkilerin, cansız varlıkların, 

olayların, davranışların vs. oluşumlarına ve akıbetlerine dair insan zihnindeki belirsizliği izah 

eden ya da bilinçaltındaki hikâyeleri dile getiren inanç ve gelenek temelli öykülere mit denir. 

Dolayısıyla mitoloji kökeni ve nihayeti araştıran bir bilimdir. Anadolu’nun dününe ve 

bugününe ışık tutan Hitit kültürünün yayılım alanlarını saptamak önemlidir. Aynı şekilde 

tarihi, coğrafi ve kültürel boyutta fazlaca etkileşime maruz kalmış milli kültürün de farkına 

varmak ve onu daha iyi tanımak bir gerekliliktir.  

Türk mitolojisi oldukça değerli ve önemli bir alan olmasına rağmen yapılan çalışmalar 

sınırlıdır ve bu alanda çalışma yapmak oldukça zordur. Çok geniş ve zengin bir dünyayı 

karşılayan Türk mitolojisi üzerine yapılan kıymetli çalışmaların alana olan katkıları 

şüphesizdir. Bununla birlikte Türk mitolojisi üzerine yapılan karşılaştırmalı çalışmalara 

baktığımızda bunların genellikle Yunan, Roma, İran ve Hint kültürlerinin ekseninde 

gerçekleştirildiğini görmekteyiz. Bu sonuçtan yola çıkarak bir Altay kavmi olan Türkler ile 

Hint Avrupa kavmi olan Hititlerin mitolojik tasavvurlarında yer alan tanrıçaların 
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benzerliklerinin ve farklılıklarının neler olduğunu tespite yönelik olarak gerçekleştirilen bu 

çalışma ile iki kadim topluluğun mitolojik eksenli tanrı tasavvurları ile değerlendirilmesi 

amaçlanmıştır.  

Her topluluğun bir tanrı inancı olmuş ve bu inancın çerçeveleri o topluluğun 

karakterine göre biçimlenmiştir. Tanrı düşüncesinin tezahürleri arasında benzerlikler 

bulunabileceği gibi farklılıkların da bulunması bunun bir sonucudur. Türk mitolojisinin 

yayılım alanlarından biri olan Anadolu’daki en kadim topluluklardan biri olan Hititler tanrılar 

ve tanrıçalar açısından çok zengin bir mitolojik düşünce sistemi geliştirmiştir. Bu çalışmayla 

arzulanan Türk mitolojisini daha iyi yorumlayabilmek için tanrıça kavramının ve tanrıçalara 

atfedilen niteliklerin Türk mitolojisindeki karşılıklarını ve Hitit mitolojisiyle olan değerler 

çizgisini belirlemektir.  

 

1. Türk Mitolojisinde Tanrı-Tanrıça Tasavvuru 

Mit, çok sayıda ve birbirini bütünler nitelikteki bakış açılarına göre ele alınıp 

yorumlanabilen son derece karmaşık bir kültür gerçekliğidir. Mit kutsal bir öyküyü anlatır; en 

eski zamanda, ‘başlangıçtaki’ masallara özgü zamanda olup bitmiş bir olayı anlatır. Bir başka 

deyişle mit, doğaüstü varlıkların başarıları sayesinde, ister eksiksiz olarak bütün gerçeklik, 

yani kozmos olsun; isterse onun yalnızca bir parçası (sözgelimi bir ada, bir tür bitki türü, bir 

insan davranışı, bir kurum) olsun, bir gerçekliğin nasıl yaşama geçtiğini anlatır. Demek ki mit, 

her zaman bir yaratılışın öyküsüdür. Bir şeyin nasıl yaratıldığı, nasıl var olmaya başladığı 

anlatılır (Eliade, 1993, s. 13).  

Mitolojik düşünceler mitolojik varlıklar aracılığıyla işlev bulmuştur. Bu mitolojik 

varlıkların başında da tanrılar ve tanrıçalar gelmektedir. Mitolojik hikâyelerin odağındaki, iyi 

ya da kötü birtakım olağanüstü vasıflara sahip olan bu yaratıcılar, ait oldukları toplumsal 

zihnin, düşünce dünyasının ürünü olarak da ilintili olduğu milletin ruhuna ışık tutmuşlardır. 

Belirli bir sebebin etrafında şekillenen olaylar ve bu olaylara bağlı olarak geniş bir çerçevede 

işlenen bu hikâyelerin başrolü olan ilahlar, insan gibi düşünülmekle birlikte doğanın 

hükmedicisi olarak karşısında aciz durumda olan insanların kaderini kendilerine özgü 

dünyalarının olağanüstülük vasıflarıyla etkilemektedir.  

Manevi olanı özdekleştirmek, bilinmeyenin gücünü simge haline getirmek, insanın 

mistik boyutta algılamaya çalıştıklarını somutlaştırarak idrakini kolaylaştırma yönteminden ve 

buna olan ihtiyacından doğmaktadır. Mitolojilerde insana dair nitelikleri ve sıfatları yüklenen 

tanrılar insanın anlayabileceği bir dünya yaratmak istemesinin bir ürünüdür. Kendi yararına 
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bir tanrılar âlemi yaratan kadim düşünce bu şekilde evreni tasarımlamıştır. Mitlerin temelinde 

yer alan sürekli nakledilme özelliği ile kültürlerin temelinde yer alan ve onların devamlılığına 

katkıda bulunan özellikler zaman içerisinde yerini kaybetmemiştir. Türk mitolojisi bozkır 

kültürünün farklılaşan ama özünü kaybetmeyen, pek çok unsurla zenginleşen hareketli 

yaşamına uygun bir gelişim göstermiştir. Türk tanrı ve tanrıçaları konusu da oldukça karmaşık 

ve zengin bir konudur. Birçok kavime sahip olan Türk milletinin farklı topluluklarında çok 

sayıda tanrı ve tanrıça bulunmaktadır. Zaman içerisinde toplumsal, sosyal ve ekonomik 

alandaki etkileşimlerle tanrı inancında pek çok değişiklik yaşanmıştır.  

Türkler çok eski çağlardan itibaren mitolojiyle kaynaşmış ve mitolojik varlıkları 

hayatlarına adapte etmiş bir millettir. Türk tarihinde pek çok varlık mitolojik öğe olarak 

kullanılmıştır (Yılmaz, 2014, s. 234). Mitoloji, tarihsel-kültürel geleneğe ait olan mit 

metinlerinin toplamından ibarettir. Milli edebiyatın ve tarihin içeriği mitolojiyle bağlantılıdır. 

Ayrıca semavi dinlerin başlangıç noktası da mitoloji ile alakalıdır (Malinowski, 1998, s. 98). 

Türkler arasında var olan ve 10.000 yıllık geçmişe sahip mitolojik öğeler günümüzde Türk 

Dünyası olarak adlandırılan yeni bir dünyanın oluşmasının temelidir. Türk Dünyasının 

kültürünü, dilini, edebiyatını, tarihini vd. anlayabilmek için Türk mitolojisinin de anlaşılması 

gerekmektedir. Anadolu coğrafyası Türk mitolojisin aynı zamanda yoğrulduğu ve geliştiği bir 

coğrafyadır. Anadolu’da olgunlaşan bu mitoloji günümüzde Türk ahlak ve âdetlerinin bir 

aynası gibidir (Yılmaz, 2014, s. 236). 

Türklerin inanç sistemlerinde ve dini yapılarının temelinde geçmişten itibaren ulu, 

manevi bir kuvvetin izi gözlemlenebilmiştir. Tanrı olarak adlandırılabilecek bu her şeyi 

kendine bağlayan, her şeyin üstünde bir güce sahip olan ve her şeyin yaratıcısı olan varlık tek 

kabul edilmiş, dünya ve ahiret inancının birtakım farklılıklarla şekillenmesi sonucu büyük 

kudretteki varlıkların, ruhların da üstünde kutsal varlıklarla tanrılar ifadesiyle zenginleşmiştir. 

Türk mitolojisi diğer toplumların mitolojileri ile karşılaştırıldığında birtakım benzerlikler 

içermektedir. Bu benzerliklerin başında tanrılar ve sahip oldukları misyonlar yer almaktadır. 

Türk mitolojisinin kadrosu çok zengin olan tanrılarıyla tanrıçaları içinde yabancılardan 

gelmiş olanlar yok değildir. Bunlara karşılık başka milletlerin Türklerden aldığı tanrıların, 

mitolojik materyallerin ise epeyce yekûn tuttuğu bir gerçek halindedir. Bunlardan birkaçı; 

birtakım Sümer Tanrıları kendi adlarıyla birkaçı da değişik adlarla Keldanlılara geçmiştir ki 

büyük tanrılardan Anşhar, Anu, Enlil, Ea (Enki) bu aradadır. Yunan tanrıları içinde de Türk 

tanrılarının izleri bulunduğu ileri sürülmekle beraber, Pushan, Varuna, Çıva adını almış olan 

Rudra, daha birkaç tanrı da Hint mitolojisinde yer almış birer Türk tanrısıdır. Yine Hititlerin 
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Uma’sı, Türklerin Umay Ana adındaki tanrıçasının rolündedir. Sümerlerin Ap-Su 

konusundaki kutsal inançları Hintlilerin Veda’larında Appas ile ve aynı inançlar çerçevesi 

içinde görülmektedir (Uraz, 1994, s. 37-38).  

Fuzuli Bayat, her halkın milli tefekkürürünün, milli psikolojisinin, kendine has 

özelliklerinin ilk ve temel kaynağı olarak gördüğü mitolojinin, geniş manada yaşamla birebir 

bağlantılı, dünyayı algılama sistemi olup bu algılamayı sistemleştiren, modelleştiren dünya 

görüşü olduğunu belirtir (Bayat, 2007, s. 15). Bu görüş doğrultusunda Türk tanrılarının Ana 

Tanrıça inancının merkezlerinden biri olan Anadolu’daki Hitit Tanrıçaları ile karşılaştırması 

yapılacaktır.  

 

2. Hitit Mitolojisindeki Tanrıçalar ve Nitelikleri 

Anadolu’ya dışarıdan gelip yerleştikleri düşünülen “Hititler, İç Anadolu’nun karakteristik 

olan topografik bölünmesine rağmen bu bölgede merkezi bir devlet kurmayı başarmış ilk 

uygarlıktır (Schachner, 2012, s. 26).” Eski cağlardan günümüze, tüm inanç sistemlerinde yer 

alan uygulamalarda farklılıklar vardır. Ancak, temelinde insan faktörü olan inanç sistemleri, 

tanrıların üstlendikleri görevler, dinsel kaygılar, uygulanan tören ve ibadetler, toplumların 

taşıdığı kültürel ögeler ve yaşanılan coğrafyaya bağlı olarak değişmiştir. Kültürler arası 

alışveriş ile pek çok dinsel ögenin toplumdan topluma geçişi sağlanmış ve bunun sonucu 

olarak insanlık tarihinde kültürel bir süreklilik gerçekleşmiştir. M.Ö. II. binyıl Anadolu’sunda 

yaşamış bir toplum olan Hititlerin dinleri incelendiğinde, farklı etnik kökenlere ait birçok 

ögenin bir araya gelmesi ile oluşmuş bir kültür mozaiğiyle karşılaşılır (Alparslan, 2009, s. 

119).  

 Bir topluluğun dini inanç ve etkinliklerinin derli toplu bir bütün olarak gelişmesine ender 

rastlanılır. Genellikle inanç ve eylem modelleri, yüzyıllar hatta binyıllar boyunca dış etkilere 

ya da değişen toplumsal ve ekonomik koşullara bağlı değişiklik ve eklemelerle oluşan bir 

birikimin sonucudur; sonuçta dışarıdan bakan birine çelişkili ve anlamsız gelebilecek bir 

törenler ve benzer tanrılar karmaşası çıkar ortaya. Hitit dini buna bir örnektir (Macqueen, 

2013, s. 122). 

Hitit dininin özü “tanrıları memnun etmek, onları kızdırmamak” ilkesine dayanmaktadır. 

Bu ilke, Hitit dinine bir “ritüeller/ayinler dini” olma özelliği kazandırır ve tanrılar için uygun 

dinsel törenleri, kurbanları ve bayramları gerçekleştirmek suretiyle onları yatıştırmayı 

amaçlar. Ayrıca, tanrılar kızmışlarsa -ki bu istemeden yapılmıştır- kızgınlıklarının nedenini 
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bulmak için yapılan çeşitli uygulamalar ve ritüeller de tanrıyı memnun etmenin diğer 

yollarındandır. Kurban sunmak, yiyecek içecek vermek, tapınakların bakımını yapmak gibi 

işler tanrılara yapılması gerekli gündelik ayinlerdir (Reyhan, 2016, s. 93’den; Dinçol, 1982: 

86).  

Geçimi tarım ve hayvancılığa dayanan tüm toplumlarda olduğu gibi Hititlerin de dini 

inançlarının merkezinde doğa bulunmaktadır. Hava, toprak, su gibi doğa unsurlarının 

çevresinde gelişen inançları tanrı olgusunun da bu çerçevede şekillenmesini sağlamıştır. Hatti, 

Huri ve Mezopotamya mitolojilerinin etkisi görülen Hitit mitolojisinde zengin bir içeriğe 

sahip olan Hitit mitolojisinin en önemli özelliklerinden biri sahip olduğu devamlılıktır. Etnik 

olarak oldukça farklı pek çok unsuru taşıyan eski Anadolu toplulukları arasında başı çeken 

Hititler, kurmuş oldukları medeniyetle güçlü ve uzun süreli bir hâkimiyete sahip olmuşlardır. 

Anadolu toprakları üzerinde pek çok millet yaşamış ve tarih sahnesinde ardı sıra yer 

almışlardır. Bunlar arasında en dikkat çekenlerden biri Hititlerdir.  

Hititlerin bu bölgede kurmuş oldukları büyük medeniyetin pek çok unsurunun lokomotifi 

tanrılar olmuştur. Yaşamlarının önemli bir kısmı tanrı inancıyla düzenlenmiştir. Hititlerin dini 

yapısının çok çeşitli ve zengin unsurlara sahip olması tanrı ve tanrıçalar söz konusu 

olduğunda açıkça görülmektedir. Çok tanrılı bir dini yapıya sahip olan Hititlerin tanrı anlayışı 

çeşitli çalışmalar aracılığıyla ortaya konmuştur. Hititlerin söz konusu zenginliği başka 

toplumlardan aldıkları ve onların inanç sistemine yerleştirdikleri tanrılarla sağlanmıştır. 

Hititolog Nursel Aslantürk bu durumu şöyle izah eder:  

Hititler, politeist bir inanışa sahiptiler. Bin tanrılı bir toplum olarak tanımladığımız 

Hititler; inanç sisteminde federatif bir anlayış içerisinde Anadolu’ya geldikleri zaman 

karşılaştıkları, Hattiler’in tanrılarını ve fetihçi bir toplum olduklarından dolayı da 

boyundurukları altına aldıkları başka toplumların tanrılarını kendi tanrılar topluluğuna 

katmışlar ve o tanrıları da kutsamışlardır. Bununla da egemenlikleri altına aldıkları 

toplumların bir arada yaşamasını sağlamayı amaçlamışlardır. Bu nedenle de Hitit çivi yazılı 

belgeler incelendiğinde Eski Hitit dönemine tarihlendirilen metinlerde az sayıda tanrı adı 

geçmekteyken imparatorluk dönemine ait belgelerde yani Hitit fetihlerinin arttığı dönemde 

etnik kökenlerine göre tanrı sayısının arttığını görmekteyiz. Bir başka deyişle Hititler, yerel 

tanrılarının kimliklerini korumuş; kutsadıkları bir tanrı veya tanrı grubu; başka bir tanrının 

yerini almamış böylece oldukça genişleyen ve kompleks bir pantheon oluşturmuşlardır 

(Aslantürk, 2019, s. 342).  
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Hitit panteonunda Hatti, Luvi, Pala, Sümer, Hurri, Asur, Babil ve Eski Hint kökenli 

tanrılar yer almaktadır. Bu tanrılardan Taru-Wuruşema, Telipinu, Hatepinu, Mezzulla, 

Zintuhi, Şulinkatte, Wurunkatte, Katahzipuri, Lelvani, İşduştaya, Papaya Hatti kökenli; 

Teşup, Hepat, Şarruma, Şauşga Hurri kökenli; İştar, Damkina, Şamaş, Aya, Sin, Ningal 

Sümer kökenli; Şiu, Halki, Pirwa, Şiwat, İşpant Hitit kökenli; İndra, Mitra, Varuna, Nasatya 

Hint kökenli tanrılar iken Luvi kökenli tanrılar çoğunlukla Hattuşa dışındaki merkezlerde 

tapınım gören ve adları genellikle sihir ve büyü törenlerinde geçen tanrılardır. Ayrıca 

Hannahanna, Kamruşepa, Yabanıl Hayvanların Hanımı Teteşhapi, Halmaşuitta, Tanrı 

Kurunta, yeraltı tanrıları olan Lelvani, İşduştaya, Papaya, Ateş Tanrısı Akni, Aşk tanrıçası ve 

kehanet uygulamalarının koruyucusu İşhara, Tanrı Kumarbi, bir Luvi tanrısı olan Santas, 

Pınar Tanrıçası Hatepuna gibi tanrılar da panteonda yer alan diğer tanrılardır (Demirci ve 

Falay, 2016, s. 42).  

 Kendi panteonlarına ait olmayan bu kadar tanrıyı benimsemek bir hoşgörü kültürünün 

varlığını gösterir. Yalnız hoşgörü kavramının kendisinin başlı başına bir paradoks içerdiği, bu 

paradoksun‚ hoşgören ile hoşgörülen arasındaki eşitsiz ilişkiye dayandığı, eşitsizliğin 

temelinde ise hoşgörenin ‚hoşgörülene karşı ‚üstünlüğü fikrinin olduğu düşünüldüğünde 

‚Hatti Ülkesi’nin Bin Tanrısı ifadesinin arka planın da duygusal ya da uhrevi bir amacın 

ötesinde daha dünyevi bir niyetin yattığı söylenebilir (Cengiz, 2018, s. 474).  

Çokça kullanılan bu Bin Tanrı nitelendirmesinin genel bir nitelendirme olduğunu, gerçek 

bir nicelik ifadesi olmadığını belirten Ahmet Ünal, Hititlerin pek çok varlığı tanrı haline 

getirmiş olmasına rağmen, birçok tanrının tam bir tanrı konumunda olmadığı, metinlerde 600 

tanrının varlığının görüldüğünü ifade etmiştir (Ünal, 2003, s. 76).  

 Hitit panteonunda yer alan oldukça fazla sayıdaki tanrının varlığı eşyaların ve nesnelerin 

tanrılaştırılmasına bağlanmıştır (Demirci ve Falay, 2016, s. 43). Hitit dininde synkretizmin 

varlığından bahsedilebilir. Çok tanrılı dinlerde sular, gökyüzü, toprak, ay, güneş gibi daha 

birçok unsur ilahlaştırılmıştır. Hitit inanç sisteminde de bunun gibi doğa unsurları ayrı ayrı 

tanrılar ile temsil edilmiştir; Güneş Tanrıçası, Gökyüzü/ Fırtına Tanrısı, Kırların Koruyucu 

Tanrısı gibi. O halde Hitit dininin, çeşitlilik özelliğinin yanı sıra, bir doğa dini olma özelliğine 

sahip olduğu söylenebilir (Alpaslan, 2009, s. 119).  

Hititlerin tanrı inancında insanlarla tarılar arasında çift yönlü zorunlu bir ilişki vardır. 

Tanrılar insanların sağladıklarına, insanlar da tanrıların sağlayacaklarına muhtaç 

olduklarından karşılıklı bir memnuniyeti sağlama, koruma ve gözetme durumu söz 

AL FARABI 6th INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES 
ADANA, TURKEY

P. 316



konusudur. Memnun olmak için tanrıları memnun etmek dolayısıyla tanrıların da memnun 

olabilmesi için insanları memnun etmesi gereklidir.  

Hititlerde sosyal, ekonomik ve kültürel pek çok faaliyetin yürütücüsü, yöneticisi olarak 

kabul edilen tanrılar ile çalışmamıza konu olan tanrıçaların itibar bakımından farklı 

olmadıkları görülmüştür. Tanrıçalar da tanrılar kadar hâkim, güçlü, ulu ve saygın kabul 

edilmiştir. Hititlerin var olduklarına inandıkları oldukça kalabalık bir tanrı kadrosunun varlığı 

içerisinde tanrıçaların da hatırı sayılır bir yeri vardır. Hitit mitolojisinde yer bulan 

tanrıçalardan bazıları şöyledir: Kuababa, Arinna, Kaşku, Hannahanna, İnara, Kamruşepa, 

Hepat, Aruna, Dat Himay, Gulş, Kıbele, Lama, Mah, Maliya, Mezzula, Suvaliyatta, 

Vurusemu, Zintuhis. Bütün tanrı ve tanrıçaların menşei göz önüne alındığında farklı 

kavimlerin mitolojilerinin birleşimi olduğu açıkça görülmektedir. 

Hitit mitolojisinde öne çıkan tanrıların başında Hitit öncesi dönemde de var olmuş, 

Hititlerden sonra Kıbele olarak varlığını devam ettirmiş ana tanrıça Kuababa gelmektedir. 

“Anadolu bölgesinin çok ön almış büyük tanrıçasıdır. Civar milletlerden de bu tanrıçayı 

tanıyan kabul edenler vardır (Uraz, 1994, s. 79). “ Ana Tanrıçanın tasvirinde elinde nar 

tutarken betimlenmiş olması, tanrıçanın bereketi, bolluğu ve verimliliği arttırıcı özelliklerini 

gösteren önemli bir kanıt olarak görülmektedir (Oral, 2014, s. 159).  

Hititlerde âlemlerin işleyişinin doğa unsurlarının hâkim gücü olarak kabul edilen tanrıların 

tasarrufunda olduğunu söylemek mümkündür. Olaylar karşısında tıpkı bir insan gibi 

duygulara ve tepkelere kapılan bu tanrılar kendi aralarında bir iş bölümü gerçekleştirmiştir. 

Tanrılar da insanlar gibi bir aileye sahiptir, eşleri, çocukları vardır. Bu iş bölümünde ulu 

gücün aile bireyleri de birtakım özel fonksiyonlar üstlenerek varlıkların yararına veya zararına 

davranışta bulunabilir. Hitit mitolojisinin bu temel anlayıştaki ana karakterlerin başında 

Fırtına Tanrısı ve eşi Arinna’nın Güneş Tanrıçası gelmektedir.  

“Hitit panteonunun, tanrılar yurdunun en önemli tanrıçası Arinna’nın Güneş Tanrıçasıdır. 

Bu tanrıçanın Hurrice karşılığı Hepatu, Hititlerin önemli açık hava kaya tapınağı Yazılıkaya 

kabartmalarında kadın tanrılar arasında başı çekmektedir. Arinna’nın Güneş Tanrıçası Hititler 

için oldukça önemli idi. Mursili’nin yıllıklarında Hitit topraklarının ve Hitit ülkesinin bu 

tanrıçaya ait olduğu söylenmektedir (Alp, 2005, s. 36). “ 

“Arinna’nın Güneş Tanrıçası adından anlaşılacağı gibi bir güneş tanrıçasıdır. Tanrıçanın 

kültsel özelliklerine bakıldığında ilk dikkati çeken onun hanedanlıkla, özellikle kral ve kraliçe 

ile ilişkisinin iç içeliğidir. Eski Hitit Çağı’nın ilk kralı kabul edilen I. Hattušili’ye kadar yazılı 

AL FARABI 6th INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES 
ADANA, TURKEY

P. 317



belgelerde ağırlıklı olarak yeraltıyla/yeryüzü ile bağlantılı; “ana tanrıça” özelliğiyle öne çıkan 

Güneş Tanrıçası, kralın yıllıklarında astral boyutta, devletin ve evrenin yöneticisi olarak 

“iktidar” la ilişkilendirilerek panteondaki yerini almış görünmektedir. Hitit hanedanlığının 

Tanrıça’ya yüklediği anlam ülkeye sahip olma, yönetme, cezalandırma, ödüllendirme, 

savaşlarda yol göstericilik ve fetih başarısının arkasındaki güç olma özellikleridir (Cengiz, 

2018, s. 127-128). Arinna bütün işleri düzenler, kralları Tayin onun başrahibi sayılır. Her 

işinde ona hesap verir. Üç çift gözü vardır (Uraz, 1994, s. 74). 

 Hititlerin en saygın tanrıçalarından biri olan Arinna’nın Güneş Tanrıçası devletin, şehrin 

ve ordunun koruyucusu olan Arinna’nın koruyucusu olmasının yanı sıra Kraliyet çiftinin 

koruyucusu, yol göstericisi, insan soyunun yaratıcısı, dölleyici ve şifacı bir tanrıdır (Cengiz, 

2018, s. 125). Yeryüzünün Güneş Tanrıçası, tıpkı bir anne gibi insanları koruyan ve gözeten, 

zor zamanlarda yardım elini uzatan bir tanrıça olarak anılmaktadır. Hastalıkları iyileştiren 

tanrısal güç Arinna’nın Güneş Tanrıçası’nda aranmaktadır. Arinna’nın Güneş Tanrıçası da her 

ne kadar göksel bir karakter olsa da yeraltı ile ilişkilendirilmektedir (Cengiz, 2018, s. 131). 

Arinna’nın Güneş Tanrıçası’nın dişi karakter taşımasına rağmen Hitit panteonunda bazen 

kocası Fırtına Tanrısı’ndan bile önde yer almasını eski bir Anadolu geleneğinin yansıması 

olarak görebiliriz (Sevinç, 2008, s. 177). 

Ana Tanrıça özelliği taşıyan Arinna’nın Güneş Tanrıçası Hitit toplumunun kadına verdiği 

değeri ve üstünlüğü göstermesi açısından güzel bir örnektir. Kadın tanrılar söz konusu 

olduğunda en önemli vasıflardan birinin koruyuculuk olduğu görülmektedir. Anne imgesi ile 

birleştirilebilecek bu özellik sağlığı yerine getirme, hastalıklardan koruma, yaşam verme gibi 

insan için önemli icraatları yerine getirmektedir.  

Reyhan ve Cengiz çalışmalarında bu konuya dikkati çekmiş ve Hitit yazılı belgelerinde 

güç ve şifa veren ritüellerin yaratıcısı ve uygulayıcısı olarak kadınların çokça zikredildiğini 

belirtmiştir (Reyhan ve Cengiz, s. 109). Bu tanrıçalardan biri olan Kamruşşaba veya 

Kamrusepa sağlık, esenlik ve tıp tanrıçasıdır. “Hastalara şifa verir (Uraz, 1994, s. 79). Büyü 

tanrıçası olarak da bilinmektedir. “Hannahanna ise bir aile ve doğum tanrıçasıdır. Çocuk 

sahibi olmak için sıkça başvurulan tanrıça Hannahanna’dır. Doğum esnasında kadınlara 

refakat ettiğine inanıldığından “Kadınların Tanrıçası” olarak da kabul edilmektedir (Reyhan 

ve Cengiz, s. 108). Hannahanna adındaki tekrardan da anlaşılacağı üzere aynı zamanda bütün 

tanrıların annesi sayılmaktadır. (Sevinç, 2008b, s. 237). “ 

Hitit panteonunda önemli bir konuma sahip olan, sağlık ve yaşamla özdeşleştirilen 

tanrıçalardan bir diğeri Işhara’dır. “Tanrıça, hastalık verdiği gibi şifada verme yetisine de 
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sahiptir. Hititlerde bir hastalık söz konusu olduğunda Tanrıça İšhara’ya başvurulduğu ve 

ondan yardım istendiğine dair örnekler çoktur. Kraliçe Puduhepa, bir adak metninden 

anlaşıldığı kadarıyla, kocası III. Hattušili’nin hastalıktan kurtulması için Išhara’ya 

başvurmuştur. Hititler’de Tanrıça Işhara’nın adıyla da lanetleme yapılmaktadır. Tanrıça 

Išhara’ya lanetlemek için olduğu kadar lanetten kurtulmak için de başvurulmaktadır (Reyhan 

ve Cengiz, s. 108). “ Yeni Sümer, Eski Babil, Kassit ve Yeni Babil dönemlerinde bilinen, 

uzun ve çoklukla farbala ile süslenmiş etek giyen bu tanrıça, önemli ilahların huzurunda bir 

veya iki eli havada tanrıya yakarırken tasvir edilmiştir (Black ve Green, 2003, s. 142).  

Koruyuculuk vasfının kadın tanrılar söz konusu olduğunda ağır bastığını belirtmiştik. 

Bunlardan biri Hititlerin başkenti olan Hattuşaş’ın koruyucu tanrıçası olan Lama (Uraz, 1994: 

79), diğeri ise Hititlerin Hurri kökenli tanrıçalarından olan “Cift cinsiyetli tanrıça Šaušga’dır. 

Bazı kaynaklarda sağ elinde bir kap tutan kanatlı bir kadın, bazı kaynaklarda ise sağ elinde 

balta tutan bir erkek olarak görülür (Alparslan, 2009, s. 127).  

Tanrıların bu şekilde hem erkeklik hem kadınlık özelliği göstermelerinin yanı sıra çift 

cinsiyetli olarak düşünülmeleri Hitit mitolojisinde karşımıza çıkan bir durumdur. Başlangıçta 

kadın olarak düşünülen sonradan erkekleştirilen ancak genellikle başlangıçta erkek olan ancak 

zaman içerisinde kadın olarak düşünülen tanrılar bulunmaktadır. Bu şekilde düşünülen 

tanrılardan biri Lelwani’dir.  

“Lelwani; Hatti kökenli ve çift cinsiyetli bir ulûhiyettir. II. Mursili, karısı prenses 

Gağğulawiia'run iyileşmesi için tanrı Lelwani'ye yalvarmakta, ondan yardım istemektedir. III. 

Hattusili’nin eşi Pudufuepa da kocasının sağlığı için Arinna'nın Güneş Tanrıçası'na yapmış 

olduğu duada tanrıça Lelwani'ye yalvarmaktadır. Lelwani'nin adı II. Mursili ve Hitit halkına 

karşı duyulan ilahi öfkenin belirtisi olarak ortaya çıkan salgın hatalık yüzünden tüm tanrılara 

yapmış olduğu duada geçmektedir. Yeraltı ölüm tanrıçası Lelwani, yoğun Hurri etkisiyle 

Yerin Güneş Tanrıçası olarak benimsemişler ve dolayısıyla dişi cinse dönüştürmüşlerdir 

(Arıkan, 1998, s. 49). “ 

Tanrıları eşli düşünme durumu çok sık görülen bir düşüncedir. Bunun bir örneği olarak 

“Pınar tanrıçaları da çoğu kez bitki tanrılarının sevgilileridir (Haas, 1994, s. 446). Suriye pınar 

tanrıçası Šala ile Dagān, Hitit pınar tanrıçası Hatepuna/Hatepinu ile Telipinu ve Hatti 

tanrıçası Tassuwašši ile “Nerik Hava Tanrısı” birer tanrı çifti olarak nitelenmişlerdir. Bitki 

tanrıçaları da genellikle yer altı su kaynakları ile ilişkilendirilmişlerdir“ (Ökse, 2006, s. 49).  
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Kadına atfedilen bazı olumsuz özelliklerin tanrıçalar üzerinde de yansıma bulduğunu 

söylemek mümkündür. Kıskançlık, fesatlık, kindarlık, entrikacılık gibi duygular insan 

cinsinden daha ziyada kadınlara yöneltilmiştir. Aynı şekilde Hitit mitolojisinde tanrılardan 

çok tanrıçaların bu şekilde düşünüldüğünü görmekteyiz. Örneğin Çelebi’nin İlluyanka 

efsanesinin versiyonlarından aktardığına göre “Tanrıça İnara, dişiliğini ön plana çıkarmakta, 

aynı zamanda entrikacı bir kişilik sergilemektedir. Bir erkekle aşk için değil babasının isteği 

üzerine bir amaç için birlikte olmakta, ona sürekli emretmektedir. Eve kapattığı ölümlü 

gitmek isteyince de onu öldürmektedir. Burada da anaerkil gelenekle ataerkil gelenek arasında 

geçişlerin söz konusu olduğu düşünülmektedir. Ayrıca, Tanrıça İnara’nın, süslenerek tatlı 

sözle İlluyanka’yı deliğinden dışarıya davet etmesi, Anadolu’da günlük hayatta kullanılan 

“Tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır” deyimini hatırlatmaktadır (Çelebi, 2007, s. 180). “ 

Her mekânın, her nesnenin ve her varlığın bir tanrısının olduğu inancı ve Hititlerin 

siyasi, ekonomik nedenlerle kabul ettikleri diğer tanrılar Hitit panteonunun kalabalık olmasına 

neden olmuştur. Tanrılar eşleri ve çocuklarıyla sıradan bir insanın sahip olduğu aileye sahip, 

ancak sahip oldukları özel niteliklerle insanüstü davranışlara muktedirdiler. Zaman zaman 

küsen, kaçan, insanlara kızan tanrılar olumsuzluk saçar, ölüm, felaket, hastalık, kıtlık ve 

kuraklığa sebep olur. Memnun edildiklerinde ise bereket, bolluk, sağlık, aşk ve mutluluk 

saçan varlıklardır. Tanrı ve tanrıçalar insan yaşamının her anına vakıftır, insanları çeşitli 

yollarla yönlendirerek kendi kuralları çerçevesinde ahenge uyumu sağlar, düzenlerinin 

devamlılığını yerine getirirler.  

 

3. Türk Mitolojisinde Tanrıçalar ve Özellikleri 

Türk mitolojisinin inanç varlıklarından kadın tanrılar söz konusu olduğunda pek çok 

tanrıça ismi karşımıza çıkmaktadır. Farklı kültürlerden etkilenerek büyük bir panteon 

oluşturmuş Hitit mitolojisinin karşılığında Türk mitolojisinin de ona nazaran özgün ve en az 

onun kadar zengin bir tanrı kadrosuna sahip olduğu görünmektedir. Ötüken, Od Ana (Yalun), 

Kübey Hatun/İnehsit/Abay/Umay, Alma Ana, Ambar Ana, Arıl, Aşapatman, Bürküt Ana, 

Aka, Hanı Hatun, Oymon, Üygen, Tukbaş, Mayılgan, Elez Hanım, Eyke Hanım, Itoga, 

Nalboyay, Tiamat, Satılay, Bayanay, Belen, Bulan, Cargıl, Cembil, Çınkıs/Emegel/Üüçmüstü, 

Dayıkın, Darhan Ana, Ereke ve Cereke, Erke/Çolboday, Hu, Itoga Hanım, İçite, İris, 

Kalaykan, Kaldaz, Karakızlar, Akkızlar/Kıyanlar, Kiştey, Kübey, Ma, May Ana, Maygıl, 

Mılahsın, Sus, Suvolta, Suylaman, Şimiltey, Tançulpan, Taz, Telekey, Tüyen, Ud Ana, , 

Yalçuk, Yayuçi, Yel Ana, Yılan Ana, Zarlık, Nalban vs. gibi isimler Türk mitolojisinde kadın 
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tanrıların karşılığında kullanılmıştır. Türk mitolojisinde kadın tanrılar iyiler ve kötüler olmak 

üzere iki grupta incelenebilir. Bu kadronun büyük bir kısmını iyi karakterli tanrıçalar 

oluşturmaktadır. Kötülük, düşmanlık, yoksulluk, hastalık, ölüm vb. olumsuz işlerle uğraşan 

tanrıçalar arasında karşımıza çıkan isimler Hu, Karakızlar, Kiştey, Satılay, Şimiltey ve Yılan 

Ana’dır.  

Hitit mitolojisine benzer şekilde Türk mitolojisinde de tanrılar eşleri, çocukları ve 

torunları ile bir birliğe, bir aile düzenine sahiptir. Örneğin Aan Alahçın Hatun’un Ereke-

Cereke adında bir oğlu, Kırbadahın Kırkıttar adında bir kızı vardır. Bu aile birliği sayesinde 

doğa ve insanlar için uyum içerinde hareket ederler. Aynı şekilde tanrıçalar çoğunlukla 

hayatın, varlığın, devamlılığın sembolü olmuşlardır. Bununla birlikte Türk tanrıçalarının 

bolluk, bereket sembolü ağaç ve su kavramları ile daima birlikte olduğu görülmektedir. 

Bahaattin Ögel’in Kübey Hatun ile ilgili aktardıkları buna örnek verilebilir:  

“Çok eskiden beri Hayat ağacı ile ilgili inançlar, Orta Asya mitolojisinde de mevcut idi. 

Belki bilinmeyen çok eski tarihlerde Orta Asya’ya bu inanç, dış tesirler yolu ile gelmiş ve 

yayılmış da olabilirdi. Ama bir gerçek varsa, o da Uygurların menşe efsanesinde olduğu gibi, 

bu motifin geldiği yerin özelliklerini kaybederek tam manası ile Orta Asyalılaşmış olması idi. 

Yakut Türklerine göre yalnız ilk insan, yani Âdem ile Havva değil; bütün diğer mahlûklar da 

bu ağaçtan besleniyorlardı. Büyük Tanrılardan biri olan “ Doğum Tanrıçası” Kübey-Hatun da 

bu ağacın içinde bulunuyordu. Tıpkı Altaylıların “ Doğum Tanrıçası” Omay ‘Hatun’u gibi. O 

da gökten yere Tanrı tarafından iki kayın ağacı ile birlikte indirilmişti (Ögel, 2010, s. 96). “ 

Türk mitolojisinde tanrıçalar zor durumlarda bir rehber ve müşkülü çözebilecek yegâne 

güç olarak en başta yardımına muhtaç olunan varlıklardır. Bununla birlikte tanrıçaların da 

tıpkı insanlar gibi duyguları vardır, kıskanır, kızar, sevinir, pişmanlık, üzüntü duyar ya da 

ağlar. Örneğin “Aan Alahçın Hatun Sakalarda (Yakutlarda) yeryüzünün-insanların yaşadığı 

yer katının- görüntüsü sayılan ruhun ve dünyanın üç kata ayrıldığına inanan kozmolojik 

görüşlere göre ise Orta Dünya olarak adlandırılan dünyanın belirtisi olan ruhun adı olarak 

hem Ulu Ana (Yer Ana) motifinin bir görüntüsü, hem de başka bir deyişle, yer ilahesidir. Aan 

Alahçın Hatun, ruhların en büyüğü ve en görkemlisi sayılır. İnanışa göre o, doğada ne varsa 

hepsinin, insanların ve diğer tüm canlıların iyi olmalarını isteyen ve onlara yardım eden 

mistik bir güçtür. İyi niyetli, temiz kalpli bir varlık olan Aan Alahçın Hatun, insanların yanlış 

hareket ettikleri zamanlarda, örneğin doğaya zarar verdikleri veya bitkileri, ağaçları kırıp telef 

ettiklerinde, derin üzüntü duyup ağlar” (Beydili, 2003, s. 13).  
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Türkler arasında Tanrılarının heykellerini yapmak yaygın bir durum değildir. Daha çok 

düşünsel boyuttan sözel boyuta aktarılan tanrı tasviri ile kadın tanrılar fiziksel betimlemelerde 

ışıktan bir forma, bir nur siluetine sahiptir ve daima beyaz renk ile ilişkilendirilmiştir. 

Başlangıçta, evrensel düzen var olmadan önce de vardır ve her şeyin yaratıcısı olma vasfına 

sahiptir. Bu şekilde ifade edilen tanrıçalardan biri Ak Ana’dır. Ak ana, “Türk yaratılış 

mitolojisine göre, Ağ Ana"nın buyruğu ile Ülgen, ‘yer yaratılsın!’ demiş ve yer yaratılmıştır. 

Adına en çok yaratılış efsanesinde rastlanan ulu varlık, melek ve koruyucu bir ruhtur. Yer, 

gök yaratılmadan önce de var olup hayali gökte dolaştığına inanılan ‘Ağ Ana’, hayatın 

başlangıcı olan ne varsa hepsine ruh vererek, yaşamın döngüsünü omuzlarında taşıyan olarak 

düşünülmüştür. O, doğanın başlıca yaratma gücünü kendinde toplayarak, bir anlamda şuuraltı 

ezelî sırrı da sembolize eder. Altay Türklerinin inanana göre ışıktan bir kadın hayalî olan Ağ 

Ana, tanrı Ülgen'e yaratma gücü ve ilhamı vermiştir“ (Beydili, 2003, s. 21-24).  

 Hitit mitolojisinde olduğu gibi Türk mitolojisinde de bir ana tanrıça anlayışı söz 

konusudur. Hititlerde Kıbele, Kuababa ya da Arinna’nın Güneş Tanrıçası ile karşılanan bu 

anlayış Türk mitolojisinde Umay’la karşılık bulmaktadır. “Umay Han Türk mitolojisinde 

doğum ve bereketin tanrıçasıdır. Ana tanrıçadır. Beyaz elbise giyen, yere kadar uzanan beyaz 

uzun saçları ve üç boynuzu olması ile tasvir edilir. Kuş bedenine girip uçabilir. Umay yanında 

kuğu ya da zarif bir at ile betimlenir” (Potapov, 2012, s.339). 

Kadın algısının yansıması olarak tanrıçaların üstlendikleri fonksiyonlar arasında 

yaratıcısı olmak, hayat vermek dışında; sevgi vermek, koruyucu olmak, hastalıkları önlemek, 

şifa vermek, geçim sağlamak, her şeyin saf ve temiz olmasını sağlamak yer almaktadır. Bu 

yansımaların başında anne imgesi gelmektedir. Çeşitli Türk topluluklarında çocuk tanrıçası 

olarak bebekleri, çocukları kötü ruhlardan koruması dilenen, yeni doğmuş bebeğe ruh veren, 

çocuklar için ilaç hazırlamayı öğreten ya da doğumu kolaylaştırarak anneyi koruyan tanrıçalar 

arasında yer alan Umay, Çınkıs, Emegel, Dayıkın, Kübey, Üüçmüstü, Abay, yeryüzü tanrıçası 

olmasının yanında çocuk yapmaları için insanlara kut veren Yayuçı, hatta bunlar arasında yer 

alan İnehsit/İyehsit insan dışında hayvanların doğumuna da yardım etmektedir.  

Türk mitolojisinde kadın ve çocukla doğrudan ilişkili olan Umay koruyucu ve hayat 

verici bir varlıktır. Bununla birlikte Umay sadece çocukları ve kadınları değil tüm insanları, 

hayvan yavrularını ve hatta Türk topraklarını da korur. Çoruhlu’nun aktardıklarına göre;  

Umay, aynı zamanda bol mahsul almaya mal ve mülkün anmasına da yardım eder. Seyidov'a 

göre Umay'ın Ötüken kültüyle ilişkisi de vardır. Ona göre Ötüken; devleti, hâkimiyeti 

koruyan bir ilahedir. Bu tanrıça, hakanlara ıdukluk, bolluk ve kut verirdi. Bu özelliği az önce 
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Umay'la ilgili söylediğimiz özelliklerle çakışır ya da en azından paralel düşer. Ötüken daha 

genel olarak düşünüldüğünde Yer kültü (doğa ana) ile ilgilidir. Böylece toprağın ana olması 

fikriyle Umay düşüncesi uyuşur. Öte yandan her şeye hayat veren güneşin de Umayla ilgisi 

vardır. Güneşin sarı rengi yüzünden Türk halklarında Umay'a San Kız da denilmektedir. 

Güneşin ısı vermesi dolayısıyla Umay, ateş ve ocak kültleriyle de ilişkilendirilir. Eğer 

sözcüğü Türkçe kabul edersek ay sözcügü de Umay sözcüğüne yakın durmaktadır“ (Çoruhlu, 

2002, s. 41).  

Zaman içerisinde inançların değişim ve gelişim göstermesiyle tanrıçaların sahip 

oldukları niteliklerden zıt işlevlerle anılır hale geldikleri görülmektedir. Bu şekilde dönüşüm 

yaşayan Umay’ın bazı inanç merkezlerinde ölümle ilişkilendirilmesi de bundandır. “V. 

Verbitski, Umay'ın "Ölüm Meleği" anlamını da kaydetmiştir. Bu kayıta göre Umay, çocukları 

koruyan iyiliksever bir ruh, ölüm meleği ve ölümün ruhunu uğurlayandır. V. Radlov'un 

sözlüğünden de anlaşıldığı gibi Şorlardaki Umay da aynı anlamdadır. Şemsettin Sami 

sözlüğünde de Umay hakkında şöyle denilir; ‘Küçük yaşlıları korkutmak için cahilce 

yaratılmış korkunç bir hayli kişilik.’ ” (Beydili, 2003, s. 581).  

Türk kadın tanrıların öne çıktıkları en önemli vasıfların başında annelik gelmektedir. 

İnsanların, özellikle de çocukların menfaati için duydukları şefkat ve gözetim tanrısal ululukla 

birleşmiştir. Temelde Umay Ana’nın farklı yansımaları ya da Umay Ana kültünün devamı 

olarak düşünülebilecek kadın tanrıların ismi oldukça fazladır. Ama ve Ayısıt da bu şekilde 

tanımlanabilecek çocukların koruyucusu olmakla ön plana çıkmış bir diğer isimlerdir.  

 “Ayzıt, Yakut Türklerinin Yunanlıların Afrodit’i gibi güzellik tanrıçasıdır. Ancak 

onun gibi fuhuşu değil namusu temsil eder. Bir kadın doğuracağı vakit Ayzıt; tarla, çiçek ve 

yemiş perilerini alarak lohusanın yanına koşar. Bu perilerle üç gün üç gece lohusanın başında 

kalarak ona hizmet eder. Süt Gölünden getirdiği damlayı çocuğun ağzına damlatır ki bu damla 

çocuğun ruhu olur. Çocuk doğduktan ve süt damlası ile kutlandıktan sonra Ayzıt da perilerini 

alır gider. Ayzıt ancak namusunu muhafaza etmiş kadınların lohusalığına gider. Namussuz 

kadınlara, ne kadar yalvarsalar, ne kadar kurban kesseler yine gitmez. Ayzıt için yazın ve 

kışın törenler yapılır“ (Uraz, 1994, s. 75).  

V. Sergeyev'e göre eski Çuvaş İlahesi olan Ama", Türk halkları arasında oldukça 

yaygındır çocukların koruyucusu olarak bilinen "Umay" ilâhesiyle genetik bağlılığa sahiptir. 

Aslında doğru olan bu fikir, ne yazık ki tam olarak temele oturtulmamıştır. Çok sayıda 

argümanda-örneğin eski İskitlerde-Sakalardaki yer ilahesinin adının Api şeklinde kaydedilip, 

bazı kaynaklardaki işlevine uygun olarak Yer İlahesi gibi anlamlandırması, onun gerçekten de 
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Umay motifi ve dolaysıyla da mitolojik Ulu Ana İle bağına işaret etmektedir” (Beydili, 2003, 

s. 63).  

Kadın tanrıların kadınla ilgili bütün işlerde hâkim ve güçlü olduğu görünmektedir. Bu 

bağlamda Orta Asya’ya geniş bir biçimde etkide bulunan Umay kültü el sanatlarının da 

koruyucusu sayılmıştır. Onun için de terzi kadınlar işe başlamadan önce, ‘Benim elim değil, 

Umay Ana'nın elidir’ derlerdi (Beydili, 2003, s. 584).” Ayrıca Umay ana dışında sanat, 

güzellik ve estetik açıdan insanlara ilham veren ve Akkızlar ya da Kıyanlar adıyla bilinen 

Ülgen’in sayıları dokuzu bulan tanrıçalar vardır. “ (Çoruhlu, 2002, s. 28). “ 

Gökyüzü tanrılar makamı olarak, kendi içerisinde belirli bir düzene sahiptir. Her 

tanrının, tanrıçanın yaşadığı kat ayrıdır. Örneğin göğün yedinci katında ilk nine olan Gün Ana 

oturur. Gün Ana hem de Güneş tanrıçasıdır. Bu bakımdan hayat veren bir tanrıça sayılır 

(Uraz, 1994, s. 77). Canlılara yaşam vermek ve onları insanlığın faydasına sunmak tanrıların 

en önemli hizmetlerindendir. Yakutlardaki büyük ve yaratıcı tanrılardan Nalboyay (Uraz, 

1994, s. 80), Altaylardaki ilk büyük varlık olan ve bitkilerin yetişmesini sağlayan Tiamat 

(Uraz, 1994, s. 81), yaratıcılık ve hayatın simgesi olmuş iki ilahe olarak karşımıza çıkar. 

Diğer Türk topluluklarında Etügen olarak karşımıza çıkan bu tanrıça devleti ve devletin 

egemenliğini korumuştur. Bitkileri koruyup, bitkilerin yeşermesini sağlamıştır. Hayvanları 

koruyup, onların üremelerini sağlamıştır. Toprak ve doğa ile ilgili tüm unsurlar Etügen’in 

himayesi altına almıştır. Etügen, uzun dalgalı kahverengi saçları ile bir elinde koruyucu 

asasını taşıyan bir elinde ise kalkanını tutan omuzunda kanatları olan tanrıça olarak resimlere 

aktarılıp çizilmiştir (Karakurt, 2011, s. 323).  

İyilik-kötülük ikilemi tanrı anlayışında da söz konusudur. Tanrıçalar her zaman iyilik 

fonksiyonlarıyla karşımıza çıkmazlar. Genellikle yer altıyla ilişkilendirilen ve az sayıda 

olduğunu tespit ettiğimiz ilahelar arasında Satılay dikkat çekicidir. “Satılay, Yakutlarda Alban 

Boray’ın kızıdır. Kötülükler yapmakla vaktini geçirir, insanları intihar ettirir. Bir efsaneye 

göre de iki kızı olmuştur. Dokuzunun ayrı ayrı adı yoktur. Ancak ikisinin vardır ki birinin adı 

Kiştey ana, öbürünün adı Erke Soldon’dur” (Uraz, 1994, s. 82) . 

 

Sonuç  

Hitit ve Türk topluluklarının etkide bulunduğu ve etkisinde kaldığı birçok kültürel unsur 

olmuştur. Fetih ideolojisine ve hoşgörü temelli bir dünya görüşüne sahip her iki toplumun 

geleneksel yapıları farklı toplulukların tanrılarına saygı göstermeleri ve benimsemeleri 

noktasında etken olmuştur. Bir toplumun yaşayış biçiminin, dünyayı algılayış şeklinin, hayat 
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felsefesinin, ruhsal yapısının, inanç mekanizmalarının vesikaları olan mitolojik hikâyeler, 

parçası olduğu toplumun bilinçaltına tanıklık eder. Her kültürün mitolojisinin onu özel ve 

farklı kılan, belirleyici birtakım unsurları vardır. Tanrıçalar diyarı Anadolu’nun en kadim 

topluluklarından Hititler ile dünya üzerindeki en eski ve köklü milletlerden biri olarak kültürel 

açıdan çok geniş bir yayılım alanı gösteren Türk mitolojisinin ana unsurlarından kadın 

tanrıların değerlendirilmesi yapıldığında benzer inanışların olduğunu söylemek mümkündür. 

Kadına verilen önem, kadına duyulan saygı, kadının toplumsal statüsü, kadın ilahların 

konumu ve işlevleri değerlendirildiğinde her iki mitolojik evrende açık bir biçimde ifade 

görmektedir. Dolayısıyla toplumların kadın ve erkek algısının mitolojik düşünce sistemine de 

yansıdığını söylemek mümkündür.  

Kültürle özdeşleşen mitler yarattıkları tanrıçalarla da toplumların milli benliklerine uygun 

bir dünya kurmuşlardır. Hitit ve Türk mitolojilerini ayrı ayrı incelediğimizde kadına verilen 

önemin her iki toplumun ortak değeri olduğu görülmektedir. Kadın kutsal sayılmış, 

devamlılığı, sağlığın, iyiliği, güzelliği simgelemiştir. Hitit ve Türk mitolojisinin unsurları 

değerlendirildiğinde kadının tanrı konumundayken de erkeğin tamamlayıcısı ve en büyük 

destekçisi olduğu açıkça görülmektedir. Erkek ve kadın tanrılar her iki tasavvurda da denk 

sayılmış, doğanın ve ona ait parçaların düzenleyicisi ve koruyucusu olarak işleyişin düzenini 

sağlamışlardır. Her iki toplulukta da üçlü dünya anlayışına bağlı olarak yeryüzü, gökyüzü ve 

yeraltı tanrıçaları şeklinde gruplandırılmışlardır. İnsanlığın ortak bilinçaltının bir yansıması 

olarak mitolojik dünya görüşünün başrolünde yer almış bu tanrıçalar aynı zamanda iyilik 

yapan tanrıçalar ve kötülük yapan tanrıçalar olarak her iki toplulukta da yer bulmuştur. 

Kötülük nitelikleri çoğunlukla kızdırıldıklarında ya da herhangi bir kötülüğü cezalandırma 

gerekliliği sırasında ortaya çıkar. Bununla birlikte varlık bakımından kötülüğün sembolü 

haline gelmiş tanrıçalar da bulunmaktadır ancak bunların sayısı iyilere nazaran az 

görünmekte, dolayısıyla tanrıçalar çoğunlukla iyi karakterlidir. 

İnsanların soyut olanı somutlaştırma yani bir bakıma mistik olanı çözebilme, anlayabilme 

isteğiyle ve dolayısıyla onlar üzerindeki bilgisini artırma düşüncesi sebebiyle tanrıçalar söz 

konusu olduğunda her iki kültürde de tanrıça tasvirinin odağında kanatlı ya da kanatları 

olduğu düşünülen hayvanların olduğu görülmektedir. Kadın tanrılar kuş formuna girerek 

uçabilir. Türk mitolojisinde tanrıçalar hayvan formlarından daha çok geyik ve kartalla 

özdeşleştirilmiştir. İnek, kurt, ayı, yılan formunda düşünülen tanrıçalar da vardır. Tanrıça 

geyik de olsa kanatları vardır ve beyaz bir ışıktan ibarettir. İyilik tanrıçaları gibi kötülük 

tanrıçaları da renklerle ilişkilendirilmiştir.  
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Türk kadın tanrıların yaşam merkezi ağaç, gökyüzü ve ırmak, Hitit tanrıçalarının da 

güneş, bitkiler ve yeraltı su kaynakları oldukları belirlenmiş ve dolayısıyla kadın tanrıların 

benzer bir şekilde doğa unsurlarıyla özdeşleştirildiği görülmüştür. Yine tanrıçaların 

özdeşleştirildiği madenlerin başında altın gelmektedir ve bu renk simgeciliği bakımından 

beyaza ek olarak tanrıçaların renginin sarı olduğunu da düşündürmüştür.   

Tarihi ve coğrafi anlamda geniş bir etki alanına sahip olan Türk mitolojisi ile Hitit 

mitolojisinde yer alan kadın tanrılarla ilgili olarak dikkati çeken ayrım Türk mitolojisinde 

Hitit mitolojisinde olduğu gibi çift cinsiyetli tanrının bulunmayışıdır. Ancak başta kadın ya da 

erkek şeklinde düşünülen tanrıların zaman içerisinde farklı bir cinste düşünüldüğü ya da 

cinsiyet belirsizliğinin olduğu görülmektedir. Türk ahlak anlayışının ve töresinin bir 

yansıması olduğunu düşündüğümüz bu durum Türk mitolojisinin sadece Hitit değil diğer 

mitolojilerden de ayırıcı bir nitelik taşımaktadır. Bununla birlikte bu konunun bir başka 

çalışmada daha derinlikli bir şekilde ele alınması gerekliliği tespit edilmiştir.  

Sonuç olarak her iki toplumda da kadına verilen değer tanrıçalar nezdinde de açıkça 

görülmektedir. Kadına daima kıymet verilmiş, toplum içerisinde özel bir yere 

konumlandırılmıştır. Zaman zaman tanrıların dahi önüne geçen tanrıçalar yaratma ilhamı 

verme, koruyucu, kollayıcı olma, insan gibi duygu gösterme bağlamında benzerdir. Her iki 

inanç sisteminde de kadın tanrılar öncelikle anne ve eş olarak yer almışlardır. Kadın tanrılar 

genellikle bolluk, bereket, düzen, temizlik, arınma vb. kadınsal işlerden sorumludur. 

Kadınları, çocukları, hayvanları, bitkileri, el sanatlarını korumak, yaşamsal dengenin 

sağlayıcısı ve sürdürücüsü olmak, şifacı, ödüllendirici, cezalandırıcı olmak gibi fonksiyonları 

üstlenmişlerdir. Ahlak anlayışı Türk tanrıçaları söz konusu olduğunda daha belirgindir ve 

daha keskin çizgilere sahiptir. Namus kavramı tanrıçaların işlerinde belirleyici rol oynar. Türk 

tanrıçalar temiz ve namusludur ve daima namuslu olanın yanında yer alır.  
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ABSTRACT 

This study investigates whether subjective well-being mediates the relationship of 

psychological well-being on quality of life or not. The study is based on a social survey 

sample including 980 randomly selected people in Adana. Subjective well-being is measured 

using the satisfaction with life scale of Diener (1985) consisting of five items. A factor 

analysis of (Ryff 1989) psychological well-being with 42 item scale was used. Quality of life 

was based on single item question: “Think about your life in the last two weeks. How would 

you rate your quality of life?” The five-point scale is 1=very bad, 2=bad, 3=neither bad nor 

good, 4=good, 5=very good. Descriptive results indicate that 45.7 percent of the participants 

is in early young category, 56 percent is women, 44 percent is men, 73.8 percent is married 

and 82.5 percent have 13 years or more education. Expectations based on previous literature 

are that (1) there is low correlation between socio-demographic factors and well-being, (2) 

there are pairwise positive association between psychological well-being, subjective well-

being and quality of life, (3) quality of life is stronger in explaining subjective well-being than 

explaining psychological well-being, (4) subjective well-being is a mediator of psychological 

well-being and quality of life, and (5) subjective well-being has statistically significant effect 

over quality of life. The expectations are confirmed using a mediating model and ordered 

logistic regression model. Ring et al. (2007) mediating model of subjective well-being, 

psychological well-being and quality of life was used. Structural equation modelling is used 

to estimate (standardized) parameters of the well-being model with two oblique factors and 

two common indicators. Subjective well-being and psychological well-being are used as 

independent variables and quality of life as dependent variable. Correlations of subjective 

well-being and quality of life with the psychological well-being components are found. 

Correlations between QoL and six PWB dimensions are low 0.10 to 0.35 with p<.001. 

Correlations between QoL and SWB is low to moderate r= 0.43 with p<.0001. Total 

subjective well-being and psychological well-being scores were used in the models.  

Keywords: Quality of life, Subjective well-being, Psychological well-being, Logistic 

regression models 
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ÖZET 

Bu çalışma, öznel iyi oluşun psikolojik iyi oluş ile yaşam kalitesi arasındaki ilişkiye aracılık 

edip etmediğini araştırmaktadır. Çalışma Adana'da rastgele seçilen 980 kişiden oluşan bir 

ankete dayanmaktadır. Öznel refah, beş maddeden oluşan Diener (1985) yaşam memnuniyeti 

ölçeği kullanılarak ölçülmüştür. 42 madde ölçeğine sahip (Ryff 1989) psikolojik iyilik halinin 
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bir faktör analizi kullanılmıştır. Yaşam kalitesi tek maddeli bir soruya dayanıyordu: “Son iki 

haftadaki yaşamınızı düşünün. Yaşam kalitenizi nasıl derecelendirirsiniz? ”Beş puanlık ölçek 

1 = çok kötü, 2 = kötü, 3 = ne kötü ne de iyi, 4 = iyi, 5 = çok iyi. Tanımlayıcı sonuçlar, 

katılımcıların yüzde 45,7'sinin genç kategorisinde, yüzde 56'sının kadın, yüzde 44'ünün erkek, 

yüzde 73,8'inin evli ve yüzde 82,5'inin 13 yıl veya daha fazla eğitime sahip olduğunu 

göstermektedir. Önceki literatüre dayanan beklentiler (1) sosyo-demografik faktörler ve refah 

arasında düşük bir korelasyon olduğu, (2) psikolojik refah, öznel refah ve yaşam kalitesi 

arasında çift yönlü pozitif bir ilişki olduğu, (3). öznel iyi oluşun açıklanmasında psikolojik iyi 

oluşun açıklanmasından daha güçlü olduğu, (4) öznel iyi oluşun psikolojik iyi oluşun ve 

yaşam kalitesinin bir aracı olduğu ve (5) öznel iyi oluşun istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi 

olduğu yaşam kalitesi üzerinde. Beklentiler bir arabuluculuk modeli ve sıralı lojistik 

regresyon modeli kullanılarak teyit edilmiştir. Ring ve diğ. (2007) öznel iyi oluş modeli, 

psikolojik iyi oluş modeli ve yaşam kalitesi aracı olarak kullanılmıştır. Refah modelinin 

parametrelerini iki latent faktör ve iki ortak gösterge ile tahmin etmek için yapısal modelleme 

kullanılmıştır. Öznel refah ve psikolojik refah bağımsız değişkenler, yaşam kalitesi ise 

bağımlı değişken olarak kullanılmıştır. Öznel iyi oluş ve yaşam kalitesi ile psikolojik iyi oluş 

bileşenleri arasındaki korelasyonlar bulunmuştur. Yaşam kalitesi ve altı psikolojik refah 

boyutları arasındaki korelasyonlar p<.001 ile 0.10 ile 0.35 arasında düşük çıkmıştır. Yaşam 

kalitesi ve sübjektif refah arasındaki korelasyon p<.0001 ile düşük ve orta arasında r=0.43 

çıkmıştır. Modellerde toplam öznel iyi oluş ve psikolojik iyi oluş puanları kullanılmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Yaşam kalitesi, Öznel iyi oluş, Psikolojik iyi oluş, Yapısal modelleme 

Bilgilendirme 

Bu çalışma Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 

tarafından desteklenmiştir. Proje numarası: SDK-2019-11651. 

1. Introduction 

Theory of well-being has emerged from two perspectives: feel (positive psychology) and 

think (life satisfaction). According to theory of authentic happiness, the center of pleasant life 

is positive psychology (Seligman 2011), in which Ryff and Singer (2008) had put six core 

dimensions of psychological well-being (self acceptance, purpose in life, environmental 

mastery, positive relationships, personal growth and autonomy). According to The Conceptual 

Referent Theory of Happiness, well-being is not only about how one feels, but also about 

what one thinks (Rojas 2005), which Seligman (2011) calles it «engagement or life flow» in 

the theory of authentic happiness.  Happiness theories are developed from philosophical views 

of Aristotle’s Nichomachean Ethics written in 350 B.C. from which «Eudaimonia» is 

translated as happiness by Bradburn (1969). Ryff (2008) claimed that Bradburn had left out 

psychological part of well-being when translating from Aristotle’s Nichomachean Ethics. 

Diener (2006) refers to CRT in his description «SWB is an umbrella term for the different 

valuations people make regarding their lives, the events happening to them, their bodies and 

minds, and the circumstances in which they live». Following Conceptual Referent Theory of 

Happiness (CRT) (Rojas 2005) and the theory of authentic happiness Seligman (2011) 

cognitive factor is considered and participants are asked what they think at the time of 

appraising their life.  

 

 

Based on the theory of well-being, in mediating model, psychological well-being (PWB) is 

taken as independent variable, life satisfaction (LS) as possible mediator and quality of life 
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(QoL) as dependent variable. To shed some light to well-being literature, pairwise association 

of well-being, association between latent well-being and their factors, and mean differences in 

well-being by socio-demographic variables are investigated. 

This study focuses on finding whether life satisfation (SWB) is a mediator between PWB and 

QoL by using mediating models of Ring et al. (2007) and Keyes et al. (2002). Factor and path 

analyses using Structural Equation Modelling (SEM) are also included using Stata 14.2. 

Furthermore, whether there are mean differences in well-being by socio-demographic 

variables is investigated using Multivariate Analysis of Variance (MANOVA). 

Previous research of mediating effects focused on significance of pairwise association 

between PWB, SWB and QoL using medating models and making inferences from 

implications. Ring et al. (2007) indicates that for SWB to be a mediator, three conditions 

should be met. 

The study is stuctured as follows: In the methodology section, after sample size requirement, 

reliability and construct validity of data are checked, statistical methods are described. 

Hypothesis and models are stated; and dependent and independent variables are introduced. In 

the findings section, descriptive findings and model estimation results are given. First, 

descriptive statistics of life satisfaction with respect to explanatory variables is provided. 

Second, pairwise relationships between SWB, PWB and QoL are determined. The study 

concludes with confirmation of the hypothesis and possible implications to improve QoL. 

2. Methodology 

2.1.  Data Source 

In January 18-28, 2019, a social survey was conducted to 980 residents in Adana. Survey 

includes demographic, socio-economic, SWLS, PWB, QoL, social capital, environment 

perception and perceived spatial questions. The minimum sample size requirement was met 

with 980 residents participating in the survey. Sample size should be minimum 403 with 5% 

margin of error. Stata 14.2 and SPSS 16.0 are used for data analyses. 

2.2.  Psychological Well-Being 

PWB was measured using the 42 item scale of psychological well-being questionniare (Ryff 

1989). The questionniare includes positive and negative items. Each dimension has seven 

items with each item on a score ranging from 1 to 5, respondents indicated degree of 

agreement: «strongly disagree, disagree, neutral, agree, strongly agree». Negative phrased 

items are recoded to match positive phrased items in evaluation. The min-max scores for each 

scale is 5-35 with higher score showing higher PWB. Each scale was divided by 35 before 

summing six scales. Total is divided by 210 to find mean PWB. Cronbach alpha value is 

estimated to be 0.91. 

2.3. Subjective Well-Being 

SWB was measured using SWLS of Diener et al. (1985). SWLS measures the individual’s 

general life satisfaction. Seven point rating scale is changed to five by combining somewhat 

disagree and disagree both to disagree, and somewhat agree and agree both to agree. “I am 

satisfied with my life” on a score ranging from 1 to 5, respondents indicated degree of 

agreement: «strongly disagree, disagree, neutral, agree, strongly agree». The range for each 

scale is 5-25 with higher score indicating higher SWLS. Each scale was divided by 25 before 

summing five scales. Total is divided by 125 to find mean SWLS. Cronbach alpha value is 

estimated to be 0.87. 
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2.4.  Quality of Life 

Quality of life (QoL) is based on single item question: “Think about your life in the last two 

weeks. How would you rate your quality of life?” The five-point scale is 1=very bad, 2=bad, 

3=neutral, 4=good, 5=very good (Ala-Mantila et al 2018). These scores rate judgement of 

individual’s overall QoL. WHO (2019) describes QoL and effectiveness of the person’s 

physical health, psychological state, social relationships, and their relationship to salient 

features of their environment. QoL measures the difference, at a particular moment of time, 

between the hopes and expectations of the individual and that individual’s present experiences 

(Calman 1984). General QoL accommodates life satisfaction (Camfield and Skevington 

2008). 

2.5.  Structural Equation Modelling 

Structural Equation Modelling (SEM) is a combination of factor and path analyses (Ring et al 

2007, Keyes et al. 2002). SEM models are adapted from Keyes et al. (2002). Model 4 is used 

to estimate (standardized) parameters of the well-being model with two oblique factors, and 

Model 6 is used to estimate (standardized) parameters of the well-being model with two 

oblique factors and one common indicator. 

2.6.  Hypotheses 

Hypotheses to be confirmed are that (1) there is low correlation between socio-demographic 

factors and well-being, (2) there are pairwise positive associations between PWB, SWB and 

QoL, (3) self acceptance is the strongest PWB factor to explain SWB, (4) SWB is a mediator 

of PWB and QoL. 

3. Results 

3.1.  Descriptive Findings 

Table 1 reports summary of desciptive statistics of the variables. Mean value of QoL is 

slightly over neutral category, SWB mean total score 14.46 is slightly below the midrange 15 

and mean score of the third factor of satisfaction with life scale, SWLS3, is about 3.19 which 

has the greatest mean score. SWLS3 seems to be the representative of SWLS.    

Table 1. Summary statistics 

Variable Mean Std. deviation Min Max 

QoL 3.31020 .850223 1 5 

SWB 14.4602 4.346044 5 25 

AU 24.22449 3.862897 12 35 

EM 23.08163 3.382263 11 35 

PG 23.90306 3.645949 13 35 

PR 24.93878 4.650209 9 35 

PL 24.9398 4.24931 11 35 

SA 23.1051 4.232779 9 35 

SWLS1 2.866327 1.069347 1 5 

SWLS2 2.840816 1.038172 1 5 

SWLS3 3.186735 1.00399 1 5 

SWLS4 3.069388 1.051912 1 5 

SWLS5 2.496939 1.191128 1 5 

 

Table 2 reports percent distribution of demographic characteristics of survey participants. The 

results indicates that 45.7 percent of the participants is in early young category, 56 percent is 

women, 44 percent is men, 73.8 percent is married and 82.5 percent have 13 years or more 

education. 
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Table 2. Frequency distribution of demographic variables 
Demographic variables Categories Frequency percent 

Age  Early Young 18-23 45.7 

 Mid Young 24-29 34.1 

 Late Young 30-35 11.7 

 Early Midlife 36-41 5.9 

 Mid Midlife 42-47 2.6 

Gender Women 56.0 

 Men 44.0 

Marital status Married 73.8 

 All others 26.2 

Education 12 years or fewer 17.5 

 13 years or more 82.5 

 

3.2. Pairwise correlations 

Pairwise correlations for QoL and well-being are given in Table 3. All indicators are 

intercorrelated small to modest degree in expected direction. Correlations between QoL and 

six PWB dimensions are low 0.10 to 0.35 with p<.001. Correlations between QoL and SWB 

is low to moderate r= 0.43 with p<.0001. Modest correlation is between SA and EM, r=0.61 

Table 3. Pairwise correlations between QoL and well-being components 

 QoL SWB AU EM PG PR PL SA 

QoL 1.0000        

SWB 0.4276* 1.0000       

AU 0.1017* 0.2536* 1.0000      

EM 0.1798* 0.3746* 0.4434* 1.0000     

PG 0.1997* 0.2568* 0.3325* 0.4763* 1.0000    

PR 0.2029* 0.3367* 0.4742* 0.5812* 0.527* 1.0000   

PL 0.1607* 0.2144* 0.4289* 0.4607* 0.598* 0.523* 1.0000  

SA 0.3539* 0.5048* 0.4455* 0.6122* 0.506* 0.562* 0.477* 1.0000 

*Significant at 1% 

3.3. Multivariate Analysis of Variance (MANOVA) of PWB, SWB and QoL 

There are no significant mean differences in all DV’s by gender. There are no significant 

mean differences in all DV’s by education (PWB: F=1.890058,  p=0.0935, SWB: 

F=1.820631,   p=0.1061 and QoL: F=0.8220862,  p=0.5340). There are no significant mean 

differences in QoL and PWB by age, but there are significant mean differences in SWB by 

age (F value is 2.34 with p<0.005). There are significant mean differences in PWB by marital 

status (F value is 2.64 with p<0.05). 

 

3.3.1. MANOVA of SWB and PWB 

Table 4 shows the results for significance of mean difference in SWB by age. Only the 30-35 

age category relative to 18-23 shows significance.   

Table 4. Significance of mean difference in SWB by age 
Age Coefficient Std.Error t P>t 95%  Confidence Interval 

24-29 -.0237723 .013003 -1.83 0.068 -.0492898 .0017452 

30-35 -.0564741 .024660 -2.29 0.022 -.1048615 -.0080870 

36-41 -.0074513 .032575 -0.23 0.819 -.0713771 .0564744 

42-47 -.0198950 .043213 -0.46 0.645 -.1046970 .0649073 
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Table 5 shows the results for significance of mean difference in PWB by marital status. Only 

the married category relative to single shows significance.   

Table 5. Significance of mean difference in PWB by marital status 
Marital 

(Single) 
Coefficient Std.Error t P>t 95%  Confidence Interval 

Married .018 .007 2.56 0.011 .004 .032 

 

3.4.  Factor analysis of SWB and PWB 

Table 6 shows the results from principle component extraction with varimax rotation. Only 

SA overlaps over 0.40. 

Table 6. Rotated factor loadings (pattern matrix) 

Measure SWB PWB 

swls1 0.8009 0.2003 
swls2 0.8452 0.1192 
swls3 0.7947 0.2674 
swls4 0.8007 0.2336 

swls5 0.7442 -0.0516 

AU 0.1350 0.6563 
EM 0.2673 0.7287 
PG 0.1020 0.7623 
PR 0.2025 0.7810 
PL 0.0410 0.7937 
SA 0.4210 0.6866 

3.5.  SEM Model 4  

Stata 14.2 code for SEM Model 4 in Figure 1 is  

sem (PWB -> AU, ) (PWB -> EM, ) (PWB -> PG, ) (PWB -> PR, ) (PWB -> PL, ) (PWB -> 

SA, ) (SWB -> sw1, ) (SWB -> sw2, ) (SWB -> sw3, ) (SWB -> sw4, ) (SWB -> sw5, ), 

covstruct(_lexogenous, diagonal) difficult latent(PWB SWB ) cov( SWB*PWB) nocapslatent 

Figure 1 shows that covariance between PWB and SWB is 0.53. Self acceptance shows the 

strongest effect over PWB whereas “I am satisfied with my life” component shows the 

strongest effect over SWB. 

 
          Figure 1. Standardized estimates of well-being – Model 4 
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3.5.1. Fit Statistics of Model 4 

Fit statistics for SEM of PWB and SWB are as follows. estat gof, stats (chi2 rmsea ic indices 

residuals) nodescribe.  

Likelihood ratio: chi2(43)=340.15 p <.0001  

Population error: RMSEA 0.08 cuttoff value  

Baseline comparison:  CFI 0.94 >0.90 satisfactory fit,  TLI 0.93 >0.90 satisfactory fit 

Size of residuals: SRMR (RMS theta) 0.06 < 0.08,  CD 0.98   

  

3.6.  SEM Model 6 

Figure 2 shows standardized estimates of well-being components with latent PWB and SWB. 

 

Figure 2. Standardized estimates of well-being - Model 6 

 

3.6.1. Fit Statistics of Model 6 

Fit statistics for SEM of PWB and SWB with QoL is estimated using Stata. estat gof, stats 

(chi2 rmsea indices residuals) nodescribe.  

Likelihood ratio: chi2(41)=257.6, p <0.0001(We can reject at the 5% level that the model fits 

as well as the saturated model) 

Population error: RMSEA (root mean squared error of approximation) 0.07<0.08 good fit   

Baseline comparison: CFI (Comparative fit index) 0.96 > 0.95 good fit, TLI (Tucker-Lewis 

Index) 0.94 > 0.90 satisfactory fit.  

Size of residuals: SRMR(Standardized Root Mean Square Residual) 0.04 < 0.08 good fit,  

CD (Coefficient of determination) 0.98 (close to 1 is better). 

Stata 14.2 code for SEM Model 6 in Figure 3 is  

sem (PWB -> QoL, ) (PWB -> AU, ) (PWB -> EM, ) (PWB -> PG, ) (PWB -> PR, ) (PWB -> 

PL, ) (PWB -> SA, ) (SWB -> QoL,) (SWB -> SA, ) (SWB -> sw1, ) (SWB -> sw2, ) (SWB -

> sw3, ) (SWB -> sw4, ) (SWB -> sw5, ), covstruct(_lexogenous, diagonal) difficult 

latent(PWB SWB ) cov( SWB*PWB) nocapslatent 

 

Figure 3 shows path ways of SEM of PWB and SWB with QoL based on Model 6. 
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Figure 3. Standardized estimates of well-being - Model 6 

 

3.6.2. Beta-weights of SWB and PWB 

Table 6 shows regression coefficients (standardized beta-weights) of Model 6. PWB and 

SWB are latent.     

Table 6. Rotated factor loadings (pattern matrix) 

Measure PWB SWB 

QoL .0663235 .4302338 
AU .5858807  
EM .7437931  
PG .6908204  
PR .7685939  

PL .690336  

SA .6336314 .2479474 
SW1  .7848454 
SW2  .8119896 
SW3  .8204499 
SW4  .789763 
SW5  .5970159 

       

3.7.  Mediator Effect 

As a mediator variable, SWB must satisfy three conditions (Ring et al. 2007) as follows: 

Regressing SWB onto PWB(IV), regressing QoL (DV) onto SWB, and regressing QoL (DV) 

onto PWB(IV). It must be demonstrated that there is an association between each pair. The 

results indicated an association between PWB and SWB (b=0.05, p<.0001), between PWB 

and QoL (b=0.38, p<.0001) and between SWB and QoL (b=0.07, p<.0001). Therefore, SWB 

mediates the relationship of PWB with QoL. However, this mediation is not a perfect 

mediation.  
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3.7.1. Mediating Model 

Figure 4 shows the mediating model of SWB with coefficients and significance of the 

pairwise relationships. 

 

 

 

 

 

 

       Figure 4. The mediating model 

Conclusion 

Model estimation results confirmed all the hypotheses as expected. «There is low correlation 

between socio-demographic factors and well-being» was confirmed by MANOVA. «There 

are pairwise positive associations between PWB, SWB and QoL» was confirmed by finding 

pairwise correlations and regression coefficients. «Self Acceptance is the strongest PWB 

factor to explain SWB» was confirmed by SEM of Model 6. QoL is stronger in explaining 

SWB than explaining PWB was confirmed by SEM results, which supports Camfield and 

Skevington (2008) deducing that LS is ‘nested’ within overall QoL, and subordinate to the 

overall concept. «SWB is a mediator of PWB and QoL» was confirmed using regression 

models. Although pairwise association is highly significant, the effects of PWB over SWB 

and that of SWB over QoL were substiantially lower than that of PWB over QoL. 

Implications For Policies 

An important conclusion for policy makers is that SWB mediates the relationship of PWB 

with QoL. Better PWB will improve SWB and higher SWB will enhance higher QoL. For 

policy implementation, we recommend that the government provide psychologist support to 

residents similar to family doctors. Psychologist support + health support = higher QoL. 

Implications of the study for possible implementations can be used by policy makers to 

enhance QoL. 
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MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN STRES KAYNAKLARI, 

STRESLE BAŞ ETME YÖNTEMLERİ VE BU YÖNTEMLERİN 

SOSYODEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİ 

Muammer CENGİL 

Hitit Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi 

Emel ÇİMEN 

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü  

 

GİRİŞ 

Stres kelimesinin geçtiği en eski kayıtlardan biri İngiliz Şair Robert Mannyng’in M.S. 

1303 yılında kaleme aldığı Günahı Yemek (Handlying Synne) isimli eserdir (Dokur, 

2017: 17). Stres sözlükte kelime anlamı olarak ise “ruhsal gerilim” olarak 

tanımlanmaktadır. Terimi tıp alanında ilk kullanan kişi ise Fransız fizyolojist Claude 

Bernard’dır. Bernard stresi “organizmanın dengesini bozan uyaranlar” şeklinde 

tanımlamıştır (Köknel, 1998: 37). Stres, hem kaygıyı ve korkuya neden olan koşulları 

hem de bu koşullar neticesinde ortaya çıkan kaygı ve korkuyu ifade etmektedir 

(Davidoff, 1987: 344). 

Sosyal bilimlerde kavramların tanımlanma zorluğu stres için de geçerlidir. Konuya 

farklı açılardan yaklaşan bilim insanları farklı tanımlamalar yapmışlardır. Bu tanımların 

bazılarını şu şekilde ifade edebiliriz;  

Selye; ‘‘bedenin herhangi bir isteğe karşı ortaya koyduğu spesifik olmayan tepkisi’’ 

(1974: 27), 

Baltaş; “organizmanın bedensel ve ruhsal sınırlarının tehdit edilmesi ve zorlanmasıyla 

ortaya çıkan, yansımasını fizyolojik, psikolojik ve sosyal düzeylerde gösteren bir 

durum” (2007: 133),  

Saygılı; “fiziki, psikolojik ve sosyal faktörlerin etkisiyle insanın halet-i ruhiyesinde 

meydana gelen sıkıntı hali ve bunun hastalık olarak bedene yansıması” (2006: 9),  

Folkman ve Lazarus; ‘‘Organizmanın ruhsal ve bedensel sınırlarının zorlanması ve 

tehdit edilmesiyle ortaya çıkan durum’’ (1988: 466-75) olarak ifade etmektedir. 

Bir insanın sürekli stres altında kalması mümkün değildir. Bir şekilde stresli durumla 

baş etme stratejisi geliştirmesi gerekmektedir. Nitekim yapılan pek çok çalışma 

bedensel ve psikolojik sağlıkla stresle başa çıkma becerisi arasında ilişki olduğunu 

göstermektedir (Somerfield- McCrae, 2000: 620-25). İnsanların hissettiği stresli yaşam 

olayları ve bu stres durumuyla başa çıkma tarzları üzerinde pek çok sosyal, kültürel, 

ekonomik vb. durum etkili olmaktadır (Razı vd. 2009: 17-26). Yani stresli durumlarda 

ortaya konan başa çıkma davranışlarının çok boyutlu bir yapı gösterdiği kabul 

edilmektedir (Skinner vd. 2003: 216-69).  
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Bu bağlamda stresle başa çıkmayı bireyin yaşamını tehdit olarak algıladığı durumlarda, 

bu durumdan çıkıp daha iyi bir pozisyona gelebilmek amacıyla, şartları kontrol altına 

alması ve davranış örüntülerini içeren çabaların tümü olarak tanımlanabilir (Baltaş ve 

Baltaş, 2000). Başa çıkma birey tarafından stresli olarak algılanan ve bireyin öz 

kaynaklarını aşan ya da bireysel sınırlarını zorlayan dışsal ve/veya içsel isteklerini 

karşılayabilmek amacıyla sürekli değişim halindeki bilişsel ya da davranışsal çabaları 

olarak tanımlanabilir (Lazarus-Folkman, 1984: 141).  

Dressler tarafından yapılan tanımda ise başa çıkma stres kaynaklarını tolere etmek, 

değiştirmek ya da kaçınmak için birey tarafından ortaya konulan davranışsal ve bilişsel 

gayretlerdir (Dressler, 1985: 499-506).  

Stresle başa çıkma tarzları olarak problem odaklı ve duygu odaklı olmak üzere iki tür 

stratejiden söz edilmektedir. Problem odaklı başa çıkmada kişi yaşadığı sorunu 

değiştirecek bir yol bulmaya çalışır. Yani sorunun kaynağı ile ilgili alternatif 

geliştirerek sorunu aşmaya çalışır. Planlama, aktif başa çıkma ve diğer faaliyetleri 

bırakarak sorun üzerinde odaklanma problem odaklı başa çıkma stratejileri arasında yer 

almaktadır. Stres yaratan durumları değiştiremeyecek olsa bile bu durumla birleşen 

duyguları hafifletmeye yönelik çabaya ise duygu odaklı başa çıkma denmektedir. Bu 

tarzda amaç duygusal gerilimi azaltmaktır. Bu amaçla kaçınmak, tehdit oluşturan 

uyaranlarla yüzleşmemek, stres yaratan durumdan uzaklaşarak sonuç almak 

hedeflenmektedir. Pek çok insan problem odaklı ve duygu odaklı başa çıkma 

mekanizmalarını bir arada yada peşi sıra kullanmaktadır (Hökelekli, 2008: 219-20). 

Yeni bir ortam, farklı bir şehir, yeni insanlar, yurt ya da öğrenci evi ortamı vb. 

hayatımıza giren her yeni değişiklik bizde kaygı ve strese neden olabilir. O yüzden biz 

bu bildiride ülkemizin farklı şehirlerinden okumak için İskilip’e gelen Meslek 

Yüksekokulu öğrencilerini örneklem grubu olarak seçtik. 

YÖNTEM  

Kesitsel tipteki bu çalışma Hitit Üniversitesi İskilip Meslek Yüksekokulu’nda 2019-

2020 öğretim yılı içerisinde Grafik Tasarımı, İç Mekan Tasarımı ve Mimari 

Restorasyon Tasarımı Programlarında eğitim gören ve çalışmaya gönüllü olarak 

katılmayı kabul eden öğrencilerle yapılmıştır. 

Çalışmada sosyodemografik değişkenlerle ilgili 9 sorudan oluşan form ve araştırmaya 

katılan öğrencilerin stresle başa çıkma tekniklerini tespit etmek, ülkemizdeki geçerlilik 

ve güvenirlik çalışması önce Siva tarafından daha sonra da tekrar Şahin ve Durak 

tarafından yapılan “Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçeğin orijinal 

formu Folkman ve Lazarus tarafından geliştirilen ve 4’lü likert tipi bir ölçek olan “Başa 

Çıkma Yolları Envanteri”dir. Ölçeğin 30 maddelik Türkçe formu 5 faktörden 

oluşmaktadır. Bunlar; boyun eğici yaklaşım (B.E.Y.), çaresiz yaklaşım (Ç.Y.), kendine 

güvenli yaklaşım (K.G.Y.), sosyal destek arama (S.D.A.) ve iyimser yaklaşım (İ.Y.)’dır. 

Bu faktörlerin ölçekteki madde numaraları ise şu şekildedir; 5., 13., 15., 17., 21. ve 24. 

maddeleri B.E.Y., 3., 7., 11., 19., 22., 25., 27. ve 28. maddeleri Ç.Y., 8.,10.,14., 16., 20., 

23. ve 26. maddeleri K.G.Y., 1., 9., 29. ve 30. Maddeleri S.D.A. ve 2., 4., 6.,12. ve 18. 

maddeleri İ.Y faktörü. Ölçekte yer alan bu 30 soru ve 5 alt gurubu “Probleme 

yönelik/aktif ” ve “Duygulara yönelik/pasif ” şeklinde üzere iki ana stresle başa çıkma 

tarzına dönüştürülmektedir. Kendine güvenli yaklaşım, İyimser Yaklaşım ve Sosyal 
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Destek Arama alt ölçekleri aktif tarzları, çaresiz yaklaşım ve boyun eğici yaklaşım ise 

pasif tarzları göstermektedir. Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 120, en düşük puan 

ise 30’dur ve puanları yüksekliği o tarzın daha fazla kullanıldığını göstermektedir. 

Faktörlerden alınabilecek en az ve en fazla puanlar ise şu şekildedir; Boyun eğici 

yaklaşımdan en az 6 en fazla 24 puan, çaresiz yaklaşımdan en az 8 en fazla 32 puan, 

kendine güvenli yaklaşımdan en az 7 en fazla 28 puan, sosyal destek aramadan en az 4 

en fazla 16 puan ve iyimser yaklaşımdan en az 5 en fazla 20 puandır. Bu çalışmada 

Cronbach alfa iç tutarlılık katsayıları boyun eğici yaklaşım için 0,63, çaresiz yaklaşım 

için 0,59, kendine güvenli yaklaşım için 0,82, sosyal destek arama için 0,32 ve iyimser 

yaklaşım için 0,64 olarak tespit edilmiştir. Dağılımların uygun olduğu durumlarda ikili 

sayısal değişkenlerin karşılaştırılmasında bağımsız gruplarda t-testi, üç ve üzeri 

bağımsız sayısal değişkenlerin karşılaştırılmasında ise tek yön varyans analizi 

kullanılmıştır. Bağımlı değişkenlerin karıştırıcı etkilerinden korunmak için doğrusal 

çoklu regresyon analizi, normal dağılım olmadığı durumlarda nonparametrik testler 

Kruskal Wallis veya Mann Whitney U testi uygulanmıştır.  

Bulgular ve Yorum 

Araştırmaya katılan öğrencilerin sosyodemografik özellikleriyle ilgili durumları Tablo 

1’de görülmektedir. Buna göre öğrencilerin dağılımı cinsiyete göre %54’ü kadın, 

%46’sı erkek; sınıf düzeyine göre %53,3’ü 1. Sınıf, %46,6’sı 2. Sınıf öğrencilerinden 

oluşmaktadır. Öğrencilerin %10,6’sının annesi okuryazar değilken %9,3’ü okuryazar, 

%28’i ilkokul mezunu, %20,6’sı ortaokul mezunu, %18’i lise mezunu, %13,3’ü 

yüksekokul mezunudur. Baba eğitim durumu açısından; %8’i babası okuryazar 

olmayanlar, %11,3’ü babası okuryazar olanlar, %18,6’sı ilkokul mezunu, %27,3’ü 

ortaokul mezunu, %22’si lise mezunu ve %12,6’sı babası yüksekokul mezunu 

olanlardan oluşmaktadır. Annesi çalışan öğrenciler %32, annesi çalışmayanlar %64,6 ve 

emekli olanlar %3,3; babası çalışanlar %74,6 iken babası çalışmayanlar %8 ve emekli 

olanlar %17,3’ ünü oluşturmaktadır. Öğrencilerin yaşamlarının büyük çoğunluğunu 

geçirdiği yer açısından bakıldığında, daha çok büyükşehirde yaşadıkları (%46,6) 

saptanmıştır. İl’ de yaşayalar %23,3, ilçede yaşayanlar %22 ve köyde yaşayanlar % 8’ 

ini oluşturmaktadır. Sosyoekonomik durum açısından öğrencilerin %20,6’sının 

ekonomik seviyesi düşük, % 72,6’ sının orta ve % 6,6’ sının yüksek seviyededir. 

Öğrencilerin %56,6’ sı sigara kullanmakta iken %43,3’ ü sigara kullanmamaktadır. 

Tablo 1- Katılımcıların Sosyodemografik Özelliklerine Göre Dağılımı 

Seçenekler n % 

Cinsiyet 

Kadın 

Erkek 

 

81 

69 

 

54 

46 

Sınıf 

1.Sınıf 

2.Sınıf 

 

80 

70 

 

53,3 

46,6 
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Annenin Eğitim Durumu 

Okur yazar değil 

Okur yazar 

İlkokul mezunu 

Ortaokul Mezunu 

Lise Mezunu 

Yüksekokul Mezunu 

 

16 

14 

42 

31 

27 

20 

 

10,6 

9,3 

28 

20,6 

18 

13,3 

Babanın Eğitim Durumu 

Okur yazar değil 

Okur yazar 

İlkokul mezunu 

Ortaokul Mezunu 

Lise Mezunu 

Yüksekokul Mezunu 

 

12 

17 

28 

41 

33 

19 

 

8 

11,3 

18,6 

27,3 

22 

12,6 

Annenin Çalışma Durumu 

Çalışıyor 

Çalışmıyor 

Emekli 

 

48 

97 

5 

 

32 

64,6 

3,3 

Babanın Çalışma Durumu 

Çalışıyor 

Çalışmıyor 

Emekli 

 

112 

12 

26 

 

74,6 

8 

17,3 

Yaşamın Büyük Çoğunluğunun Geçirildiği 

Yer 

Büyükşehir 

İl 

İlçe 

Köy 

 

 

70 

35 

33 

12 

 

 

46,6 

23,3 

22 

8 

Sosyoekonomik Durum 

Düşük 

Orta 

Yüksek 

 

31 

109 

10 

 

20,6 

72,6 

6,6 

Sigara Kullanma Durumu 

Kullanıyor 

Kullanmıyor 

 

85 

65 

 

56,6 

43,3 
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 Araştırmaya katılan öğrencilerin “Stresle Başa Çıkma Ölçeği”ne verdikleri cevaplara 

göre dağılımları Tablo 2’de görülmektedir.  

 

Tablo 2-Katılımcıların Stresle Başa Çıkma Ölçeğine Verdikleri Cevaplara Göre 

Dağılımları 

 

 

Bir sıkıntıyla karşılaştığınızda 

K
es

in
li

k
le

 

K
at

ıl
m

ıy
o
r

u
m

 

K
ıs

m
en

 

K
at

ıl
m

ıy
o
r

u
m

 

K
at

ıl
ıy

o
ru

m
 

T
am

am
en

 

K
at

ıl
ıy

o
ru

m
 

 n % n % n % n % 

1.Bir kimsenin bilmesini istemem 37 24,6 86 57,3 20 13,3 7 4,6 

2.İyimser olmaya çalışırım 10 6,6 54 36 71 47,3 15 10 

3.Bir mucize olmasını beklerim 57 38 62 41,3 24 16 7 4,6 

4.Olayı/olayları büyütmeyip üzerinde 

durmamaya çalışırım 

10 10 68 45,3 48 32 24 16 

5.Başa gelen çekilir diye düşünürüm 45 30 75 50 20 13,3 10 6,6 

6.Sakin kafa ile düşünmeye, öfkelenmemeye 

çalışırım 

13 8,6 59 39,3 56 37,3 22 14,

6 

7.Kendimi kapana sıkışmış gibi hissederim 49 32,6 69 46 22 14,6 10 6,6 

8.Olayın/olayların değerlendirmesini 

yaparak en iyi kararı vermeye çalışırım 

9 6 32 21,3 75 50 34 22,

6 

9.İçinde bulunduğum kötü durumu kimsenin 

bilmesini istemem. 

45 30 80 53,3 15 10 10 6,6 

10.Ne olursa olsun direnme ve mücadele 

etme gücünü kendimde bulurum 

10 6,6 51 34 71 47,3 18 12 

11.Olayları sürekli kafama takıp, sürekli 

düşünmekten kendimi alamam 

22 14,6 71 47,3 38 25,3 19 12,

6 

12.Kendime karşı hoş görülü olmaya 

çalışırım 

9 6 59 39,3 71 47,3 11 7,3 

13.İş olacağına varır diye düşünürüm 26 17,3 66 44 49 32,6 9 6 

14.Mutlaka bir yol bulabileceğime inanır, 

bunun için uğraşırım 

8 5,3 54 36 68 45,3 20 13,

3 

15.Problemin çözümü için adak ararım 80 53,3 49 32,6 14 9,3 7 4,6 

16.Herşeye yeniden başlayacak gücü 

kendimde bulurum 

8 5,3 56 37,3 66 44 20 13,

3 

17.Elimden hiçbir şeyin gelmeyeceğine 

inanırım 

81 54 50 33,3 15 10 4 2,6 

18.Olaydan/olaylardan olumlu bir şey 

çıkarmaya çalışırım 

8 5,3 64 42,6 60 40 18 12 

19.Her şeyin istediğim gibi olamayacağına 

inanırım 

39 26 67 44,6 36 24 8 5,3 

20.Problemi/problemleri adım adım 

çözmeye çalışırım 

8 5,3 55 36,6 61 40,6 26 17,

3 
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21.Mücadeleden vazgeçerim 95 63,3 37 24,6 15 10 8 5,3 

22.Sorunun benden kaynaklandığını 

düşünürüm 

41 27,3 80 53,3 25 16,6 4 2,6 

23.Hakkımı savunabileceğime inanırım 13 8,6 42 28 62 41,3 33 22 

24.Olanlar karşısında "kaderim buymuş" 

derim 

59 39,3 65 43,3 23 15,3 3 2 

25."Keşke daha güçlü bir insan olsaydım" 

diye düşünürüm 

42 28 71 47,3 25 16,6 12 8 

26. Bir kişi olarak iyi yönde değiştiğimi ve 

olgunlaştığımı hissederim 

12 8 58 38,6 55 36,6 25 16,

6 

27."Ben suçluyum" diye düşünürüm 66 44 64 42,6 17 11,3 3 2 

28."Hep benim yüzümden oldu" diye 

düşünürüm 

75 50 62 41,3 11 7,3 2 1,3 

29.Sorunun gerçek nedenini anlayabilmek 

için başkalarına danışırım 

10 6,6 60 40 61 40,6 19 12,

6 

30.Bana destek olabilecek kişilerin varlığını 

bilmek, beni rahatlatır 

5 3,3 26 17,3 50 33,3 69 46 

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin Stresle Başa Çıkma Ölçeğinin Alt Kategorilerinden 

aldıkları puanların dağılımı Tablo 3’de görülmektedir. Buna göre Boyu Eğici Yaklaşım 

için 9,87 ± 2,71, Çaresiz Yaklaşım için 14,52 ± 3,85, Kendine Güvenli Yaklaşım için 

18,02 ± 3, 75, Sosyal Destek Arama için 9, 65 ± 1, 72 ve İyimser Yaklaşım için 11, 93 ± 

2, 33 puanlar alınmıştır. Bu sonuçlara göre araştırmaya katılanların stresle başa çıkma 

tarzı olarak en fazla Kendine Güvenli Yaklaşımı en az ise Sosyal Destek Arama tarzını 

kullandıkları görülmektedir. 

Tablo 3-Katılımcıların Ölçek Alt Kategorilerinden Aldıkları Puan Ortalamalarına 

Göre Dağılım 

 Ortalama ± SS Min-Max Değer 

Boyun Eğici Yaklaşım 9,87 ± 2,71 5 - 18 

Çaresiz Yaklaşım 14,52 ± 3,85 7-27 

Kendine Güvenli Yaklaşım 18,02 ± 3, 75 10 - 27 

Sosyal Destek Arama 9, 65 ± 1, 72 5 - 15 

İyimser Yaklaşım 11, 93 ± 2, 33 7 - 23 

  

Katılımcıların bazı özelliklerine göre stresle başa çıkma tarzları ölçeği puan 

ortalamalarının dağılımı Tablo 4’te görülmektedir. Cinsiyet açısından baktığımızda 

erkeklerde kızlara göre Kendine Güvenli Yaklaşım ve İyimser Yaklaşım puanları 

yüksek bulunmuştur (p=0,005). Sosyoekonomik düzey yükseldikçe pasif stresle başa 

çıkma yönelimlerinin daha az kullanıldığı tespit edilse de bu durum sosyoekonomik 

gruplar açısından anlamlı bir fark olarak tespit edilmemiştir. Çaresiz Yaklaşım 

yöntemini kullanma açısından ise ikinci sınıftaki öğrencilerin Çaresiz Yaklaşım 

yöntemini kullanma oranının düşük olduğu ve bu farkın anlamlı olduğu tespit edilmiştir 

(p=0,024). Her ne kadar sigara içenlerde pasif stresle başa çıkma tarzlarının daha fazla 

kullanıldığı tespit edilmiş olsa da sigara içme ile stresle başa çıkma yöntemleri 

arasındaki bu fark anlamlı düzeyde değildir.  
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Tablo 4-Katılımcıların Sosyodemografik Özelliklerine Göre Stresle Başa Çıkma     

Tarzları Ölçeği Puan Ortalamalarının Dağılımı 

 

B
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u
n
 E

ğ
ic
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Y
ak

la
şı

m
 

Ç
ar

es
iz

 Y
ak
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şı

n
 

K
en
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Y
ak
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şı

m
 

S
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es
te

k
 

A
ra

m
a 

İy
im

se
r 

Y
ak

la
şı
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 X ± SS X ± SS X ± SS X ± SS X ± SS 

Cinsiyet 

Kadın 

Erkek 

p değeri 

 

18,2±3,2 

19,7±4,1 

0,005 

 

14,7±3,5 

14,0±4,1 

0,111 

 

9,8±2.3 

10,0±3.0 

0,559 

 

12.2±2.1 

13.3±2.4 

0.005 

 

9,4±1.6 

9,6±1,8 

0.334 

Sınıf 

1.Sınıf 

2.Sınıf 

p değeri 

 

18,8±3,4 

19,6±4,1 

0,608 

 

16,1±3,8 

13,8±4,1 

0,024 

 

10,2±2,8 

9,3±2,2 

0,201 

 

 

12,4±2,4 

12,9±2,3  

0.250 

 

 

9,2±1,6 

0,1±1,5 

0,273 

Annenin Eğitim Durumu 

Okur yazar değil 

Okur yazar 

İlkokul mezunu 

Ortaokul Mezunu 

Lise Mezunu 

Yüksekokul Mezunu 

p değeri 

 

16,6±2,4 

19,4±3,6 

18,0±3,7 

20,2±3,1 

14,5±4,1 

17,9±3,8 

0,278 

 

16,8±3,4 

15,3±4,9 

15,0±3,6 

12,1±3,4 

15,6±4,0 

14,7±3,9 

0,121 

 

 

11,1±2,5 

11,2±3,9 

10,5±2,6 

8,5±1,9 

10,1±3,1 

10,2±2,5 

0,111 

 

 

11,7±2,1 

12,6±1,2 

11,5±2,1 

13,5±3,3 

11,9±2,7 

11,7±2,5 

0,675 

 

 

9,5±1,8 

10,1±2,0 

9,1±2,0 

9,0±1,2 

9,4±1,6 

9,4±1,6 

0,636 

Babanın Eğitim Durumu 

Okur yazar değil 

Okur yazar 

İlkokul mezunu 

Ortaokul Mezunu 

Lise Mezunu 

Yüksekokul Mezunu 

p değeri 

 

16,5±3,5 

20,1±0,0 

18,4±3,7 

21,7±3,8 

18,6±3,5 

17,5±4,1 

0,352 

 

16,1±6,2 

16,0±0,1 

14,5±3,6 

14,7±4,8 

16,3±4,0 

13,8±3,6 

0,337 

 

12,2±3,6 

12,0±0,0 

12,1±3,2 

11,3±3,5 

11,4±2,8 

10,6±2,6 

0,779 

 

13,2±2,5 

16,3±0,0 

11,4±2,1 

14,5±2,6 

11,9±2,2 

12,5±2,6 

0,522 

 

10,3±1,1 

12,0±0,0 

11,0±1,9 

11,6±2,2 

8,3±1,6 

8,4±1,5 

0,139 

Annenin Çalışma Durumu 

Çalışıyor 

Çalışmıyor 

Emekli 

p değeri 

 

17,5±3,9 

18,5±3,8 

16,4±3,8 

 0,625 

 

15,7±4,3 

14,6±3,8  

15,7±3,9 

0,621 

 

10,1±3,6 

9,9±2,5  

10,8±2,6 

0,869 

 

12,0±2,0 

12,6±2,5  

11,3±2,3 

0,592 

 

 

9,3±1,8 

9,2±1,8  

9,4±1,8 

0,12 

 

Babanın Çalışma Durumu 

Çalışıyor 

Çalışmıyor 

Emekli 

 

18,5±3,1 

19,6±4,1 

16,9±4,0 

 

14,0±2,9 

15,1±3,3 

14,6±4,1  

 

11,3±2,8 

11,7±2,7 

12,6±3,3  

 

12,6±2,2 

12,8±2,6 

14,1±2,8  

 

10,6±1,9 

10,5±1,8 

10,5±1,5 
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p değeri 0,534 

 

0,240 0,211 0,771 0,941  

Yaşamın Büyük Çoğunluğunun 

Geçirildiği Yer 

Büyükşehir 

İl 

İlçe 

Köy 

p değeri 

 

 

19,1±3,8 

22,6±3,7 

19,8±3,6 

17,4±4,2 

0,341 

 

 

16,0±3,7 

13,2±3,5 

16,7±4,1 

15,2±3,9 

0,132 

 

 

13,2±3,3 

12,4±3,6

12,5±2,9 

11,7±2,5 

0,781 

 

 

10,4±2,0 

12,4±3,2 

12,8±2,6 

13,5±2,5 

0,676 

 

 

 

12,1±1,8 

12,5±2,3 

8,4±1,5 

8,5±1,6 

0,141 

Sosyoekonomik Durum 

Düşük 

Orta 

Yüksek 

p değeri 

 

17,5±3,2 

18,9±4,0 

18,9±4,1  

0,538 

 

 

15,0±3,9 

15,2±3,3 

13,7±4,2  

0,239 

 

10,2±2,7 

10,6±2,6 

11,5±3,2  

0,210 

 

11,5±2,1 

11,7±2,5 

13,2±2,9  

0,762 

 

9,6±1,8 

9,5±1,7 

9,5±1,4 

0,937   

Sigara Kullanma Durumu 

Kullanıyor 

Kullanmıyor 

p değeri 

 

17,5±3,9 

18,5±3,8 

0,625 

 

15,7±4,3 

14,6±3,8 

0,621 

 

10,1±3,6 

9,9±2,5 

0,869 

 

12,0±2,0 

12,6±2,5 

0,592 

 

 

9,3±1,8 

9,2±1,8 

0,12 

 

 

SONUÇ 

Araştırmaya katılan Hitit Üniversitesi İskilip Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin  

Stresle Başa Çıkma Ölçeğinin Alt Kategorilerinden aldıkları puanların dağılımı; Boyu 

Eğici Yaklaşım için 9,87 ± 2,71, Çaresiz Yaklaşım için 14,52 ± 3,85, Kendine Güvenli 

Yaklaşım için 18,02 ± 3, 75, Sosyal Destek Arama için 9, 65 ± 1, 72 ve İyimser 

Yaklaşım için 11, 93 ± 2, 33 şeklindedir. Bu sonuçlara göre araştırmaya katılanların 

stresle başa çıkma tarzı olarak en fazla Kendine Güvenli Yaklaşımı en az ise Sosyal 

Destek Arama tarzını kullandıkları görülmektedir. 

Katılımcıların bazı özelliklerine göre stresle başa çıkma tarzları ölçeği puan 

ortalamalarının dağılımı ise şu şekildedir; Cinsiyet açısından baktığımızda erkeklerde 

kızlara göre Kendine Güvenli Yaklaşım ve İyimser Yaklaşım puanları yüksek 

bulunmuştur (p=0,005). Sosyoekonomik düzey yükseldikçe pasif stresle başa çıkma 

yönelimlerinin daha az kullanıldığı tespit edilse de bu durum sosyoekonomik gruplar 

açısından anlamlı bir fark olarak tespit edilmemiştir. Çaresiz Yaklaşım yöntemini 

kullanma açısından ise ikinci sınıftaki öğrencilerin Çaresiz Yaklaşım yöntemini 

kullanma oranının düşük olduğu ve bu farkın anlamlı olduğu tespit edilmiştir (p=0,024). 

Her ne kadar sigara içenlerde pasif stresle başa çıkma tarzlarının daha fazla kullanıldığı 

tespit edilmiş olsa da sigara içme ile stresle başa çıkma yöntemleri arasındaki bu fark 

anlamlı düzeyde değildir.  

Yapmış olduğumuz bu araştırma ile üniversite öğrencilerinin stresle başa çıkma tarzları 

konusundaki literatüre katkı sunmayı amaçladık. Elde edilen bulguların daha sonra konu 

üzerinde yapılacak detaylı araştırmalar için veri oluşturacağı muhakkaktır.  
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BİLİM ve SANAT MERKEZİNE ÇOCUKLARI DEVAM EDEN 

AİLELER ÜZERİNE NİCEL BİR ARAŞTIRMA: ÇORUM ÖRNEĞİ 

 
Muammer CENGİL 

Hitit Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi 

Emel ÇİMEN 

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü  

 

GİRİŞ 

 

Herkesin bireysel anlamda güçlü olduğu yada kendini başkalarından daha iyi olarak 

kabul ettiği alanlar olduğu gibi yeteri kadar başarılı olmadığı, oldukça zayıf hissettiği 

özellikleri de bulunmaktadır. Kişilerin güçlü yönleri, üstün yetenekli oldukları anlamına 

gelmemekle birlikte zayıflıkları da yeteneksizlik olarak ifade edilmemektedir. Üstün 

yeteneklilik, çocukların yaşıtlarından beklenenin belirgin bir şekilde üstünde 

performans gösterme potansiyeline sahip olma durumudur. Çocuklar entelektüel 

anlamda yada yaratıcılık konusunda, fiziksel yada sosyal duygusal gelişim alanlarında 

yetenekli olabilir fakat üstün yeteneklilik herhangi bir alanda ortalamanın oldukça 

üstünde olma durumu olarak kabul edilmektedir (Gross, 2004: 2).   

Üstün yetenekli bireyleri tanımlama konusunda birçok araştırma yapılmakta, görüşler 

öne sürülmekte ve hatta çocuklar üstün yetenekli yada değil, şeklinde nitelendirilmekte 

fakat tek bir tanım ortaya konulamamaktadır. Bununla birlikte görüş birliği sağlanan 

bazı noktalar da bulunmaktadır: 

-Üstün yeteneklilik IQ testlerinden daha fazlasıdır. 

-Bilişsel olduğu kadar motivasyonel bileşenleri bulunmaktadır. 

-Üstün yetenekliliğin fark edilme sürecinde çevrenin büyük önemi vardır. 

-Üstün yeteneklilik çok boyutlu olabilmektedir, bu yüzden tek tip testler bu      

kavramı ölçmede yetersiz kalabilmektedir. 

-Üstün yetenekli bireyleri tanımlama ve değerlendirme amacıyla hazırlanan 

testler işlevsel hale getirilmelidir (Sternberg, 2004: xxiii). 
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Renzulli’ ye göre üstün yetenekliliğin iç içe geçmiş üç temel bileşeni 

bulunmaktadır: Ortalamanın üstünde kabiliyet, yaratıcılık ve göreve bağlılık. Üstün 

yetenekli çocuklar bu özelliklere sahip olan ve yaşamlarının herhangi bir alanında 

etkileşimli bir şekilde uygulayabilen çocuklardır. Ortalamanın üstünde yeteneklidirler. 

Yetenekleri genel ve özel yetenekler olabilmektedir. Yaratıcıdırlar, motivasyonları 

yüksektir ve dolayısıyla belli bir görev yada faaliyet alanında oldukça yüksek enerji ile 

hareket edebilmektedirler. Üç yetenek alanında etkili olabilen üstün yetenekli çocuklar 

geniş kapsamlı eğitim programına ihtiyaç duymaktadırlar (Renzulli, 2011: 87). 

Tannenbaum’a göre üstün yetenekli bireylerin genel ve özel yeteneklere sahip 

olmalarının  yanı sıra yaşamlarını kolaylaştıracak kişilik özelliklerinin bulunması ve 

yeteneklerini geliştirebileceği çevre içerisinde olmaları gerekmektedir. ‘Deniz Yıldızı’ 

adını verdiği modelde üstün yeteneklilik; çevresel faktörler, şans, entelektüel olmayan 

faktörler, genel yetenek ve özel yetenek olmak üzere beş faktörden oluşmaktadır. Bütün 

yetenek alanları bu bileşenlerin uygun şekilde bir araya gelmesini gerektirmektedir 

(Tannenbaum, 1983: 208). 

Üstün yetenekli çocuklar arkadaşlık, oyun ilgileri, sosyal bilgi, davranış ve kişilikleri 

konusunda yaşıtlarına göre daha olgundurlar. Fakat bu durum yaşamlarında bazı 

olumsuzluklara yol açabilmektedir. Örneğin sosyal çevreleri ilgi alanlarına, dilsel ve 

kişisel olgunluklarına uymamaktadır. Arkadaş bulmakta güçlük çekebilmektedirler ve 

klasik okul düzeni, öğrenme ve anlama seviye ve hızlarının altında kalmaktadır 

(Robinson, 2008:34). Olumsuz durumları önlemek adına çocukların üstün niteliklerini 

çok fazla ön plana çıkarmadan, seviyelerine uygun zorlayıcı deneyimler sunarak 

gelişimlerine katkı sağlamak oldukça etkili olabilmektedir (Sutherland, 2005: 18). 

Mükemmel hafıza, merak, espri yeteneği ve dilsel becerilere sahip olan üstün yetenekli 

çocuklar, bir konuya yaşıtlarına kıyasla fark edilir bir biçimde daha iyi 

odaklanabilmektedirler (Smutny, Walker ve Honeck, 2016:10). 

Tanımlardan da anlaşılacağı üzere üstün yetenekli çocukların ortak özelliği bir takım 

alanlarda yaşıtlarına göre ortalamanın üzerinde olmalarıdır. Ülke ve insanlık adına 

değerli olan bu çocukların eğitimi konusu bu bağlamda uzun yıllardır dünyada ve 

ülkemizde önem arz etmektedir (Çitil, 2018: 143). 
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Selçuklular döneminde ve Avrupa’ da diğer devletlerde özel yeteneklilere eğitim veren 

kurumlar mevcutsa da Osmanlı İmparatorluğu döneminde II. Mahmut tarafından 

kurulan ve Fatih Sultan Mehmet zamanında daha işlevsel hale gelen Enderun Mektebi, 

özel yetenekli bireylere sistemli şekilde eğitim verilen ilk kurum olarak bilinmektedir 

(Akkutay, 1984: 26).  

Günümüzde Türkiye’ de Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde, 1994-1995 eğitim öğretim 

yılında ilk olarak Ankara’ da kurulan Bilim ve Sanat Merkezleri üstün yetenekli 

çocukların eğitimi amacıyla faaliyete başlamıştır (Bozan, Savaş ve Yılmaz, 2019: 65). 

Eğitimde temel amaç üstün yetenekli çocukların sorumluluk sahibi birey olmaları, 

yeteneklerinin erken fark edilmesi ve kendilerinin de farkına varabilmeleri, 

yeteneklerini milli ve evrensel anlamda uygun şekilde kullanabilmeleri, gelişimlerine 

sosyal ve duygusal anlamda da katkıda bulunup bütüncül olarak ilerlemeleri, üretici ve 

problem çözmeye yönelik bakış açısı kazanmalarıdır (MEB, 2009).  

Bilim ve Sanat Merkezlerine öğrenci seçimi süreci çocuğun örgün eğitim aldığı 

öğretmeni tarafından aday gösterilmesiyle başlamaktadır. Bu öğrenciler arasından 

bakanlıkça belirlenen grup taraması sınavından başarılı olarak geçenlerin, objektif ve 

standart ölçme araçları ile bireysel değerlendirilmesi yapılmaktadır. Bireysel 

değerlendirme sonucu uzmanlar tarafından üstün yetenekli olduğu belirlenen öğrenciler 

Bilim ve Sanat Merkezi’ nde eğitimlerine başlamaktadır. Eğitim okullarını 

aksatmayacak şekilde hafta içi yada hafta sonu olmak üzere verilmektedir (MEB, 2009). 

Bilim ve Sanat Merkezleri’ nin amaçları doğrultusunda buraya gelecek öğrencilerin 

belirlenmesi ve değerlendirilmesi noktasında ailelere çok önemli görev düşmektedir 

(Koç, 2016: 3). Üstün yetenekli çocukların eğitim durumları, potansiyellerini 

kullanabilmeleri ve ileriki yaşamlarında etkili olabilmeleri açısından ailelerin bilinçli ve 

destekleyici olmaları gerekmektedir (Özarslan, Çetin ve Yıldırım, 2017: 1412). Bu 

sebeple biz de çalışmamızda Bilim ve Sanat Merkezi’ ne devam eden öğrencilerin 

ailelerini örneklem grubu olarak seçtik.  

Bu çalışma 2019-2020 eğitim öğretim yılı içerisinde Çorum Bilim ve Sanat Merkezi’ ne 

devam eden 265’i kız, 210’u erkek olmak üzere toplam 472 öğrenci ailesinden 55’inin  

katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada niteliksel araştırma yöntemlerinden yarı 

yapılandırılmış mülakat tekniği kullanılmıştır. Mülakat soruları hem öğrencilerin ve 
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anne-babalarının sosyodemografik özelliklerini tespit edecek sorulardan hem de 

öğrencilerin özel yetenek alanlarıyla ilgili sorulardan oluşmuştur. Ayrıca mülakat 

soruları dışında ailelerin eklemek istedikleri hususlar da kayıt altına alınmıştır.  

Tablo 1-Bilim ve Sanat Merkezi’ ne Devam Eden Öğrencilere ve 

Ebeveynlerine Ait Bilgiler  

 

       n 

 

Cinsiyet    Kız   26 

    Erkek   29 

 

Yaş    8 yaş     9 

9 yaş   28 

10 yaş    18  

 

Yetenekli olduğu alan  Genel Yetenek 38 

    Resim   10 

    Müzik     7 

 

Devam Etme Süresi  1. yıl   25 

    2. yıl   18 

    3. yıl   12 

 

Anne Yaşı   30-39   37 

    40-49   18 

    50-59     2 

 

Anne Eğitim   İlkokul     3 

    Ortaokul    4 

    Lise   14 

    Lisans   29 

    Lisansüstü    5 

 

Anne Meslek   Evhanımı  24 

    Memur   31 

 

Baba Yaş   30-39 yaş  23 

    40-49 yaş  27 

    50-59 yaş    5 

 

Baba Eğitim   İlkokul     1 

    Ortaokul    2 

    Lise   10 

    Lisans   36 

    Lisansüstü    6 
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Baba Meslek   Memur   36 

    Özel Sektör  16 

    Emekli     3 

 

 

11- Öğrencinin yetenekli olduğu alanda anne ve baba tarafında yakın ve uzak 

akrabalarda veya ailede benzer yeteneklere sahip başka bir kişi var mı/var mıydı? 

 

Evet  35  

Hayır  20 

 

12- Yakın veya uzak akrabalarda veya aile içerisinde çocuğun yetenekli olduğu 

alan dışında herhangi bir alanda özel yeteneği olan birey var mı? 

 

Evet  20 

Hayır  35 

 

13- Öğrenci yetenekli olduğu alanla ilgili olarak Bilim ve Sanat Merkezi’ ne 

başlamadan önce herhangi bir eğitim aldı mı? 

 

Evet  9 

Hayır  46 

 

14- Bilim ve Sanat Merkezi’ ne başladıktan sonra çocuğunuzun akademik 

kariyerinde değişiklik oldu mu? 

 

Evet  23 

Hayır  32 

 

15- Bilim ve Sanat Merkezi’ ne başladıktan sonra çocuğunuzun kişilik 

gelişiminde olumlu herhangi bir değişiklik oldu mu? 

 

Evet  31 

Hayır  24 

  

Tartışma ve Sonuç 

Bu çalışma Bilim ve Sanat Merkezlerine devam eden öğrencilerin durumlarını 

ortaya koymak amacıyla yapılmış ve daha sonra yapılması planlanan çalışmalara 

hazırlık mahiyetindedir. Elde ettiğimiz bulgulara göre öğrencinin yetenekli olduğu 

alanda anne ve baba tarafında yakın ve uzak akrabalarda veya ailede benzer yeteneklere 

sahip başka bir kişi bulunan öğrenci sayısı yarıdan fazladır fakat aile böyle bir yeteneği 

olmayanların sayısı da azımsanmayacak düzeydedir. Özel yetenekli çocuklarla ilgili 

elde ettiğimiz önemli verilerden birisi öğrencilerin yetenekli oldukları alanda daha 
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öncesinde herhangi bir eğitim almamış olmalarıdır. Dolayısıyla bu tür özel yetenek 

alanlarının doğuştan gelen özellikler olduğu fakat çevresel faktörlerle desteklendiğinde 

güçlenebileceğini göstermektedir. Yine Bilim ve Sanat Merkezine devam eden 

çocukların olumlu kişilik değişimi yaşamış olmaları bir başka önemli bulgudur. Bu iki 

bulgu Bilim ve Sanat Merkezlerinin icra etmiş oldukları fonksiyonun ne kadar önemli 

olduğunu göstermektedir. Bilim ve Sanat Merkezlerine devam eden çocuklara eğitim 

verilirken onların kişilik gelişimleri açısından önemli olan bir husus da kendilerindeki 

özel yeteneğin farkında olan fakat bu farklılığın onlarda olumsuz kişilik özelliklerine 

neden olabilecek şekilde ego şişmesine meydan vermemelidir. Sınıf ortamlarında ve 

sosyal ortamlarında kendileriyle barışık, diğer bireylerle sağlıklı ilişkiler yürütme 

becerisine sahip bireyler olarak toplumsal hayata kazandırılmalıdırlar.  
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İBNÜ’S-SALÂH’IN MUALLAK HADİS TANIMLAMASINDA YANLIŞ 
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Özet 

İbnü’s-Salâh eş-Şehrezûrî’nin (ö. 643/1245) Ulûmu’l-hadîs adlı eseri, kaleme 

alındığı hicri yedinci asırdan bu yana, hadis usûlü çalışmalarının vazgeçilmez bir başvuru 

kaynağı olmuş, bu alanda kaleme alınan en değerli eser olarak tavsif edilmiştir.  Hadis 

usûlü ilminin tedvini konusunda bir dönüm noktası kabul edilen bu eser, kendisinden 

sonraki pek çok âlimin istifade ettiği ve hayli övgüye mazhar olan, şöhreti kısa zamanda 

uzak diyarlara yayılan bir eser olarak hadis usûlü tarihindeki yerini almıştır. Ulûmu’l-

hadîs sahip olduğu bu haklı şöhrete rağmen tenkit edilmeyen, tartışmasız olarak kabul 

edilen bir eser hüviyetinde de olmamıştır. Sürekli bir tekâmül içinde çalışmalarını 

sürdüren gayretli muhaddisler, Ulûmu’l-hadîs’in kıymetini takdir etmekle birlikte eserde 

gördükleri en ufak hata, yanlış ifade, ihmal, eksiklik gibi problemleri, dönemin ilim 

anlayışına uygun olarak eser üzerine yazdıkları şerh ve nüket tarzı eserlerle ortaya 

koymuşlardır. Eserde görülen bu tür hatalardan biri de İbnü’s-Salâh’ın muallak hadis 

türünü tanıttığı kısımda verdiği örneklerdir. Eser üzerine nüket yazan muhaddislerden biri 

olan Zeynüddin el-Irâkî (ö. 806/1404), İbnü’s-Salâh’ın konu ile ilgili olarak verdiği 

örneklerin, muallak hadisin tanımına uygun olmadığını, ayrıca kitap içinde verilen diğer 

bilgilerle de örtüşmediğini iddia etmiştir. Söz konusu eser ile ilgili yöneltilen tenkitlerden 

sadece biri olan ve tespiti için oldukça dikkatli bir bakışı gerektiren bu iddia, eseri 

üzerine geniş bir edebiyat vücut bulan İbnü’s-Salâh’ın her görüşünün tartışmasız kabul 

edilmediğini, sonraki âlimler tarafından eserinin her bir cümlesinin büyük bir ilmî 

titizlikle tetkik edildiğini göstermektedir.  

Anahtar Kelimeler: İbnü’s-Salâh, Ulûmu’l-hadîs, Irâkî, Muallak 
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Giriş 

Hadis usûlü ilminin tedvini konusunda dönüm noktası olan ve yeni bir dönem 

başlatan İbnü’s-Salâh diye maruf Ebû Amr Takıyyüddîn Osmân b. Salâhuddîn 

Abdurrahman b. Mûsâ eş-Şehrezûrî (ö. 643/1245), bu dönemin en önde gelen ismi 

olmuştur. İbnü’s-Salâh’ın en önemli çalışması kabul edilen ve hadis usûlü açısından bir 

dönüm noktası teşkil eden Ulûmu’l-hadîs’i ise kendisinden sonraki pek çok âlimin 

istifade ettiği ve hayli övgüye mazhar olan, şöhreti kısa zamanda uzak diyarlara yayılan 

bir eser olarak hadis usûlü tarihindeki yerini almıştır. Hatta İbnü’s-Salâh bu eseriyle 

tanınır olmuş ve zaman zaman kendisine “Sahibu kitabi ulûmi’l-hadis” diye de hitap 

edilmiştir.
1
 

İbnü’s-Salâh’ın eseri her ne kadar bir dönüm noktası sayılsa da bu durum onun 

tenkit edilmesine mani olmamıştır. İbnü’s-Salâh’ın eseri üzerine yapılmış çalışmalar 

arasında yer alan ve bir kısmı şerh diye anılmakla birlikte önemli bir bölümü hâşiye 

mahiyetinde
2
 olan bu eserlerde müellifler, Ulûmu’l-hadîs’in anlaşılmayan ibarelerini şerh 

etmekle yetinmeyip İbnü’s-Salâh’a katılmadıkları noktalarda bazı tenkitlerini de dile 

getirmişler ya da tenkit yönelten bazı âlimlerin eleştirilerine cevap vererek İbnü’s-Salâh’ı 

müdafaa etmişlerdir.
3
 

İbnü’s-Salâh, kitabında sahih hadis ile ilgili bölümde nakledilen sözün, 

söyleyenine nisbetinin sıhhati meselesini ele alırken muallak hadisin de tarifini 

yapmaktadır.
4
 (معلّق) fiilinin tef‘îl bâbından ism-i mef‘ûl şekliyle kullanılan muallak  علق 

kelimesi sözlükte, “askıda bırakılmak, bir şeyi bir yere asmak, sallantıda bırakmak, 

durumu belirsiz olmak” gibi anlamlara gelmektedir. Hadis usulü ıstılahı olarak ise 

muallak, İbnü’s-Salâh’ın yaptığı tanımda dâhil olmak üzere genelde aynı şekilde ve 

“isnadın başından bir ya da daha fazla râvînin düşmesi” olarak tanımlanmıştır.
5
 İbnü’s-

Salâh, muallak hadislerin Buhârî’nin Sahîh’inde muallak hadislerin çok daha fazla 

olduğunu, Müslim’in Sahîh’inde ise çok az bulunduğunu ifade etmektedir. Hadisleri 

                                                           
1
 Itr, Nûreddin, Menhecü’n-nakd fî ulûmi’l-hadîs, Dârü’l-fikr, Dımaşk 1991, s. 66. 

2
 Kandemir, Mehmet Yaşar, “Mukaddimetü İbni’s-Salâh”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi 

(DİA), XXXI, s. 122, ss. 121-124, İstanbul 2006. 
3
 Ayrıntılı bilgi için bkz. Yanar, Nagihan, İbnü’s-Salâh’ın Sahih Hadis İle İlgili Görüşlerine Yöneltilen 

Tenkitler (Irâkî ve İbn Hacer Özelinde), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2013. 
4
 İbnü’s-Salâh, Ebû Amr Takiyyüddin Osman b. Salâhuddîn eş-Şehrezûrî, Ulûmu’l-hadîs, thk. Nurettin Itr, 

Dârü’l-fikr, Dımaşk 1998, s. 24. 
5
 Aydınlı, Abdullah, “Muallak”, DİA, XXX, s. 309, ss. 309-310, İstanbul 2005; a.mlf., Hadis Istılâhları 

Sözlüğü, Timaş Yayınları, İstanbul 1987, s. 194-195. Ayrınca muallak hadis hakkında ayrıntılı bilgi için 

bkz. Itr, Menhecü’n-nakd fî ulûmi’l-hadîs, s. 374-378; Yamanus, Ayşe Nur, Hadis Usûlünde Mu‘allak 

Kavramı, Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yalova 

2013, s. 7-13. 
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naklederken malum veya meçhul kalıpla bazı tahammül ve eda sığaları kullanılmaktadır. 

Genel olarak bu ifadelerden râvînin hadisi muteber bir yolla aldığını kesin olarak 

gösteren ifadeler cezm siğası,
6
 hadisin hocadan muteber bir yolla alındığını kesin olarak 

göstermeyen siğalar da temriz siğası
7
 olarak ismlendirilmektedir.  

Verilen Örneklerin Üst Başlıkla Uyuşmazlığı  

İbnü’s-Salâh, isnadının başından bir ya da daha fazla râvinin düşürüldüğü 

hadislere muallak hadis denildiğini ifade etmiş ayrıca Buhârî’nin Sahîh’inde yer verdiği 

muallak hadislerin bazısını, musannifin, hadisi muallak olarak zikrettiği kimsenin rivâyet 

ettiğine dair kesin bir kanaatinin olduğunu gösteren cezm sigası ile bazısını ise bu tür bir 

kesinliği taşımaması sebebiyle temrîz sigası ile rivâyet ettiğini ifade etmiştir. Bu 

bağlamda İbnü’s-Salâh, cezm siğasıyla rivâyet edilen muallak hadislere dair “ قال رسول

روى “ ,”قال القعنبي كذا“ ,”قال عفان كذا“ ,”قال مجاهد كذا“ ,”قال ابن عباس كذا“ , ”هللا كذا و كذا

.ifadeleri ile başlayan rivayetleri örnek vermektedir ”أبو هريرة كذا و كذا
8
 Ancak İbnü’s-

Salâh, Buhârî’nin kullanımdan vermiş olduğu bu örneklerin tamamının muallak hadisin 

tanımıyla örtüşmediği yönünde bir takım itirazlara maruz kalmıştır. Zira bu örnekler 

arasında “قال عفان: كذا” ve “قال القعنبي: كذا” ifadeleri de yer almaktadır. İbnü’s-Salâh’ın 

Ulûmu’l-hadîs’inin tertibini aynen koruyarak gerekli gördüğü kısımları açıklayan, yer yer 

kendi itirazlarını ortaya koymakla birlikte İbnü’s-Salâh’a yöneltilen isabetsiz tenkitleri 

belirterek cevaplar veren Ebü’1-Fazl Zeynüddîn Abdürrahîm b. el-Hüseyn b. 

Abdurrahman el-Irâkî (ö. 806/1404), kaleme aldığı et-Takyîd ve’l-îzâh limâ utlika ve 

uğlika min Mukaddimeti’bni’s-Salâh adlı eserinde, muallak hadis ile ilgili verilen bu iki 

örnekte isnatta düşen herhangi bir râvînin bulunmadığını, bu nedenle örneklerin hatalı 

olduğunu ifade etmektedir. Irâkî iddiasını şu şekilde açıklamaktadır: Affân (ö. 220/835) 

ve Ka‘nebî (ö. 221/836), Buhârî’nin kendilerinden semâda bulunduğu hocalarıdır. 

Buhârî’nin hocalarından rivâyet ettiği hadisler, açıkça semâa delâlet eden bir lafız 

taşımasa da ittisalin mevcut olduğuna hükmedilir. Bu nedenle verilen örneklerde 

herhangi bir inkıta mevcut değildir.
9
  

Buhârî’nin hocalarından yapmış olduğu rivâyetler semâa delâlet eden bir lafız 

bulunmasa dahi muttasıl kabul edilmektedir. Ancak buna rağmen İbnü’s-Salâh Sahîhu’l-

Buhârî’deki muallak hadislere örnek verirken Buhârî’nin hocalarından semâya delalet 

                                                           
6
 Aydınlı, Hadis Istılâhları Sözlüğü, s. 67. 

7
Buhârî bu tür siğaları mana ile rivayet ettiği veya ihtisar yaptığı hadisleri rivayet ederken de 

kullanmaktadır. Aydınlı, Hadis Istılâhları Sözlüğü, s. 319. 
8
 İbnü’s-Salâh, Ulûmu’l-hadîs, s. 25. 

9
 Irâkî, Zeynüddin Abdurrahim b. Hüseyin, et-Takyîd ve’l-îzâh, I-II, thk. Üsâme b. Abdullah Hâyyâd, 

Dârül-beşâiri’l-islâmiyye, Beyrut 2011, I, 259-261.  
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etmeyen قال lafzıyla yaptığı rivayeti kullanmıştır. Esasen İbnü’s-Salâh da Buhârî’nin 

kendi hocalarından قال lafzıyla yaptığı rivayetlerin intika sayılmadığını bilmektedir. Zira 

İbnü’s-Salâh, eserinin onbirinci nev‘inin mu’dal konusu ile ilgili bazı önemli noktalara 

işaret ettiği dördüncü kısmında Buhârî’nin bazı ta’liklerinin sureten inkıta gibi gözükse 

de inkıta hükmünde olmadığını ve ta‘lik içeren hadisin sahihlikten zayıf hadise 

dönüşmeyeceğini kaydetmektedir. Bu bağlamda İbnü’s-Salâh, İbn Hazm’ın (ö. 

456/1063), Ebû Mâlik el-Eş‘arî’nin hadisini
10

 Buhârî’nin hocası Hişâm b. Ammar’dan قال 

lafzıyla rivayet ettiği için inkıta saymasını reddetmektedir. Çünkü her ne kadar Buhârî 

söz konusu hadisi“قال هشام بن عمار” şeklinde cezm sigasıyla ve semâa delâlet etmeyen 

bir lafızla rivâyet etmiş olsa da Hişâm b. Ammâr’ın Buhârî’nin hocalarından olması 

sebebiyle inkıtadan bahsedilemez.
11

 

Görüldüğü üzere İbnü’s-Salâh, İbn Hazm’ın Buhârî’nin kullandığı قال lafzından 

dolayı senedin inkita olarak görülmesini yanlış bulmaktadır. Buhârî’nin hocasından 

semaya delalet etmeyen bir lafızla yapmış olduğu rivayet İbnü’s-Salâh’a göre de inkita 

sayılmıyorsa muallak hadis için verdiği örnekler arasında “ قال عفان: “ ”قال القعنبي: كذا

 ,ifadelerine yer vermesi açık bir tutarsızlıktır. Bu çelişkinin farkına varan Irâkî  ”كذا

İbnü’s-Salâh’ın muallak konusunu ele alırken verdiği örnekler ile daha sonraki sayfalarda 

serd ettiği görüşlerin birbirleriyle tenakuz ettiğini ifade ederek İbnü’s-Salâh’ı tenkit 

etmektedir. Üstelik Irâkî’ye göre tutarsızlık bununla da sınırlı değildir. İbnü’s-Salâh’ın on 

birinci babın üçüncü kısmında dile getirdiği görüşler, muallak konusuyla ilgili verdiği 

örneklerin yanlışlığını çok daha net bir şekilde destekleyici niteliktedir. Zira İbnü’s-Salâh 

şeyhine mülâki olan bir râvînin, şeyhinden yapmış olduğu rivâyeti, hangi lafızla rivâyet 

ederse etsin kendisi müdellis olmadığı müddetçe muttasıl hükmünde olacağını 

bildirmektedir.
12

 Bu durumda Buhârî’nin hocasından sarahaten tahdîse delâlet edecek bir 

lafız kullanmadan “قال عفان: كذا” ve “قال القعنبي: كذا” ifadeleri ile rivâyet ettiği hadisler 

muallak değil muttasıl sayılmalıdır. Çünkü İbn Mende (ö. 470/1077) dışında, Buhârî’nin 

müdellis olduğunu söyleyen hiçbir âlim bulunmamaktadır.
13

 İbn Mende, “Kıraat, semâ‘, 

münâvele ve icaze konularında imamların ihtilafları” adlı cüzünde müdellis olduğunu 

iddia ettiği Buhârî’nin, icâzet yoluyla tahammül etmiş olduğu halde, hadisi “قال لنا فالن” 

ifadesiyle rivâyet ettiğini ifade etmektedir. Ayrıca İbn Mende, İmam Müslim’in de aynı 

şekilde bu kullanımlar ile hadis rivâyet ettiğini bildirmektedir. Irâkî, İbn Mende’nin 

sözünün kabul edilemez olduğunu ve onun görüşüne muvafık olan hiçbir âlimin de 

                                                           
10

 Buhârî, Ebû Abdullah Muhammed b. İsmâil, Sahîhu’l-Buhârî, Dâru’s-Selâm, Riyad 1999, Eşribe, 6. 
11

 İbnü’s-Salâh, Ulûmu’l-hadîs, s. 67-68. 
12

 İbnü’s-Salâh, Ulûmu’l-hadîs, s. 65-66. 
13

 Irâkî, et-Takyîd ve’l-îzâh, I, 261. 
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bulunmadığını beyan etmektedir. Buna ilaveten Irâkî, İbn Mende’nin sözünün yanlış 

olduğunu yine İbn Mende’nin kendi sözlerinden hareketle tespit etmeye çalışmaktadır. 

Zira Irâkî’ye göre İbn Mende, Buhârî ile birlikte Müslim’in de aynı şekilde rivâyette 

bulunduğunu ifade etmektedir. Hâlbuki Müslim, Sahîh’inde mukaddimeden sonra hiçbir 

şeyhinden aldığı rivâyeti “قال فالن” diyerek rivâyet etmemiş, hocasından işittiğine açıkça 

delâlet edecek bir lafız kullanmıştır. Bu nedenle İbn Mende’nin görüşü Irâkî’ye göre 

zayıf bir görüştür. Buna göre Irâkî, İbnü’s-Salâh’ın muallak hadis ile ilgili verdiği 

örneklerden “ ى هللا عليه وسلم كذا وكذاقال رسول هللا صل روى أبو “ ,”قال ابن عباس كذا وكذا“ ,”

 ”قال عفان: كذا“ ibarelerinin daha doğru olduğunu ”هريرة كذا وكذا قال الزهري عن أبى سلمة

ve “قال القعنبي: كذا” ifadelerinin ise örnekler arasından çıkartılması gerektiğini 

bildirmektedir.
14

 

Sonuç 

Irâkî’nin, İbnü’s-Salâh’ın muallak hadis ile ilgili verdiği örneklere yaptığı itiraz 

haklı gözükmektedir. Nitekim İbnü’s-Salâh’ın kitabında yer alan bilgiler onun kanaatinin 

de bu doğrultuda olduğunu açıkça göstermektedir. O halde İbnü’s-Salâh’ın muallak hadis 

ile ilgili zikrettiği örneklerin sehven oraya yazılmış olabileceği düşünülebilir. İbnü’s-

Salâh’ın hadis usulüne dair bu eseri onun Eşrefiyye Darülhadisi’nde verdiği derslerde 

okuttuğu ders notlarından ibarettir. Konu ile ilgili verilen örnekler öğrenciler tarafından 

yanlış anlaşılmış, yanlış not edilmiş ve bir şekilde Ulûmu’l-hadis nüshalarına yanlış 

haliyle girmiş olabilir. İbnü’s-Salâh’ın kitabının ilerleyen sayfalarında verdiği örneklerin 

aksine kanaat belirtmesi onun sonradan görüşünü değiştirdiği yönünde de anlaşılabilir. 

Ancak böyle bir durumda kitabın yazımı bitirildikten sonra İbnü’s-Salâh tarafından 

baştan sonra gözden geçirilmediği gibi bir izlenim uyanmış olur ki bu da çok yakın bir 

ihtimal gibi gözükmemektedir. Bu nedenle hatanın yanlışlıkla İbnü’s-Salâh tarafından 

yapıldığı ve yahut da öğrencileri tarafından aktarılırken nüshalara hatalı olarak girdiğini 

düşünmek daha doğru gözükmektedir.  

 

 

 

 

 

 
                                                           
14

 Irâkî, et-Takyîd ve’l-îzâh, I, 262; Emiroğlu, Nagihan, Sahih Hadis Tartışmaları İbnü’s-Salâh, Irâkî ve İbn 

Hacer Özelinde, Bizim Büro Matbaası, Anraka 2017, 47-50. 
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ESAHHÜ’L-ESÂNÎD KAVRAMI ÜZERİNE BAZI TARTIŞMALAR 

 

Nagihan EMİROĞLU 

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

 

 

Özet 

Râvîlerin güvenilirlikleri açısından diğerlerine oranla en üst seviyede bulunduğu 

kabul edilen ve esahhü’l-esânîd (en sahih isnad) olarak isimlendirilen kavram ile ilgili 

pek çok farklı görüş vardır. Görüş farklılıklarının bir kısmı doğrudan esahhü’l-esânîdi 

oluşturan râvîler hakkında iken bir kısmı ise bu kavramın kapsamı ve ifade edilişi ile 

ilgilidir. Bu kavram üzerindeki teorik tartışmalardan biri “en sahih isnad” ile “en sahih 

hadis” kavramları arasını ayırmak noktasındadır. Nitekim bazı muhaddisler bu iki 

ifadenin birbirinden farklı olduğunu bu nedenle muhaddislerin kendi içtihatlarına göre en 

sahih isnad olduğuna hükmettikleri bir hadis hakkında, sadece isnadının en sahih 

olmasından hareketle “en sahih hadis” değerlendirmesi yapmalarının doğru olmadığını 

belirtmişlerdir. Zira herhangi bir hadisin isnadının diğer hadislerin isnadlarına nispetle 

daha güvenilir olması, o hadisin metninin de daha sahih olmasını gerektirmez. Kaldı ki 

tercih edilmeyen isnadı destekleyen başka isnadlar bulmak da her zaman ihtimal 

dâhilindedir. Bu nedenle pek çok muhaddis, bir bütün olarak herhangi bir hadis hakkında 

“en sahih” hükmünde bulunmak yerine sadece isnadlar hakkında kanaatlerini dile 

getirmişlerdir. Bununla birlikte bu kavramı oluşturan râvîler ile ilgili de bir takım 

tartışmalar vardır. Bu tartışmalardan biri de en sahih isnad kabul edilen (İmam Mâlik > 

Nafi‘ > İbn Ömer) tarikinde İmâm Mâlik’ten sonra gelecek isim üzerinedir. Bu konuda da 

muhaddislerin farklı görüşlerini bulmak mümkündür. Bu tebliğ bu kavram üzerindeki 

bazı teorik ve pratik görüş farlılıklarını ele almaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Esahhü’l-esânîd, sahih, isnad, hadis.  
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Giriş  

Sözlükte “temellendirmek, dayamak; sözü söyleyenine ulaştırmak, bir rivayetin 

geliş yolunu bildirmek, ilk kaynağa kadar götürmek” gibi anlamlara gelen isnad/sened, 

ıstılah olarak, “rivayet için kullanılan lafızlarla râvi veya râvileri zikrederek hadis metnini 

ilk söyleyenine ulaştırmak, hadis metnini nakleden râvileri, aktarma sırasına göre 

zikretmek” anlamına gelmektedir.
1
 Râvîler, rivâyet lafızları ve rivâyet tekniği açısından 

isnadlar pek çok farklı ıstılaha konu olmuşlardır. Bunlardan biri de râvîlerin 

güvenilirlikleri ve birbirleriyle münasebetleri bakımından diğerlerine oranla en üst 

derecede bulunan veya öyle kabul edilen sened anlamına gelen “esahhü’l-

esânîd/senedlerin en sahihi” terimidir.
2
 İsnadların en doğrusu, en kuvvetlisi ve en çok 

tercih edileni anlamında kullanılan bu tabir muhaddislerin, kabul şartlarını taşıyan 

isnadlar arasında yaptıkları tercihe delalet etmek üzere kullanılmaktadır.
3
 Esahhu’l-esânîd 

âlimlere göre değişebildiği gibi “filan kimseden gelen senedlerin en sahihi” şeklinde 

râvisine göre de farklı olabilmektedir.
4
 İsnadın sahih olması (isnadın en sağlam ya da en 

çok tercih edilen olması) öncelikle râvîlerin adalet ve zabt açısından güvenilir olmalarını 

gerektirmektedir. Dolayısıyla en sahih isnad, râvîde aranan vasıflar bakımından en 

yüksek derecede râvîlerin oluşturduğu isnad gruplarını ifade etmektedir. 

Hangi isnad grubunun daha sahih olduğu konusunda pek çok farklı görüş 

bulunmaktadır. Örneğin Ahmed b. Hanbel ve İshak b. Râhûye’ye göre senedlerin en 

sahihi Zührî > Sâlim > Abdullah b. Ömer isnadı iken Buhârî’ye göre esahhu’l-esânîd, 

Mâlik > Nâfi‘ > İbn Ömer zinciridir. Ali b. Medinî’ye göre en sahih isnad Muhamed b. 

Sîrin > Abide es-Selmânî > Ali b. Ebî Tâlib’tir. Yahya b. Ma‘în gibi bazı âlimlere göre 

ise Süleyman el-A‘meş > İbrahim en-Nehai > Alkame b. Kays > Abdullah b. Mesud 

isnadıdır. En sahih isnad bazen mutlak manada kullanılmayıp, “belli bir râvîye ulaşan 

isnadların en sahihi” anlamında ifade edilmektedir. Örneğin Ebû Bekir’e ulaşan 

isnadların en sahihi İsmail b. Ebî Hâlid > Kays b. Ebî Hâzim > Ebû Bekir isnadı iken 

müntehası Hz. Ömer olan isnadların en sahihi Zührî > Sâlim > İbn Ömer > Hz. Ömer 

zinciridir. Eyyüb es-Sahtiyânî > Nafi > İbn Ömer > Hz. Ömer ve Ubeydullah > Nafi > 

İbn Ömer > Hz. Ömer isnadları da Hz. Ömer’e ulaşan ve en sahih isnad olduğu kabul 

edilen diğer isnadlardır. Hz. Aişe’den gelen ve çeşitli muhaddislere göre en sahih olduğu 

iddia edilen isnadlar ise Zührî > Urve > Hz. Aişe; Hişam b. Urve > Urve > Hz. Aişe; 

Abdurrahman b. el-Kâsım > Babası (el-Kâsım) > Hz. Aişe; Ubeydullah b. Ömer > el-

                                                           
1
 Küçük, Raşit, “İsnad”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA), XXIII, s. 154, ss. 154-159, 

İstanbul 2001. 
2
 Aydınlı, Abdullah, Hadis Istılâhları Sözlüğü, Timaş Yayınları, İstanbul 1987, s. 4. 

3
 Koçyiğit, Talat, Hadis Terimleri Sözlüğü, Rehber Yayınları, Ankara 1992, s. 46. 

4
 Aydınlı, Hadis Istılâhları Sözlüğü, s. 4. 
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Kasım > Hz. Aişe; Eflah b. Humeyd > el-Kasım > Hz. Aişe; Sufyân > Mansur > İbrahim 

> el-Esved > Hz.Aişe zincirleridir. Bazen de beldelere göre en sahih isnad 

belirlenmektedir. Bu durumda ise Mekkeliler Sufyân b. Uyeyne > Amr b. Dinâr > Câbir; 

Medineliler İsmail b. Ebî Hâkim > Abide b. Sufyân > Ebû Hureyre; Yemenliler Ma‘mer 

b. Râşid > Hemmân b. Münebbih > Ebû Hureyre;  Mısırlılar Leys b. Sa‘d > Yezid b. Ebî 

Habib > Ebu’l-Hayr > Ukbe b. Âmir isnadını en sahih isnad olarak kabul etmektedir.
5
  

Görüldüğü üzere esahhu’l-esânîd hakkında çok farklı görüş bulmak mümkündür. 

İbnü’s-Salâh da bu durumu Ulûmu’l-hadîs adlı eserinde işaret etmiş ve esahhu’l-esânid 

konusunda pek çok imamın birbirinden farklı görüş beyan ettiklerini dile getirmiştir.
6
 

Hâkim en-Nisâbûrî, en sahih isnadın şehirlere ve şahıslara nispetle ele alınması 

gerektiğini ifade etmektedirler. Onun bu kanaatinden hareketle bazı âlimler esahhu’l-

esânîd’in söz konusu şekilde takyîd edildiğinde herhangi bir ihtilaftan söz 

edilemeyeceğini iddia etmektedirler. Ancak Irâkî, esahhu’l-esânîdi mutlak olarak ifade 

etmeyip mukayyed olarak belirtilmesi halinde bile mutekaddimun ulemânın ihtilafının 

ortadan kalkmayacağını bildirmektedir. Zira bir takım şahıslarla kayıtlandırılmış olsa da 

kaynaklarda yukarıda zikredildiği gibi “Filancaya göre esahhu’l-esânîd şöyle veya 

böyledir.”; “İbn Ömer’in en sahih isnadları şu veya bu senedle gelmektedir.” gibi 

ifadeleri bulmak hiç de zor değildir. Bu durumda şahıslara göre kayıtlandırılmış olsa dahi 

bu konuda oldukça farklı görüşün olduğunu söylemek mümkündür.
7
  

Belli Bir Hadisin/İsnadın En Sahih Olduğunu Söylemek 

Esahhu’l-esânîd ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlardan biri “en sahih 

isnad” ile “en sahih hadis” kavramları arasını ayırmaktır. Nitekim bazı muhaddisler bu iki 

ifadenin birbirinden farklı olduğunu bu nedenle muhaddislerin kendi içtihatlarına göre en 

sahih isnad olduğuna hükmettikleri bir hadis hakkında, sadece isnadının sahih 

olmasından hareketle “en sahih hadis” değerlendirmesi yapmalarının doğru olmadığını 

belirtmişlerdir. Çünkü bu ifadeden şâz ve illetten uzak âdil ve zâbıt râvîlerden oluşmuş 

muttasıl bir isnadla rivâyet edilmiş bir hadis anlaşılmaktadır. Ancak zayıf olan ya da çok 

                                                           
5
 Koçyiğit, Hadis Terimleri Sözlüğü, s. 48-49; Aydınlı, Hadis Istılâhları Sözlüğü, s. 4. Esahhu’l-esânîd 

konusunda ayrıntılı bilgi için bkz. Hatîb el-Bağdâdî, Ebû Bekir Ahmed b. Ali, el-Kifâye fî ilmi’r-rivâye, 

Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut 2006, s. 243-248; Hâkim en-Nisâbûrî, Ebû Abdullah Muhammed b. 

Abdullah, Ma‘rifetü ulûmi’l-hadis ve kemmiyeti ecnâsihi, Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut 1977, s. 53-58; 

Rahab Fevzî Abdülmuttalib, Esahhu’l-esânîd, Dâru’l-Vefa, 2009, 33-34. 
6
 İbnü’s-Salâh, Ebû Amr Takiyyüddin Osman b. Salâhuddîn eş-Şehrezûrî, Ulûmu’l-hadîs, thk. Nurettin Itr, 

Dârü’l-fikr, Dımaşk 1998, s. 15. 
7
 Irâkî, Zeynüddin Abdurrahim b. Hüseyin, et-Takyîd ve’l-îzâh, I-II, thk. Üsâme b. Abdullah Hâyyâd, 

Dârül-beşâiri’l-islâmiyye, Beyrut 2011, I, 224; Ebnâsi, Burhâneddîn İbrahim b. Mûsâ b. Eyyüb, eş-Şeze’l-

feyyâh min ulûmi’bni’s-Salâh, Dârü’l kütübü’l-ilmiyye, Beyrut 1998, s. 30. 

AL FARABI 6th INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES 
ADANA, TURKEY

P. 363



 

hata yapan râvîlerin bazen hatadan uzak şekilde hadis rivâyet edebilecekleri gibi sikâ olan 

râvîlerin de hata yapma ihtimali her zaman vardır.
8
  

İbnü’s-Salâh da herhangi bir hadis veya isnad hakkında “Bu kesinlikle en 

sahihtir.” hükmü vermekten kaçınmak gerektiğini ifade ederken esasen hadis usulündeki 

zanniliğe işaret etmektedir. İbnü’s-Salâh pek çok âlimin bu konuda, kendi kanaatlerini 

belirttiğini ve birbirinden farklı pek çok görüşün ortaya çıktığını da ifade etmiştir.
9
 İbn 

Hacer “en sahih isnad” ile “en sahih hadis” kavramlarının farklı olduğunu bu nedenle 

birlikte değerlendirilmemesi kanaatindedir. İbn Hacer’e göre pek çok âlim İbnü’s-

Salâh’ın dediği gibi herhangi bir isnad hakkında “Bu en sahih isnaddır.” diyerek kendi 

görüşlerini belirtmiştir. Bu nedenle en sahih isnad hakkında pek çok farklı görüş vardır. 

Ancak herhangi bir hadis hakkında hiçbir âlim “Bu kesinlikle en sahih hadistir.” 

değerlendirmesinde bulunmamıştır. Zira herhangi bir hadisin isnadının diğer hadislerin 

isnadlarına nispetle râcih olması, o hadisin metninin, isnadı mercûh olan diğer hadislerin 

metinlerinden daha sahih olmasını gerektirmez. Şöyle ki mercûh isnadlı hadisin metninde 

bir illet bulunmazken râcih isnadlı hadisin metninde gizli bir kusur bulunabilir. Öte 

yandan mercûh isnadlı olan hadisin pek çok mütabii bulunurken râcih isnadlı hadisi 

destekleyen hiçbir isnad bulunmayabilir. İşte bu gibi ihtimallerden dolayı İbn Hacer, 

âlimlerin bir bütün olarak herhangi bir hadis hakkında “Bu en sahih hadistir” 

değerlendirmesinde bulunmadığını sadece isnadlar hakkında kendi kanaatlerini dile 

getirerek en sahih isnadı ifade ettiklerini belirtmiştir. Hadis râvîleri adalet ve zabt 

açısından farklı mertebelere sahip olduğundan, âlimler kendi içtihatlarına göre râvîler 

arasında bir tercihte bulunmuşlardır. Tercihte bulundukları râvîlerin oluşturduğu isnad 

sadece kendileri katında diğer isnadlardan daha güçlü olmaktadır. Bu durumda söz 

konusu âlimlerin içtihatlarının farklılığı sebebiyle, vardıkları sonuçların da farklı olması 

ve dolayısıyla en sahih isnad hakkında farklı görüşlerin ortaya çıkması kaçınılmaz 

olmuştur.
10

 

İmam Mâlik > Nafi‘ > İbn Ömer tarikinde İmam Mâlik’in En Sika Talebesi 

Buhârî’ye göre en sahih isnad İmam Mâlik > Nafi‘ > İbn Ömer tarikidir. Bu isnad 

pek çok âlim tarafından da esahhu’l-esânîd olarak kabul edilmiştir. Ancak İmam 

Malîk’ten sonra gelen kişi hakkında bir takım tartışmalar bulunmaktadır. İbnü’s-Salâh, 

                                                           
8
 Koçyiğit, Hadis Terimleri Sözlüğü, s. 47. 

9
 İbnü’s-Salâh, Ulûmu’l-hadîs, s. 15. 

10
 İbn Hacer, Ebü’l-Fazl Şihâbuddîn Ahmed b. Ali b. Muhammed el-Askalânî, en-Nüket alâ kitâbi’bni’s-

Salâh, thk: Rebî‘ b. Hâdî, I-II, Dârü’r-Râye, Riyad 1988, I, 247-248; Yanar, Nagihan, İbnü’s-Salâh’ın 

Sahih Hadis İle İlgili Görüşlerine Yöneltilen Tenkitler (Irâkî ve İbn Hacer Özelinde), Marmara Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2013, s. 30-31, 66-68. 
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Ebû Mansûr Abdu’l-Kâhir b. Tâhir et-Temîmî’nin (ö. 429/1037) bu isnadın sonuna İmam 

Mâlik’in en güvenilir talebesi olarak İmam Şafiî’yi de eklediğini ve ona göre en sahih 

isnadın İmam Şafiî > İmam Mâlik > Nafi‘ > İbn Ömer tariki olduğunu bildirmektedir. 

İbnü’s-Salâh, Temîmî’nin bu görüşünün, hadis ehlinin İmam Mâlik’in en sika talebesinin 

İmam Şafiî olduğuna dair icmaına dayandığını da ilave etmektedir.
11

  

Hanefi muhaddis Alâeddîn Moğultay b. Kılıç (ö. 762/1360) Ebû Hanife > İmam 

Mâlik tarikinin İmam Şafiî > İmam Mâlik tarikinden daha sahih olduğunu bildirmektedir. 

Ayrıca Moğultay, muhaddisler nezdinde İmam Mâlik’in en sika talebesinin İmam Şâfiî 

olduğu hakkında icmanın olmadığını ifade ederek İbnü’s-Salâh’ı tenkit etmektedir. 

Nitekim Moğultay b. Kılıç’a göre İmam Mâlik’in en sika talebeleri İbn Vehb (ö. 

197/812) ile el-Ka‘nebî’dir. İbn Hacer öncelikle Moğultay’ın Ebû Hanife’yi İmam 

Şâfiî’ye önceleyen görüşüne cevap vermektedir. İbn Hacer’e göre Ebû Hanife’nin İmam 

Mâlik’ten rivâyeti sabit değildir. Her ne kadar Dârekutnî ve Hatîb el-Bağdâdî (ö. 

463/1070), Ebû Hanife’yi İmam Mâlik’in râvîleri arasında sayıp iki rivâyetini kaydetmiş 

olsalar da sübut açısından her iki rivâyette de bir takım problemler vardır. Ayrıca İbn 

Hacer’e göre bir hocadan müzakere yoluyla bir ya da iki hadis rivâyet eden bir râvînin, o 

hocadan binlerce hadis rivâyet eden bir râvîye üstün tutulması mümkün değildir.
12

 

İbn Hacer, Moğultay’ın İmam Malik’in en sika talebeleri olarak Ka‘nebî ve İbn 

Vehb’i öne sürmesi hakkında da bir takım itirazlarda bulunmaktadır. İbn Hacer öncelikle 

Nesâî ve Ali b. el-Medînî’nin “Ka‘nebî, Muvatta’ı en iyi bilendir.” şeklinde bir söz 

naklettiklerini ifade etmektedir. Ancak İbn Hacer’e göre bu iki muhaddisin de söz konusu 

kanaatleri, Ka‘nebî’nin kendi asırlarında yaşamış olmasından kaynaklanmaktadır. 

Bununla birlikte İbn Hacer, hocanın bizatihi kendi lafzından semâda bulunmanın, hocaya 

kıraatte bulunmaktan daha üstün olduğu görüşünü savunanların, Ka‘nebî’nin, Muvatta’ı 

pek çok kez İmam Mâlik’ten işitmiş olması sebebiyle, Ka‘nebî’yi diğer râvîlere üstün 

görmüş olabileceklerini de bildirmektedir. Moğoltay tarafından aynı övgüye mazhar 

kılınan Abdullah b. Vehb’de ise durum biraz daha farklıdır. İbn Hacer, pek çok kişinin 

İbn Vehb’in tahammülünün çok iyi olmadığını düşündüklerini ifade etmektedir. 

Muhaddislerin Abdullah b. Vehb hakkında kanaatleri ortadayken İmam Mâlik’in en sika 

talebeleri arasında Moğultay’ın İbn Vehb’i de saymış olmasına bir anlam veremeyen İbn 

Hacer, İmam Şafiî’nin, üzerinde icma edilen pek çok güzel vasfından dolayı söz konusu 

râvîlerden üstünlüğünün tartışılmaz bir gerçek olduğunu ifade etmiştir. İbn Hacer aksi bir 
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 İbn Hacer, en-Nüket alâ kitâbi’bni’s-Salâh, I, 263-264. 
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kanaatin ancak gâfil ve cahil kimselerin kanaati olacağını ifade ederek Moğultay’ı sert bir 

dille tenkit etmiştir.
13

  

Sonuç  

Sahih hadisin beş şartından râvîleri ilgilendiren adâlet ve zabt vasıflarının her 

râvîde aynı seviyede bulunması mümkün değildir. Bu vasıfları itibarıyla daha düşük 

mertebede kalan râvilerin rivayet ettikleri hadisler, adâlet ve zabtı tam olan râvilerin 

hadisleriyle aynı seviyede değildir. Buna bağlı olarak muhaddisler râvilerin bu yönünü 

göz önüne alarak senedleri değerlendirmişler ve kendi içtihatlarına göre en sahih isnadı 

tespit etmişlerdir. Muhaddisler kendilerine göre en sahih isnadı belirlerken genellikle en 

sahih hadis kavramını kullanmaktan da kaçınmışlardır. Zira isnaddan hareketle yapılan 

bu değerlendirme bir bütün olarak hadisin de en sahih olduğu anlamına gelmemektedir. 

Bu nedenle pek çok muhaddis bir hadis hakkında “en sahih” hükmünde bulunmak yerine 

sadece isnadlar hakkında kanaatlerini dile getirmişlerdir. 

İster mutlak manada düşünülsün isterse belli bir sahâbi ya da beldeye göre takyîd 

edilmiş olsun esahhu’l-esânîd olarak kabul edilen isnadlar hakkında çok sayıda farklı 

görüş bulmak mümkündür. Bir hadise sahih hükmü vermenin şartları ve bir râvînin 

tenkid edileceği noktalar belirlenmiştir. Ancak hadis münekkidlerinin yetiştiği çevre, 

kurdukları olumlu olumsuz ilişkiler, sahip olduğu siyasi ve mezhebi görüş onların 

verdikleri hükme doğrudan tesir etmektedir. Silsiletü’z-zeheb olarak kabul edilen isnadın 

İmâm Malik’ten sonra gelen talebesi üzerinde yapılan tartışmalarda açıkça görüldüğü gibi 

onların birbirleri hakkında verdikleri hükümleri değerlendirirken mezhep farklılıklarını 

ve birbirleriyle şahsi münasebetlerini özellikle dikkate almak gerekmektedir.  
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BUHÂRÎ VE MÜSLİM’İN SAHİH’LERİNİN ÜSTÜNLÜK TARTIŞMASI 

 

Nagihan EMİROĞLU 

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi  

 

 

Özet 

En sahih iki hadis kitabı anlamında Sahihayn olarak isimlendirilen Buhârî ve 

Müslim’in Sahih’lerinin birbirlerine üstünlükleri noktasında farklı görüşler ileri 

sürülmüştür. Alimlerin büyük çoğunluğu Buhârî’nin Sahih’ini, Müslim’in Sahin’ine göre 

daha güvenilir ve daha sahih bir hadis kitabı olarak kabul etmişseler de,  bazı yönleriyle 

Müslim’in eserini Buhârî’nin kitabından daha üstün görenler de vardır. Ancak bu iki kitap 

arasındaki üstünlük tartışması çoğunlukla Buhârî’deki tüm hadislerin Müslim’deki 

hadislerden daha sahih olduğu anlamında değil,  eserlerdeki hadislerden hareketle yapılan 

genel bir değerlendirme olarak kabul edilmiştir. Müslim’in eserinin, Buhârî’nin 

Sahîh’inden daha üstün olduğu iddiası pek çok muhaddis nezdinde kabul görmemiş ve bu 

görüşe Buharî’nin öne çıkan özellikleri dile getirilerek karşı çıkılmıştır. Müslim’in 

Sahîh’inin üstünlüğünü savunanların dile getirdikleri en önemli gerekçelerden biri 

Müslim’in eserinde mukaddime bölümünden sonra sahih olmayan hiçbir hadis 

bulunmadığı iddiasıdır. Buhârî’nin, mânâ ile rivâyet ve taktî‘ gibi Müslim’in caiz 

görmediği bazı konuları caiz görmesi de gösterilen diğer gerekçeler arasındadır. Bütün bu 

karşıt görüşler pek çok muhaddis tarafından bertaraf edilmeye çalışılsa da İbnü’s-Salâh, 

İbn Hacer gibi pek çok muhaddisin sadece Buhârî’nin bab başlıklarında yer alan 

hadislerden hareketle bu iddianın savuşturulmaya çalışılmasını yeterli görmemiş ve 

iddialara tafsilatlı ve daha doyurucu cevaplar vermiştir. Bu bildiri Buhârî ve Müslim’in 

eserlerinin üstünlükleri ile ilgili görüşleri gerekçeleri ile birlikte ele almaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Buhârî, Müslim, Sahîh, mukayese, hadis. 
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Giriş 

Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmâîl b. İbrâhîm el-Cu‘fî el-Buhârî’nin (ö. 256/870) 

Câmiʿu’l-müsnedü’s-sahîhu’l-muhtasar min umûri Resûlillâh sallallahü ‘aleyhi ve sellem 

ve sünenihî ve eyyâmih
1
 ve Ebü’l-Hüseyn Müslim b. el-Haccâc b. Müslim el-Kuşeyrî’nin 

(ö. 261/875) el-Müsnedü’s-sahîh
2
 adlı eserleri hadis ilminin altın çağı olarak kabul edilen 

hicri III. yüzyılda, sadece sahih hadisleri toplama gayesi ile kaleme alınmış ve sonraki 

asırlarda üzerine şerh ve ihtisar başta olmak üzere çok sayıda çalışma yapılmıştır. Bu iki 

kitap âlimler tarafından takdire şayan görülmüş ve “sahih hadisleri ihtiva eden iki kitap” 

anlamında Sahîhayn diye anılmıştır.
3
 Her ikisi birden ulema tarafından Kur’ân-ı 

Kerîm’den sonra en sahih kitaplar olarak kabul edilmiştir.
4
 Ancak bu iki eser bazı âlimler 

tarafından kendi aralarında bazı özellikleri tarafından mukayeseye tabi tutulmuşlardır. Her 

iki kitabın üstün vasıfları dikkate alınarak yapılan mukayeselerde bazı âlimler Müslim’in 

eserini öncelerken büyük bir çoğunluk ise Buhârî’nin Sahîh’ini tercih etmişlerdir.  

Müslim’in Sahih’ini önceleyenler 

Hâkim Ebû Abdullah en-Nisâbûrî’nin hocası, Ebû Ali Hüseyin b. Ali b. Yezîd en-

Nîsâbûrî (ö. 349/960) başta olmak üzere Mağrib ulemâsından bazıları, Müslim hakkında 

“Gök kubbe altında Müslim b. el-Haccâc’ın Sahîh’inden daha sahih bir kitap görmedim.” 

değerlendirmesinde bulunarak Müslim’in Sahîh’ini, Buhârî’nin Sahîh’inden daha üstün 

gördüklerine dair kanaatlerini ortaya koymuşlardır.
5
 Öte yandan Allah’ın kitabından sonra 

en sahih kitapların Buhârî ve Müslim’in Sahîh’leri olduğunu ifade eden İbnü’s-Salâh, 

Buharî’nin Sahîh’inin, Müslim’in Sahîh’ine nispeten hem daha sahih hem de daha çok 

istifade edilebilir bir kitap olduğunu bildirmektedir. Buna karşın İbnü’s-Salâh, Ebû Ali’nin 

Müslim’in Sahîh’ini önceleyen sözünü de aktarmaktadır. Ancak İbnü’s-Salâh Müslim’in 

                                                           
1
 Kitap, müellifi, şartları, rivayeti vs. hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Kandemir, Mehmet Yaşar, “el-

Câmiu’s-sahîh”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA), VII, ss. 114-123, İstanbul 1993; a. mlf., 

“Buhârî, Muhammed b. İsmâil”, DİA, VI, ss. 368-376, İstanbul 1992. 
2
 Kitap, müellifi, şartları, rivayeti vs. hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Kandemir, Mehmet Yaşar, “el-

Câmiu’s-sahîh”, DİA, VII, ss. 123-129, İstanbul 1993; a. mlf., “Müslim b. Haccâc”, DİA, XXXII, ss. 93-94, 

İstanbul 2006. 
3
 Kandemir, Mehmet Yaşar, “Sahîhayn”, DİA, XXXV, s. 527, ss. 527-530, İstanbul 2008. 

4
 Özcan, Kemal, “Buhârî Ve Müslim’in Sahih’leri Hakkında Farklı Görüşler”, Dokuz Eylül Üniversitesi 

İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2014/21, sayı: 401, ss. 215-244, s. 216; Nazlıgül, Habil, “Buhârî Ve Müslim’in 

Sahihleri Arasında Bir Mukayese”, Büyük Türk-İslâm Bilgini Buhârî Uluslararası Sempozyumu (18-20 

Haziran 1987) Bildiriler Kitabı, edt. Ahmet Hulûsi Köker, Erciyes Üniversitesi Matbaası, ss. 165-169, s. 

169, Kayseri 1996. Ayrıca İslâm âlimlerinin Buhârî ve Müslim’in eserleri hakkındaki görüşleri için bkz. 

Hatiboğlu, Mehmed Said, “Müslüman Âlimlerin Buhârî ve Müslim’e Yönelik Eleştirileri”, İslâmî 

Araştırmalar, 1997, cilt: X, sayı: 1-2-3, ss. 1-14, s. 3-5. 
5
 Nazlıgül, “Buhârî Ve Müslim’in Sahihleri Arasında Bir Mukayese”, s. 168; Özcan, “Buhârî Ve Müslim’in 

Sahih’leri Hakkında Farklı Görüşler”, s. 216. 
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Sahîh’ini, Buhârî’nin Sahîh’inden daha üstün olduğuna dair ifadelerden kastedilenin, 

Müslim’in mukaddimesinden sonra sahih olmayan hiçbir hadis kullanmaması, buna karşın 

Buhârî’nin tercemelerinde sahih olmayan hadislere de yer vermesi olduğunu dile getirmiş 

yoksa genel mânâda söylenilecek bu sözün doğru olmadığını bildirmiştir.
6
 Ulûmu’l-

hadis’in muhakkiki olan Nurettin Itr, bu konu ile ilgili İbnü’s-Salâh’ın kanaatinin 

Buhârî’nin daha sahih bir kitap olduğu doğrultusunda olmasına rağmen yine de bu sözün 

Buhârî’deki tüm hadislerin Müslim’deki hadislerden daha sahih olduğu anlamına 

gelmediğini, söz konusu değerlendirmenin genelden hareketle yapıldığını belirtmektedir.
7
 

Öte yandan Irakî, Mağrib ulemasının bu sözünün de tam olarak doğru olmadığını zira 

Müslim’in çok nadir de olsa sahih olmayan bazı hadislere eserinde yer verdiğini dile 

getirmektedir.
8
  

Müslim’in Sahîh’ini Buhârî’nin Sahîh’ine önceleyen sadece Ebû Ali en-Nisâbûrî 

de değildir. Nitekim Ebû Muhammed Kâsım b. Kâsım et-Tücîbî’nin, Ebû Muhammed b. 

Hazm’dan rivâyetine göre İbn Hazm da Müslim’in kitabını, Buhârî’nin kitabına tercih 

edenler arasındadır. Gerekçe olarak İbn Hazm, İbnü’s-Salâh’ın da açıkladığı gibi 

Müslim’in Sahîh’inde, mukaddime bölümünden sonra sahih olmayan hiçbir hadis 

bulunmamasını, buna karşın Buhârî’nin bab başlıklarında gayr-ı sahih pek çok hadisin 

bulunmasını göstermektedir. Aynı şekilde Kâdî İyâz (ö. 544/1149) da Ebû Mervân et-

Tubnî’nin (ö. 457/1064) bazı hocalarının Müslim’in Sahîh’ini, Buhârî’nin Sahîh’inden 

üstün gördüklerini naklettiğini
9
 bildirmektedir.

10
 Ebü’l-Velid Hassan b. Muhammed (ö. 

349/960) de Müslim’in Sahîh’ini tercih edenler arasındadır. O Buhârî’nin kitabı üzerine 

müstahreç çalışması yaparken babası tarafından ikaz edilmiş, Buhârî’nin Kur’an lafzının 

mahlûk olduğu görüşünü savunduğu gerekçesiyle, Müslim’in Sahîh’i üzerinde çalışmasını 

istenmiştir.
11

 

Müslim’in Sahîh’ini önceleyenlere yanıtlar  

İbn Hacer, bazı Mağrib ulemâsından gelen bu görüşlere sadece İbnü’s-Salâh’ın 

yaptığı açıklama ile cevap vermenin yetersiz kalacağı kanaatindedir. Buna göre İbn Hacer, 

öncelikle Mağrib ulemâsından Müslim’in Sahîh’ini, Buhârî’nin Sahîh’ine tercih edenlerin, 

                                                           
6
 İbnü’s-Salâh Ebû Amr Takiyyüddin Osman b. Salâhuddîn eş-Şehrezûrî, Ulûmu’l-hadîs, thk. Nurettin Itr, 

Dârü’l-fikr, Dımaşk 1998, s. 18-19. 
7
 İbnü’s-Salâh, Ulûmu’l-hadîs, s. 19, dipnot. 2. 

8
 Irâkî, Zeynüddin Abdurrahim b. Hüseyin, et-Takyîd ve’l-îzâh, I-II, thk. Üsâme b. Abdullah Hâyyâd, Dârül-

beşâiri’l-islâmiyye, Beyrut 2011, I, 237. 
9
 Kurtubî, Ebû Abbâs Ahmed b. Ömer, el-Müfhim şerhu Sahîhi Müslim, I-VII, Dârü’l-kütübi’l-lübnânî, 

Beyrut 1995, I, 24. 
10

 İbn Hacer, Ebü’l-Fazl Şihâbuddîn Ahmed b. Ali b. Muhammed el-Askalânî, en-Nüket alâ kitâbi’bni’s-

Salâh, thk: Rebî‘ b. Hâdî, I-II, Dârü’r-Râye, Riyad 1988, I, 82. 
11

 Özcan, “Buhârî Ve Müslim’in Sahih’leri Hakkında Farklı Görüşler”, s. 217. 
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söz konusu kanaatlerinin genel olarak eserlerin sıhhat kıyaslamasına dayanmadığını ifade 

etmektedir. İbn Hacer’e göre Müslim’i tercih etmenin iki nedeni olabilir. Bunlardan ilki 

İbn Hazm’dan gelen nakilde de açıkça görüldüğü üzere Buhârî’nin bab başlıklarında sahih 

olmayan muallak hadislere yer vermesidir. Müslim’in Sahîh’ini üstün görenlerin bir diğer  

gerekçesi ise Buhârî’nin, mânâ ile rivâyet ve taktî‘ gibi Müslim’in caiz görmediği bazı 

konuları caiz görmesidir. Birinci gerekçe zaten Buhârî’nin sadece bab başlıkları için 

geçerli bir tenkit olduğundan özellikle ikinci  gerekçe üzerinde yoğunlaşmak 

gerekmektedir. Buhârî’nin mana ile rivâyet ve taktî‘ye cevaz vermesinin iki önemli 

sebebinden bahsetmek mümkündür. Bunlardan ilki Buhârî ve Müslim’in kitaplarının tasnif 

metodu ile ilgili farklılık arzetmesidir. Zira Buhârî kitabını, uzun rıhleler neticesinde tasnif 

etmiştir. Buhârî’nin, bu uzun rıhle sürecinde tasnif ettiği eseri hakkında “Nice hadis var ki 

Şam’da işittim daha sonra Mısır’da yazdım. Nice hadis de var ki Basra’da işittim. 

Horasan’da yazdım.” değerlendirmesinde bulunduğu rivâyet edilmiştir. Buhârî’den 

nakledilen bu sözden de anlaşıldığı gibi o, pek çok hadisi hıfzından yazmış, harfi harfine 

duyduğu lafızlarla kaydetmeyip mânâ ile rivâyet etmiştir. Buna karşın Müslim, kitabını 

hayatta olan pek çok hocasından işittiği asıllardan istifade ederek tasnif etmiştir. Bu 

nedenle lafızların tam olarak uyuşmasına ayrı bir özen göstermiştir.
12

 

İbn Hacer’e göre Buhârî’nin taktî‘i caiz görmesinin nedeni ise onun hadislerden 

hüküm çıkarmasıdır. Buhârî fakih bir muhaddistir. Bu nedenle bir hadis birden fazla 

hüküm ihtiva ediyorsa, Buhârî, hadisi konularına göre bölerek, ilgili yerlerde ilgili 

kısımları kaydetmeyi tercih etmiştir. Aksi takdirde Buhârî, hadisin ihtiva ettiği konulardan 

her birinde baştan sona lafzı lafzına hadisin tamamını tekrar rivayet etmesi durumunda 

kitabın hacminin ciddi şekilde artması kaçınılmazdır. Bu nedenle Buhârî, hadisleri 

gerektiği zaman kesmekte ve hadisin sadece konu başlığı ile ilgili kısmını kitabına 

kaydetmektedir. Müslim ise Buhârî gibi hadislerden hüküm çıkarma gayreti içinde 

olmadığı için konuyla ilgili tüm hadisleri tam metniyle, tek bir bab altında nakletmektedir. 

Şayet bir hadis birden fazla hüküm ihtiva ediyorsa Müslim, hadisin en belirgin konusu 

altında hadisin tamamını zikretmektedir.
13

 

İbn Hacer, Müslim’in Sahîh’inin tercih edenlerin gerekçeleri hakkında ayrıntılı 

cevaplar verdikten sonra Ebû Ali en-Nîsâbûrî’den gelen söz hakkında dilsel bir takım 

yorumlar yapmaktadır. İbn Hacer, Ebû Ali’nin ifadesinden net bir yargı ortaya 

konulamayacağını, açıklamanın sarîh bir ifade içermediğini bildirmektedir. İbn Hacer’e 

                                                           
12

 İbn Hacer, en-Nüket alâ kitâbi’bni’s-Salâh, I, 83; Sezgin, Fuat, Buhârî’nin Kaynakları, Kitabiyat, Ankara 

2000, s. 211-212.  
13

 İbn Hacer, en-Nüket alâ kitâbi’bni’s-Salâh, I, 281-283; Yanar, Nagihan, İbnü’s-Salâh’ın Sahih Hadis İle 

İlgili Görüşlerine Yöneltilen Tenkitler (Irâkî ve İbn Hacer Özelinde), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, İstanbul 2013, s. 89-90. 
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göre, Müslim’in kitabından daha sahih bir kitap olmadığı yönündeki nakil Müslim’in 

Sahîh’inin, Buhârî’nin Sahîh’inden daha üstün olmasını gerektirmez. Zira “Bu beldede bu 

ilmi en iyi bilen filancadır.” sözü ile “Bu beldede bu ilmi filancadan daha iyi bilen 

yoktur.” cümleleri arasında fark vardır. Şöyle ki ilk cümle en iyi bilene işaret ederken 

ikinci cümle o ilmi filanca kişiden daha iyi bilen bir kimse olmadığını ifade eder ancak 

filanca ile eşit seviyede bilen birilerinin olma ihtimalini içinde barındırır. Bu nedenle Ebû 

Ali’nin sözünden tam olarak ne kasdedildiği, Müslim’in Sahîh’ini Buhâri’ye tercih mi 

ettiği yoksa ona eşit mi gördüğü net bir şekilde ifade edilmemiştir.
14

  

Yapmış olduğu açıklamalara ek olarak İbn Hacer, Ebû Saîd el-Alâî’den (ö. 

761/1359) rivayetle, Ebû Ali en-Nîsâbûrî’nin söz konusu sözü söylemesinin bir nedeni 

olarak Buhârî’nin Sahîh’ini görmemiş olma ihtimaline de değinmektedir. Öte yandan İbn 

Hacer’e göre, Ebû Ali’nin Müslim b. el-Haccâc ile aynı memleketli oluşu onun böyle bir 

kanaat taşımasının başka bir nedeni olarak gösterilebilir. Ancak yine aynı memleketli olup 

Buhârî’nin Sahîh’ini üstün görenlerin de varlığı bu nedeni zayıflatmaktadır. Zira İbn 

Hacer, Halilî’nin Kitâbu’l-irşâd’ında Ebû Ali’nin (ö. 349/960) muasırı ve aynı zamanda 

Hâkim Ebû Abdullah’ın da hocası olan Ebû Ahmed en-Nîsâbûrî’den (ö. 378/988) “Allah, 

Muhammed b. İsmail’e rahmet etsin. O pek çok kitap telif etti ve insanlara açıkladı. 

Müslim b. Haccâc gibi ondan sonra eser telif edenler mutlaka onun eserinden istifade etti. 

Müslim b. el-Haccâc da pek çok şeyi ona nispet etmeksizin onun kitabından aldı.” 

şeklinde bir değerlendirme bulunduğunu aktarmaktadır. Ebü’l-Hasan ed-Darekutnî’den (ö. 

385/955) gelen nakil de Ebû Ahmed’in sözlerini teyid eder niteliktedir. Darekutnî 

Sahihayn ile ilgili bölümde İmam Müslim ile ilgili olarak “Müslim ne yaptı ki? Buhârî’nin 

kitabını aldı ve onun kitabı üzerinde bir nevi müstahrec çalışması yaptı. Bir takım 

ziyadelerde bulundu.” ifadelerine yer vermektedir. Yine Ebû Ali en-Nisâbûrî’nin 

hocalarından olan Ebû Abdurrahman en-Nesâî de “Muhammed b. İsmail’in kitabından 

daha sağlam bir kitap yoktur.” sözleriyle Buhârî’nin Sahîh’i hakkındaki kanaatini 

bildirmektedir.
15

  

İbn Hacer’e göre Buhârî’nin Müslim’den üstün vasıfları 

Hadis imamlarından Buhârî’nin Sahîh’inin daha üstün oluşuyla ilgili daha pek çok 

söz rivâyet edilmiştir. İbn Hacer sadece hadis ehlinin Buhârî’nin hadis ilmi konusunda 

Müslim’den çok daha yetkin olduğu konusundaki ittifâkın, Buhârî’nin eserinin 

üstünlüğünü göstermek için yeterli olduğu kanaatindedir. Buna rağmen İbn Hacer kendi 

görüşünü, Buhârî’nin, Müslim’den üstün vasıflarını ayrıntılı şekilde ortaya koyarak 

                                                           
14

 İbn Hacer, en-Nüket alâ kitâbi’bni’s-Salâh, I, 284. 
15

 İbn Hacer, en-Nüket alâ kitâbi’bni’s-Salâh, I, 285-286; Nazlıgül, “Buhârî Ve Müslim’in Sahihleri 

Arasında Bir Mukayese”, s. 168. 
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ispatlama yoluna gitmektedir. Buna göre İbn Hacer Buhârî’nin üstünlüğünü iki temel 

özellik açısından ele almaktadır. Bunlardan ilki muttasıl sahih isnadlar, bir diğeri ise âdil 

râvîlerdir. İbn Hacer’e göre Buhârî’nin senedleri ittisal açısından Müslim’in senedlerinden 

çok daha kuvvetli, râvîleri ise Müslim’in râvîlerinden çok daha âdildir.
16

  

İbn Hacer ittisal ve râvîlerin durumu hakkında ortaya attığı bu durumu beş önemli 

madde ile delillendirmektedir. Meseleye öncelikle râvîler açısından bakılacak olursa 

Buhârî’nin rivâyetini almakta infirad ettiği râvî sayısı dört yüz otuz beştir. Bu râvîlerden 

yaklaşık seksen tanesi zayıf olmakla tenkid edilmiştir. Buna karşın Müslim’in ise, 

Buhârî’de olmadığı halde hadislerine yer verdiği râvîlerin sayısı altı yüz yirmi olup bu 

râvîlerden yüz altmış tanesi tenkide uğramıştır. Görüldüğü gibi Müslim’in tenkide uğrayan 

râvî sayısı, Buhârî’ye göre çok daha fazladır. Bu durumda hakkında tenkid bulunmayan 

râvîlerin rivâyetlerine yer vermenin, hakkında bir takım tenkidler bulunan râvîlerin 

rivâyetlerine yer vermekten çok daha takdir-i şayan bir durum olduğunda hiç şüphe 

yoktur. Bir diğer husus ise Buhârî’nin hakkında bir takım eleştiriler bulunan râvîlerden tek 

olarak rivâyet ettiği hadislerin sayısı oldukça az iken Müslim’in tenkide uğrayan 

ravilerden teferrüd ederek naklettiği hadislerin çok daha fazla olmasıdır. Üçüncü madde 

ise tenkid edilen râvîlerin senedde bulunduğu mevkidir. Buhârî’nin teferrüd ettiği râvîler, 

her ne kadar bazı âlimler tarafından eleştirilse de çoğu, Buhârî’nin bizatihi görüşüp adâlet 

ve zabt açısından nasıl birer râvî olduklarını anladığı, hadislerini öğrenip hangilerinin 

sahih hangilerinin gayr-ı sahih olduğunu tefrik edebildiği hocalarıdır. Ancak Müslim’in 

teferrüd ettiği râvîlerden tenkide uğrayanların pek çoğu ise mütekaddimundan bazı 

râvîlerdir. Bu durumda bir râvînin kendi hocalarının hadislerini, kendisinden çok daha 

önce yaşayan bir kişinin hadislerinden çok daha iyi bileceğinde herhangi bir şüphe yoktur. 

Râvîlerin adaletiyle ilgili Buhârî’yi üstün kılan son özellik ise Buhârî’nin, 

mütekaddimundan tenkide uğrayan râvîlerinin rivâyetlerini mütâbeat veya istişhâd olması 

açısından kaydetmesidir. Ancak Müslim’de durum yine Buhârî’nin uygulamasının tam 

tersidir. Müslim tenkide uğrayan râvîlerden gelen rivâyetlerle ihticâc da etmiştir. O halde 

Buhârî’nin mütâbeatıyla Müslim’in ihticâc ettiğini, Müslim’in mütâbeatını ise Buhârî’nin 

eserine bile almadığını söylemek mümkündür.
17

  

İbn Hacer’e göre Buhârî’nin Sahîh’ini Müslim’in Sahîh’ine üstün kılan beşinci 

madde ise ittisal ile ilgilidir. Nitekim Müslim, eserin mukaddimesinde likâ 

gerçekleşmemiş dahi olsa iki râvînin muasır olması durumunda, mu‘an‘an olarak 

yaptıkları rivâyetin ittisal hükmünde olduğu konusunda bir icmanın bulunduğunu 

nakletmiştir. Ancak Buhârî, bir kez bile olsa lika gerçekleşmedikçe muan‘an hadisin 

                                                           
16

 İbn Hacer, en-Nüket alâ kitâbi’bni’s-Salâh, I, 286. 
17

 İbn Hacer, en-Nüket alâ kitâbi’bni’s-Salâh, I, 286-288. 
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muttasıl hükmünde olmadığı kanaatindedir. Müslim’in dediği gibi böyle bir durumda 

ittisalin varlığı kabul edilse dahi Buhârî’nin şartının ittisali sağladığı çok daha sarihtir.
18

 

Sonuç 

Buhârî ve Müslim’in Sahîh’leri  telif metodları, sadece sahih hadisleri seçmeleri, 

sahih hadis şartları gibi pek çok özellikleri itibariyle İslâm ümmeti içinde öne çıkmış ve 

muteber kabul edilmiştir. İslâm toplumunda neredeyse başka hiçbir kitaba gösterilmeyen 

ilgi bu kitaplara gösterilmiştir. Bu iki kitap genel itibariyle sahih kabul edilse de kendi 

aralarında birbirleriyle mukayese de edilmiş bazı âlimler Müslim’i bazı âlimler ise 

Buhârî’yi öncelemiştir. Her ne kadar Müslim’in Sahîh’inin tertibinin daha güzel oluşu ve 

aranılan hadisi daha kolay bulma açılarından daha üstün görenler olsa da sahihlik 

açısından Buhârî’nin daha üstün kabul edildiği görülmektedir. Sadece İbn Hacer’in sırf 

Buhârî’nin daha üstün oluşunu ispat etmek için detaylı bilgi ile cevap verme gayreti 

oldukça dikkat çekicidir. İbnü’s-Salâh, İbn Hacer gibi âlimlerin bu iki kitabın tamamının 

sahih olduğu konusunda ümmetin ittifakı olduğu hakkındaki kanaatleri ise ayrıca 

değerlendirilmesi gereken bir husustur. Buhârî ve Müslim’in eserlerini kaleme aldıkları 

asırda bu denli yakalayamadıkları bu itibar sonraki asırlarda çok daha yerleşik şekilde 

görülmektedir. Özellikle hicri VII-X. asırlarda ehl-i hadis anlayışının kemikleşmesi ve 

hadis temelli Eş‘arî anlayışının yerleşmesi bunda etkili gibi gözükmektedir. Bu iki kitabın 

birbirleriyle mukayesesinde her ne kadar farklı sonuçlar çıksa da her ikisinde mevcut hadis 

külliyatı arasında en sahih kitaplar olduğunu söylemek mümkündür. Bu nedenle günümüz 

araştırmacıları olarak kitapları bir bütün olarak birbirleriyle mukayeseden ve birini 

diğerine tercih etmekten ziyade her ikisinden de mümkün olduğu ölçüde istifade etme 

yoluna gitmek daha anlamlı gözükmektedir.  
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 İbn Hacer, en-Nüket alâ kitâbi’bni’s-Salâh, I, 288-289; Emiroğlu, Nagihan, Sahih Hadis Tartışmaları 
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Abstract 

In the process of accession to the European Union, our country has to adopt the Freedom and 

Expression Legislation of the European Union in its own legal arrangements by adopting 

almost one to one during the long negotiation process. However, harmonization of EU 

Freedom of Expression legislation with our own legislation is not sufficient. The question that 

needs to be emphasized here is how to implement the legislation on freedom of expression in 

our country as a result of this harmonization. The negotiation process with the EU will evolve 

unlike the negotiation process of the member states and will be progressed by the 

Commission evaluating the extent to which the legal regulations are implemented in our 

country. The European Union, in cooperation with civil society organizations to promote and 

support press freedom in Turkey. The EU underscores the importance of a legal environment 

that enables journalistic activities to be carried out without interruption and highlights the 

importance of the role that the media should play as a key player in strengthening 

transparency, accountability and the rule of law. As the European Commission stated in its 

annual report published recently, the EU supports the efforts currently being made to reverse 

the decline in the media field in Turkey and is closely following developments in this regard. 

Following the expansion of the area of democratic rights’ debate in Turkey, at the same time, 

journalists, academics, and will allow more pluralism in the provision for civil society 

representatives. EU Delegation to Turkey, told reporters through “press Homes” promotes 

press freedom by providing practical support. İn this study, based on the Europeanization of 

the basic requirements they need to establish a link between levels of dissatisfaction of its 

citizen’s freedom of the press in Turkey it has been requested. 

KEY WORDS: Europe dream, Europeanization, Europe for Press 

 

1. INTRODUCTION 

When the Reporters without borders’ press freedom index is paid attention, among top 10 

countries at the list, 6 countries are seen from Europe and 5 was from EU. This shows us EU 

have also the press freedom protective rules in its legislative bodies and politics. But the trend 

is not going well even for Europe (Czepek and Hellwig, 2009). For example, Slovakia fell 10 

places back in the press freedom ranking of Journalists Without Borders. Journalists Without 

Borders indicate that senior politicians in Eastern European countries are increasingly 

attacking journalists. Again, Bulgaria fell by 76 places compared to 2006 and before joining 

the European Union and fell to 111th place in the press freedom list (Dunham, 2014) 

The European Charter on Freedom of the Press is a non-binding guideline on press freedom, 

today. Since then, the European Center for Media and Media Freedom (ECPMF), which is 

composed of 25 media organizations, has been working to adopt this document as the official 
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criterion in the EU accession negotiations (Bilic et. al, 2018). On 25 May 2009, 48 editors 

from all over Europe signed the 10-item European Charter on Freedom of the Press in 

Hamburg and forwarded it to the European Commission (Pressfreedom.eu, 2019). It 

formulates the main values that public authorities - including EU institutions - should respect 

when dealing with journalists (Carrera et. al, 2008). Coming from this 10 items, Turkish press 

authority employers’ view could also have questioned, in terms of Europeanization’s possible 

outcomes for Turkey’s future. 

 

 

Figure 1. The 10-items in brief words from the articles European Charter on Freedom of the 

Press signed in Hamburg (Pressfreedom.eu, 2019) 

 

2. MATERIAL AND METHOD 

In a field study based questionnaire is performed for this research. Under the scope of this 

research 290 e-mails including 10 basic questions (in brief words from the articles European 

Charter on Freedom of the Press signed in Hamburg) to evaluate Turkey’s freedom of press 

were sent to journalists, whose e-mail addresses were obtained via web sites, declared in 

online pages of journals and newspapers. 116 returns were obtained.
1
 As 10 questions were 

asked, 10 times bigger participants in our sample is seen sufficient to perform further analyses 

2.1. Collection of samples 

The scale for this study was adapted from Dr. İbrahim Özejder (Near East University staff 

member academician), which was designed and developed for citizens’ views in Turkish 

Republic of Northern Cyprus about the level on freedom of press in different dimensions with 

background and harmonized factors. 116 returns were obtained from the set of press 

                                                           
1
 The Names of Media Groups (in Turkish Original Names) was decided not to be publised in this paper, because 

of permission issue. Again, in case of request it can be shared with special permissions. 
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employee and employers. 10 Dimensions discussed for Turkey in this study, again. Our 

sample was composed of journalists, differently and they were Turkish Republic citizens. 

Their estimated view about the issue tried to be measured to show the satisfaction or 

complaint volume. Responses, returned as responses for statement was entered into IBM 

SPSSv.21 software as below: 

 View as 0%-20% is coded as 1 (very weak level) 

 View as 20%-40% is coded as 2 (weak level) 

 View as 40%-60% is coded as 3 (middle level) 

 View as 60%-80% is coded as 4 (good level) 

 View as 80%-100 is coded as 5 (very good level) 

2.2. Analyses performed 

Basically, the Cronbach’s Alpha Reliability test based analysis, factor analysis and descriptive 

position analysis were all performed for this study, when the responses were collected from 

the participants. 

2.3. Statements which were adapted 

The statements which were adapted for this study can be seen in the following items: 

1-  What is your view on the situation, at which percentage the items which 

preserve the press freedom are contained by the legal regulations in Turkey, 

without the help of good will of judges? (%……) 

2. What is the percentage of journalists who can report their news only 

according to the professional values, without any restrictions on them or 

powerful actors’ interventions, and also having no fear of something that will 

happen to them, because of touching the issues of untouchable subjects, taboos, 

and red lines? (%……) 

3. In the cases in which there is no right for journalists on not making public the 

news source, in other words in the circumstances where the journalists could be 

guilty not explaining the informant, according to the Turkish laws, how is the 

percentage of information, documents and processes to be explained in our 

media which lacks this important confidence (%……) 

4. Which percentage of our judicial decisions about media are taken being 

convenient to the soul of freedom of press? (%……) 

5. How (at which level) is the comfort level of journalists on accessing the news 

and knowledge? How (at which level) are they supported by the public officers 

on this issue? How (at which level) is the right to information act helpful? 

(%……) 

6. Albeit the Press Labor Law, how is the job security level of journalists? How 

(at which level) do the owners of media sector have respect for the editorial 

freedom of journalists? 

7. One of the most important criteria of press freedom is “not suing the 

journalists because of their explaining thoughts and news” and “having no 
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journalist in prison”. In this respect, what is the positiveness percentage of 

Turkey? (%……) 

8. “Someone doesn't want something to be made public. These are exactly the 

ones which we say news” (John KEANE, Professor of Political Science); “Being 

a journalist is the act on writing the news which is not to be written, the rest is 

public relations (George ORWELL). In our media, how much of the news is 

fixed to the definition of Keane and Orwell, and is not public relations (%……) 

9. Beyond the approach, which is outlined as “make the press is free and mine”, 

being common in politics and the society of politicians, and also beyond the 

approach that “ the appearance of myself on screen with the broadcasting of 

explanations show the existence of the freedom of press” along with the 

defenders who advocate and apply the freedom of press for everyone, being 

principled, as a right even for the ones being opponent for the freedom of press, 

how (at which level) is the percentage of the administrators of trade unions and 

NGOs, who perceive the freedom of press as a social right, put the plurivocality 

forward instead of his or her own voice and battle for these (%……) 

10. If the democracy is measured by the right given to the minority instead of 

majority, and the press is an indispensable item of pluralist democracy, how (at 

which level) is the percentage of position finding of the thoughts and actions of 

the people who have different life styles, minority groups, politicians or social 

items, in our mostly being read and watched media? (%……) 

3. RESULTS 

3.1. Reliability test results 

First of all, Cronbach’s Alpha reliability test was performed. The related test result was 0,785 

as it is seen in the below figure. Indeed, it was above the accepted values as 0,7 in the 

literature. All of the statements are accepted as reliable, in this respect. 

 

Figure 2. Reliability Test Results 

 

3.2. Factor Analysis Results  

When we pay attention at the below tables, 3 different factors can be obtained. KMO and 

Bartlett’s test result is above 0,6 being 0,803. 
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Figure 3. Factor Analysis Results 

 

3.3 Descriptive Analysis Results 

Three possible factors can be clarified in future studies by increasing the questions. Indeed, 

when one by one, every statements’ responses were closely paid attention, 1
st
 ,5th and 9th 

statements gained the biggest complaints about legal regulations, comfort and supportive 

mechanisms. 7th,8th and 9th gained the middle level evaluations’ highest share for overall. 

Minority rights, in prison journalists, plurivocality theme statements reached nearly neutral 

reactions, after all. 

 

CONCLUSION 

Some countries have the world's worst record of press freedom, censorship and repression due 

to policies cited as one of the nation, indeed, even for criticizing the government that jailed 

dozens of journalists, hundreds of the unemployed, which are dealing with thousands of 

lawsuits over social media critics of the government in those countries can remain even faced 

with criminal proceedings (Asal and Hoffman, 2016). Censorship of the press in some 

countries have always though, especially in the last few years, and in our time press the 

pressures applied to employees increasing day by day (Ahrend, 2002). As always staying in 

undeveloped countries and sometimes as it is in reverse, press down with the current 

management approach during this period also faced with various hazards and publications, 

journalists and media workers also are exposed to similar dangers (Van Belle, 1997). Today 

Union membership, adapting EU policies and criteria can reverse the situation in this respect 

(Jakubowicz, 1995). 

Moreover, freedom of the press, which is one of the basic conditions for the establishment of 

democratic politics, comes to mind in article 10 of the European Convention on Human 

Rights and the Anti-Terror Law. World Press Freedom Day is celebrated every May 3th 

(Reeves, 1998). Today, it is not possible to talk about press freedom in 63 countries around 

the world. Along with Turkey, some other countries as Nicaragua, Tanzania, and Kuwait can 

be seen 'partly free' country, being also included in the category. Finland, Belgium and 
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Iceland rank first in the field of press freedom, while Germany ranks 17th. European Union 

candidate Turkey, ranks at the bottom in the freedom of the press among Western European 

countries. To reverse this, politicians and press labor have to collaborate, the formula is 

through awareness and ownership. 
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Abstract 

Syrian refugee migration, it is important for Turkey as a new field of experience related to 

international migration. As is known, fulfilling the criteria of Germany from Turkey in 2019 

has set a goal to send 6 thousand Syrians. Human rights organizations say that the consensus 

they call "great embarrassment" is "the defeat of European morality". It is stated that serious 

patients can also be accepted but this should not exceed 3 percent of those accepted to 

Germany under the agreement. EU-Turkey reconciliation of refugees, the prevention of illegal 

immigration from the Aegean Sea in the last two years a major role play, it problems 

experienced in the implementation of the agreement will continue to lead to Ankara's 

criticism. In this study, the cause of Turkey to settle the Syrian refugees not these types of 

migration in other popular destination countries in Europe, primarily the causes of preferred 

basis Turkey Syrians to question their choice of Turkey and the EU, most immigration 

countries' perceptions about Germany in response to the position in the axis by calling for 

Turkey's EU immigration and aims to make inferences about the sustainability of this 

position. In this context, studies, data obtained from studies conducted in the area of Hatay 

province, which has become a popular destination for asylum seekers in Turkey will be 

analyzed to find conclusion on portraying the perception of seekers for Germany and its effect 

on EU immigration policies. 

KEY WORDS: Syrians, Immigration for Germany, European Union Dream 

 

1. INTRODUCTION 

Eight years after the outbreak of the conflict, the situation in Syria is still critical, with 

millions of Syrians displaced and in need of protection and humanitarian assistance (Frawert, 

2019). The potential for violence remains high, and there is little progress in sight towards a 

sustainable resolution of the conflict. Lebanon, Jordan and Turkey, as well as other host 

countries in the region such as Egypt and Iraq, have shown extraordinary solidarity towards 

the refugees, and they continue to need assistance to meet the growing needs of both the 

refugees and their own communities (Fandrich, 2013). Germany's asylum practice is generally 

to be based on article 16a of its Basic Law, as well as international regulations like the 

Convention Relating to the Status of Refugees (Ostrand, 2015). Germany has been the most 

sought-after final destination in the EU migrant and refugee crisis. Between January and 

December 2015, 1,091,894 arrivals of asylum seekers were registered in Germany's "EASY" 

system for the first distribution of asylum seekers among Germany's federal states; however, 

asylum applications in 2015 were only 476,649, because many asylum seekers had not 
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formally applied for asylum yet or did not stop in Germany and moved on to other EU states 

(Haug et.al, 2019). 

 

Figure 1. The illustration of services given by EU for refugees (Eeas.europa.eu, 2019) 

 

Of the over 740,000 Syrians living in Germany, just under 1,000 of them voluntarily agreed to 

return to Syria in 2018 (Dadush, 2018). Due to this extremely low rate of return to Syria, there 

is growing concern amongst Syrian refugees that once the volunteers and criminals are 

deported from the country, the idea of deportations will be normalized (Sökefeld, 2019). 

Some Syrians believe this normalization will lead to a larger wave of deportations that will 

remove people who can't speak German or don't contribute to the economy (Mahmoud, 2017). 

A large part of the resistance to return to Syria, despite the subsiding of the war is Bashar Al-

Assad's continued rule of the nation (Bursey et.al, 2019). However, many Syrians are 

committed to fighting the Assad regime to restore peace to Syria and returning there at a later 

date, which explains the low rate of voluntary returns to Syria in 2018 

 

2. MATERIAL AND METHOD 

A questionnaire is performed for this research. In this scope, 56 Syrian asylum seeker in 

Turkey, Hatay were interviewed, who were mostly from Reyhanlı and Yayladağ cities. In the 

first interviews possible incentive factor for the migrations to Europe were clarified and 

written for the polls. Afterwards, their opinions on being agreed or not was scaled via 

collected responses. 

2.1. Collection of samples 

In the poll, stamen based 11 questions and 3 demographic questions were asked. In order to 

identify the factors behind their choosing Germany and Europe, the possible existence of 

differentiated factors was tried to be clarified 

2.2. Analyses performed 
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The Cronbach’s Alpha Reliability test based analysis, factor analysis and descriptive position 

analysis were all performed for this study, after the responses were collected from the 

participants. 

 

3. RESULTS 

3.1. Reliability test results 

Cronbach’s Alpha reliability test was performed. The result was 0,723 as it is seen in the 

below figure. It was above the accepted values as 0,7 in the literature. All of the statements 

are accepted as reliable, in this respect. 

 

Figure 2. Reliability Test Results 

 

3.2. Factor Analysis Results  

Looking at the below tables, 4 different factors can be obtained. KMO and Bartlett’s test 

result is above 0,6 being 0,669. 

 

Figure 3. Factor Analysis Results 
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A factor can be named as “Refugee’s Trust for Germany” which was composed from the 

coded statements shown in the above table and rewritten below: 

• turning_back_in_a_near_future_is_not_the_best_decision 

• criminal_background_not_fear_me 

• Germany_is_the_best_option_because_of_many_others_in_there 

• human_Rights_Are_best_Saved_in_germany 

The second factor can be named as “Refugees’ being willingly for adapting, finding a new 

motherhood, against all odds” which is created from the coded statements shown in the above 

table and rewritten below: 

• being_permanent_refugee_more_Easy_in_germany 

• germany_had_many_immigrants_before_germans_got_used_to 

• europe_better_than_turkey_to_Settle 

The third factor can be named as “its appearance as being convenient to host in terms of 

financial and political atmosphere” which is created from the coded statements shown in the 

above table and rewritten below: 

• christiandemocrats_Are_not_big_threats_For_my_future_in_germany 

• accomodation_Financial_Aids_Are_thebest_incentives_in_germany 

• germany_is_the_richest_country_that_means_richness 

The fourth factor can be named as “a dream for family” which is created from the coded 

statement shown in the above table and rewritten below: 

• europe_convenient_for_my_family_member 

 

CONCLUSION 

Although the arrival of the Syrians today is increasingly seen by people permanently it has 

been accepted as a temporary refuge in Turkey or other European countries and in the process 

during this time, the event reflected by the Syrian media have begun to create a problem. One 

of the most important debates brought about by this persistence is the complaints of Syrians 

who have been staying here for a long time and are expected to stay here, their complaints 

about their identity, their insufficiency of their rights, and the reactions of the Turkish 

citizens. Even though certain improvements have been made on the rights and positions of 

Syrians today, they are inadequate for Syrians who have become permanent because they are 

temporary rights (Lehner, 2019). 

The traditional legal criteria in the definition of national citizenship are the place of birth and 

the generation. In the definition of citizenship in the constitutions, the criterion of generation, 

that is, the acquisition of the citizenship of one's parents, is often more common (Demirsu and 

Müftüler, 2019). Since Germany is one of these countries, it has become one of the most 

desired countries. It is seen that the Syrians who are unable to be placed in the refugee 
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definition due to the phrase creation from Europe firstly created in the Geneva Convention, 

which we have already signed are always redefined in terms of the opportunities introduced in 

2013 with the lack of existing legislation. Along with the change, refugee, precondition-based 

refugee, secondary protection and temporary protection are becoming new terms which have 

been introduced, but the concept of refugee has remained the same, against the all attempts. 
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Abstract 

The consciousness of Europeanization and being European has been identified with an ideal 

that has existed for nearly 150 years in our history. It is a matter of concern whether the 

individuals who are educated to take part in the public sector in our country have established a 

relationship with this ideal. This study was conducted to determine the perceptions of Turkish 

public administration students about Europe and neighboring countries as well as their 

thoughts on European culture. In the research, a sample selection was used to identify the 

participants and a questionnaire technique was used to obtain the opinions of the participants. 

Turkey's EU membership is supporting the welfare of the participants and the main reason to 

support free circulation will increase expectations of economic development level, there is a 

residential and educational opportunities expectations. These are followed by the prediction 

that democracy and human rights will develop. Data were analyzed with SPSS version 11. As 

a result of the research, it was concluded that students of public administration have a 

supportive thinking structure, they see the countries of the Union as a career opportunity and 

the sympathy for the relations with the European Union is weak. It was seen that the origin 

provinces factor that the students came from was partially effective in the participants' point 

of view. 

 

KEY WORDS: European Union Sympathy, Perception on EU, Students’ Future 

 

1. INTRODUCTION 

EU is seen as a hopeful choice for government’s youth and employment policies on future. 

Indeed, the EU process can be recovered easily following rational steps. Today, European 

Union membership process can be seen as identical as modernization and westernization 

process. New public management reforms were basically done in a parallel perspective with 

catching standards of EU. Moreover, EU citizenship portals’ mottos were firstly discussed 

with students, participants for study at first (Guild, 2004). If you live in any EU country, you 

have the right to vote or to run for elections in the European Parliament or in that country on 

the same terms as the citizens of that country (Parker, 2012). Indeed, people can start or 

support a European Citizen Initiative to bring the Commission on a particular issue, and if 

they want to make a complaint, they can apply to the European Parliament or the European 

Ombudsman. In other words, people of Europe can train, study and work anywhere in the EU 

(Rumford, 2003). Europeans have the right to receive healthcare and choose planned 

healthcare in any EU country. They also benefit from high EU food safety standards, in those 

respects (Kochenov, 2014) 
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Figure 1. The illustration of rights given to EU citizens 

 

One of the other facility given to citizens is about consumer rights. EU citizens can rely on 

fair treatment and receive full and clear information before they buy (Pennings, 2012). They 

are protected when shopping online, have ways of sorting things out if something goes wrong 

and benefit from product safety rules (Keyman and İçduygu, 2013). People of Europe are 

protected by a set of passenger rights, get extra protection if they buy package holidays and 

can go to any other EU Member State’s consulate or embassy to ask for help if necessary 

(Kadioglu, 2007). If they have a disability or reduced mobility, they should be able to travel 

without discrimination. Europeans have the right to benefit from quality fixed telecom lines at 

fair prices anywhere in the EU. Providers should give transparent and up-to-date information 

so that they can easily compare prices (Yeğen, 2004). Their phone company has to give them 

a clear written contract; they can change telecoms operator without changing their phone 

number, and pay fair roaming prices anywhere they want to use their phone in the EU. 

Europeans can rely on clear and predictable legal procedures in choosing the country in which 

to arrange a divorce or separation, and have their judgment more easily recognized and 

enforced in another EU country (Tiryakioğlu, 2006). EU citizens can rely on specific 

safeguards if they are a victim of a crime, and they can rely on getting a fair trial anywhere in 

the EU. In addition to these, they have the right to contact the EU bodies in their own 

language and receive information and assistance (Freeman and Ögelman, 1998). 

2. MATERIAL AND METHOD 

A questionnaire is performed for this research. The main aim was to learn the perception and 

willingness of Turkish public administration students for EU membership process, as they 

took many lessons about the issue. 

2.1. Collection of samples 

158 students participated for the study from Political Science and Public Administration 

department in HMKU, of which had the rank as being 32th among the other political science 

and public administration programs within 65 programs’ order, in Turkey. 4 different courses 

are given within HMKU’s political science and collaborated programs such as European 

Union Law, European Union Policies, European Union Employment and Social Policies, 

European Immigration Policies. Hence the sample of the study reflects a moderate acceptable 
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group for further analyses. First of all, students are requested to choose their number one 

outcome, they wanted from EU in the future and the pie chart can be composed as you can see 

in figure 2. 

2.2. Analyses performed 

The Cronbach’s Alpha Reliability test based analysis, factor analysis and descriptive position 

analysis were all performed for this study, after the responses were collected from the 

participants. 

3. RESULTS 

Students were demanded to choose their most favorite item from the possible EU membership 

result. The following charter was obtained.  

 

Figure 2. Mostly wanted outcome from EU as to public administration student 

 

Whilst those are approximately commonly agreed good scenarios, are also already well 

known and agreed by PADM students, there also exist some bad scenarios, widely discussed 

in Turkish international relations and diplomacy agenda and literature about EU’s near future 

and approach for Turkey. Those possibilities are also asked for student. They are wanted to 

choose their most favorite or possible bad scenario, for future of EU In a new sample, 213 

students’ choice was noted and a chart was prepared 
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Figure 3. Mostly guessed bad outcomes from EU to Turkey in the future as to public 

administration student 

 

3.1. Reliability test results 

5 point Likert scale was used (absolutely not agree, not agree, being neutral, agree, totally 

agree) For 20 questions, then oriented to the student of the new sample, which was enlarged 

213 students are asked, by the course of study, which took 7 months. As the estimated future 

for EU-Turkey is almost cloudy, so the positive scenario and bad scenario questions were 

oriented together. As is recalled, positive scenario statements are about possible membership 

outcomes. Bad scenario statements are about the other futures, instead of membership or its 

harmful outcomes out of individual benefits, related with EU citizenship. Those questions 

were not contrasted with each other, in this respect. Some statements were omitted from the 

scale in order to gain an acceptable reliability value as 0,7 or up. “European elections and 

local elections will increase our political activity after EU membership on voting”, 

“Azerbaijan will have more possibility in the future to be integrated in EU”, and “We may be 

enemies in the future with EU” were the omitted statements in this analysis.  

3.2. Factor Analysis Results  

As is seen in the below tables, 6 different factors can be obtained. KMO test result is above 

0,6 being 0,703. 
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Figure 4. Factor Analysis Results 

 

A possible pattern matrix can be created as it is in the below table, as well. Maximum likeli-

hood extraction method applied. 

 

Figure 5. Pattern matrix for possible factors 
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Other countries’ exit, discrimination, harmful future for our culture and a positive scenario on 

better crime investigation went to under the roof of same blurred factor after likelihood 

extraction. This show us the common anxiety of participants on available EU institutions’ 

driving wedge for new comers 

 

CONCLUSION 

There could be obtained 6 different factors which affect PADM students approach on EU, on 

known common ground, due to media or literature works. Students have great doubts of EU’s 

giving facilities about travelling in EU. On the other hand, the view as EU would be harmful 

for Turkish culture, is not commonly shared by the participants in the study at all. Travelling 

issue based suggestion for integration along with the interaction issue with other members are 

already seen clear factors among 6, and then supportive policies for integration can be 

benefited from this guide at first. And more studies can be performed to enlighten other 4 

factors. 

Looking at the 50 years behind, the world has changed. It's been almost 25 years since the end 

of the Cold War. The world is moving from the political cold war to the economic cold war. 

The axis of the world is shifting from the Atlantic to the Pacific. Since the 2008 economic 

crisis, it is moving from the new world order to the new world order. Globalization and the 

actors within it are changing and the balances in the Middle East and Central Asia are being 

re-established. Instead of deepening, the EU is choosing to expand and assume a cumbersome 

structure with 28 members. While yesterday's Soviet satellite countries became full members 

of the EU, unfortunately Turkey is still not a full member. We're busy negotiating 35 chapters. 

As we approach the 60th Anniversary of the EU, Turkey see the following preventions in 

many areas, which makes young people also desperate about the process: There is a major 

economic crisis in the EU and the political pains of enlargement are extremely high. There are 

serious political crises in the European Constitution and European Defense Doctrine. In 

addition, the tension with Russia is forcing the EU in energy. The EU also needs a common 

mind and conscience. Turkey is the EU's values should continue to take the necessary steps to 

comply with the poem. History will make up your mind sooner or later. It will also interpret 

the decision made. History will decide who is right and who is wrong about the possible 

partnership in this respect. 
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Özet 

 

İstatistik, yeni araştırmalar ve yöntemlerle sürekli gelişen ayrıca hemen hemen tüm bilimsel 

alanların bilgi üretmede kullandığı disiplinler arası özellik gösteren bir bilim dalıdır. 

İstatistiksel düşünme yetisine sahip bireyler gerek fen bilimleri gerekse sosyal bilimlerde 

birçok sorunun çözümünde önemli katkılarda bulunmaktadırlar. Dünya’da ve ülkemizde 

yaşanan gelişmelerden dolayı istatistik biliminin ve istatistikçinin önemi giderek artmakta ve 

üniversitelerin birçok bölümünde istatistik ders olarak okutulmaktadır. İstatistik dersi alan 

öğrencilerin istatistiğe yönelik tutumlarının, istatistik dersine yönelik başarılarını etkileme 

gücüne sahip olduğu ve istatistik dersinin üniversite öğrencilerinin birçoğunun akademik 

anlamda geleceklerini etkileme gücüne sahip olduğu öngörülmektedir. Bu bağlamda 

çalışmada üniversite öğrencilerinin istatistiğe yönelik tutumları incelenecek ve bu tutumun 

akademik başarı üzerinde bir etkisinin olup olmadığı araştırılacaktır. Çalışmanın örneklem 

grubunu, Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde 4 yıllık eğitim veren 

Ekonometri, İktisat, İşletme, Maliye ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinde 

2019-2020 Güz döneminde öğrenim görmekte öğrenciler oluşturacaktır. Çalışmada, 

öğrencilerin istatistik dersine yönelik tutumlarını ölçmek için Yaşar (2014) tarafından 

geliştirilen 33 maddelik İstatistiğe Yönelik Tutum (İYT) ölçeği kullanılacaktır. Seçilen 

örneklem için İYT ölçeğinin geçerlilik ve güvenilirliği Cronbach 𝛼 katsayısı ve faktör analizi 

ile incelenecektir. Bu sayede İYT ölçeğinin alt boyutlarını da belirlemek mümkün olacaktır. 

Ardından öğrencilerin farklı demografik özelliklerine (sınıf, okuduğu bölüm, gelir, ikamet 

yeri vb.) bağlı olarak istatistik tutumlarının değişip değişmediğini belirlemek amacıyla t-

testleri ve varyans analizleri yapılacaktır. Son olarak İYT ölçeği alt boyutlarının öğrencilerin 

akademik başarısı üzerindeki etkileri çoklu regresyon analizleri ile incelenerek istatistiğe 

yönelik tutumun akademik başarıyı ne düzeyde etkilediği tartışılacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: İstatistiğe Yönelik Tutum, Akademik Başarı, Faktör Analizi. 

 

THE EFFECT OF ATTITUDE TOWARDS STATISTIC ON ACADEMIC SUCCESS 

 

Abstract 

 

Statistics is an interdisciplinary science that is continuously developed by new researches and 

methods, and is used by almost all scientific fields in producing knowledge. Individuals who 

have the ability to think statistically make significant contributions to the solution of many 

problems both in science and social sciences. Due to the developments in the world and in our 

country, the importance of statistical science and statistician is increasing and statistics is 

being taught in many departments of universities. It is predicted that the attitudes of students 

to statistics who take statistics course have the power to influence their success in statistics 

course and that most of the university students have the power to influence their academic 

future. In this context, in this study, the attitudes of university students towards statistics will 

be examined and it will be investigated whether this attitude has an effect on academic 
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achievement. The sample group of the study will consist of students studying in the fall 

semester of the 2019-2020 academic year in the departments of Econometrics, Economics, 

Business Administration, Finance, and Political Science and International Relations, which 

provide 4-year education at the Faculty of Economics and Administrative Sciences of 

Çukurova University. In this study, the 33-item Attitude Towards Statistics (ATS) scale 

developed by Yaşar (2014) will be used to measure students’ attitudes towards statistics 

course. The Cronbach α coefficient and factor analysis will be used to examine the validity 

and reliability of the ATS scale for the selected sample. In this way, it will be possible to 

determine the sub-dimensions of the ATS scale. Then, t-tests and analysis of variance will be 

conducted to determine whether the statistical attitudes of the students have changed 

depending on different demographic characteristics (class, department, income, place of 

residence, etc.). Finally, the effects of the subscales of ATS on students’ academic 

achievement will be examined with multiple regression analyzes and the extent to which the 

ATS affects academic achievement will be discussed. 

 

Keywords: Attitudes Towards Statistics, Academic Achievement, Factor Analysis. 

 

1. Giriş 

 

İstatistik kavramı son yıllarda gündelik dile girmesiyle birlikte günlük sorulara yanıtlar 

aranırken başvurulan bir yöntem olmasıyla sık sık karşımıza çıkmaktadır (Ellez ve Gümüş, 

2005). İstatistik, yeni araştırmalar ve yöntemlerle sürekli gelişen ayrıca hemen hemen tüm 

bilimsel alanların bilgi üretmede kullandığı disiplinler arası özellik gösteren bir bilim dalı 

olarak tanımlanmaktadır.  

 

Üniversitelerde istatistik dersleri hem sosyal hem de fen bilimlerinde öğrencilere 

zorunlu ya da seçmeli olarak okutulmaktadır (Yaşar, 2014). Sosyal bilimlerde, istatistiğe giriş 

dersini alan öğrenciler çoğunlukla istatistik dersine yönelik olumsuz tutumlar sergileyerek 

dersi öğrenmelerine engel oluşturmaktadırlar (Köklü, 1994). İstatistik öğreniminde meydana 

gelen engelleri belirleme ve bunlarla başa çıkma üzerine yapılan çalışmaların arttığı ve bu 

engellerin sadece bilişsel yetersizlikten dolayı olmadığı; bu sorunun kökeninde istatistiğe 

yönelik tutumsal nedenler olduğu belirtilmiştir (Onwuegbuzie ve Wilson, 2003; Baloğlu, 

Koçak ve Zelhart, 2007). 

 

Diğer yandan istatistik dersi alan öğrencilerin istatistiğe yönelik göstermiş oldukları 

tutumlarının, istatistik dersine yönelik başarılarını etkilemede önemli role sahip olduğu ve 

istatistik dersinin üniversite öğrencilerinin birçoğunun akademik anlamda geleceklerini 

etkileme gücüne sahip olduğu öngörülmektedir (Girginer, Kaygısız ve Yalama, 2007). Bu 

bağlamda çalışmanın temel amacı, üniversite öğrencilerinin istatistiğe yönelik tutumlarını 

incelemek ve bu tutumun akademik başarı üzerinde bir etkisinin olup olmadığını 

araştırmaktır. 

 

2. Kavramsal Çerçeve 

 

Köklü (1994), 1992-1993 eğitim ve öğretim yılında, Ankara Üniversitesinde Ziraat 

Fakültesi ve Eğitim Bilimleri Fakültesinin toplam 10 bölümünde istatistiğe giriş dersini alan 

493 öğrencinin istatistiğe yönelik tutumlarını ölçebilecek güvenilir ve geçerli bir ölçek 

geliştirmeyi amaçlamıştır. Geliştirilen ölçek formu 12 olumlu ve 16 olumsuz olmak üzere 

toplamda 28 maddeden oluşmuştur. Yapılan analizler sonucunda elde edilen bulgular, tutum 

puanlarının, istatistik ders notu ile pozitif ilişki içerisinde olduğunu göstermiştir.  
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Aksu ve Bıkos (2002) lisansüstü öğrencilerinin istatistik dersine ilişkin tutumlarını 

incelemek üzere 2 çalışma ele almışlardır. İlk çalışmada, istatistik tutum ölçeği eğitim 

bilimleri lisansüstü öğrencilerine uygulanarak açıklayıcı faktör analizi yapılmış ve 3 boyut 

elde edilmiştir. İkinci çalışmada ise ölçeğin her 3 boyutunda; öğrencinin kayıtlı olduğu 

bölüm, önceki istatistik deneyimi ve cinsiyet değişkenleri ile regresyon analizi yapılmıştır. 

 

Ellez ve Gümüş (2005) yükseköğretim coğrafya bölümünde öğrenim görmekte olan 

764 öğrencinin istatistik dersine yönelik tutumlarını ölçmeyi amaçladıkları çalışmada, 

öğrencilerin istatistik dersine yönelik tutumlarının genel olarak olumlu olduğu ve eğitim 

alınan okul, cinsiyet ve sınıf düzeyleri bakımından anlamlı farklılıkların olduğu bulgularına 

ulaşmıştır. 

 

Baloğlu, Koçak ve Zelhart (2007), istatistik derslerinde öğrencilerin üzerinde 

gözlemlenen istatistik kaygısı ile öğrencilerin istatistik alanı ve derslerine yönelik olan 

tutumları arasındaki ilişkiyi kanonik korelasyon yöntemiyle incelemeyi amaçlamıştır. 

Araştırmanın örneklemini istatistiğe giriş dersini alan 95 üniversite son sınıf öğrencisi ile 55 

lisansüstü öğrencisi oluşturmuştur. Yapılan kanonik kolerasyon analizi sonucunda üniversite 

son sınıf ile lisansüstü öğrencilerinin araştırma değişkenleri ve demografik değişkenler 

boyutunda farklılıkların olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca, istatistiğe karşı olan tutumlar ile 

istatistik kaygısı arasında anlamlı düzeyde bir ilişkinin olduğu da gözlenmiştir. 

 

Girginer, Kaygısız ve Yalama (2007), İşletme, İktisat ve Maliye bölümlerinde öğrenim 

görmekte olan üniversite öğrencilerinin istatistik dersine yönelik tutumları ile bireysel 

özellikleri arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak üzere doğrusal kanonik kolerasyon analizinden 

faydalanmışlardır. Yapılan analiz sonucunda, ilgili bölümlerde okuyan üniversite 

öğrencilerinin istatistik dersindeki başarı notları, bu dersi tekrar alma sayıları ve tekrar 

nedenlerinin öğrencilerin istatistik dersine olan tutumlarında önemli rol oynadığı 

gösterilmiştir. 

 

Suner ve Ersoy (2017), diş hekimliği fakültesinde öğrenim görmekte olan lisans 

öğrencilerinin biyoistatistik dersine yönelik tutumlarını ve derse ilişkin başarılarını incelemeyi 

amaçlamıştır. Elde edilen bulgulara göre, biyoistatistik dersinin işlenişinin, öğrencilerin derse 

yönelik tutumlarını ve başarılarını olumlu yönde etkilediği ve bu nedenle, diş hekimliği 

fakültesinde okutulmakta olan biyoistatistik dersinin etkili işlendiği sonucuna ulaşılmıştır. 

 

3. Metodoloji ve Örneklem 

 

Bu çalışmada, istatistik dersi alan öğrencilerin istatistiğe yönelik tutumlarının 

incelenmesi ve bu tutumun akademik başarıları üzerinde bir etkisinin olup olmadığının analiz 

edilmesi hedeflenmektedir. Çalışmanın örneklem grubu, Çukurova Üniversitesi İktisadi ve 

İdari Bilimler Fakültesinde 2019-2020 Güz döneminde öğrenim gören öğrencilerden 

oluşmaktadır. 

 

İstatistiğe yönelik tutumu belirlemek ve ölçmek için birçok ölçek geliştirilmiştir 

(Vigil-Colet, Lorenzo-Seva ve Condon, 2008; Yaşar, 2014). İlk yapılan çalışma Roberts ve 

Bilderback (1980) tarafından hazırlanan ve 34 maddeden oluşan İstatistiğe Yönelik Tutum 

(İYT) ölçeğidir. Öte yandan bu çalışmada öğrencilerin, istatistik dersine yönelik yönelik 

tutumlarını ölçmek için Yaşar (2014) tarafından Türkçe olarak hazırlanıp derlenen 33 madde 

ve 5 alt boyuttan oluşan İYT ölçeği kullanılmıştır. Bu 33 maddeye ek olarak öğrencilerin 
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demografik profillerinin oluşturulması için öğrencilere bazı sosyo-demografik özellikleri ile 

ilgili sorular yönetilmiştir. Bu şekilde hazırlanan ve iki bölümden oluşan anket formu basit 

tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılarak toplamda 280 öğrenciye yüz yüze anket yöntemiyle 

uygulanmıştır.  

 

4. Ampirik Bulgular 

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin sosyo-demografik özelliklerinin özetlendiği Tablo 1 

incelendiğinde katılımcıların %55’inin erkek ve %45’inin kadın öğrencilerden oluştuğu 

görülmektedir. Lisans öğrencilerinin yaş ortalaması 21,39’dur. Öğrencilerin büyük bir 

çoğunluğu 21-23 yaş aralığında (%60,7) yer almaktadır. Öğrencilerin %38,6’sı ikinci sınıf, 

%33,6’sı üçüncü sınıf ve %27,9’u dördüncü sınıfta eğitim görmektedir. Öğrencilerin genel 

not ortalamasına bakıldığında 0,5-2,00 not aralığında olan öğrencilerin oranı %71,8’dir. 2,01-

2,5 not aralığında olan öğrencilerin oranı %16,8’dir. 2,51-3,00 ve 3,01-4,00 not aralığında 

olan öğrencilerin oranı birbirine eşit ve %5,7’dir.  

 

Çalışmaya katılan öğrencilerin, %41,1’i Ekonometri, %12,5’i İktisat, %22,9’u İşletme, 

%23,9’u Maliye ve %0,4’ü Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğrenim 

görmektedir. Öğrencilerin gelir kaynaklarına bakıldığında burs veya kredi alan öğrencilerin 

oranı %48,9’dur. Gelir kaynağı aile yardımı olan öğrencilerin oranı %37,1 ve herhangi bir işte 

çalışan öğrencilerin oranı ise %13,9’dur. 

 

Öğrencilerin sosyo-demografik özellikleri belirlendikten sonra toplamda 33 maddeden 

oluşan İYT ölçeğine faktör analizi uygulanmıştır. Faktör analizi, aynı yapıyı ölçen birbiri ile 

benzer olan çok sayıda değişkenden daha az sayıda ve açıklanabilir nitelikte anlamlı 

değişkenler elde etmeyi hedefleyen çok değişkenli istatistiksel analiz yöntemlerinden biridir 

(Büyüköztürk, 2014). Bu bağlamda, İYT ölçeğine faktör analizi uygulanırken ilk olarak 

değişkenler arasındaki ilişkinin anlamlı olup olmadığını ifade eden korelasyon matrisi 

incelenmiştir. Burada Madde 6, Madde 23, Madde 24, Madde 25, Madde 26 ve Madde 28 

değişkenlerinin diğer değişkenler ile ilişkisinin çok düşük olmasından dolayı analiz dışı 

bırakılmasına karar verilmiştir. Sonuç olarak geriye kalan 27 maddeden oluşan İYT ölçeğine 

yeniden faktör analizi uygulanmıştır. 

 

27 maddelik İYT ölçeği için öğrencilerin verdiği cevaplardan oluşan veri setinin faktör 

analizine uygunluğunu belirlemek için elde edilen KMO ölçütü ve Barlett Küresellik testi 

sonuçları Tablo 2’de yer almaktadır. KMO değeri 0,929 olarak elde edilerek veri setinin 

faktör analizine oldukça uygun olduğu gözlemlenmiştir. Bartlett küresellik testi için test 

istatistiği 3782,181 ve p-değeri 0,000’dır. Dolayısıyla bu test sonucunda değişkenler arasında 

anlamlı ilişkiler olduğu ve veri setinin faktör analizine uygun olduğu ifade edilebilir.  

 

Tablo 1. Sosyo-Demografik Özellikler 

Değişken Frekans Yüzde (%) 

Cinsiyet 

  Kadın 126 45,0 

Erkek 154 55,0 

Yaş Ortalama: 21,39 / St. Sapma: 1,59 

 18-20 88 31,4 

21-23 170 60,7 

24-28 22 7,9 
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Sınıf 

  2 108 38,6 

3 94 33,6 

4 78 27,9 

Not Ortalaması 

  0,5-2,00 201 71,8 

2,01-2,5 47 16,8 

2,51-3,00 16 5,7 

3,01-4,00 16 5,7 

Bölüm 

  Ekonometri 115 41,1 

İktisat 35 12,5 

İşletme 64 22,9 

Maliye 65 23,9 

SBUİL 1 0,4 

İstatistik Dersi   

4 veya 4’ten daha az 224 80,0 

4’den fazla 56 20,0 

Gelir Kaynağı   

Burs veya kredi 137 48,9 

Aile yardımı 104 37,1 

Herhangi bir işte çalışma 39 13,9 

 

 

Tablo 2. Örneklem Uygunluğu ve Bartlett Testi Sonuçları 

KMO = 0,929 

  Bartlett Küresellik Testi 

  𝜒2 = 3782,181 Serbestlik Derecesi = 351 p-değeri = 0,00 

 

Bir sonraki adımda uygun faktör sayısının elde edilmesi sağlanmıştır. Faktör analizi 

sonucunda özdeğeri 1’den büyük olan (Hair vd., 2010) toplamda altı adet faktör elde 

edilmiştir. Analizde kullanılan değişkenlerin yorumlanabilir olması amacıyla varimax faktör 

döndürmesi uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar ile her bir faktöre ilişkin hesaplanan 

özdeğerler ve toplam açıklanan varyansa katkı oranları Tablo 3’te özetlenmiştir. Sonuçlar 

incelendiğinde en fazla açıklama gücüne sahip olan birinci faktör; 4,269 özdeğeri ile toplam 

varyansın %15,81’ini açıklamaktadır. İkinci faktöre ait özdeğer 4,191 olup toplam varyansın 

%15,52’sini açıklamaktadır. Üçüncü faktörün özdeğeri 3,019 olup toplam varyansı açıklama 

oranı %11,18’dir. Dördüncü faktör 2,241’lik özdeğer ile toplam varyansın %8,30’unu 

açıklamaktadır. Beşinci faktöre ait özdeğer 2,056 olup toplam varyansı açıklama oranı 

%7,61’dir. Son olarak altıncı faktörün özdeğeri 1,53 ve toplam varyansı açıklama oranı %5,79 

olarak elde edilmiştir.  

 

Tablo 3’te elde edilen altı faktöre ait yükler incelendiğinde, en fazla açıklama payına 

sahip olan birinci faktöre “İstatistik Kaygısı (İK)” faktörü adı verilmiştir. Diğer faktörlere 

ilişkin verilen isimler sırasıyla; “İstatistikten Keyif Alma (İKA)”, “İstatistiğin Günlük 

Yaşamla İlişkisi (İGYİ)”, “İstatistiğin Disiplinler Arası Önemi (İDAÖ)”, “İstatistiğin Mesleki 

Yaşamla İlişkisi (İMYİ)” ve “İstatistik Becerisi ve Kullanımı (İBK)” sıralanabilir. 
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Tablo 3. Varimax ile Elde Edilen Özdeğerler, Varyans Açıklama Yüzdeleri (VAY) ve Faktör 

Yükleri 

 

Faktör 

Yükü Ort. 

Faktör 1: İstatistik Kaygısı (Özdeğer: 4,269; VAY: %15,81) 
M5. İstatistik dersinde çok sıkılırım. 0,636 2,94 

M9. İstatistiksel kavramları anlamakta zorlanıyorum (zorlanırım). 0,633 3,08 

M10. Kimse bana istatistiğin kolay olduğunu iddia edemez. 0,677 3,20 

M12. İstatistik zor olduğu için derslerde çok sıkılıyorum. 0,703 2,85 

M14. Çok karmaşık formüllerin istatistiği zorlaştırdığını düşünüyorum. 0,591 3,51 

M29. İstatistik çok karmaşık simge ve formülleri içerdiğinden dolayı beni 

fazlasıyla ürkütmektedir. 0,618 3,09 

M32. İstatistik konularından oldukça korkuyorum. 0,596 2,77 

M33. İstatistik kelimesini bile duymak beni ürkütüyor. 0,572 2,43 

   Faktör 2: İstatistikten Keyif Alma (Özdeğer: 4,191; VAY: %15,52) 
M1. İstatistiği seviyorum. 0,551 2,80 

M16. Boş zamanlarımda istatistikle ilgili konularla ilgilenirim. 0,769 2,09 

M17. İstatistiksel problemler çözmekten büyük keyif alırım. 0,733 2,36 

M20. İstatistiğin alan olarak keyifli olduğunu düşünüyorum. 0,672 2,77 

M21. İstatistikle ilgili araştırmalar okumayı seviyorum. 0,744 2,53 

M30. İstatistiğin çok ilgi çekici olduğunu düşünüyorum. 0,710 2,74 

   Faktör 3: İstatistiğin Günlük Yaşamla İlişkisi (Özdeğer: 3,019; VAY: %11,18) 
M11. İstatistiksel kararların hayatta fazla yeri olduğunu düşünmüyorum 0,609 3,30 

M13. İstatistiğin mesleki yaşantıma yarar sağlayacağını düşünmüyorum. 0,599 3,34 

M15. Günlük yaşantımda istatistiksel becerileri kullanmamı gerektirecek 

bir şey olacağını düşünmüyorum. 0,696 3,11 

M22. İstatistik sadece bilimsel araştırmalarda açısından çok önemli 

olduğunu ancak bunun dışında benim açımdan bir önemi olmadığını 

düşünüyorum. 0,545 3,10 

M31. İstatistiğin bana iş bulmada çok yarar sağlayacağını düşünüyorum. 0,638 3,05 
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Tablo 3. Varimax ile Elde Edilen Özdeğerler, Varyans Açıklama Yüzdeleri (VAY) ve Faktör 

Yükleri (Devamı) 

 

Faktör 

Yükü Ort. 

Faktör 4: İstatistiğin Disiplinler Arası Önemi (Özdeğer: 2,241; VAY: %8,30) 
M3. İstatistik mesleki yaşantıma düşündüğümden daha fazla katkı 

sağlayabilir. 0,584 3,23 

M18. İstatistik üniversitelerin bütün bölümlerinde zorunlu ders olarak 

konulmalıdır. 0,608 2,54 

M19. İstatistiğin çok yeni bilgilere ulaşmada kullanışlı olduğunu 

düşünüyorum. 0,635 3,13 

   Faktör 5: İstatistiğin Mesleki Yaşamla İlişkisi (Özdeğer: 2,056; VAY: %7,61) 
M2. İstatistiksel düşünüşü iş hayatıma uygulayabileceğimi sanmıyorum. 0,809 3,22 

M4. İstatistiğin mesleki hayatımla ilişkili olduğunu / olacağını 

düşünmüyorum. 0,711 3,29 

M8. Mesleki yaşantımda istatistiği kullanacağımı sanmıyorum. 0,506 3,43 

   Faktör 6: İstatistik Becerisi ve Kullanımı (Özdeğer: 1,53; VAY: %5,79) 
M7. İstatistiksel bulguları rahatlıkla yorumlayabilecek düzeyde istatistiki 

bilgiye sahibim. 0,558 2,61 

M27. Matematik alt yapım iyi olduğundan dolayı istatistik beni 

kaygılandırmıyor. 0,593 2,71 

 

Boyut indirgeme (faktörleştirme) sonrasında elde edilen altı alt boyutun 

güvenirliklerini incelemek için Cronbach α katsayıları hesaplanmıştır. Elde edilen bulgular 

Tablo 4’te özetlenmiştir. Ayrıca 27 maddeden oluşan İYT ölçeğinin tamamı için hesaplanan 

Cronbach α katsayısı %93,4 olarak elde edilmiştir. Tablo 4’te belirtildiği üzere 

faktörleştirmeden sonra altı alt boyut için Cronbach α katsayıları %88,8 ile %48,5 arasında 

değerler almaktadır. Son faktöre ait Cronbach α katsayısının düşük olması bu faktörde sadece 

iki madde olmasıyla açıklanabilir. 

 

Tablo 4. Alt Boyutlara İlişkin Cronbach α Güvenirlilik Katsayıları 

Alt Boyut Madde Sayısı α 

F1. İstatistik Kaygısı (İK) 8 0,867 

F2. İstatistikten Keyif Alma (İKA) 6 0,888 

F3. İstatistiğin Günlük Yaşamla İlişkisi (İGYİ) 5 0,802 

F4. İstatistiğin Disiplinler Arası Önemi (İDAÖ) 3 0,711 

F5. İstatistiğin Mesleki Yaşamla İlişkisi (İMYİ) 3 0,710 

F6. İstatistik Becerisi ve Kullanımı (İBK) 2 0,485 

 

Çalışmanın temel araştırma sorusu olan, İYT’nin akademik başarı üzerindeki etkisinin 

belirlenmesi için yapılan regresyon analizi sonucu Tablo 5’te yer almaktadır. Burada bağımlı 

değişken olarak not ortalaması değişkeni kullanılmıştır. Bağımsız değişken olarak her bir 

öğrencinin İYT alt ölçeklerinden aldığı puanlar ile demografik değişkenler kullanılmıştır. İYT 

alt ölçek puanları hesaplanırken öğrencilerin o alt ölçekteki maddelere ait puanlarının 

ortalamaları kullanılmıştır. Bu noktada herhangi bir alt ölçek puanı 1 ile 5 arasında 

değişmektedir. Demografik değişkenlerin kategorik olması durumunda bu değişkenlere ait 

kukla değişkenler modele dahil edilmiştir. Tablo 5’deki sonuçlar incelendiğinde modelin 

anlamlı olduğu görülmektedir (𝐹 = 5,288 ve 𝑝 − 𝑑𝑒ğ𝑒𝑟𝑖 < 0,01). Öte yandan İYT alt 
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boyutlarından sadece İKA’nın not ortalaması üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkiye sahip 

olduğu (�̂� = 0,109 ve 𝑝 − 𝑑𝑒ğ𝑒𝑟𝑖 < 0,05) söylenebilir. Sosyo-demografik değişkenlerden 

İktisat (�̂� = 0,332 ve 𝑝 − 𝑑𝑒ğ𝑒𝑟𝑖 < 0,01) ve Maliye (�̂� = 0,535 ve 𝑝 − 𝑑𝑒ğ𝑒𝑟𝑖 < 0,01) 

bölümlerine ait kukla değişkenler ile üçüncü sınıf (�̂� = 0,370 ve 𝑝 − 𝑑𝑒ğ𝑒𝑟𝑖 < 0,01) ve 

dördüncü sınıf (�̂� = 0,351 ve 𝑝 − 𝑑𝑒ğ𝑒𝑟𝑖 < 0,01) kukla değişkenlerinin anlamlı oldukları 

görülmektedir. İktisat ve Maliye bölümü öğrencilerinin referans alınan Ekonometri bölümü 

öğrencilerine kıyasla daha yüksek akademik başarı gösterdikleri sonucuna ulaşılırken İşletme 

ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü öğrencileri ile Ekonometri bölümü 

öğrencileri arasında akademik başarı açısından anlamlı bir fark olmadığı sonucuna 

ulaşılmıştır. Sınıf kademesinin gittikçe artması akademik başarıda pozitif yönde anlamlı bir 

etki oluşturmaktadır. 

 

Tablo 5. Not Ortalaması Bağımlı Değişkeni için Regresyon Analizi Sonuçları 

Bağımsız Değişken Katsayı Standart Hata p-değeri 

Sabit 1,462 0,585 0,013* 

İK -0,029 0,048 0,549 

İKA 0,109 0,047 0,020* 

İGYİ -0,025 0,052 0,629 

İDAÖ 0,055 0,057 0,328 

İMYİ -0,016 0,043 0,705 

İBK 0,047 0,039 0,237 

Cinsiyet (Kadın = 1, Erkek = 0) 0,085 0,065 0,193 

Bölüm 1 (İktisat = 1, Ekonometri = 0) 0,332 0,112 0,003** 

Bölüm 2 (İşletme = 1, Ekonometri = 0) 0,135 0,111 0,225 

Bölüm 3 (Maliye = 1, Ekonometri = 0) 0,535 0,117 0,000** 

Bölüm 4 (SBUİL = 1, Ekonometri = 0) 0,224 0,498 0,652 

Sınıf 1 (3. sınıf = 1, 2. sınıf = 0) 0,370 0,102 0,000** 

Sınıf 2 (4. sınıf = 1, 2. sınıf = 0) 0,351 0,108 0,001** 

Gelir 1 (Aile yardımı = 1, Burs-kredi = 0) -0,005 0,066 0,945 

Gelir 2 (Bir işte çalışma = 1, Burs-kredi = 0) 0,009 0,097 0,924 

İst. Ders. Say. (4’den fazla = 1, Diğer = 0) -0,043 0,089 0,633 

Yaş -0,018 0,024 0,458 

𝑹𝟐 = 𝟎, 𝟐𝟓𝟓, 𝑭 = 𝟓, 𝟐𝟖𝟖, 𝒑 − 𝒅𝒆ğ𝒆𝒓𝒊 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟎∗∗ 

*: 𝑝 − 𝑑𝑒ğ𝑒𝑟𝑖 <  0,05, **: 𝑝 − 𝑑𝑒ğ𝑒𝑟𝑖 <  0,01. 

 

Tablo 6’da bir önceki regresyon analizinde anlamlı bulunan bağımsız değişkenler ile 

yapılan regresyon analizi sonuçları yer almaktadır. Burada da İKA’nın not ortalaması 

üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkisinin olduğu görülmektedir. Ayrıca İktisat ve Maliye 

bölümündeki öğrencilerin Ekonometri bölümündeki öğrencilere kıyasla not ortalamalarının 

daha yüksek olduğu ve öğrencilerin sınıfları arttıkça not ortalamalarının da arttığı ifade 

edilebilir. 

 

Tablo 6. Not Ortalaması Bağımlı Değişkeni için Anlamlı Bulunan Değişkenler ile Regresyon 

Analizi 

Bağımsız Değişken Katsayı Standart Hata p-değeri 

Sabit 1,200 0,093 0,000** 

İKA 0,143 0,032 0,000** 

Bölüm 1 (İktisat = 1, Ekonometri = 0) 0,287 0,095 0,000** 

Bölüm 3 (Maliye = 1, Ekonometri = 0 0,490 0,081 0,000** 

Sınıf 1 (3. sınıf = 1, 2. sınıf = 0) 0,314 0,079 0,000** 
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Sınıf 2 (4. sınıf = 1, 2. sınıf = 0) 0,300 0,084 0,000** 

𝑹𝟐 = 𝟎, 𝟐𝟑𝟒, 𝑭 = 𝟏𝟔, 𝟕𝟖𝟕, 𝒑 − 𝒅𝒆ğ𝒆𝒓𝒊 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟎∗∗ 

*: 𝑝 − 𝑑𝑒ğ𝑒𝑟𝑖 <  0,05, **: 𝑝 − 𝑑𝑒ğ𝑒𝑟𝑖 <  0,01. 

 

Son olarak yapılan adımsal regresyon analiz sonuçları Tablo 7’de yer almaktadır. Adımsal 

regresyon, modele hangi değişkenlerin eklenip eklenmeyeceğine veya hangi değişkenlerin 

modelde yer almasına karar verilemediği durumlarda başvurulan, F-testine dayalı bir 

yöntemdir (Alpaykut, Firuzan ve Kuvvetli, 2011). Tablo 7’de adımsal regresyon sonucunda 

elde edilen nihai regresyon modeli verilmektedir. Bu sonuçlar incelendiğinde sınıf değişkeni 

hariç Tablo 6’dakine benzer sonuçlarla karşılaşıldığı görülmektedir. İKA’nın not ortalaması 

üzerinde yine anlamlı ve pozitif bir etkisinin olduğu görülürken. Ayrıca İktisat ve Maliye 

bölümündeki öğrencilerin Ekonometri bölümündeki öğrencilere kıyasla not ortalamalarının 

daha yüksek olduğu söylenebilir. 

 

Tablo 7. Not Ortalaması Bağımlı Değişkeni için Adımsal Regresyon Analizi Sonuçları 

Bağımsız Değişken Katsayı 

Standart 

Hata p-değeri 

Sabit 1,428 0,106 0,000** 

İKA 0,157 0,034 0,000** 

Bölüm 2 (İşletme = 1, Ekonometri = 0) -0,136 0,081 0,094 

Bölüm 3 (Maliye = 1, Ekonometri = 0) 0,278 0,076 0,000** 

Bölüm 1 (İktisat = 1, Ekonometri = 0) 0,339 0,097 0,001** 

𝑹𝟐 = 𝟎, 𝟏𝟗𝟏, 𝑭 = 𝟏𝟓, 𝟕𝟐𝟕, 𝒑 − 𝒅𝒆ğ𝒆𝒓𝒊 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟎∗∗ 

*: 𝑝 − 𝑑𝑒ğ𝑒𝑟𝑖 <  0,05, **: 𝑝 − 𝑑𝑒ğ𝑒𝑟𝑖 <  0,01. 

 

5. SONUÇ 

 

Üniversite öğrencilerinin istatistiğe yönelik tutumlarının ve bu tutumun akademik 

başarı üzerindeki etkisinin incelendiği bu çalışmada Yaşar (2014) tarafından geliştirilen 33 

maddelik İYT ölçeği kullanılmıştır. Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesinde öğrenim gören 280 öğrenciye yüz yüze uygulanan anket doğrultusunda elde 

edilen veriler aracılığıyla ölçeğin güvenilirlik ve geçerliliği incelenmiştir. 

 

Faktör analizi sonuçlarına göre analize uygun olmadığı tespit edilen altı madde 

analizden çıkarılarak 27 maddeden oluşan ölçekten toplam altı faktör elde edilmiştir. Elde 

edilen altı faktörün toplam değişimi açıklama oranı yaklaşık olarak %64 bulunmuştur. 

 

Çalışmanın ana araştırma sorusu olan istatistik tutumun not ortalaması üzerindeki 

etkisi regresyon analizi ile incelenmiştir. Regresyon analizi sonuçlarına göre yalnızca 

istatistikten keyif alma alt boyutunun not ortalaması üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Dolayısıyla öğrencilerin istatistikten daha fazla keyif aldıkça 

akademik başarılarının artacağı ifade edilebilir. Öte yandan istatistik kaygısı, istatistiğin 

günlük yaşamla ilişkisi, istatistiğin disiplinler arası önemi, istatistiğin mesleki yaşamla ilişkisi 

ve istatistik becerisi ve kullanımı alt boyutlarının akademik başarı üzerinde herhangi bir etkisi 

tespit edilememiştir.  

 

Demografik değişkenlerin not ortalaması üzerindeki etkisine bakıldığında yalnızca 

sınıf ve öğrenim görülen bölümün istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye sahip olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Cinsiyet, yaş, alınan ders sayısı ve gelir düzeyinin akademik başarı 

üzerinde anlamlı bir etkisi saptanmamıştır Bu durum Schau, vd. (1992) ile paralellik 
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göstermektedir. Öte yandan literatürde farklı sonuçlar elde edilen çalışmalar da (Ellez ve 

Gümüş, 2005) mevcuttur. 

 

Düşük tutum puanı olan öğrencilerin başarılı olabilmeleri için gerekli olan 

etkinliklerin (çalışma zamanının organize edilmesi, bazı stratejilerin geliştirilmesi gibi) 

üzerinde durulması ileride yapılacak olan çalışmalar için öneri niteliğinde olabilir. İstatistik 

dersini okutan öğretim üyeleri, öncelikli olarak öğrencilerin duyuşsal alan davranışları ile 

ilgilenerek istatistiğe yönelik olumsuz duygu ve tutumlarını olumlu yönde değiştirmeyi 

amaçlamalıdır. 

 

KAYNAKÇA 

 

Aksu, M. ve Bıkos, L. H. (2002). Lisansüstü Öğrencilerin İstatistiğe İlişkin Tutumlarını 

Ölçme ve Yordama. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 22-31. 

Alpaykut, S., Firuzan, A. ve Kuvvetli Ü. (2011). Çok Değişkenli Kalite Kontrolde Regresyon 

Düzeltmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13 (2) , 31-

41. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deusosbil/issue/4624/63095. 

Baloğlu, M., Koçak, R. ve Zelhart, P. F. (2007). İstatistik Kaygısı ve İstatistiğe Yönelik 

Tutumlar Arasındaki İlişki. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 

Sayı 2, Cilt 40, 13-39. 

Büyüköztürk, Ş. (2014) Faktör Analizi: Temel Kavramlar ve Ölçek Geliştirmede Kullanımı. 

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 32(32), 470–483. Retrieved from 

http://dergipark.gov.tr/kuey/issue/10365/126871 

Ellez, A. M. ve Gümüş, N. (2005). Coğrafya Bölümü Öğrencilerinin İstatistik Dersine 

Yönelik Tutumları. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 100-

105. 

Girginer, N., Kaygısız, Z. ve Yalama, A. (2007). Doğrusal Olmayan Kanonik Korelasyon 

Analizi ile İstatistiğe Yönelik Tutumlarda Üniversite Öğrencileri Arasındaki Bireysel 

Farklılıkların İncelenmesi. Ekonometri ve İstatistik, Sayı 6, 29-40. 

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. ve Anderson, R. E. (2010). Multivariate Data Analysis. 

Seventh Edition. Pearson Publication, New York, 758. 

Köklü, N. (1994). Bir İstatistik Tutum Ölçeğinin Güvenirlik ve Geçerliği. Eğitim ve Bilim, 

18(93), 42-47. 

Onwuegbuzie, A. J. ve Wilson, V. A. (2003) Statistics Anxiety: Nature, Etiology, 

Antecedents, Effects, and Treatments - A Comprehensive Review of the Literature. 

Teaching in Higher Education, 8(2), 195-209, DOI: 10.1080/1356251032000052447. 

Roberts, D. M. ve Bilderback, E. W. (1980). Reliability and Validity of a Statistics Attitude 

Survey. Educational and Psychological Measurement, 40, 235-238. 

Schau, C., Stevens, J., Dauphinee, T. L. ve DelVecchio, A. (1995). The Development and 

Validation of the Survey of Attitudes Toward Statistics. Educational and 

Psychological Measurement, 55, 868-875. 

Suner, A. ve Ersoy, E. (2017). Diş Hekimliği Öğrencilerinin Biyoistatistik Dersine Yönelik 

Tutumları ve Başarı Durumlarının İncelenmesi. Ege Tıp Dergisi, 56 (1), 17-23. 

Vigil-Colet, A., Lorenzo-Seva, U. ve Condon, L. (2008). Development and Validation of the 

Statistical Anxiety Scale. Psicothema, 20(1), 174-180. 

Yaşar, M. (2014). İstatistiğe Yönelik Tutum Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması, 

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 36 (Temmuz 2014/II), 59-75. 

AL FARABI 6th INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES 
ADANA, TURKEY

P. 403

http://dergipark.gov.tr/kuey/issue/10365/126871


İNSANİ GELİŞMİŞLİK VE SOSYO-EKONOMİK DEĞİŞKENLER ÜZERİNE BİR 

ARAŞTIRMA 
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Dilek VEYSİKARANİ 

Çukurova Üniversitesi  

 

Özet 

 

Geçmişte gelişmişlik kavramı en dar anlamıyla ekonomik gelişmişlik anlamında 

kullanılmakta ve salt ifadeyle gayri safi yurtiçi hasılanın artması ile ölçülmekteydi. Buna 

karşın 1970’lere gelindiğinde gelişmişliğin yalnızca salt ekonomik değerler ile ifade 

edilmesinin yetersiz olduğu; gelişmişliği ölçmede farklı girişimlere ve hesaplamalara ihtiyaç 

duyulduğu gözlemlenmiştir. Diğer bir ifade ile bir ülkenin ulusal gelir seviyesinin yüksek 

olması onun gelişmiş bir ülke olarak nitelendirilmesi için gerekli ancak yeterli bir koşul 

değildir. Bu durum küreselleşmenin hızla sürdüğü dünyada gelişmişlik kavramının yalnızca 

gayri safi yurt içi hasıladaki değişimler ile değil insani gelişimi ifade eden eğitim, sağlık, 

yaşam standartları, eşitlik gibi temel göstergeler ile birlikte ele alınması gerektiği düşüncesine 

zemin hazırlamıştır. Bu bağlamda ortaya çıkan “insani gelişme”, bir ülkenin ulusal geliri ile 

birlikte, kültürel, siyasal veya toplumsal tüm göstergelerini de dikkate alan ve bunların 

genişletilmesine dikkat çeken bir yaklaşım olmaktadır. Birleşmiş Milletler Kalkınma 

Programı (United Nations Development Programme, UNDP) tarafından 1990 yılından 

itibaren yayımlanan İnsani Gelişmişlik Raporu’nda (Human Development Reports, HDR) 

belirtilen İnsani Gelişmişlik Endeksi (Human Development Index, HDI), bireylerin yaşam 

düzeylerinde meydana gelen iyileşmeyi gelirin yanı sıra eğitim ve sağlık verilerini de hesaba 

katarak hesaplayan bileşik bir endekstir. Bu bağlamda çalışmada, gelişmişliğin sosyo-

ekonomik değişkenler ile karşılıklı ilişkisinin ortaya çıkarılması istenmektedir. Bu doğrultuda, 

HDI’nin eğitim, sağlık ve refah değerleri ile bazı sosyo-ekonomik göstergeler arasındaki 

ilişkisinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmanın çalışma grubu olarak Ekonomik İş 

Birliği ve Kalkınma Örgütü (Organisation for Economic Co-operation and Development, 

OECD) üyesi olan 35 ülke değerlendirilmeye alınmıştır. Karşılaştırılması planlanan değişken 

setleri içerisinde iki veya daha fazla değişken yer aldığı için, bu değişken setleri arasındaki 

ilişkiyi ortaya koymak amacıyla kanonik korelasyon analizi kullanılmıştır. Analiz 

sonuçlarında insani gelişmenin hesaplanmasında kullanılan eğitim, sağlık ve refah bileşenleri 

ile sosyo-ekonomik değişkenler arasındaki ilişkilerin yapısı ortaya konmuş ve bu bağlamda 

gelişmişliğin bileşenlerini etkileyen en belirgin değişkenler belirlenerek OECD ülkeleri için 

önemi vurgulanmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: İnsani Gelişmişlik, OECD Ülkeleri, Kanonik Korelasyon Analizi 
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A RESEARCH ON HUMAN DEVELOPMENT AND SOCIO-ECONOMIC 

VARIABLES 

 

Abstract 

 

In the past, the concept of development was used in the narrowest sense in terms of economic 

development and was measured by simply with an increase in the gross domestic product. 

However, by the 1970s, it was argued that it is insufficient to express development with 

purely economic values; different interventions and calculations are needed to measure 

development. In other words, high level of national income of a country is not a necessary but 

sufficient condition for it to be defined as a developed country. This situation paved the way 

for the idea that the concept of development should be handled not only with the changes in 

the gross domestic product but also with the basic indicators such as education, health, living 

standards and equality which express human development in the world where globalization 

continues rapidly. “Human development” is an approach that considers all indicators of 

cultural, political or social as well as the national income of a country and draws attention to 

its expansion. The Human Development Index (HDI) stated in the Human Development 

Report (HDR) published by the United Nations Development Program (UNDP) since 1990 is 

a composite index that takes into account the improvement in individuals’ levels of living as 

well as income and education and health data. In this context, the relationship between 

development and socio-economic variables is evaluated in this research. In this respect, it is 

aimed to examine the relationship between HDI’s education, health, and welfare values and 

some socio-economic indicators. The study group included 35 countries that are members of 

the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). Since two or more 

variables are included in each set of variables that were planned to be compared, canonical 

correlation analysis was used to put the relationship between these variable sets. The results of 

the analysis revealed the structure of the relations between education, health, and welfare 

components used in the calculation of human development and socio-economic variables, and 

in this context, the most significant variables affecting the components of development were 

identified and their importance for OECD countries was emphasized. 

 

Keywords: Human Development, OECD countries, Canonical Correlation Analysis 

 

1. Giriş 

 

Kalkınma, salt göstergeler ile ifade edildiğinde ülkelerin sahip oldukları ulusal 

gelirdeki sürekli artış olarak ifade edilmektedir. 1950-1970’li yıllar arasında ülkelerin ulusal 

gelirlerindeki artış kalkınmışlık derecelerine büyük oranda eşit olarak kabul edilmektedir 

(Başar vd., 2015). Günümüzde, ülkelerin sahip olduğu ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi 

unsurların farklılıklar göstermesi nedeniyle iktisadi kalkınmayı ve gelişmeyi tek bir ölçütle 

belirtilmek mümkün olmamaktadır (Demiray Erol, 2011). II. Dünya Savaşından itibaren 

özellikle az gelişmiş ülkeler gelişmiş ülke standartlarına ulaşmayı amaçlarken gelişmiş ülkeler 

ise mevcut konumlarını korumaya yönelik çeşitli kalkınma stratejileri izlemişlerdir (Günsoy, 

2005; Fırat ve Aydın, 2015; Şahin ve Gökdemir, 2016). 

 

1970’lere gelindiğinde salt göstergelerin gelişmişlik düzeylerinin ölçülmesinde yeterli 

olamayacağı, gelişmişliğin ve kalkınmanın ölçülebilmesi için farklı girişimlere ve hesaplama 

yöntemlerine ihtiyaç olduğu gözlemlenmiştir. Kalkınma kavramının yalnızsa ulusal gelir ile 

kısıtlanmaması; beşerî sermaye, eğitim, sağlık ve yaşam standartları gibi merkezinde insanı 

bulunduran insani gelişimi hedef alan temel göstergeler ile beraber ele alınması gerektiği 
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belirtilmiştir (Fırat ve Aydın, 2015). Torun ve arkadaşlarının (2009) belirttiği üzere ülkedeki 

beşeri yaşam koşullarının iyileşmesi, doğumda beklenen yaşam süresinin uzaması, temiz su 

kaynaklarına ulaşımın kolaylaşması, okuryazarlık oranının artması, teknolojik gelişmelerdeki 

ilerleme gibi sayılacak birçok değişken tarafından kalkınma ve refah düzeyinin etkilendiği 

vurgulanmıştır. 

 

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) çerçevesinde 1990 yılından itibaren 

gelişmişlik düzeyinin belirleyicisi olarak milli gelir artışı ile beraber insani gelişmişlik düzeyi 

öne çıkmıştır. Bu amaç doğrultusunda, Pakistanlı tanınmış iktisatçı ve maliye bakanı olan 

Mahbub ul Haq önderliğindeki ekip tarafından hazırlanan ve ülkelerarası sosyoekonomik 

gelişmişlik düzeylerini karşılaştırmak için UNDP İnsani Gelişme Raporunda 1990 yılından 

itibaren düzenli olarak yayınlanan “İnsani Gelişme Endeksi” oluşturulmuştur (Gürses, 2009; 

Demiray Erol, 2011). 

 

UNDP’nin Mahbub-ul Haq önderliğinde hazırlamış olduğu ve 1990 yılından itibaren 

her yıl düzenli olarak yayımladığı insani gelişme raporunda insani gelişme şu şekilde 

tanımlanmıştır: 

 

“İnsani gelişme, insanların seçeneklerini genişletme sürecidir. Bu seçimler zamanla 

sınırsızlaşabilir ve değişebilirler. En önemli olanları; uzun ve sağlıklı bir yaşam sürmek, 

eğitilmiş olmak ve iyi bir yaşam standardına sahip olabilmektir. İlave seçenekler olarak, 

siyasal özgürlük, koruma altında insan hakları ve öz saygıyı içerir” (UNDP, 1990). 

 

Nafziger’e (2006) göre İnsani Gelişme Endeksi (Human Development Index, HDI), 

refah düzeyindeki artışların daha belirgin şekilde ifade edilip izlenebilmesi için üç farklı 

gösterge ile tek bir endeks oluşturup değerlendirme yapan bir tekniktir. HDI, insani gelişmeyi 

nitel olgudan sayısal bir olguya dönüştürmek için geliştirilmiştir (Şanlısoy, 2019). 2018’de 

yayınlanan İnsani Gelişme Raporuna göre bahsedilen üç boyut şöyle ifade edilebilir (UNDP, 

2018): 

 

 Uzun ve sağlıklı bir yaşam (ortalama yaşam beklentisi gösterge olarak kullanılır), 

 Bilgi (yetişkin okur-yazarlığı ve okullaşma oranı gösterge olarak kullanılır), 

 Kabul edilebilir yaşam standardına sahip olmak (Amerikan doları cinsinden satın 

alma gücüne göre hesaplanan gayri safi yurtiçi hasıla gösterge olarak kullanılır). 

 

UNDP’nin 1990 yılından itibaren düzenli olarak yayımladığı İnsani Gelişme 

Raporunda hesaplanan HDI, sırasıyla 1991, 1994, 1995, 1999, 2005 ve 2010 yıllarında formül 

değişikliğine uğramıştır. 2010 yılından itibaren günümüze kadar HDI şu formül ile hesaplanıp 

değerlendirilmektedir (Erdem ve Çelik, 2019).  

 

𝐻𝐷𝐼 = 𝑆𝑎ğ𝑙𝚤𝑘 𝐸𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠𝑖
1
3 × 𝐸ğ𝑖𝑡𝑖𝑚 𝐸𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠𝑖

1
3 × 𝐺𝑒𝑙𝑖𝑟 𝐸𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠𝑖

1
3 

 

HDI, belirtilen formül doğrultusunda hesaplandığında 0 ile 1 aralığında değer 

almaktadır. Bu değerin 1’e yakın olması ilgili ülkenin yüksek insani gelişmişlik seviyesinde 

olduğu, değerin 0’a yakın olması ise düşük insani gelişmişlik seviyesi gösterdiğini ifade 

etmektedir (Hicks, 1997). 

 

Çalışmanın temel amacı, insani gelişmişliğin sosyo-ekonomik değişkenler ile karşılıklı 

ilişkisinin ortaya çıkarılmasıdır. İnsani gelişme, bireye yönelik başta ekonomik olmak üzere 

sosyal, kültürel ayrıca politik tercihlerin iyileştirilmesine odaklanmaktadır (Erdem ve Çelik, 
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2019). Bu doğrultuda olarak Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Örgütü (Organisation for 

Economic Co-operation and Development, OECD) üyesi olan 35 ülkeye ait HDI’nin alt 

grupları olan eğitim, sağlık ve refah değişkenleri ile bazı sosyo-ekonomik göstergeler 

arasındaki ilişkisinin incelenmesi planlanmaktadır.  

 

2. Kavramsal Çerçeve 

 

İnsani gelişmişlik ile ilgili alan yazına bakıldığında, bu alanda pek çok çalışmanın yer 

aldığı görülmektedir. Bunlardan bazıları aşağıda özetlenmektedir: 

 

Ünal (2008) HDI’ye göre; Türkiye’nin bölgeleri arasındaki farklılıklarını incelemiştir. 

Yapılan analiz sonucunda, Türkiye’de bölgeler arasında önemli farklılıkların bulunduğu tespit 

edilmiştir. Türkiye’nin batısında yer alan bölgelerin, doğusunda yer alan bölgelere kıyasla 

daha yüksek endeks değerlerine sahip olduğu ve HDI açısından; Doğu Marmara, Ege ile Batı 

Marmara Bölgelerinin ilk sıralarda yer alırken, Güneydoğu, Ortadoğu ve Kuzeydoğu Anadolu 

Bölgelerinin son sıralarda yer aldığı belirlenmiştir. 

 

Korkmaz ve Şahin (2013), 2009 PISA başarılarına göre ülkelerin genel ve insani 

gelişmişlik düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlamıştır. Araştırma sonucunda PISA 

sınavında başarılı olan ülkelerin genel ve insani gelişim düzeylerinin üst düzeyde olduğu 

görülmüştür. Ayrıca Türkiye’nin insani ve genel gelişim verileri kapsamında başarılı ülkelerin 

gerisinde kaldığı ve veriler karşılaştırıldığında başarı ile gelişmişlik arasında olumlu bir ilişki 

olduğu elde edilmiştir. 

 

Fırat, Ürün ve Aydın (2015), Türkiye’nin kalkınma ve eğitim ilişkisini insani gelişme 

endeksine göre inceleyerek, eğitim düzeyinin değerlendirilmesini amaçlamışlardır. Elde 

edilen bulgular sonucunda, Türkiye’nin insani gelişme düzeyinin tatmin edici olmadığı ve 

eğitim göstergelerinin ise düşük olduğu tespit edilmiştir. 

 

Güzel ve Çetin (2016), OECD ülkelerindeki kamu harcamaları ile HDI arasındaki 

ilişkiyi inceleyerek, OECD ülkelerinde kamu harcamalarında meydana gelen bir artışın 

HDI’yi olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşmışlardır. 

 

Şenol (2019), finansal gelişim ile insani gelişim arasındaki ilişkiyi ve bu ilişkinin 

gelişmekte olan ülkelerde, gelişmiş ülkelere göre daha önemli olup olmadığını araştırmayı 

amaçlamıştır. Çalışmanın örneklemini 1990-2015 döneminde 42 ülkeye ait veriler 

oluşturmaktadır. Çalışmanın sonucunda, finansal gelişim ile insani gelişim arasında uzun 

dönemli ilişkinin olduğu ve gelişmekte olan ülkelerde insani gelişimden finansal gelişime 

doğru; tüm ülkelerde ise finansal gelişimden insani gelişime doğru bir nedenselliğin olduğu 

tespit edilmiştir.  
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3. Veri Seti ve Yöntem 

 

Çalışmada HDI’nin eğitim, sağlık ve refah değişkenleri ile bazı sosyo-ekonomik 

göstergeler arasındaki ilişkisinin incelenmesi için kullanılan değişkenler ve veri kaynakları 

Tablo 1’de belirtilmektedir. 

 

Tablo 1. Araştırmada Kullanılan Değişkenler 

 

Değişken Değişken Adı Veri Kaynağı 

HDI Alt Göstergeleri 

  

 
𝑋1 Doğumda Beklenen Yaşam Süresi UNDP 

 
𝑋2 Beklenen Okullaşma Yılı  UNDP 

 
𝑋3 Ortalama Okullaşma Yılı UNDP 

 
𝑋4 Net Milli Gelir, GNI  UNDP 

Sosyo-Ekonomik Göstergeler 

  

 
𝑌1 GSYİH WorldBank 

 

𝑌2 Sağlık Harcamaları WorldBank 

 

𝑌3 Eğitim Harcamaları WorldBank 

 

𝑌4 Enflasyon WorldBank 

 

𝑌5 Elektrik Tüketimi WorldBank 

 

𝑌6 İstihdam Oranı OECD 

 

𝑌7 Nüfus Artış Hızı WorldBank 

 

𝑌8 Bebek Ölüm Oranı WorldBank 

 

Bu bağlamda HDI alt göstergeleri için 4 ve Sosyo-Ekonomik göstergeler için 8 

değişken olmak üzere toplamda 14 değişken kullanılmıştır. Analizde kullanılan sosyo-

ekonomik göstergeler literatürde birçok çalışmada kullanılan değişkenler dikkate alınarak 

belirlenmiştir (Filiz, 2005; Afşar, 2009). Veri yapısı ve HDI alt göstergeleri ile sosyo-

ekonomik göstergeler arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacı doğrultusunda çalışmada çok 

değişkenli istatistiksel analiz yöntemlerinden biri olan kanonik korelasyon analizinin 

kullanılması uygun görülmüştür. 

 

Kanonik Korelasyon Analizi; kısaca çok sayıda değişkenden oluşan iki değişken 

kümesi arasındaki ilişkileri inceleyen çok değişkenli istatistiksel yöntemlerinden biridir. Bu 

analizde, iki değişken kümesi arasında oluşan ilişkiler, belirtilen değişken kümesinin doğrusal 

fonksiyonlarının maksimum korelasyonları ile ortaya çıkarılmaya çalışılır (Ünlükaplan, 

2009). 

 

İki değişken kümesi arasında oluşan ilişkileri analiz etmek için kullanılan kanonik 

korelasyonda, bahsedilen değişken kümesinin biri bağımlı değişkenler iken diğeri bağımsız 

değişkenler olarak düşünülebilir (Tabachnick ve Fidell, 2007; 567). 

 

Kanonik korelasyon analizinin uygulanabilmesi için gerekli varsayımlar şu şekilde 

özetlenebilir: 

 

 Verilerin dağılım özelliği olarak çok değişkenli normal dağılımdan gelmiş olması, 

 Ölçüm hatalarının en düşük düzeyde olması, 

 Çoklu bağlantı probleminin olmaması, 

 Güvenilir sonuçlara ulaşmak için örneklem büyüklüğünün mümkün olduğunca 

büyük olması gerekmektedir (Keskin ve Özsoy, 2004).  
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4. Ampirik Bulgular 

 

Çalışmanın uygulama aşamasında ilk olarak, OECD’ye üye olan 35 ülke için “HDI Alt 

Göstergeleri (HDI)” ve “Sosyo-Ekonomik (SOSYO-EKONOMİK) Göstergeler” değişken 

kümeleri arasındaki ilişkiler kanonik korelasyon analizi ile incelenmiştir. Analizlerde SPSS 

paket programı kullanılmış olup, toplamda 12 değişken analize dahil edilmiştir. Tablo 1 

incelendiğinde birinci küme olan HDI kümesinde 𝑝 =  4, ikinci küme olan SOSYO-

EKONOMİK kümesinde ise 𝑞 =  8 değişken bulunduğu görülmektedir. 

 

HDI ve SOSYO-EKONOMİK kümeleri arasındaki ilişki incelenirken elde 

edilebilecek kanonik korelasyon sayısı maksimum 4 olarak belirlenir (min(𝑝, 𝑞) = 4). İki 

değişken kümesime ilişkin korelasyon katsayıları sırayla Tablo 2 ve Tablo 3’te yer 

almaktadır. Tablo 2 incelendiğinde HDI kümesinde %55,8 ile en yüksek korelasyona sahip 

olan değişkenlerin 𝑋1 ve 𝑋4 olduğu belirlenmiştir. 

 

Tablo 2. HDI Kümesine İlişkin Korelasyon Katsayıları 

 

𝑿𝟐 𝑿𝟑 𝑿𝟒 

𝑿𝟏 0,418 0,226 0,558 

𝑿𝟐 1,000 0,263 0,294 

𝑿𝟑 

 

1,000 0,524 

 

Tablo 3’e göre ise SOSYO-EKONOMİK kümesinde kendi aralarında en yüksek 

korelasyonu gösteren değişkenlerin %85,5 ile 𝑌1 ve 𝑌2 olduğu görülmektedir. Bu kümede yer 

alan ikinci en yüksek korelasyon ise %73,5 ile 𝑌7 ve 𝑌8 değişkenleri arasındadır. 

 

Tablo 3.Tablo 3: SOSYO-EKONOMİK Kümesine İlişkin Korelasyon Katsayıları 

 
𝒀𝟐 𝒀𝟑 𝒀𝟒 𝒀𝟓 𝒀𝟔 𝒀𝟕 𝒀𝟖 

𝒀𝟏 0,855 0,304 0,394 0,465 0,421 -0,390 -0,412 

𝒀𝟐 1,000 0,352 0,398 0,367 0,511 -0,383 -0,288 

𝒀𝟑 

 

1,000 0,557 0,310 0,455 -0,135 -0,186 

𝒀𝟒 

  

1,000 0,468 0,499 -0,158 -0,339 

𝒀𝟓 

   

1,000 0,199 0,150 0,148 

𝒀𝟔 

    

1,000 -0,450 -0,528 

𝒀𝟕 

     

1,000 0,735 

 

HDI ve SOSYO-EKONOMİK kümelerinde yer alan değişkenlerin karşılıklı 

korelasyonları Tablo 4’te özetlenmiştir. Tablo 4’e göre en yüksek korelasyonlar 𝑋4 ile 𝑌1 

(%96,6) ve 𝑋4 ile 𝑌2 (%90,7) değişkenleri arasında gözlenmiştir. 

 

Tablo 4.HDI ve SOSYO-EKONOMİK Kümeleri Arasındaki Korelasyon Katsayıları 

 
𝒀𝟏 𝒀𝟐 𝒀𝟑 𝒀𝟒 𝒀𝟓 𝒀𝟔 𝒀𝟕 𝒀𝟖 

𝑿𝟏 0,593 0,565 0,225 0,342 0,322 0,300 -0,585 -0,520 

𝑿𝟐 0,288 0,293 0,474 0,293 0,225 0,309 -0,269 -0,342 

𝑿𝟑 0,444 0,521 0,221 0,258 0,055 0,736 -0,532 -0,583 

𝑿𝟒 0,966 0,907 0,340 0,477 0,399 0,468 -0,377 -0,439 

 

HDI ve SOSYO-EKONOMİK değişken kümeleri arasındaki ilişkileri belirlemek 

amacıyla kullanılan kanonik korelasyon analizi sonucunda elde edilen kanonik korelasyon 

katsayıları ile bu katsayıların anlamlılık testleri Tablo 5’te özetlenmiştir. 
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Tablo 5. Kanonik Korelasyon Katsayıları ve Anlamlılık Testleri 

Değişken  

Çifti Katsayı 

Öz  

Değer 

Wilks’  

Lambda F p-değeri 

1 0,991 54,316 0,002 11,111 0,000 

2 0,909 4,732 0,103 3,661 0,000 

3 0,507 0,346 0,591 1,154 0,343 

4 0,453 0,258 0,795 1,239 0,322 

 

Tablo 5 incelendiğinde elde edilen analiz sonuçlarına göre %5 anlamlılık düzeyinde 

sadece birinci ve ikinci kanonik korelasyon katsayılarının istatistiksel olarak anlamlı olduğu 

gözlemlenmiştir. Birinci kanonik korelasyon katsayısının değeri %99,1 olup oldukça 

yüksektir. Anlamlı bulunan ikinci kanonik korelasyon katsayısı ise %90,1 olarak elde 

edilmiştir. 

 

Kanonik korelasyon analizi doğrultusunda anlamlı bulunan 2 kanonik değişken çiftine 

karar verildikten sonra sadece anlamlı bulunan bu kanonik değişken çiftlerine ilişkin kanonik 

katsayılar hesaplanarak Tablo 6’da özetlenmiştir. Standartlaştırılmış katsayılar kısaca 

istatistiksel olarak anlamlı bulunan kanonik değişkenlerin oluşumu sırasında o değişken 

kümesindeki orijinal değişkenlerin etki miktarları olarak belirtilmektedir. Bu bağlamda 

anlamlı bulunan birinci kanonik değişken çifti olan 𝑈1 ve 𝑉1 için katsayılar mutlak değerce 

değerlendirildiğinde 𝑈1 kanonik değişkeninin oluşumuna en büyük katkıyı 1,003 ile 𝑋4 (Net 

Milli Gelir) yapmaktadır. 𝑉1 kanonik değişkeni için en önemli katkıyı 0,680 ile 𝑌1 (GSYİH) 

değişkeni yapmıştır. Anlamlı bulunan ikinci kanonik değişken çifti 𝑈2 ve 𝑉2 için katsayılar 

incelendiğinde 𝑈2 kanonik değişkeni için en önemli katkıyı 𝑋3 (Ortalama Okullaşma Yılı) 

değişkeni 1,014 ile yaparken, 𝑉2 kanonik değişkeni için 1,038 ile 𝑌1 (GSYİH) değişkeni 

sağlamaktadır.  

 

Tablo 6. Anlamlı Kanonik Değişken Çiftleri için Standartlaştırılmış Kanonik Katsayılar 

 
𝑼𝟏 𝑼𝟐 

 

𝑽𝟏 𝑽𝟐 

𝑋1 -0,062 -0,719 𝑌1 -0,680 1,038 

𝑋2 -0,006 0,010 𝑌2 -0,375 -0,434 

𝑋3 0,090 -1,014 𝑌3 -0,023 0,081 

𝑋4 -1,003 0,888 𝑌4 -0,085 0,367 

   
𝑌5 0,056 -0,509 

   
𝑌6 0,143 -0,452 

   
𝑌7 -0,104 0,470 

   
𝑌8 0,155 0,583 

 

Kanonik değişkenler ile o kümede yer alan orijinal değişkenler arasındaki korelasyon 

katsayılarını ifade eden kanonik yükler anlamlı bulunan birinci ve ikinci değişken çiftleri için 

Tablo 7’de belirtilmiştir. 
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Tablo 7. HDI ve SOSYO-EKONOMİK Değişken Kümeleri için Kanonik Yükler 

 
𝑼𝟏 𝑼𝟐 

 

𝑽𝟏 𝑽𝟐 

𝑋1 -0,622 -0,427 𝑌1 -0,979 -0,008 

𝑋2 -0,319 -0,309 𝑌2 -0,908 -0,135 

𝑋3 -0,434 -0,719 𝑌3 -0,341 -0,088 

𝑋4 -0,995 -0,036 𝑌4 -0,444 -0,097 

   
𝑌5 -0,395 0,096 

   
𝑌6 -0,391 -0,668 

   
𝑌7 0,389 0,753 

   
𝑌8 0,431 0,660 

 

Tablo 7 incelendiğinde, 𝑈1 kanonik değişkeni ile kendi kümesinde en yüksek 

korelasyona sahip olan değişkenlerin -0,995 ile 𝑋4 (Net Milli Gelir) ve -0,622 ile 𝑋1 

(Doğumda Beklenen Yaşam Süresi); 𝑈2 kanonik değişkeni ile en yüksek korelasyona sahip 

olanınsa -0,719 ile 𝑋3 (Ortalama Okullaşma Yılı) olduğu görülmektedir. 𝑉1 kanonik değişkeni 

ile kendi kümesinde en yüksek ilişkiye sahip olan değişken -0,955 ile 𝑌1 (GSYİH) 

değişkenidir. 𝑉2 kanonik değişkeni ile kendi kümesinde en yüksek ilişkiye sahip olan 

değişkense 0,753 𝑌7 (Nüfus Artış Hızı) değişkenidir. değişkeninden gelmektedir. Bu durumda 

ilk kanonik değişken çifti olan 𝑈1 ve 𝑉1’in genel olarak 𝑋4 (Net Milli Gelir) ile 𝑋1 (Doğumda 

Beklenen Yaşam Süresi) ve 𝑌1 (GSYİH); ikinci kanonik değişken çifti olan 𝑈2 ve 𝑉2’ninse 𝑋3 

(Ortalama Okullaşma Yılı) ve 𝑌7 (Nüfus Artış Hızı) değişkenleri tarafından belirlendiği ifade 

edilebilir. 

 

Kanonik yüklerin hesaplanıp yorumlanmasının ardından, çapraz yükler olarak 

adlandırılan kanonik değişkenler ile diğer değişken kümesindeki değişkenler arasındaki 

korelasyonları ifade eden yapı katsayıları hesaplanmıştır. Çapraz yüklere ilişkin bulgular 

Tablo 8’de yer almaktadır. Tablo 8’de yer alan çapraz yükler incelendiğinde genel olarak 𝑋4 

(Net Milli Gelir) ve 𝑋1 (Doğumda Beklenen Yaşam Süresi) tarafından belirlenen 𝑈1 kanonik 

değişkeni ile karşı kümede en yüksek ilişkiye sahip olan değişkenlerin -0,970 ile 𝑌1 (GSYİH) 

ve -0,900 ile 𝑌2 (Sağlık Harcamaları) olduğu gözlemlenmektedir. Tablo 7’deki sonuçlara göre 

genel olarak 𝑌1 (GSYİH) tarafından belirlenen 𝑉1 kanonik değişkeni ile karşı kümede en 

yüksek ilişkiye sahip olan değişkenin -0,986 ile 𝑋4 (Net Milli Gelir) olduğu görülmektedir. 

Öte yandan genel olarak 𝑋3 (Ortalama Okullaşma Yılı) değişkeninin belirlediği 𝑈2 kanonik 

değişkeni ile karşı kümede en yüksek ilişkilerin 0,684 ile 𝑌7 (Nüfus Artış Hızı) ve -0,607 ile 

𝑌6 (İstihdam Oranı) değişkenlerinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Son olarak genelde 𝑌7 

(Nüfus Artış Hızı) tarafından belirlenen 𝑉2 kanonik değişkeninin karşı kümede en yüksek 

ilişkiye sahip olduğu değişken -0,653 ile 𝑋3 (Ortalama Okullaşma Yılı) değişkenidir.  

 

Tablo 8. Kanonik Çapraz Yükler 

 
𝑽𝟏 𝑽𝟐 

 

𝑼𝟏 𝑼𝟐 

𝑋1 -0,616 -0,388 𝑌1 -0,970 -0,007 

𝑋2 -0,316 -0,281 𝑌2 -0,900 -0,123 

𝑋3 -0,430 -0,653 𝑌3 -0,338 -0,080 

𝑋4 -0,986 -0,033 𝑌4 -0,440 -0,088 

   
𝑌5 -0,392 0,087 

   
𝑌6 -0,387 -0,607 

   
𝑌7 0,385 0,684 

   
𝑌8 0,428 0,599 
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Kanonik korelasyon analizinin başarısını ölçmek için kullanılan paylaşılan varyans 

oranları ile belirleme endeksi (redundancy index) değerleri anlamlı bulunan kanonik değişken 

çiftleri için Tablo 9’da sunulmaktadır. Buna göre birinci kanonik fonksiyondaki 𝑈1 kanonik 

değişkeni kendi kümesinde yer alan HDI değişkenlerindeki bilginin %41,7’sini; 𝑈2 kanonik 

değişkeni ise %19,9’unu açıklamaktadır. 𝑈1 kanonik değişkeni diğer küme olan SOSYO-

EKONOMİK’de yer alan değişkenlerine ait bilginin %33,7’sini; 𝑈2 kanonik değişkeni ise 

%15,4’ünü açıklamaktadır. Aynı şekilde 𝑉1 ve 𝑉2 kanonik değişkenleri kendi kümesinde yer 

alan SOSYO-EKONOMİK değişkenlerindeki bilginin %34,3 ve %18,7’sini açıklarken diğer 

kümede yer alan HDI değişkenlerindeki bilginin %40,9’luk ve %16,4’lük kısmını 

açıklamaktadır. 

 

Tablo 9. Açıklanan Varyans Oranları ve Gereksizlik İndeksleri 

Kanonik 

Değişkenler 

HDI için 

Paylaşılan 

Varyans Oranı 

HDI için 

Belirleme 

Endeksi 

SOSYO-

EKONOMİ için 

Paylaşılan 

Varyans Oranı 

SOSYO-

EKONOMİ için 

Belirleme Endeksi 

1 0,417 0,409 0,343 0,337 

2 0,199 0,164 0,187 0,154 

 

5. Sonuç 

 

Ülkelerin gelişmişlik düzeyi ile ilgili olarak en temel kabul edilen göstergelerinden 

biri olan HDI üç farklı endeks kullanılarak hesaplanmaktadır (Karabulut vd., 2006). HDI, 

ülkelerin eğitim, sağlık ve refah düzeyleri hakkında bilgi vermektedir. UNDP tarafından her 

yıl düzenli olarak hesaplanan ve İnsani Gelişmişlik Raporu olarak yayınlanan raporda 

ülkelerin gelişmişlik düzeyi sıralaması dünyayı açıklanmaktadır.  

 

Bu çalışmada Türkiye’nin de üye olduğu OECD ülkelerinin HDI’nin eğitim, sağlık ve 

refah değişkenleri ile bazı sosyo-ekonomik göstergeler arasındaki ilişkisi çok değişkenli 

istatistiksel analiz yöntemlerinden kanonik korelasyon analizi ile incelenmiştir.  

 

HDI değişkenleri ile sosyo-ekonomik göstergeler arasındaki ilişkinin incelendiği 

kanonik korelasyonda istatistiksel olarak anlamlı olan iki kanonik değişken çifti bulunmuştur. 

İlk kanonik fonksiyonda kümeler arası ilişkide HDI değişkenlerinden sırasıyla Net Milli Gelir 

ile Doğumda Beklenen Yaşam Süresi değişkenlerinin; sosyo-ekonomik değişkenlerdense 

GSYİH değişkeninin genel olarak belirleyici olduğu görülmektedir. İkinci kanonik 

fonksiyonda ise HDI değişkenlerinden Ortalama Okullaşma Yılı ile sosyo-ekonomik 

değişkenlerden Nüfus Artış Hızı değişkenlerinin daha belirleyici olduğu söylenebilir. 

Dolayısıyla literatürce de ifade edildiği üzere (Günsoy, 2005; Karabulut vd., 2006; Çetin ve 

Sevil, 2017) sosyo-ekonomik değişkenler ile HDI değişkenlerinin genel olarak aynı yönde 

ilişkiler gösterdiği ve sosyo-ekonomi göstergelerinde meydana gelen artışın gelişmişliği 

pozitif yönde etkileyeceği bu çalışmanın da bulguları arasındadır. 

 

İnsani gelişmişlik endeks değeri yüksek olan ülkelerin, iyi eğitilmiş, nitelikli ve yüksek 

bilgi üretebilme yeteneğine sahip işgücü performansının olması, diğer ülkeler karşısında 

önemli bir avantaja sahip olmalarına yol açacaktır. Sosyo-ekonomik anlamda meydana gelen 

değişimler ve gelişmeler eğitim ile beraber refahı ve bilgi üretme kapasitesini artırarak 

gelişmişliği olumlu yönde etkileyecektir.  
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Son yıllarda insan merkezli gelişme ve sosyo-ekonomik gelişmeler arasındaki ilişkiyi 

ele alan çalışmalar gittikçe önem arz etmektedir. Çünkü merkezinde beşerî sermayeyi 

bulunduran bir sosyo-ekonomik faaliyet ya da gelişme, kalkınmanın meydana gelmesini 

sağlamaktadır. Bu bağlamda sosyo-ekonomik büyüme, gelişme ve toplumsal refahın 

yükselmesi, bu doğrultuda hazırlanacak olan politikalar sayesinde gerçekleştirilebilecektir. 
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ÖZET 

1997 yılında Kaliforniya'da Reed Hastings ve Marc Randolph tarafından posta yoluyla 

DVD kiralamak için kurulan Netflix önce Blockbuster gibi geleneksel kiralamacıları 

piyasasını ele geçirirken, daha sonra da gelişen teknolojiye hızlıca ayak uydurarak internet 

üzerinden film-dizi yayınlama işine girip, tüm sektörü ele geçirmiştir. Netflix’in 2018 yılı 

itibariyle Amerika Birleşik Devletleri’nde doksan iki milyon, dünya çapında ise yüz kırk sekiz 

milyon üyesi vardır ve bu sayı katlanarak artmaktadır. Bu çalışmada, son yıllarda popüler olan 

dijital yayıncılığın gelişimi ve geleceği Netflix örneği üzerinden hem dünyadaki hem de 

özelde Türkiye’deki durumu açısından incelenecektir.  

Anahtar Kelimeler: Çevrimiçi Yayıncılık, Netflix, Türkiye 

1. GİRİŞ 

Günümüzde popülerleşen dijital yayıncılığın öncülerinden Netflix şirketinin geçtiğimiz yıl 

ABD’de 92, dünya çapında ise 148 Milyon üyesi vardır ve bu sayı katlanarak artmaktadır. 

Netflix sadece yayıncı değil aynı zamanda yapımcıdır. Netflix Originals etiketiyle kendi özel 

içeriğini üretmektedir ve bunlar arasından da 2019 Oscar ödüllerine damgasını vuran Alfonso 

Cuaron tarafından yönetilen Roma filmi gibi pek çok ses getiren işlere imza atmıştır. Bu 

çalışmada dijital yayıncılığın geçmiş ve geleceği Netflix örneği üzerinden incelenmiştir.  

2. Çevrimiçi Yayıncılık ve Netflix 

Netflix’in iş modeli başkalarının da aynı yayıncılık tarzına yönelmesine yol açmıştır. 

Amazon’un, Prime Video’su ve hazırlıkları süren Disney’in, Disney+’sı gibi platformlar da 

aynı pastadan pay almaya çalışmaktadır. Tüm bu gelişmeler ABD’de geleneksel TV 

yayıncılığını tehdit etmeye başlamıştır. Artık televizyon üreticileri kumandasında Netflix 

logolu tuşlar bulunan televizyonlar üretip, Netflix için uygundur sertifikası almaya 
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çalışmaktadırlar. Televizyon yayıncılığının geleceğinin internet üzerinden olacağı artık 

tartışma konusu bile değildir.  

Netflix’in yayıncılar için yarattığı bu durum ülkemiz için bizim için şimdiye kadar pek 

geçerli olmamıştır. Bunun bazı sebepleri vardır ama en önemlisi internetimizin hızı ve 

kotasıdır. İnternet üzerinden Ultra HD (4K) yayın yapmak artık mesele değil, Netflix zaten 

yapmaktadır ancak bir saat boyunca bu kalitede yayın izlemenin kotadan 4-6 GB yiyeceği 

gerçeğinin farkında olan limitli internetli Türkiye bu platformlara mesafeli yaklaşmaktadır. 

01 Ocak 2019’dan itibaren durum değişmeye başlamışır. Adil kullanım kotası yavaş yavaş 

kalkmaktadır. Hâlihazırda taahhütü bulunan üyeler kullandıkları paketlere kota sınırlaması 

olmadan devam edeceklerdir. İşte bu gelişme, Netflix, BluTV, Amazon Prime Video gibi 

kendi içeriğini de üreten internet yayıncılarına büyük avantaj sağlayacaktır. Sansürsüz ve 

orijinal içeriğe hasret olanlar zaten çoktan buralara geçmiştir, artık ulusal kanalların yüzüne 

bile bakmamaktadırlar.  

Türkiye’de dizi işi çok pahalı olduğu için artık klasik reklam mantığıyla bu sektörün 

ayakta kalabilmesi çok zordur. Para harcayan, ürün ve hizmet alımı yapan gerçek AB grubu 

ise Netflix ve benzeri uygulamaları tercih etmektedir. Dizi sektörünü zor günler 

beklemektedir, yaratıcı işler yapmaya yatkın olanlar Netflix ve benzeri platformlara iş 

üretmeyi deneyecekler ama klasik çalışma metotlarına bağlı yapımcıların alanı daralacaktır. 

Çoğu izlenen dizi sonlanacak sadece reklam geliri maliyetinin üstüne çıkabilenler hayatta 

kalacaktır. Adil kullanım kotasının nihayet kalkması gerekli ve gecikmiş bir gelişme ama 

bilinmelidir ki er ya da geç bu klasik televizyon yayıncılığının sonunu getirecektir. 

Netflix bundan birkaç yıl önce meraklısı dışında kimsenin ismini bilmediği ama 

şimdilerde televizyon kumandalarına bile adını yazdırmış bir firmadır çünkü Netflix 

seyircinin izleme alışkanlıklarını değiştirmektedir. Özellikle de bizim gibi temel ihtiyaçlar 

dışında harcama yapmayı sevmeyen insanların yaşadığı ülkelerde etkisi fazlaca 

görülmektedir. 

Netflix, sadece bir sinema bileti parasına onlarca filmi ve diziyi evimize getirmiştir. Hem 

de reklam falan göstermeden ve oldukça güçlü bir görüntü-ses kalitesiyle bunu başarmıştır. 

Fakat Netflix deneyiminden de sıkılmak üzereyiz. Bunu belli eden kuvvetli veriler vardır. 

Netflix uzun zaman sonra ilk kez abone kaybı yaşamıştır. Hem ABD’de hem de dünya 
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genelinde aktif olarak kullanılan platform yakın zamanda abone sayısında ani bir düşüşle 

karşı karşıya kalmıştır.
1
Buna bağlı olarak, hisse adet fiyatı 362 dolar olan Netflix'in hisse adet 

fiyatı 307 dolara kadar gerilemiştir. Netflix, bir haftalık periyotta yaklaşık 24 milyar dolar 

(137 milyar lira) zarar etmiştir. Netlix hisselerindeki düşüş halen devam etmektedir. 

Netflix’ten yapılan açıklamada ise bu duruma üyelik ücretlerinde yapılan zammın neden 

olduğu şeklinde idi. Fakat bu açıklama pek de gerçekçi durmuyor zira yaptıkları zam özellikle 

ülkemiz enflasyonunda yok sayılacak kadar düşük bir rakamdır. Aslında Netflix, elini belli 

eden ve oyunu kaybetmesine yol açacak açıklamayı kendisi yapmıştır. Bol yıldızlı kadrosu ve 

115 milyon dolarlık bütçesine rağmen beğenilmeyen Triple Frontier filmi Netflix'i strateji 

değiştirmeye yöneltmiştir. Açıklama şudur: "Artık filmler ve diziler için daha az para 

harcayacağız".  

 

 

Netflix'in dev ama erimekte olan bir arşivi vardır. Erimektedir çünkü Disney ve diğer 

yapım firmaları filmlerini kendi platformlarında yayınlamak istemektedirler ve bu yüzden 

yeni anlaşma yapmamaktadırlar. Disney'in elinde kendi markası dışında Lucas, Pixar, Marvel, 

20th Century Fox ve Fox Searchlight vardır. Bu markalara ait eserler Netflix'ten çekilecek 

yani yeni Marvel maceralarını Netflix'ten değil Disney'den izlenecektir. Üstelik Disney pazara 

oldukça agresif şekilde girmektedir ve Netflix'in yarı fiyatına paket satacağını açıklamıştır. 

Disney, küresel ölçekte yayına başladığı vakit Netflix, şimdikiyle kıyaslanamayacak kadar 

korkunç bir abone kaybı yaşayacaktır. 

Türkiye'de yaşayan izleyiciler için Netflix'in dev arşivi çok yeterli değildir. ABD arşivinin 

8/1'i kadar filme ve diziye Türkiye’de sahibizdir. Özellikle film tarafında işin tadı kaçmış 

durumdadır. Netflix'in yerli yapımları, yerli seyircinin ilgisini çekmek için değil küresel 

pazarda Türkiye kartpostalları satmak için kotarılmış gibi durmaktadır. BluTV gibi ondan çok 

daha küçük bir platform Türk seyircisinin nabzını çok daha iyi yakalamaktadır.  Bir sürü 

örneği vardır ama son olarak karşımıza çıkan Behzat Ç. ile bunun altı bir kez daha çizilmiştir. 

 

 

                                                           
1
 https://www.gazeteduvar.com.tr/kultur-sanat/2019/07/19/netflixin-abone-sayisi-ilk-kez-dustu/ 
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3. Sonuç 

Netflix'in iyi filmleri yoktur ama Stranger Things, Black Mirror, La Case de Papel, Narcos 

gibi iyi dizileri var ama yeri göğü inleten diziler için seyirci başka platformlara mahkumdur. 

Film işi, dizi işine benzememektedir. Netflix'in bu alanda Disney gibi, yılların tecrübesine 

sahip, mega bütçeli işlere para yatırmaktan kaçınmayan firmalarla başa çıkması imkansızdır. 

Bu yüzden yıldız oyuncularla, kariyerlerinin en kötü filmlerini çekmektedirler ve artık 

"Netflix Filmi" diye seyirciye uzak dur işareti veren bir tanım üretilmiştir. 

Bir zamanlar, Netflix'in sinemayı bitireceğini öngörüliyordu, seyirci deneyimi sonsuza 

kadar değişecekti ama artık Hollywood'u sallayan Cannon Films'le aynı akıbeti paylaşacak 

gibi durmaktadır. Tıpkı Cannon'un ikinci ölçeğinde olduğu gibi sürekli büyüyen ama kar 

etmeyen bir firmadır Netflix. Ölü projelere yatırım yapmaktadırlar. Sinemacılık deneyiminden 

gelen devler, Netflix'in açtığı yoldan ilerleyip onu batıracaklardır. Seyirci en güçlü kimse 

gidip ona üye olacaktır. Film işi müzik işine benzememektedir. Bu yüzden Spotify, Apple 

Music, Youtube Music, Deezer vs. gül gibi geçinip giderken çevrimiçi film ve dizi izletme 

işinde en fazla iki, üç firma kalıcı olacaktır. 

Asıl işi film yapmak değil kiralamak olan Netflix, Blockbuster'ı (film kiralama zincir 

mağazaları) batırmıştır ama onu da işi film yapmak olan bir firma olan Disney yok edecek 

gibidir. Bu çok erken bir tahmin olabilir ancak önümüzdeki yıllarda üretilecek televizyonların 

kumandalarında başka bir isim yazacak gibi görünmektedir. 
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 ÖZET 

Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi 

Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 18 Ocak 2019 tarihinde Türkiye 

Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilmiş ve 30 Ocak 2019’da Resmi Gazete’de yayınlanarak 

yasalaşmıştır. Bu yasa 1 Temmuz 2019’da da yürürlüğe girmiştir. Bu yasada yer alan 

uygulamaları düzenleyen ve sinema dünyası için önemli değişiklikleri beraberinde getiren 

yeni yönetmelik ise 22 Ekim 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Bu çalışmanın 

amacı yeni sinema yasasındaki maddeler üzerinden Türkiye’deki sinema salon 

işletmeciliğinde ortaya çıkan değişiklikleri açıklamak ve gelecekte Türkiye’deki sinema salon 

işletmeciliğini bu yasanın nasıl etkileyeceği sorusuna cevap bulmaktır.  

Anahtar Kelimeler: Yeni Sinema Yasası, Sinema Salon İşletmeciliği, Türkiye 

 

1. Giriş 

Film yapımcılarıyla sinema işletmecileri arasında yaşanan anlaşmazlığın ardından 

gündeme gelen ve içerdiği bazı maddeler nedeniyle “sansür düzenlemesi” olarak eleştirilen 

yeni sinema yasası, 30 Ocak 2019’da yürürlüğe girmiş, uzun vadeli promosyon biletler 

sattıkları ve reklam verenlerle uzun soluklu anlaşmalar imzaladıkları için sinema salonu 

işletmecilerine tanınan altı aylık sürenin sona ermesiyle birlikte 1 Temmuz 2019’da da bu 

yeni yasadaki kurallar uygulanmaya başlanmıştır. Ancak bu yasa aslında sinema dünyasını 

etkileyen en önemli sorunların birçoğunu görmezden gelirken, yarattığı boşluklarla yeni 
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sorunları da beraberinde getirmiştir. Nitekim yeni sinema yasasının sinema biletini içeren tüm 

abonelik, promosyon, kampanya ve toplu satış faaliyetlerini yasakladığını belirten 

Cinemaximum, sinema biletlerindeki öğrenci indirimlerini sona erdirmiştir. Yasanın kapsamlı 

bir şekilde hazırlanmamasından dolayı oluşan bu boşluk, diğer sinema salonu işletmecilerinin 

de öğrenci indirimlerini sonlandırmasına neden olmuştur. Öte yandan yeni sineması yasasının 

ele alması istenen en önemli sorunlardan biri olan reklam süreleri konusunda da yasada bazı 

açıkların olması bu konuda kayda değer bir değişim yaşanmasının önünü tıkamıştır. 

2. Yeni Sinema Yasası 

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sinema Filmlerinin 

Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”; 

sinema biletlerine uygulanan promosyonlar, reklam ve fragman süreleri, yaş sınırlamaları ve 

sinema filmlerinin diğer platformlarda gösterilmeleri konusunda birçok değişikliği 

beraberinde getirirken, bu konulardaki belirsizlikleri de ortadan kaldırdı. 

Yeni sinema yasası ile düzenlenmesi beklenen bir diğer konu olan reklam ve fragman 

süreleri ile ilgili de yeni karar açıklandı. Sinema salonlarında film gösterimleri sırasındaki 

reklam süreleri 10 dakika ile sınırlandırılırken, film öncesinde en az üç dakika fragman 

gösterilmesi zorunlu hâle getirilmiştir. 

Öte yandan bu yeni düzenleme ile birlikte sinema salonlarının bilet satışları ile ilgili 

daha kapsamlı veri toplanmaya başlanacaktır. Zira sinema salonu işletmecilerinin sinema 

salonlarına, gösterilen filmlere ve sinema biletlerine ilişkin bilgileri Kültür ve Turizm 

Bakanlığı’na iletmeleri zorunlu hâle getirilmiştir. Bu verilerin toplanması için ülke genelinde 

satılan tüm bilet bilgilerinin eş zamanlı olarak toplandığı yeni sistem kullanılacaktır. Bu 

sistemle toplanacak veriler sinema dünyasıyla ilgili raporlamalarda da kullanılacaktır. 

Bugün yürürlüğe giren yönetmelik ile birlikte gerçekleşecek en önemli 

değişikliklerden biri de filmlerin sinemalarda gösteriminin ardından diğer platformlarda 

yayınlanması konusunda olmuştur. Bu yeni yönetmelikte yer alan “Sinema salonlarında ilk 

kez ticari dolaşıma girecek değerlendirme ve sınıflandırması yapılmış sinema filmleri, 

gösterime girdiği tarihten itibaren ücretli yayın yapılan kablo, uydu, karasal, internet ve diğer 

ortamlarda beş ay geçmeden, ücretsiz yayın yapılan uydu, karasal, internet ve diğer 

ortamlarda altı ay geçmeden ticari amaçla yayınlanamaz veya umuma iletilemez.” kuralı 
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sinemalarda gösterilen filmlerin diğer platformlarda yayınlanmadan önce en az beş ay 

beklemesini zorunlu hâle getirmiştir. Elbette bu kural akıllara Organize İşler: Sazan 

Sarmalı’nı getirmiştir. 1 Şubat 2019’da vizyona giren Organize İşler: Sazan Sarmalı henüz 

vizyondayken Netflix’te yayınlanmaya başlanmış, bu durumun önceden açıklanmamış olması 

tepki çekerken Netflix’in başka filmlerde de benzer uygulamalara gidebileceği öne 

sürülmüştür. Ancak yürürlüğe giren yönetmelik, bir daha böyle bir şeyin gerçeklemesini 

imkânsız hâle getirmiştir. Zira yeni yönetmeliğe göre Organize İşler: Sazan Sarmalı gibi 

sinemalarda gösterime giren bir filmin Netflix gibi bir dijital platformda yayınlanabilmesi için 

beş ay geçmesi gerekmektedir. 

Yeni yönetmelikle düzenlenen bir diğer konu da yaş sınırlamaları oldu. Filmlere 

ilişkin yaş sınıfları Genel İzleyici, 6A, 6+, 10A, 10+, 13A, 13+, 16+ ve 18+ olarak yeniden 

düzenlenirken, bundan sonra fragmanların da yaş sınıflarına tabii tutulacağı açıklanmıştır. Bu 

yeni düzenlemeyle birlikte çocukların izlemesine uygun olarak sınıflandırılan filmler sırasında 

yine bu sınıflandırmaya giren fragmanlar gösterilebilecektir. 

180 yerli filmin vizyona girdiği 2018 yılında toplamda 70 milyon 404 bin bilet 

satılmış. 152 filmin vizyona girdiği 20107 yılında ise bu rakam 71 milyon 202 Bin adet 

olmuştu. Evet, film sayısı artıyor ama sinemaya giden seyirci azalmıştır. Bir yıl öncesine göre 

yirmi sekiz film fazla çeken ama nerdeyse 1 milyon daha az bilet satan bir ülke sinemasına 

sahibi. 2017’ü özellikle örnek olarak seçilmiştir çünkü yabancı filmlerle birlikte vizyona giren 

film sayısı neredeyse aynı ve yerli yabancı demeden topladığımızda da üç milyondan fazla 

seyircinin kayıp olduğu görülmektedir.  

Sinema salonu işletmeciliğin temel sorunları şu şekilde ortaya çıkmaktadır: 

-Giderek artan bilet fiyatları... 

-Fahiş fiyatlandırma ile satılan büfe ürünleri... 

-Filmden önce gösterilen ve bitmek bilmeyen sinemadan alakasız reklamlar... 

-Netflix ve gelecekteki benzerleri: Disney Plus vs. 

 

3. Sonuç 
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Dünya değişmektedir. İnsanlar kendi ekonomilerini de düşünerek sinema yerine dijital 

yayınları tercih etmeye başlamıştır.  4K, ses sistemi entegre edilmiş 65¨ bir TV’ye sahip olan 

bir sinema seyircisi bile ¨sinemada film izlemek bir başka¨ demeyecektir.  

Sadece şu soruyu sormak bile yeter aslında; bu yıl ¨en iyi film¨ Oscar’ını eve 

götürmeye en yakın film olan Roma’nın yapımcısı kim? Film sinemada izlenecekse, sinemada 

film izlenecek yoksa kimseyi evinden çıkaramazsınız. Yeni yasa ile sinema salonu 

işletmecileri, bundan böyle tüm film anlaşmalarına "Gösterim başlangıcından itibaren 5 ay 

süre ile Pay TV yasağı" şartı eklemiştir. Sinemacılar, bu şartı kabul etmeyen yapımcının 

filmini almayacaklarını açıklamıştır. Dünyada hiçbir yerde böyle uygulama yoktur. Bu durum 

ellerindeki bir avuç seyirciyi, yapımcıyı, oyuncuyu Netflix gibi dijital yayıncılık yapan 

platformlara kaptırmaktan başka bir işe yaramayacaktır.  

 

Kaynakça 

Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında 

Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, https://www2.tbmm.gov.tr/d27/2/2-1490.pdf, 

Erişim Tarihi: 20.09.2019 

Tüm Filmler Seyirci Rekoru - İlk 100 (1989'dan günümüze) 

https://boxofficeturkiye.com/tumzaman/?tm=1989 

Türk Filmleri Seyirci Rekoru - İlk 100 (1989'dan günümüze) 

https://boxofficeturkiye.com/tumzaman/?tm=1989tr 

T.c kültür ve turizm bakanlığı sinema genel müdürlüğü 2018 GİŞE RAPORU 

https://sinema.ktb.gov.tr/TR-144746/gise-verileri.html 

Erus, Z (2007). “Film Endüstrisi ve Dağıtım:1990 Sonrası Türk Sinemasında Dağıtım 

Sektörü”, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 4(4), 5-16.  

Müjdecİ, K. (2016) Kapalı Gişe: Türkiye‟de Tekelleşen Film Dağıtımı, Türkiye. 

https://www.youtube.com/watch?v=QXRJnj-jVvU.  

Rekabet Kurumu Sinema Hizmetleri Sektör Raporu www.rekabet.gov.tr/ 2018 (09.06.2019).  

AL FARABI 6th INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES 
ADANA, TURKEY

P. 423

https://www2.tbmm.gov.tr/d27/2/2-1490.pdf
https://boxofficeturkiye.com/tumzaman/?tm=1989
https://boxofficeturkiye.com/tumzaman/?tm=1989tr
https://sinema.ktb.gov.tr/TR-144746/gise-verileri.html
https://www.youtube.com/watch?v=QXRJnj-jVvU


Okur, Y. (2014), “Türk Sinemasında Devlet Desteği İstatistik 2005-2014”, 

https://drive.google.com/file/d/0B37XHub-ux8WNHF3ZllSSzJHZUU/edit, Erişim tarihi: 

03.07.2015, s.1-35. Tanrıöver, H. U. (2011). Türkiye‟de Film Endüstrisinin Konumu ve 

Hedefleri İstanbul: İTO 

Tüzün, S. (2013). “Multipleks Sinema Salonları ve Türkiye Örneğinde Sinema Sektöründe 

Değişen Güç Dengeleri”, Sinecine Sinema Araştırmaları Dergisi, Vol.4, N.1, s.85-115  

 

AL FARABI 6th INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES 
ADANA, TURKEY

P. 424



TÜKETİCİLERİN DENEYİMSEL DEĞER ALGILARININ MÜŞTERİ 

MEMNUNİYETİNE ETKİSİ: HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ ÜZERİNE ARAŞTIRMA 

 

Resul ÖZTÜRK 

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü 

 

ÖZET 

 

Pazarlama anlayışının gelişmesiyle birlikte tüketici istek ve ihtiyaçlarında değişiklikler 

yaşanmakta ve tüketiciler üretim süreçlerine dahil olmaya başlamaktadır. Böylelikle üretim 

süreçlerine dahil olan tüketiciler elde ettikleri deneyimler sayesinde gelecek satın alma 

davranışlarına yön vermektedirler. İşletmelerin ürettiği ürünler ve hizmetler ile birlikte 

tüketicilerin yaşadığı ve yaşayacağı deneyimlerin vurgulanması ve önemsenmesi gerekliliği 

ortaya çıkınca işletmeler ürün ve hizmet verme süreçlerinin ötesinde tüketicilerin elde edeceği 

deneyimleri tasarlama gerekliliği duymuşlardır. Tüketiciler ile müşteri ilişkileri geliştirme 

amaçlarının yanı sıra tüketecekleri ürünler ve hizmetlerde olumlu hisler oluşturarak 

tüketicilerin ürün ve hizmetleri kişiselleştirebilme imkânı sağlamak gerekmektedir. 

Günümüzde birçok sektörde deneyimsel pazarlama ve ürünler ile tüketicilerin satın alma 

biçimleri etkilenmek istenmekte ve aynı zamanda tüketicilerin memnuniyet seviyeleri 

arttırılmak istenmektedir. Bu doğrultuda bu çalışmanın amacı tüketicilerin deneyimsel 

değerlerinin müşteri memnuniyetleri üzerindeki etkisini belirlemektir. Bu amaç kapsamında 

hazır giyim sektöründe tüketicilerin deneyimsel değerler açısından memnuniyet seviyelerini 

ölçmek amacıyla Konya ilindeki tüketiciler üzerine anket uygulaması yapılmıştır. Kolayda 

örnekleme yöntemi ile belirlenen örneklemden elde edilen veriler SPSS 23.0 paket programı 

aracılığı ile analiz edilmiştir. Elde edilen veriler doğrultusunda araştırmaya katılan 

tüketicilerin demografik özelliklerine göre memnuniyet seviyelerinde farklılık tespit 

edilmemiştir. Araştırma sonucunda Konya ilindeki tüketicilerin giyim ürünlerine ilişkin 

deneyimsel değerleri ile müşteri memnuniyeti arasında pozitif yönlü ve istatistiksel bakımdan 

anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Deneyimsel Değerler, Deneyimsel Pazarlama, Müşteri Memnuniyeti. 

 

 

Giriş 

Tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarında meydana gelen değişiklikler ile birlikte pazarlama 

anlayışında gelişmeler yaşanmaktadır. Dolayısıyla günümüzde tüketicilere artık sadece ürün 

ya da hizmetlerin sunulması tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarının karşılanması açısından yeterli 

olmamaktadır. Tüketicilere sunulacak ürün ve hizmetlerle birlikte artık diğer unsurlar da 

önemli hale gelmeye başlamıştır. Bu unsurların başında da deneyimsel değerler ve bu 

doğrultuda oluşturulmaya çalışılan ekonomik yapı gelmektedir. Deneyimsel değerler ile 
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müşterilerin işletmelerle olan ilişkileri ve işletmelerin sunduğu ürün ve hizmetlere yönelik 

memnuniyetleri arttırılmaya çalışılmaktadır. Böylelikle uzun süreli müşteri ilişkileri 

geliştirilerek ve müşteri memnuniyeti sağlanmaya çalışılmaktadır.  

Bu doğrultuda bu çalışmada tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarının yerine önemli hale gelen 

deneyimsel değerler ve deneyimsel değerlerin geliştirdiği müşteri memnuniyeti ile ilgili 

kavramlara değinilecek ve araştırma kapsamında geliştirilen model ve hipotez doğrultusunda 

müşterilerin yaşadığı deneyimsel değerlerin müşterilerin memnuniyeti üzerine etkisi 

araştırılacaktır.  

Kavramsal Çerçeve 

Yeni bir ekonomik model olarak ürün ve hizmetlerden farklı olarak işletmeler deneyimleri de 

ayrı bir teklif olarak tüketicilere sunmaktadırlar. Çünkü tüketiciler giderek deneyimleri bir 

tercih olarak görmekte ve bu doğrultuda satın alma davranışlarına yön vermektedirler. Bu 

doğrultuda işletmeler gelirlerini arttıracak yöntemler ile birlikte yenilik ve yaratıcılık 

sayesinde tüketicilere tasarlanmış ürünleri pazarlayarak yeni bir değer ortaya koymaktadırlar 

(Pine ve Gilmore, 1998: 97-100). Elde edilmek istenen tüketici değerinin etkileşim, etkililik 

ve görelilik açısından her birinin tüketici deneyimi ile yakından ilişkisi bulunmaktadır 

(Holbrook, 1999: 5). Bu açıdan tüketiciler açısından deneyimsel değer kavramı önemli hale 

gelmekle birlikte müşterilerin bir tüketim eylemi için bulunduğu ortamda amaçlarına 

ulaşmasını kolaylaştırmak veya engellemek için ürünlerin özellikleri ve hizmet 

performanslarında algılanan ve göreceli bir tercih olarak değerlendirilmektedir (Mathwick 

vd., 2002: 53). Tüketicinin elde edeceği değer; ürün ve hizmet ile tüketicinin aktif veya 

reaktif etkileşimi sonucunda bir nesne veya deneyim ile etkileşime geçmesiyle elde 

edilmektedir (Çoban ve Demirhan, 2019: 83).  

Deneyimsel değerin finansal, davranışsal ve psikolojik kaynaklarının potansiyel olarak geri 

dönüşü beklenen aktif yatırımlarının karşılığı olan tüketici yatırım getirisi; hizmet etme 

kapasitesi ve işletmeye hayranlığı karşısındaki yanıt olarak hizmet mükemmelliği; fiziksel bir 

nesnenin çalışmasına ve performansına verilen reaksiyon olarak estetik ve günlük hayattan 

uzaklaşma anlamına gelen kaçış olmak üzere dört boyutu bulunmaktadır (Mathwick vd., 

2001: 41-44). 

Müşteri memnuniyeti bir işletmenin ürün ve hizmetlerini kullanan müşterilerin nasıl memnun 

edilmesi gerektiği, müşterilerin ürün ve hizmetler ile ilgili olarak neler hissettikleri ve ilgi 

düzeyleri, müşteriye değer yaratma, müşterilerin alternatifler arasında nasıl hareket ettikleri 

ve seçim yaptıklarını göstermektedir (Başaran Alagöz vd., 2004: 25). Müşteri memnuniyeti ve 

tatmini; bir ürünün satın alma işlemi sonrasında müşterinin beklentilerine uygun ve 

beklentilerinin üstünde bir performans göstermesi olarak adlandırılmaktadır (Tolon, 2015: 8). 

İşletmelerin temel amaçlarından birisinin müşteri memnuniyetini sağlamak olsa da sadece 

müşteri memnuniyeti sağlayan bir müşteri ilişkisinin kırılgan bir ilişkiye sebebiyet vereceği 

belirtilmektedir. Bunun yanı sıra ürün ve hizmetler hakkında müşteri deneyimleri, çalışanlarla 

etkileşim ve işletmelerin yaratabilecekleri veya iyileştirebilecekleri müşteri deneyimleri ile 
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ilgili olarak düşünmeleri gerekmektedir. Bu çabalar ise işletmeler açısından müşteri deneyimi 

sunabilmenin proaktif yönünü temsil etmektedir (Peppers ve Rogers, 2013: 93-96).  

Araştırmanın Modeli ve Amacı 

Günümüz işletmeleri müşteri memnuniyetini arttırmak ve müşteri ilişkilerini geliştirmek 

üzere varlıklarını devam ettirmeyi amaçlamaktadırlar. Bunun için müşteri memnuniyetini 

arttırmayı hedefleyen işletmeler farklı uygulamalara başvurmaktadırlar. Deneyimsel 

değerlerin bu doğrultuda müşteri memnuniyetini arttırmada kullanılan bir unsur olduğu 

görülmektedir. Bu nedenle, bu çalışmada deneyimsel değerlerin müşteri memnuniyetine etkisi 

ve deneyimsel değerlerin alt boyutları olan müşterilerin estetik algısı, kaçış hissi, hizmet 

mükemmelliği algısı ve müşterilerin elde edeceği yatırım getirisinin müşteri memnuniyeti 

arasındaki ilişkinin tespit edilmesi amaçlanmaktadır.  

Bu amaçlar doğrultusunda aşağıdaki Şekil 1’de araştırma modeli yer almaktadır. Araştırma 

modeli çerçevesinde tüketicilerin algıladığı deneyimsel değerlerin müşteri memnuniyeti 

üzerine etkisi tespit edilmeye çalışılacaktır. Bu bağlamda aşağıda yer alan araştırma 

hipotezleri test edilecektir.  

H1: Deneyimsel değerlerin müşteri memnuniyeti üzerine pozitif ve anlamlı bir etkisi vardır. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1: Araştırma Modeli 

 

Araştırmanın Yöntemi 

Araştırmanın örneklemi zaman ve maliyet gibi kısıtlar nedeniyle Konya ilinde yaşayan 

tüketiciler olarak belirlenmiştir. Farklı demografik özellikler taşıyan tüketicilere anket 

uygulamasının yapılmasına özen gösterilmiştir.  

Araştırma modelindeki hipotezleri sınamak için yürütülen saha çalışması sonucunda hazır 

giyim sektöründe tüketicilerin deneyimsel değerler açısından memnuniyet seviyelerini ölçmek 

amacıyla Konya ilindeki tüketiciler üzerine anket uygulaması yapılmıştır. 2018 yılındaki 

verilere göre Konya ilinde toplam 2.205.609 kişi yaşamaktadır (TÜİK, 2018). 2019 yılının 

Ekim-Kasım aylarında kolayda örnekleme yoluyla belirlenen 450 kişiye elektronik ortamda 

anket gönderilmiş ve analiz için uygun olan 386 anket değerlendirmeye tabi tutulmuştur.  

Araştırmanın amacı ve modeli kapsamında belirlenen deneyimsel değerler ve müşteri 

memnuniyetini ölçmek için uygulanan ankette toplam 16 soru bulunmaktadır. 13 soru 

müşterilerin deneyimsel değer algılarını ölçmek amacıyla Mathwick vd. (2001) ile Ay ve 

. 
Estetik 

Kaçış 

Hizmet Mükemmelliği 

Yatırım Getirisi 

Deneyimsel Değer Müşteri Memnuniyeti 
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Güven (2018) deneyimsel değeri ölçmek için dört boyuttan (estetik, kaçış, hizmet 

mükemmelliği ve müşteri yatırım getirisi) oluşan ölçekten yararlanılmıştır. Müşteri 

memnuniyeti ölçeği ise Chang vd. (2004) çalışmalarından yararlanılmıştır. Ayrıca ankette 

tüketicilerin demografik özelliklerini tespit etmek amacıyla cinsiyet, medeni hal, eğitim 

durumu, yaş ve gelir durumları için 5 soru bulunmaktadır.  

Konya ilindeki tüketiciler üzerine kolayda örnekleme yöntemi ile belirlenen örneklemden 

anket uygulaması ile elde edilen veriler SPSS 23.0 paket programı aracılığı ile analiz 

edilmiştir. 

 

Bulgular 

Araştırmaya katılan katılımcıların demografik özellikleri Tablo 1’de gösterilmektedir. 

Araştırmaya katılanların cinsiyet açısından %62’sini kadınların, medeni hal açısından 

%59’unu bekarların, gelir durumu açısından %48’ini 2.000 ₺ ve daha az olanların, %55’ini 

18-25 yaş aralığında olanların ve eğitim durumu açısından %44’ünü lisans düzeyinde eğitim 

görmüş kişilerin oluşturduğu görülmektedir.  

Tablo 1. Demografik Özellikler 

Demografik Özellikler n % 
 

Demografik Özellikler n % 

Cinsiyet 
Kadın 238 62% 

 

Yaş 

18-25 214 55% 

Erkek 148 38% 
 

26-35 72 19% 

Medeni Hal 
Evli 159 41% 

 
36-45 70 18% 

Bekar 227 59% 
 

46 ve üstü 30 8% 

Gelir 

2.000 ₺ ve daha az 185 48% 
 

Eğitim 

Durumu 

İlköğretim 61 16% 

2.001 ₺ - 3.000 ₺ 84 22% 
 

Lise 85 22% 

3.001 ₺ - 4.000 ₺ 49 13% 
 

Önlisans 61 16% 

4.001 ₺ - 5.000 ₺ 41 11% 
 

Lisans 170 44% 

5.001 ₺ ve üstü 27 7% 
 

Lisansüstü 9 2% 

Toplam 386 100% 
 

Toplam 386 100% 

 

Araştırma modelinde kapsamında geliştirilen hipotezleri test etmek amacıyla uygulanan 

ölçekte yer alan ifadelerin iç tutarlılık katsayıları Tablo 2’de yer almaktadır. Buna göre 

deneyimsel değerler ve müşteri memnuniyeti ölçeklerinin güvenilir olduğu tespit edilmiştir.  

Tablo 2. Ölçeklerin İç Tutarlılık Katsayıları 
 İfade Sayısı Cronbach's Alpha (α) 

Deneyimsel Değerler 13 0,909 

Müşteri Memnuniyeti 3 0,838 

 

Deneyimsel değerler ölçeğinde yer alan ifadeler doğrultusunda elde edilen sonuçlara göre 

tanımlayıcı istatistikler Tablo 3’te yer almaktadır. Buna  göre araştırmaya katılanların 

deneyimsel değerler açısından mağazaları estetik açıdan çekici buldukları, hizmet 

mükemmelliği açısından hizmetlerin tutarlı ve güvenilir olarak algıladıkları ve çalışanların 

güleryüzlü ve yardım etmeye istekli oldukları ifadelerine katılım düzeylerinin yüksek olduğu 
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sonucuna ulaşılmıştır. Ancak, katılımcıların giyim mağazalarında kaçış algılarının ve katılım 

düzeylerinin düşük olduğu tespit edilmiştir.  

Tablo 3. Deneyimsel Değerler Ölçeğine İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler 

Deneyimsel Değerler Ortalama St. Sapma 

Hazır giyim mağazasının dekorasyonu estetik açıdan çekicidir. 3,37 1,01 

Hazır giyim mağazasının atmosferi harikadır. 3,03 1,07 

Hazır giyim mağazasının çok eğlenceli olduğunu kanaatindeyim. 2,80 1,04 

Hazır giyim mağazasının coşkusu beni cezbediyor ve bu da beni kendine çekiyor. 2,67 1,08 

Bu hazır giyim mağazasından alışveriş yapmak bana başka bir dünyadaymışım 

hissi yaratıyor.  
2,39 1,01 

Bu giyim mağazasından alışveriş yapmak, beni gerçeklerden uzaklaştırarak keyif 

almamı sağlıyor. 
2,56 1,08 

Her şeyi unuttuğum bu giyim mağazasında alışveriş yaparken çok etkilendim. 2,52 1,08 

Bu giyim mağazasında hizmetler tutarlı ve güvenilirdir. 3,40 0,96 

Bu mağazada çalışanlar her zaman güler yüzlü ve yardım etmeye isteklidir. 3,32 1,04 

Bu giyim mağazasındaki hizmet kendimi özel ve değerli hissettirir. 3,00 1,02 

Bu giyim mağazasından alışveriş yapmak zamanı yönetmek için etkili bir yoldur. 2,87 1,03 

Bu giyim mağazasından alışveriş yapmak hayatımı kolaylaştırır. 3,04 1,00 

Bu giyim mağazasından alışveriş yapmak plan ve programlarıma uyuyor. 3,09 0,98 

Notlar: (i)  n=386, (ii) Ölçekte 1=Katılmıyorum ve 5= Katılıyorum anlamındadır. (iii) Friedman çift yönlü Anova testine 

göre (χ2= 689,114; p<0,05) sonuçlar istatistiksel bakımdan anlamlıdır. 

 

Müşteri memnuniyeti ölçeğinde yer alan ifadelerin bulunduğu Tablo 4 incelendiğinde 

katılımcıların memnuniyet düzeylerinin yüksek olduğu ve memnun oldukları tespit edilmiştir. 

Tablo 4. Müşteri Memnuniyeti Ölçeğine İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler 

Müşteri Memnuniyeti Ortalama St. Sapma 

Her açıdan bu giyim mağazasından alışveriş yapma kararımı doğru buluyorum. 3,24 0,98 

Genel olarak bu giyim mağazasından memnun kaldım. 3,56 0,89 

Tüm deneyimleri dikkate aldığımda, bu giyim mağazasından alışveriş yapma 

tercihim akıllıca oldu. 
3,42 0,94 

Notlar: (i)  n=386, (ii) Ölçekte 1=Katılmıyorum ve 5= Katılıyorum anlamındadır. (iii) Friedman çift yönlü Anova testine 

göre (χ2= 69,136; p<0,05) sonuçlar istatistiksel bakımdan anlamlıdır. 

 

Ankette yer alan ifadelerin geçerliliğini tespit etmek amacıyla faktör analizi yapılmış ve 

deneyimsel değerler ölçeğinin 4 boyutta toplandığı, müşteri memnuniyeti ölçeğinin ise tek 

boyutta toplandığı tespit edilmiştir. 

Tablo 5. Faktör Analizi Sonuçları 

 Deneyimsel Değer Müşteri Memnuniyeti 

KMO ve Barlett Uygunluk Testi 
0,903 

(p < 0,001) 

0,725 

(p < 0,001) 

Faktör Yüklerine Göre Faktör Sayısı ve 

Toplam Açıklanan Varyans 

4 Faktör 

69,987 

1 Faktör 

75,588 

 

Ölçekte yer alan ifadelerin birbirleri ile ilişkilerini tespit etmek amacıyla Korelasyon Analizi 

yapılmış ve elde edilen veriler Tablo 6’da gösterilmiştir. Elde edilen verilere göre deneyimsel 

değerlerin alt boyutları ile müşteri memnuniyeti arasında istatistiksel bakımdan anlamlı ve 

yüksek düzeyde ilişki olduğu bulunmuştur.  
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Tablo 6. Korelasyon Analizi 

Değişkenler X̄ SD 1 2 3 4 5 

Estetik 2,97 0,85 (0,827)     

Kaçış 2,49 0,95 ,715** (0,884)    

Hizmet Mükemmelliği 3,24 0,86 ,448** ,369** (0,820)   

Yatırım Getirisi 3,00 0,87 ,519** ,558** ,588** (0,835)  

Müşteri Memnuniyeti 3,41 0,81 ,557** ,452** ,651** ,723** (0,838) 
Not: *p<.05, **p<.01. 

 

Araştırmanın amacı ve modeli doğrultusunda oluşturulan hipotez kapsamında müşterilerin 

deneyimsel değer algılarının müşteri memnuniyetine etkisini tespit etmek amacıyla çoklu 

doğrusal regresyon analizi yapılmış ve elde edilen veriler Tablo 7’de gösterilmiştir. Çoklu 

doğrusal regresyon analizi istatistiksel olarak anlamlıdır (F=161,941; p<.01). Düzeltilmiş R
2
 

değeri 0.794’tür. Bu doğrultuda deneyimsel değerlerin müşteri memnuniyetine etkisi ve 

müşteri memnuniyetinin %79’luk kısmının deneyimsel değer ile ifade edilebileceği tespit 

edilmiştir. Tablo 7’de yer alan Beta katsayıları incelendiğinde, bağımsız değişkenler olarak 

ele alınan estetik (β=0,249; p<.01), kaçış (β=0,101; p<.01), hizmet mükemmelliği (β=0,297; 

p<.01) ve yatırım getirisinin (β=0,475; p<.01) müşteri memnuniyeti üzerinde anlamlı bir 

etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen bulgular doğrultusunda H1 hipotezi kabul 

edilmiştir.  

Tablo 7. Çoklu Regresyon Analizi 
Bağımlı 

Değişken 
R

2 Düzeltilmiş 

R
2
 

Bağımlı Değişken B Std. 

Hata 
t p F 

Müşteri 

Memnuniyeti 
0,794 0,630 

Sabit - 0,113 5,959 

0,00 161,941** 

Estetik 0,249 0,045 5,343 

Kaçış 0,101 0,04 2,137 

Hizmet 

Mükemmelliği 
0,297 0,037 7,505 

Yatırım Getirisi 0,475 0,041 10,95 

Not: **p<.001, *p<.05. 

 

Sonuç 

Araştırmada elde edilen bulgular doğrultusunda tüketicilerin deneyimsel değer algılarının 

müşteri memnuniyeti üzerinde etkisinin olduğu görülmektedir. Tüketicilerin değer algılarının 

sadece fiyat ve kalite olmadığı için günümüzde tüketicilerin aynı zamanda işletmelerin hizmet 

kalitelerinden, tüketicilerin yaptığı yatırım geri dönüş beklentilerin yüksek olmasından, 

mağazaların atmosferlerinin ve estetik özelliklerinden ve de günlük hayattan bir kaçış şekli 

olarak deneyimsel değerlerden etkilendikleri görülmektedir. Bu doğrultuda işletmelerin 

yenilikçi ve yaratıcı değerler sunarak müşterilerin memnuniyetini arttıracak ve beklentilerini 

karşılayacak pazarlama ve yönetim stratejilerini geliştirmesi uygun görülmektedir.  

Araştırma amacı ve hipotezi kapsamında geliştirilen H1 hipotezi dikkate alındığında 

tüketicilerin deneyimsel değer algılarının müşteri müşteri memnuniyeti üzerine etkisi olduğu 

bulunmuş ve H1 hipotezi kabul edilmiştir. Bu kapsamda Ay ve Güven (2018)’in yapmış 

oldukları çalışma doğrultusunda elde edilen bulgular ile desteklenmektedir.  
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Araştırma hazır giyim sektöründe alışveriş yapan tüketiciler kapsamında yapılmış olup, 

gelecek çalışmalarda başka sektörlerde de araştırmalar yapılabilir. Zaman, maliyet kısıtları 

nedeniyle evrenin tamamına ulaşmak zor olduğu için araştırma örneklem ile 

sınırlandırılmıştır.  
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Özet 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (Teknokentler), ülkemiz için stratejik öneme sahip 

ürünler geliştirmekte ve her gün farklı bakış açıları ortaya koymaktadır. Bu durum 

teknokentlerin hem vizyonuna katkı sunmakta hem de firmaların ürün politikalarına daha 

fazla değer katmasına vesile olmaktadır. 

İşletme varlıkları, maddi nitelikte olabileceği gibi gayri maddi nitelikte de olabilir. 

Gayri maddi haklar, maddi varlıklar gibi işletmenin varlıklarını ve piyasa değerini önemli 

ölçüde etkilemekte hatta bazen maddi varlıkların önüne bile geçebilmektedir. Bu haklar, 

işletmenin rekabet gücünü artırmakta, birçok finansal işlemin (alım, satım, kiralama gibi) 

konusu olabilmektedir. 

2001 yılında yürürlüğe giren 4691 sayılı yasa ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde 

Ar-Ge yazılım ve tasarım faaliyetlerinde bulunan işletmelere gelir/kurumlar vergisi istisnası, 

KDV istisnası, bölgede istihdam edilen personeller için gelir vergisi istisnası ve SGK işveren 

prim desteği gibi teşvikler getirilmiştir. Aradan geçen süre zarfında gerek 4691 sayılı yasa 

revize edilerek gerekse vergi kanunlarına konulan hükümler ile vergi istisna ve teşvikleri ile 

ilgili düzenlemeler yapılmıştır. Son olarak 11.09.2017 tarihinde yayınlanan 2017/10821 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı ile Bölgede üretilen gayri maddi hakların vergilendirilmesi ve istisna 

tutarının tespiti gibi konularda önemli değişikler yapılmış ve uygulamada ortaya çıkan bir 

kısım belirsizlikler giderilmeye çalışılmıştır. 

Bu çalışmada, 2017/10821 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı temelinde, gayri maddi 

hakların satışından elde edile kazançların vergilendirilmesinin mahiyetine, kayıt ve tescil gibi 

ön şartlara değinilmiş ve istisna tutarının nasıl hesaplanacağı örnek bir uygulama ile izah 

edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Teknokent, Ar-Ge, Gayri Maddi Haklar  
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1. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (Teknokentler) 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB); ülkelerin teknoloji alt yapısını güçlendirmek, 

teknoloji yoğun üretim miktarını artırmak, üniversitelerde yapılan bilimsel çalışmaların 

sanayiye aktarılmasını sağlamak, katma değeri yüksek ileri teknoloji ürünlerin üretilmesine 

katkı sunmak üzere bir üniversite, ileri teknoloji enstitüsü ya da araştırma geliştirme (Ar-Ge) 

merkezi öncülüğünde kurulan, Ar-Ge tabanlı faaliyetlerinin yürütüldüğü bölgelerdir. 

Teknokent kavramı; Fransa’da Teknokent (Teknopolis/Teknopol), Amerika Birleşik 

Devletleri’nde Araştırma Parkı (Research Park), İngiltere’de Bilim Parkı (Science Park), 

Uzak Doğu’da ise daha çok Bilim Kenti (City Of Science) veya Teknoloji Kenti (City Of 

Technology) gibi farklı birçok isimlerle anılmaktadır( https://www.tech-worm.com). 

Teknokentler, bilgi ve teknoloji bakımından ileri olan ve bu alanda ilerlemek isteyen 

işletme, kurum ve devletlerin vazgeçilmez yerleşkeleridir. Çünkü teknokentler bilgi ve 

teknoloji üreten, geliştiren, transfer eden ve özellikle Ar-Ge faaliyetlerine önem veren 

ülkelerin bu alanda önemli yatırımlar yaptığı merkezlerdir. Bu merkezler, ekseriyetle bir 

üniversite yahut üniversitelere ait veya özerk bir araştırma merkezlerinin yanında ve 

uhdesinde faaliyet göstermektedir. Teknokentler içinde, üniversiteler ve araştırma 

merkezlerinin kendi Ar-Ge faaliyetleri yanında, Ar-Ge tabanlı işletmeler de (kiracı işletmeler) 

yer almaktadır. Söz konusu işletmeler, hem üniversiteler ile ortak faaliyetler yürütmekte hem 

de özgün çalışmalar yapmak suretiyle kurumların ve ülkelerin teknolojik alt yapısına katkı 

sunarak yeni bilgi birikimi ve ürünleri ekonomiye kazandırmaktadır (https://depark.com). 

Uluslararası Bilim Parkları Birliği (IASP)’nin tanımına göre teknopark; bir veya 

birden fazla üniversite veya diğer yükseköğretim kurumu ve araştırma merkezleri ile resmi 

veya faaliyet bazında ilişkili, bünyesinde bilgiye ve ileri teknolojilere dayalı sanayi 

firmalarının kurulup gelişmesini teşvik etmek üzere tasarlanmış, içinde yer alan kiracı 

firmalara, teknoloji transferi ve iş idaresi konularında destek sağlayacak bir yönetim 

fonksiyonuna sahip, teşvik ve mülkiyete dayalı bir teşebbüstür. 

İngiltere Teknoparklar Birliği (UKSPA)’ne göre teknokent kavramı;  bir üniversite ya 

da yükseköğrenim kurumu ya da bir araştırma merkezi ile resmi ilişkiler kurmuş, içinde, 

teknoloji kökenli firma ve işletmelerin oluşmasını özendirecek ve büyüyüp gelişmelerine 

destek verecek biçimde tasarımlanmış, yönetiminin, ilgili firmalara teknoloji ve işletmecilik 

becerilerinin transferi konusunda etkin uğraş verdiği bir girişim olarak tanımlanmıştır. 

Teknokent kavramı ülkemizde ise ilk kez 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 

Yasası ile “Teknoloji Geliştirme Bölgesi” şeklinde zikredilmiş olup tanımı şu şekilde 

yapılmıştır; “Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Bölge): Yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni 
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teknolojilere yönelik firmaların, belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-

Ge merkez veya enstitüsünün olanaklarından yararlanarak teknoloji veya yazılım 

ürettikleri/geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline 

dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda 

bulundukları, aynı üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya enstitüsü 

alanı içinde veya yakınında; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği siteyi veya bu 

özelliklere sahip teknoparkı,” ifade eder. 

Teknokentler ile ilgili yapılan bilimsel çalışmalara bakıldığında, teknokentlerin ortak 

özelliklerinin aşağıdaki gibi olduğu tespiti edilmiştir (Reyhanoğlu, 2006:100):  

 Teknokentler, coğrafi sınırları belli olan içerisinde Ar-Ge çalışmalarının 

yapılabilmesi için fiziki mekânların bulunduğu, teknopark, bilim parkı, araştırma 

merkezi, teknoloji geliştirme merkezi gibi kavramlarla tanımlanan bölgeleri ifade 

ettiği görülmektedir. 

 Tüm teknokentlerin olmazsa olmazı Ar-Ge ve yazılım tabanlı işletmelerdir. 

 Teknokentlerde yer alan işletmelerin vergi istisnaları başta olmak üzere çeşitli 

teşvik unsurları ile desteklendiği görülmektedir. Bunun yanında teknokentler 

sağladıkları ortam sayesinde işletmelerin birbirleri ile etkileşimine sebep olarak 

önemli bir sinerji meydana getirmektedirler.   

 Teknokent uygulamalarının tamamında teknokentlerin bir üniversite ile bağlantılı 

olduğu üniversite öncülüğünde ve bünyesinde kurulduğu görülmektedir. 

 Bütün teknokentler üniversitelerdeki teknik ilmi bilgiyi endüstri ile buluşturarak 

ülke sanayisinin gelişmesini ve ekonomik kalkınmayı hedef edinirler. 

2. Genel Olarak Gayri Maddi Haklar 

İşletmelerin varlıkları sadece maddi boyuttan oluşmamakta, maddi olmayan yani gayri 

maddi boyut taşıyabilmektedir. Gayri maddi mallar/varlıklar işletmelerin değerini 

artırmaktadır. İşletmelerin varlıkları içinde yer alan gayri maddi mallar çok çeşitlilik 

gösterebilir. Fikir ve sanat eserleri, marka, patent, faydalı model, tasarım, ticaret unvanı, 

işletme adı gibi unsurlar bunlara örnek olarak verilebilir. Söz konusu gayri maddi mallar, 

işletmeye piyasada rekabet avantajı sağlamanın ve katma değeri artırmanın yanında, alım 

satım, kiralama gibi yönleriyle işletmeye önemli bir gelir sağlayan kaynak da 

olabilmektedirler (Yıldırım, 2010: 4). 

2.1. Gayri Maddi Hak Kavramı 

Hak, sözlük tanımı olarak “verilmiş emekten dolayı manevi yetki” ya da “adaletin, 

hukukun gerektirdiği veya birine ayırdığı şey” olarak tanımlanabilir (http://www.tdk.gov.tr). 
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Diğer bir tanıma göre hak, “menfaatin korunması için hukukun sahibine tanıdığı, hukuk 

kurallarına uygun ve onlarla sınırlı, istemek ve davranışlarda bulunmak erki ve başkaları 

tarafından menedilmeme olanağıdır” (Feyzioğlu vd.,1976:7). 

2.2. Gayri Maddi Hakların Özellikleri 

Gayri maddi mal sayılan soyut fikrî ürünler, eşya değildirler. Bundan dolayı Medeni 

Kanun’un zilyetliğe ilişkin hükümleri ve eşya hukuku hükümleri bu tür mallar için 

uygulanamaz. Gayri maddi mallar üzerindeki haklar mutlak haklardan olup, sahibine bu mal 

üstünde serbestçe tasarruf yetkisi veren haklardır. Bu haklar herkese karşı ileri sürülebilir ve 

hak sahibine, üçüncü şahsın bu hakkı kullanmasını engelleme ve yasaklama yetkisi verir. 

Gayri maddi haklar sahibine hem mali haklar hem de manevî haklar sağlar (Yıldırım, 2010: 

8). Gayri maddi hakların diğer özellikleri aşağıdaki gibidir 

(https://www.vergidegundem.com); 

 İşleme konu edildiği anda henüz geliştirme evresinin devam etmesi,  

 İşlemin gerçekleştiği uzun bir süre içerisinde ticari amaçla kullanılmayacak olması,  

 Tam olarak “değerlemesi zor gayri maddi hak” tanımına uymasa da, bu tanıma 

uyan başka bir gayri maddi hakkın geliştirilme süreci ile bağlantılı olması, 

 İlişkili şirkete sabit bir ödeme karşılığında lisanslanması, 

 Maliyet katkı anlaşması ya da benzer bir anlaşma yolu ile geliştirilen bir gayri 

maddi hak olması. 

3. İstisna ve Muafiyet Kavramları 

Muafiyet, doğrudan mükellefi vergi dışı bırakmayı amaçlayan, dolayısı ile mükellefin 

vergiye tabi olmamasını ifade eden hukuki bir kavramdır(http://vergialgi.net). 

Vergi muafiyeti; vergi kanunlarına göre kazanç ve iratları/gelirleri üzerinden vergi 

ödemek zorunda olan yükümlülerin(mükelleflerin) aynı veya farklı vergi kanunlarıyla vergi 

dışı bırakılmasıdır. (Nas, 2009:86). 

İstisna ise muafiyetten farklı olarak verginin konusuna giren bir kazancın belli şartlar 

dâhilinde vergilendirilmemesi yani verginin dışına itilmesidir. İstisna verginin konusuna giren 

bir kazancın tamamına veya bir kısmına sürekli yâda geçici olarak uygulanır.(Nas, 2009:86) 

Örnek vermek gerekirse konut kira geliri elde eden bir gerçek kişinin elde ettiği kira tutarının 

2019 yılı 5.400,00 TL’sinin vergiden istisna edilmesi ya da Gelir Vergisi Kanunun geçici 20. 

Maddesi gereği 18-29 yaş arası ilk defa vergi mükellefi olanların genç girişimcilerin 

kazançların yıllık 75.000,00 TL’sine kadarlık kısmının vergilendirilmemesi gibi. 

Vergi yasalarında ilke olarak vergilendirilmesi gereken bir konunun/kazancın vergi 

dışında tutulmasına istisna; yine kural olarak mükellef olması gereken kişi ya da kurumların 
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vergi yükümlülüğü dışında tutulmasına ise muafiyet denir. Dolayası ile istisna, kişi ya da 

kurumların kazancının bir kısmının veya tamamının,  geçici ya da devamlı olarak vergi dışı 

bırakırken muafiyet, kişi ya da kurumun kendisini vergi dışı bırakmaktır. (Erginay, 1985:102). 

Vergi istisna ve muafiyetleri tam ya da kısmi, geçici ya da sürekli, şartlı ya da şartsız 

olabilirler (Erginay, 1985:102). İstisna verginin konusuna uygulanan bir avantaj iken muafiyet 

vergi yükümlüsüne uygulanan bir avantajdır. 

Vergi sistemimizdeki istisnalara bakıldığında istisnaların, genel itibari ile ülkemizin 

kalkınmasına ve uluslararası arenada rekabet etmesine katkı sunan belli faaliyet alanlarına 

tanındığı ya da küçük esnaf ve sanatkârı korumayı amaçladığı görülmektedir. Muafiyetler ise 

kamu hizmeti sunan ya da kamu hizmeti güden kurum ve kuruluşlara tanınmıştır.   

Vergi muafiyet ve istisnalarına ilişkin hükümler genel olarak ilgili vergi kanunlarında 

yer almaktadır. Bunun yanında bazı özel kanunlarda da kanunun ilgili olduğu konu ile ilgili 

vergi kanunlarına atıf yapılarak vergi istisna ve muafiyetleri yer almaktadır (Dil, 2014:6). 

Ancak Kurumlar Vergisi Kanununun 01.01.2017 tarihinde yürürlüğe giren muafiyet, istisna 

ve indirimlerin sınırı başlıklı 35. maddesinde aşağıdaki hükümlere yer verilmiştir: 

 “(1) Diğer kanunlardaki muafiyet, istisna ve indirimlere ilişkin hükümler, kurumlar 

vergisi bakımından geçersizdir.” 

“(2) Kurumlar vergisi ile ilgili muafiyet, istisna ve indirimlere ilişkin hükümler, ancak 

bu Kanun, Gelir Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanununa hüküm eklenmek veya bu 

kanunlarda değişiklik yapılmak suretiyle düzenlenir.”  

“(3) Uluslararası anlaşma hükümleri saklıdır.” 

Yine aynı kanunun geçici 1. maddesinin 9. bendinde “bu kanunun yürürlüğünden 

önce kurumlar vergisine ilişkin olarak başka kanunlarda yer alan muafiyet, istisna ve 

indirimler bakımından 35 inci madde hükmü uygulanmaz” ibaresi yer almaktadır. Dolayısıyla 

başka kanunlarda yer alan muafiyet ve istisnaların uygulanabilmesi Gelir Vergisi, Kurumlar 

Vergisi ve Vergi Usul Kanunlarının ilgili bölümlerinin değiştirilmesi ya da yeni ifadeler 

konulması suretiyle olabilecektir. Kanunun ifadesinden de anlaşılacağı üzere 01.01.2007 

tarihinden önce başka kanunlarda yer alan muafiyet ve istisnaların Kurumlar Vergisi Kanunu 

ile paralel olacağı aşikârdır.   

4. İstisna Kazancın Tespiti 

Bölgede gerçekleştirilen seri üretim faaliyetleri sonucunda elde edilen kazançlar hariç 

olmak üzere, işletmelerin 4691 sayılı Kanunun geçici 2. maddesi kapsamında yürüttükleri 

faaliyetler neticesinde ortaya çıkan gayri maddi hakların devri, kiralanması ve satışından elde 
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edilen kazançların istisna tutarının tespitinde 11.09.2017 tarih ve 2017/10821 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararı öncesi ve sonrası farklı hesaplama yöntemleri kullanılacaktır.  

4.1. 2017/10821 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Öncesi İstisna Kazancın Tespiti 

2017/10821 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince işletmelerin 19.10.2017 

tarihinden önce başlayan projelere ilişkin ortaya çıkan gayri maddi hakların devri, satışı ve 

kiralamasından elde edilen kazançların tamamı herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın 

30.06.2021 tarihine kadar bu tarih dâhil vergiden istisnadır. Dolayısı ile işletmeler bu tarihler 

arasındaki gayri maddi hakların satışı devri veya kiralamasından elde ettikleri hasılatlardan bu 

hasılatlar için katlandıkları maliyetleri ve giderleri düştükten sonra kalan tutarı istisna 

hükümleri çerçevesinde herhangi bir kısıtlamaya tabi tutmaksızın vergi dışı bırakacaktır.   

4.2. 2017/10821 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Sonrası İstisna Kazancın Tespiti 

19.10.2017 tarihinden sonra başlatılan ve 19.10.2017 tarihinden önce başlatılmasına 

rağmen 30.06.2021 tarihinden sonra satışı, devri veya kiralaması gerçekleştirilen gayri maddi 

hakların kazançlarına ilişkin vergi matrahının tespitinde 2017/10821 Sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararı hükümleri geçerli olacaktır. 

2017/10821 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bölgede gerçekleştirilen Ar-Ge, yazılım 

ve tasarım projeleri neticesinde ortaya çıkan gayri maddi hakların satışı, devri veya 

kiralamasından elde edilen kazançların istisnaya tabi olması belli şartlara bağlanmış, vergiden 

istisna tutarının belirlenmesinde önemli değişikliler yapılmış ve hesaplamanın nasıl yapılacağı 

hangi harcama kaleminin hesaplamaya nasıl dâhil edileceği hususunda önemli açıklamalar 

yapılmıştır.  

4.2.1. Gayri Maddi Hak Gelirlerinin İstisnaya Konu Olabilmesi İçin Bakanlar 

Kurulu Kararı İle Getirilen Şartlar 

Gayri maddi hakların hangi şartlar dâhilinde vergiden istisna edileceği ile ilgili 

hususlar Bakanlar Kurulu Kararı’nın 1. Maddesinde detaylı olarak açıklanmış olup aşağıdaki 

gibidir: 

      MADDE 1– (1) Teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren ve 26/6/2001 tarihli 

ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2’nci maddesinde yer alan 

istisna hükmü kapsamına giren kazanç elde eden gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin bu 

kazançlarının gayri maddi hakların satışı, devri veya kiralanmasından elde edilmesi halinde, 

söz konusu gayri maddi haklardan kaynaklanan kazançlar dolayısıyla istisnadan 

yararlanılabilmesi için bu hakların niteliğine göre ilgili mevzuat çerçevesinde tescile veya 

kayda yetkili kuruma başvurularak patent veya fonksiyonel olarak patente eşdeğer belgelere 

bağlanması gerekir. 
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     (2) Bu Karar kapsamında, faydalı model belgesi, tasarım tescil belgesi, telif hakkı tescil 

belgesi, entegre devre topografyası tescil belgesi, yeni bitki çeşitlerine ait ıslahçı hakkı tescil 

belgesi ve benzeri belgeler fonksiyonel olarak patente eşdeğer belge olarak kabul edilir. 

     (3) Bu Karar hükümleri, sipariş üzerine yapılan ve doğabilecek tüm gayri maddi 

hakların sözleşme hükümleri çerçevesinde siparişi verene ait olacağı işlerde olduğu gibi 

faaliyeti gerçekleştiren lehine gayri maddi hak doğmayan durumlarda, mükelleflerin 

bölgedeki faaliyetleri dolayısıyla elde edeceği kazançları kapsamaz. 

     (4) Bu Karar kapsamında, ilgili mevzuat çerçevesinde telif hakkı tescil belgesine 

bağlanan yazılım faaliyetlerinden elde edilen kazançlar için mezkûr istisnadan 

yararlanılabilir. 

     (5) Son 5 hesap döneminin ortalaması dikkate alınmak suretiyle, gayri maddi haklardan 

elde edilen yıllık brüt gelirleri 30 milyon Türk Lirasını ve dahil olduğu şirketler grubunun 

(herhangi bir gruba dahil değilse kendisinin) yıllık net satış hasılatı toplamı 200 milyon Türk 

Lirasını aşmayan mükelleflerin Ar-Ge faaliyetlerine yönelik patentlenebilirlik kriterlerini 

(yenilik, buluş basamağı, sanayiye uygulanabilirlik gibi) taşıyan gayri maddi haklardan ve 

ilgili mevzuat kapsamında aranan şartları haiz tasarım faaliyetlerinden doğan gayri maddi 

haklardan elde ettikleri kazançları, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından alınan proje 

bitirme belgesine dayanılarak istisnadan yararlandırılır. Bu durumda patent veya fonksiyonel 

olarak patente eşdeğer bir başka belge aranmaz. Proje bitirme belgesinin düzenlenmesine 

ilişkin hususlar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenir. 

     (6) Beşinci fıkrada yer alan tutarlar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen 

Avro cinsi döviz alış kurunda yıl içinde gerçekleşen değişim oranı dikkate alınarak Maliye 

Bakanlığınca, en yakın milyon Türk Lirasına yuvarlanarak, her yıl güncellenir. 

Bölgede yer alan işletmelerin gayri maddi haklardan elde ettikleri kazançlarının hangi 

şartlara göre vergiden istisna edileceği hususu aşağıdaki gibi özetlenebilir: 

 Karar ile bölgede gerçekleştirilen projeler neticesinde üretilen gayri maddi 

haklardan elde edilen kazançların (satış, devir ve kiralama işlemlerinden) istisna 

hükümlerine tabi tutulması, ilgili mevzuat çerçevesinde tescil için başvuru 

yapılmasına ve patent veya patente eşdeğer bir belgeye bağlanmıştır. 

 Ülkemizdeki patent tescil süresinin uzun sürmesi gerekçesiyle işletmelerin vergi 

istisnasından faydalanabilmesi tescil ile birlikte tescil için başvuru yapılması şartına 

bağlanmış olup 16.06.2018 tarihinde Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde (1 seri 

no.lu)  değişiklik yapılmasında dair 16 seri no.lu tebliğde yapılan açıklamalara 

istinaden işletmeler kazancın elde edildiği vergilendirme dönemine ait yıllık 
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beyannamenin verileceği tarihe kadar 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu 

kapsamında tescil için başvuru yapması gerekir. Ayrıca yazılım programları için ise 

“5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu” kapsamında “telif hakkı tescil 

belgesi” aynı hükümdedir.  

 Yıllık brüt gelirleri belli hadlerin altında kalan işletmelerin vergi istisnasından 

faydalanabilmek için gayri maddi hakları patent veya patente müsavi belgeler 

yerine, bölge yönetici şirketince hazırlanan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 

onaylanan “proje bitirme belgesi” ile belgelendirmeleri yeterli kabul edilmiştir. Bu 

hadlerin belirlenmesinde işletmenin gayri maddi hak gelirlerinden elde ettiği son 

beş yıllık brüt gelirlerinin ortalaması ile kendisinin ya da ortak olduğu şirketler 

topluluğunun yıllık ne satış hasılatları esas alınır. İşletme, beş yıldan daha az bir 

süreyle faaliyette ise faaliyette bulunduğu yılın ortalaması esas alınır. Bu hadler 1. 

Maddenin son fıkrası gereğince her yıl “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca 

belirlenen Avro cinsi döviz alış kurunda yıl içinde gerçekleşen değişim oranı 

dikkate alınarak Maliye Bakanlığınca, en yakın milyon Türk Lirasına 

yuvarlanarak” yeniden değerlenir. Bu tutarlar 2018 yılı için gayri maddi haklara 

ilişkin yıllık brüt gelirlerinin ortalaması 34.000.00 TL, kendisinin veya ortağı 

bulunduğu şirketler topluluğunun yıllık net satış hasılatı toplamı 226.000,00 TL’dir. 

 Proje bitirme belgesine bağlanan gayri maddi hak gelirlerine ilişkin hadlerin 

belirlenmesinde geçen “Gayri maddi haklardan elde edilen yıllık brüt gelir, Yıllık 

net satış hasılatı, Şirketler grubu” kavramları 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel 

Tebliği’nde aşağıdaki gibi açıklanmıştır:  

a) "Gayri maddi haklardan elde edilen yıllık brüt gelir; Ar-Ge ve tasarım 

faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan yeni ürünlerden elde edilen hasılat 

tutarını (seri üretim ve üretim sürecinde kullanılma sonucu elde edilen 

hasılat için)," 

b) "Yıllık net satış hasılatı; gelir tablosundaki ''net satışlar'' tutarını, 

c) Şirketler grubu; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun195'inci maddesi 

çerçevesinde şirketler topluluğu olarak değerlendirilen şirketleri ifade 

eder." 

 Son olarak sipariş üzerine yürütülen Ar-Ge projelerine ilişkin ortaya çıkan gayri 

maddi hakkın sözleşme ile tamamının sipariş verene ait olması durumunda Ar-Ge 

faaliyetini gerçekleştiren işletme Bakanlar Kurulu Kapsamındaki kazançlara ilişkin 

istisna hükümlerinden faydalanamaz.  
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4.2.2. Gayri Maddi Hak Gelirlerine Uygulanacak İstisna Oranının 

Belirlenmesinde Dikkat Edilecek Hususlar 

Gayri maddi haklardan elde edilen kazançların vergi istisna tutarının belirlenmesinde 

işletmelerin uyacakları esaslar 2017/10821 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 2. Maddesinde 

aşağıdaki gibi açıklanmıştır: 

MADDE 2- (1) Bu Karar kapsamında patent veya fonksiyonel olarak patente eşdeğer 

belgelere bağlanan gayri maddi haklardan kaynaklanan kazançların istisnadan yararlanacak 

kısmı, kazancı doğuran faaliyet kapsamında gerçekleştirilen nitelikli harcamaların toplam 

harcamalara oranı kullanılarak hesaplanır. 

     (2) Bu hesaplamada dikkate alınacak nitelikli harcamalar gayri maddi hakkın elde 

edilebilmesi için mükellefin kendisi tarafından yapılan ve gayri maddi hak ile doğrudan 

bağlantılı harcamalar ile ilişkisiz kişilerden sağlanan ve aynı mahiyeti taşıyan fayda ve 

hizmet bedellerinin toplamıdır. Bu harcamalardan aktifleştirilerek amortismana tabi 

tutulması gerekenler de gerçekleştirildikleri dönemde amortisman öncesi tutarlarıyla bu 

hesaplamada dikkate alınır. 

     (3) Bu hesaplamada, mükellef tarafından yapılsa dahi faiz giderleri ve bina maliyetleri 

gibi yürütülen yazılım, tasarım ve Ar-Ge faaliyeti ile doğrudan ilişkili olmayan her türlü 

maliyet unsuru hem toplam harcamalar hem de nitelikli harcamalar dışında tutulur. 

     (4) İstisnanın uygulanacağı kazanç kısmının tespitinde, gayri maddi hak satın alma 

bedelleri (lisans ve benzeri bedeller dâhil) ve ilişkili kişilerden sağlanan fayda ve hizmet 

bedelleri toplam harcama tutarına dahil edilirken, nitelikli harcamalar tutarına dahil 

edilmez. Ancak, Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren vergilendirme 

döneminin sonuna kadar, yurt içinde yerleşik ilişkili kişilerden sağlanan fayda ve hizmet 

bedelleri nitelikli harcamalar tutarına dâhil edilebilir. Aynı süre içinde, bu bölgelerde 

faaliyette bulunan bir başka kurumla devir, birleşme veya bölünme işlemine girişilmesi 

halinde devralınan, birleşilen veya bölünen kurum tarafından daha önce bu bölgelerde 

yapılmış olan nitelikli harcamalar da aynı muameleye tabi tutulabilir. 

     (5) Mükellefler nitelikli harcama tutarını yüzde 30'una kadar artırabilir. Şu kadar ki, bu 

şekilde artırılan nitelikli harcama tutarı toplam harcama tutarını aşamaz. 

Girişimciler gayri maddi hakların satışından, devrinden veya kiralamasından elde 

ettikleri kazançların istisna tutarının tespitini yaparken istisna oranını kullanırlar. İstisna oranı 

nitelikli harcamalar toplamının toplam harcamalar içindeki yüzdelik payıdır ve şöyle formüle 

edilir: 
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İstisna Oranı = Nitelikli Harcamalar Toplamı ÷ Toplam Harcamalar 

Bölgede yer alan işletmeler Ar-Ge, yazılım ve tasarım faaliyetlerini proje kapsamında 

yürütürler. İşletmelerin yürüttükleri proje kapsamında ortaya çıkacak olan gayri maddi hak ile 

dolayısı ile de proje ile doğrudan ilişkili bulunan gider ve maliyet unsurları ve ilişkili olmayan 

kişilerden temin edilen aynı nitelikteki fayda ve hizmetler nitelikli harcama kalemi olarak 

adlandırılır. İşte nitelikli harcamalar toplamı da bu harcama kalemlerine ilişkin bedellerin 

toplamıdır. 

İstisna oranının tespitinde hangi harcamaların nitelikli ve toplam harcamalara dâhil 

edileceği hangi harcamaların toplam harcama içinde yer almasına rağmen nitelikli harcama 

kalemlerine dâhil edilmeyeceği hangi harcamaların ise her iki harcama türünün de toplamıyla 

ilişkilendirilmeyeceği aşağıdaki gibi özetlenebilir(Dönmez, Koçyiğit 2019:76): 

 Gayri maddi hakkın elde edilmesi ile ilgili olarak yapılan ve doğrudan gayri maddi 

hak ile ilişkili başka bir deyişle gayri maddi hakkın ana unsurunu oluşturan 

harcamalar, hem nitelikli harcamalara hem de toplam harcamalara dâhildir. 

 İlişkili olmayan kişilerden sağlanan ve aynı nitelikteki fayda ve hizmet bedelleri, 

hem nitelikli harcamalara hem de toplam harcamalara dâhildir. 

 Yukarıdaki ilk iki maddeden farklı olmak üzere finansman giderleri ile binalara 

ilişkin harcamalar, hem nitelikli harcamalara hem de toplam harcamalara dâhil 

değildir. 

 Yine yürütülen proje ile ilgili doğrudan bağlantılı olmayan her türlü maliyet ve 

gider kalemi (faaliyet gideri olarak nitelendirilen, kira, amortisman, ısınma, yakıt, 

vergi, resim, harç, elektrik, haberleşme, temizlik vb.)  nitelikli harcamalara ve 

toplam harcamalara dâhil değildir. 

 Gayri maddi hak ile doğrudan ilişkili amortismana tabi iktisadi kıymetlerin aktife 

giriş değeri nitelikli harcamalara dâhil değilken toplam harcamalara dâhildir. 

 Yurt içinde yerleşik bulunun bağlantılı kişilerden sağlanan fayda ve hizmet 

bedelleri (Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren vergilendirme 

döneminin bitimine kadar) hem nitelikli harcamalara hem de toplam harcamalara 

dâhildir(Bu harcamanın nitelikli harcama kalemlerine dâhil edilmesi hususunda 

işletmelere seçimlik hak tanınmıştır). 

 Ülkemiz dışında mukim bulunan bağlantılı kişilerden elde edilen fayda ve hizmet 

bedelleri, nitelikli harcamalara dâhil değilken toplam harcamalara dâhildir. 
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Gayri maddi hak üretimine ilişkin olarak yapılan harcamaların hangilerinin nitelikli 

harcama olarak kabul edileceği hangilerinin ise toplama harcamalara dâhil edileceği Tablo 

1’deki gibi özetlenebilir(Dönmez, Koçyiğit 2019:73): 

Tablo 1: Gayri Maddi Hak Üretimiyle İlgili Hangi Harcamaların Nitelikli Harcamaya veya 

Toplam Harcamalara Dâhil Edilip Edilmeyeceği 

Harcama Türü 

Nitelikli 

Harcamalara 

Dâhil (+)  

Dâhil Değil (-) 

Toplam 

Harcamalar 

Dâhil (+)  

Dâhil Değil (-) 

Gayri maddi hakkın elde edilebilmesi için mükellefin kendisi 

tarafından yapılan ve gayri maddi hak ile doğrudan bağlantılı 

harcamalar. 
+ + 

İlişkisiz kişilerden sağlanan ve aynı mahiyeti taşıyan fayda ve 

hizmet bedelleri. (Danışmanlık vb.) + + 

Yurt içinde yerleşik ilişkili kişilerden sağlanan fayda ve 

hizmet bedelleri (Avrupa Birliğine tam üyelik gerçekleştiği 

tarihi içeren vergilendirme dönemin sonuna kadar)(işletmeler 

istemeleri halinde nitelikli harcamalara dâhil edebilirler.) 

+ veya (-) + 

Yurt dışında yerleşik ilişkili kişilerden sağlanan fayda ve 

hizmet bedelleri 
(-) + 

Gayri maddi hak satın alma bedelleri. (lisans ve benzeri 

bedeller dâhil) 
(-) + 

Yürütülen yazılım, tasarım ve Ar-Ge faaliyetleri ile doğrudan 

ilişkili olmayan her türlü maliyet unsuru.(İlgili Faaliyet 

Giderleri dâhil -ısınma, kira, elektrik-)  
(-) (-) 

Faiz Giderleri ve Bina Maliyetleri  (-) (-) 

Bölgede yer alan işletmelere avantaj sağlamak ve üretim konusunda motive etmek için 

2017/10821 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 2. Maddesinin 5. Fıkrası hükmüne istinaden 

nitelikli harcama toplamını yüzde 30’una kadar artırma imkânı tanınmıştır. Ancak yüzde 30 

artırılma imkânı tanınan nitelikli harcamaların tutarı toplam harcama tutarının üzerine 

çıkamaz. 

Mükellefler, gayri maddi hakların tescil ve kayıt başvuruları gelirin elde edildiği yılın 

beyanname verme süresinin sonun kadar yetkili kurum/lar/a yapmak zorundadır. Şöyle ki: 

Kasım/2018’de üretimi tamamlanan gayri maddi hakkın Aralık/2018’de satılması durumunda 

2018 vergilendirme dönemi için yıllık beyanname verme süresi sonuna kadar (gerçek kişi ise 

31.03.2019, kurum ise 30.04.2019) başvuru yapmak zorundadır.  

İşletmeler tescil ve kayıt başvurularını yukarıda belirtilen zaman ve şartlar dâhilinde 

yapmazlar ise 4691 sayılı Kanunun geçici 2. Maddesi hükmü gereğince “zamanında tahakkuk 

ettirilmeyen vergi, vergi zıyaı cezası uygulanmaksızın gecikme faiziyle birlikte tahsil olunur.” 
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 Gayri maddi haklarla ilgili ortaya çıkan kazancın Bakanlar Kurulu Kararı ile kayıt ve 

tescil için başvuru şartına bağlanması ve istisna edilecek tutara kısıtlama getirilmesi zararlı 

vergi rekabetiyle mücadele kapsamında Avrupa Birliği üyelik süreci ile ilgili yapılan 

çalışmaların sonucudur. (Dönmez, Koçyiğit 2019:76) 

Örnek: Cumhuriyet Teknokent'te faaliyette bulunan Şifahiye Medikal Ltd. Şti.’nin 

01/10/2017 tarihinde bölgede başlattığı ve 14 ayda tamamlanan 56907 kodlu Ar-Ge projesine 

ilişkin olarak yapmış olduğu harcamaları aşağıdaki gibidir: 

Kurumlar Vergisi Oranı %20 kabul edilecektir. 

Kalem 

No 
56907 Kodlu Ar-Ge Projesine Ait Finansal İşlemler 

Tutar 

(TL) 

1 
Ortaya çıkan gayri maddi hak ile doğrudan ilişkisi olan ve işletme 

tarafından yapılan harcamalar  
190.000 

2 Projede kullanmak üzere aldığı makine teçhizat bedeli 60.000 

3 
İlişkili olmayan kişilerden sağlanan aynı nitelikteki fayda ve hizmet 

bedelleri 
70.000 

4 Kredi faiz giderleri toplamı 50.000 

5 
Faaliyet giderleri kapsamında yapılan harcamalar (elektrik, su, bakım, 

onarım, amortisman, bina giderleri, temizlik, güvenlik, kira, vergi vs.)  
40.000 

6 
Yürütmüş olduğu proje ile alakalı aynı nitelikteki gayri maddi hak 

bedeli 
110.000 

7 
Yurt içinde bulunan ilişkili kişilerden sağlanan fayda ve hizmet 

bedelleri 
30.000 

8 Yurtdışı ilişkili bulunan kişiden Ar-Ge danışmanlığı bedeli 40.000 

Toplam  590.000 

İşletme, 56907 kodlu Ar-Ge projesini 30.11.2018 tarihinde tamamlamış ve projeye 

ilişkin olarak ortaya çıkan gayri maddi hak bedelini 15.12.2018 tarihinde satarak 2.000.000 

TL kazanç elde etmiştir. İşletme gayri maddi hakkın kayıt ve tescili için ilgili kurum/lar/a 

başvurusunu 15.04.2019 yapmıştır.   

İşletmenin proje kapsamında yapmış olduğu aşağıdaki harcama kalemleri (1, 2, 3 ve 7 

no.lu kalemler) hem nitelikli hem de toplam harcamaların toplamına dâhil edilecektir: 

 Gayri maddi hak ile doğrudan ilişkisi olan ve işletme tarafından harcamalar 

(190.000 TL),    

 Makine teçhizat bedeli (60.000 TL aktife giriş değeri ile),  

 İlişkili olmayan kişilerden sağlanan aynı nitelikteki fayda ve hizmet bedelleri 

(70.000 TL)  

 Yurt içinde bulunan ilişkili kişilerden sağlanan fayda ve hizmet bedelleri (30.000 

TL)  
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Aşağıdaki harcama kalemleri (4 ve 5 no.lu kalem), nitelikli ve toplam harcama 

toplamlarının her ikisine de dâhil edilmeyecektir: 

 Kredi faiz giderleri (50.000 TL)  

 Faaliyet giderleri kapsamında yapılan harcamalar (elektrik, su, bakım, onarım, 

amortisman, bina giderleri, temizlik, güvenlik, kira, vergi vs.) (40.000 TL)  

Aşağıdaki harcama kalemleri (6 ve 8 no.lu kalemler) ise nitelikli harcamalar toplamına 

dâhil edilemezken toplam harcamaların toplamına dâhil edilecektir:  

 Proje ile alakalı aynı nitelikteki gayri maddi hak bedeli (110.000 TL) ve  

 Yurtdışı ilişkili kişilerden sağlanan fayda ve hizmetler (Ar-Ge) bedeli (40.000 TL) 

İşletme kazancın elde edildiği 2018 yılının, kurumlar vergisi beyan dönemi olan 

2019/Nisan ayında gayri maddi hakkın kayıt ve tescili için ilgili kurum/lar/a başvurusunu 

yaparak kazancın istisnaya tabi olması için gerekli olan şartı yerine getirmiştir. 

Yukarıdaki veriler ve yapılan açıklamalar ışığında işletmeninin gayri maddi hakkın 

satışından elde ettiği gelirin ne kadarlık kısmının vergiden istisna olacağı aşağıdaki gibi hesap 

edilecektir.  

Nitelikli Harcamalar =  190.000+60.000+70.000+30.000 

= 350.000 TL 

Toplam Harcamalar  190.000+60.000+70.000+40.000+30.000+110.000+40.000 

= 500.000 TL 

İstisna Oranı =  Nitelikli Harcamalar ÷ Toplam Harcamalar 

=  350.000 TL ÷ 500.000 TL 

=  %70 

 İşletmenin proje kapsamında ortaya çıkan gayri maddi hakkın satışından elde ettiği 

2.000.000 TL kazancın %70’i (2.000.000*0,70)=1.400.000 TL si vergiden istisna edilecek, 

(2.000.000-1.400.000) = 600.000 TL si ise vergiye tabi olacak ve işletme (600.000*0,20)= 

120.000 TL vergi ödeyecektir. 

 İşletme istemesi halinde nitelikli harcama oranını %30 oranında artırır. Ancak bu 

durumda nitelikli harcama tutarı toplam harcama tutarını geçemez. Yukarıdaki örnekte 

işletmenin %30 artırım hakkını kullanması halinde istisna oranı şöyle hesaplanacaktır:  

Nitelikli Harcamanın %30 Artırılması = 350.000 + (350.000*0,30) 

= 455.000 TL 

Toplam Harcama Tutarı = 500.000 

İstisna Oranı = 455.000÷500.000  
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=                   0,91 

 Örnekte işletmenin nitelikli harcama oranını %30 artırması durumunda istisna oranı % 

91 olarak gerçekleşecek satıştan elde ettiği 2.000.000 TL kazancın yüzde 91'i olan 1.820.000 

TL (2.000.000*0,91) vergiden istisna edilecek, (2.000.000-1.820.000)=180.000 TL si 

vergilendirilecek ve işletme (180.000*0,20)=36.000 TL vergi ödeyecektir. 

 İşletmenin bu kazancı, 10821 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı öncesi uygulamada ise 

herhangi bir oranlamaya ve sınırlamaya tabi olmaksızın tamamı vergiden istisna edilecekti. 

 10821 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile işletmelerin Teknoloji Geliştirme 

Bölgelerinde ürettikleri gayri maddi hakların satışı, devri ve kiralaması neticesinde elde edilen 

kazançların istisna tutarının hesap edilmesinde önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu 

değişikliler ile kazancın tamamı yerine, yapılacak hesaplamalarla bulunan istisna oranının 

kazanca uygulanmasıyla hesap edilen tutar vergiden istisna edilecektir.  Ancak işletmelere 

istisna oranını %30 artırma, istisna oranının yüksek çıkmasını sağlayacak bazı harcama 

kalemlerinin hesaplamaya dâhil edilip edilmemesi gibi hususlarda seçimlik haklar tanınmıştır. 

Bu da göstermektedir ki Bakanlar Kurulu, Bölgenin vergisel avantajlarının azalmasını 

istememektedir. Yapılan bu düzenlemeye rağmen Teknokentler Ar-Ge, Yazılım ve Tasarım 

faaliyetleri ile iştigal eden işletmeler için vergi istisnaları yönünden en avantajlı merkezlerdir. 
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SALDIRGAN SATIŞ YÖNTEMLERİNE İLİŞKİN BAZI ÖRNEKLER 

SOME EXAMPLES OF AGGRESSIVE SALES METHODS 

İlknur KAYA 

Anadolu Üniversitesi 

ÖZET 

6762 sayılı TTK’da yer verilen özel haksız rekabet hallerinden biri, TTK m. 55/I, a-8’de 

düzenlenen “müşterinin karar verme özgürlüğünü özellikle saldırgan satış yöntemleri ile 

sınırlamaktır”
1
. Saldırgan satış yöntemleri ile kastedilen, tüketiciyi bir malı veya hizmeti satın 

almaya zorlayan yöntemler ve uygulamalardır.  

Mal ve hizmetlerin satışı ile gelir elde edenlerin, tüketicilere ulaşmak için, bazı satış 

yöntemlerinden ve tekniklerinden yararlanmaları gerekmektedir. Belirtilen yöntemlerin taciz, 

zorlama, cebir ve aşırı etki unsuru barındırmaması lazımdır. Nitekim “Ticari Reklam ve 

Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği” m. 31’de yer alan düzenleme de aynı yöndedir. 

Maddeye göre; bir ticari uygulamanın; taciz, fiziksel şiddet dâhil cebir veya haksız tesir 

yoluyla ortalama tüketicinin bir mal ya da hizmete ilişkin seçim veya davranış özgürlüğünü 

önemli ölçüde bozması veya bozma olasılığı taşıması ve tüketicinin bu sebeple normal şartlar 

altında taraf olmayacağı bir hukuki işleme taraf olması veya taraf olma olasılığının artması 

halinde saldırgan olduğu kabul edilir. Bir ticari uygulamanın; saldırgan olup olmadığı 

belirlenirken; ticari uygulamanın zamanı, yeri, mahiyeti ve devamlılığı, ticari uygulamanın 

tehdit ya da hakaret içeren söz veya davranışlar içerip içermediği, tüketicinin muhakeme 

yeteneğini bozduğu bilinen doğal afet gibi bir felaket ya da aynı derecede bir başka durumun 

ticari uygulamada bulunan tarafından, tüketicinin mal veya hizmete ilişkin kararını etkilemek 

için kötüye kullanılıp kullanılmadığı, tüketicinin, sözleşmeyi feshetme ya da başka bir mala, 

hizmete veya ticari uygulamada bulunana yönelme gibi haklarını kullanmak istemesi 

karşısında, ticari uygulamada bulunan tarafından getirilen ağır veya orantısız sözleşme dışı bir 

engelin bulunup bulunmadığı, hukuka aykırı bir eylemde bulunulacağı tehdidinin olup 

olmadığı. 

Anahtar Kelimeler: Haksız rekabet, Saldırgan Satış Yöntemi, TTK.  

                                                           
1
 Tasarının gerekçesinde; “özellikle saldırgan” ibaresindeki “özellikle” kelimesi hükmün uygulanabilmesinin 

şartıdır. Her saldırgan satış yöntemi, haksız rekabet oluşturmaz. Aksi halde, tüm işportacıların, kamyon veya 

minibüsten satış yapanların, otomobile el sallayıp sizi lokantasına davet edenlerin bu hükmün kapsamına girmesi 

gerekir. Oysa, amaç bu değildir. Önemli olan saldırganlığın özellik taşıması ve muhatabını adeta köşeye 

sıkıştırmasıdır. Bu yönden kapıdan satış önem kazanır. Nitekim İsv. BK’da 1990’da yapılan değişiklikle eklenen 

ve 24/03/2000’de yürürlüğe giren 40a-40g hükümleri kapıdan satışa önem vermiş ve kapıda işlemler ve benzer 

sözleşmelerin feshi şartlarını düzenlemiştir” denmiştir. Gerekçe için bkz.  
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ABSTRACT 

One of the special cases of unfair competition covered in Turkish Commercial Code 

numbered 6762 is “limiting the customer’s liberty to choose especially with the employment 

of aggressive sales methods” as provided in article 55/I, a-8 of Turkish Commercial Code. 

Aggressive sales methods refer to methods and practices that forces the consumer into 

purchasing a commodity or service.  

Those who obtain revenues through the sale of commodities and services need to employ 

some sales methods and techniques in order to reach out to consumers. These methods should 

not include disturbance, pressure, force and over-impression. Likewise, the provision in the 

article 31 of the “Commercial Advertising and Unfair Commercial Practices Regulations” 

also requires similarly. According to this article, in case a commercial practice reverses or has 

the potential to reverse a consumer’s liberty to choose or act towards a commodity or service 

through  disturbance, pressure, force and unfair impression including physical violence and in 

case such consumer becomes or gains the potential to become party to a legal transaction, 

which under normal conditions they would not be a party to, that commercial practice is 

considered to be aggressive. In the determination of whether a commercial practice is 

aggressive or not, time, place, nature and continuity of commercial practice; whether the 

commercial practice contains words or behaviors that contain threats or insults; whether a 

catastrophe, such as a natural disaster known to disrupt the consumer's judgment, or any other 

circumstance is abused by the commercial practitioner to influence a consumer's decision on 

commodities or services; whether there is a heavy or disproportionate non-contractual 

obstacle imposed by the commercial practitioner in the event that the consumer wishes to 

exercise his or her rights, such as the termination of the contract or the right to another 

commodity, service or commercial practice; and whether there is a threat of unlawful action 

are taken into consideration. 

 

Keywords: Unfair competition, Aggressive Sales Method, Turkish Commercial Code.  

 

GİRİŞ  

Saldırgan satış yöntemleri işletmelerin hukuka aykırı yöntemlerle yarar sağlamasına neden 

olurlar. Saldırgan satış yöntemleri sebebiyle zarara uğrayanlar, benzer sektörde faaliyet 

gösteren tacirler olduğu kadar, müşteriler de olabilir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) 

m. 55’de, dürüstlük kuralına aykırı davranış ve uygulamalar arasında, saldırgan satış 
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yöntemleri de sayılarak, haksız rekabet hukuku bakımından, bu yöntemlere karşı tüm 

katılanların korunması amaçlanmıştır.  

Diğer taraftan tüm saldırgan satış yöntemleri haksız olarak kabul edilmemektedir. Nitekim 

6363 sayılı “Elektronik Ticaret Kanunu”,  6502 sayılı “Tüketiciyi Koruma Kanunu” ve 29232 

sayılı “Ticari Reklamlar ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nde de saldırgan satış 

yöntemleriyle ilgili düzenlemelere yer verilmiştir.  

1. SALDIRGAN SATIŞ YÖNTEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL HUKUKİ 

DÜZENLEMELERDEKİ HÜKÜMLER   

Haksız rekabete ilişkin hükümlerinin amacı, bütün katılanların menfaatine, dürüst ve 

bozulmamış rekabetin sağlanmasıdır. Rakipler arasında veya tedarik edenlerle müşteriler 

arasındaki ilişkileri etkileyen aldatıcı veya dürüstlük kuralına diğer şekillerdeki aykırı 

davranışlar ile ticari uygulamalar haksız ve hukuka aykırıdır (TTK m. 55). 

TTK’nın 55. maddesinde düzenlenen özel haksız rekabet hallerinden biri olan saldırgan satış 

yöntemleri bakımından, “müşterinin karar verme özgürlüğünü” sınırlama ölçütü getirilmiştir. 

Müşterinin iradesi, belirtilen yöntemler sebebiyle, özgürce karar veremeyecek şekilde 

sınırlanmış olmalıdır
2
. Müşteri, gerçekleştirilen ağır saldırı nedeniyle psikolojik bası 

neticesinde, mal veya hizmeti satın almış ve adeta köşeye sıkıştırılmış olmalıdır
3
.  

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un (TKHK) 7. maddesinde de saldırgan 

satış yöntemlerinden olan sipariş edilmeyen mal ve hizmetlere dair düzenlemeye yer 

verilmiştir. Maddeye göre; “sipariş edilmeyen malların gönderilmesi ya da hizmetlerin 

sunulması durumunda, tüketiciye karşı herhangi bir hak ileri sürülemez. Bu hâllerde, 

tüketicinin sessiz kalması ya da mal veya hizmeti kullanmış olması, sözleşmenin kurulmasına 

yönelik kabul beyanı olarak yorumlanamaz. Tüketicinin malı geri göndermek veya muhafaza 

etmek gibi bir yükümlülüğü yoktur. Bir mal veya hizmetin sipariş edildiğini iddia eden bu 

iddiasını ispatla yükümlüdür”.  

Aynı Kanunun 62. maddesinde haksız ticari uygulamalara ilişkin bir hüküm bulunmaktadır. 

Maddeye göre; “bir ticari uygulamanın; mesleki özenin gereklerine uymaması ve ulaştığı 

ortalama tüketicinin ya da yöneldiği grubun ortalama üyesinin mal veya hizmete ilişkin 

ekonomik davranış biçimini önemli ölçüde bozması veya önemli ölçüde bozma ihtimalinin 

                                                           
2
 N. Okan (2016). Saldırgan Satış Yöntemlerine Karşı Tüketicilerin Korunması. AndHD, C.2, S.4, s. 79; S. 

Arkan (2018). Ticari işletme Hukuku. Ankara: BTHAE Yayınları, s. 356; N. F. Nomer Ertan (2016). Haksız 

Rekabet Hukuku. İstanbul: On İki Levha Yayınları, s. 243 vd; H. Ülgen/ M. Helvacı/ A. Kendigelen / A. Arslan/ 

N. F. Nomer Ertan (2015). Ticari İşletme Hukuku. İstanbul: On İki Levha Yayınları, s. 551  
3
 A. Bozer ve C. Göle (2018). Ticari İşletme Hukuku. Ankara: BTHAE yayınları, s. 225; R. Poroy ve H. 

Yasaman (2018). Ticari İşletme Hukuku. İstanbul: Vedat Kitapçılık, s. 401; Nomer Ertan 

(Ülgen/Helvacı/Kendigelen/ Arslan), a.g.e., s. 552.  
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olması durumunda haksız olduğu kabul edilir. Özellikle aldatıcı veya saldırgan nitelikte olan 

uygulamalar ile yönetmelik ekinde yer alan uygulamalar haksız ticari uygulama olarak kabul 

edilir. Tüketiciye yönelik haksız ticari uygulamalar yasaktır. Ticari uygulamanın haksız 

olduğunun iddia edilmesi hâlinde, ticari uygulamada bulunan, bu uygulamasının haksız ticari 

uygulama olmadığını ispatla yükümlüdür. Haksız ticari uygulamanın reklam yoluyla 

gerçekleştirildiği hâllerde bu Kanunun 61 inci maddesi hükümleri uygulanır. Haksız ticari 

uygulamaların tespit edilmesine ve bunların denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar ile her 

hâlükârda haksız ticari uygulama olarak kabul edilecek uygulamalar yönetmelikle belirlenir”. 

Son olarak, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nin 31. maddesinde 

saldırgan ticari uygulamalara dair ölçütlere yer verilmiştir.  

Maddeye göre; “bir ticari uygulamanın; taciz, fiziksel şiddet dâhil cebir veya haksız tesir 

yoluyla ortalama tüketicinin bir mal ya da hizmete ilişkin seçim veya davranış özgürlüğünü 

önemli ölçüde bozması veya bozma olasılığı taşıması ve tüketicinin bu sebeple normal şartlar 

altında taraf olmayacağı bir hukuki işleme taraf olması veya taraf olma olasılığının artması 

halinde saldırgan olduğu kabul edilir. 

Bir ticari uygulamanın; saldırgan olup olmadığı belirlenirken aşağıdaki hususlar dikkate 

alınır: 

a. Ticari uygulamanın zamanı, yeri, mahiyeti ve devamlılığı, 

b) Ticari uygulamanın tehdit ya da hakaret içeren söz veya davranışlar içerip içermediği, 

c) Tüketicinin muhakeme yeteneğini bozduğu bilinen doğal afet gibi bir felaket ya da aynı 

derecede bir başka durumun ticari uygulamada bulunan tarafından, tüketicinin mal veya 

hizmete ilişkin kararını etkilemek için kötüye kullanılıp kullanılmadığı, 

ç) Tüketicinin, sözleşmeyi feshetme ya da başka bir mala, hizmete veya ticari uygulamada 

bulunana yönelme gibi haklarını kullanmak istemesi karşısında, ticari uygulamada bulunan 

tarafından getirilen ağır veya orantısız sözleşme dışı bir engelin bulunup bulunmadığı, 

d) Hukuka aykırı bir eylemde bulunulacağı tehdidinin olup olmadığı. 

 

2. SALDIRGAN SATIŞ YÖNTEMLERİNE İLİŞKİN BAZI ÖRNEKLER  

Saldırgan satış yöntemlerine daha çok, kapıdan satışlarda, sokak satışlarında, telefon veya e-

mail yoluyla yapılan reklam ve satışlarda rastlandığı söylenebilir. Ürünün satın alınmaması 

durumunda sağlık sorunları yaşanacağına ilişkin beyanlar; mağaza içerisinde veya dışında 

yapılan ve belirli bir ürünün sadece o anda satın alınabileceğine ilişkin beyanlar; özellikle 

sokak satışlarında doğrudan insanların eline verilen broşürler ile “sadece bugüne ve sokak 

satışlarına özel promosyon” adı altında yapılan satışlar; kapıdan satışlarda ev hanımlarına 
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yapılan “çok zor durumdayım, 2 çocuk okutuyorum, lütfen yardımcı olun!” şeklindeki 

beyanlar saldırgan satış yöntemlerinden bazılarıdır
4
.  

Saldırgan satış yöntemlerine dair Yargıtay tarafından verilen kararların bazıları devre mülk 

satışıyla ilgilidir. Nitekim Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin 21.05.2012 T., 2012/9561 E. ve 

2012/12959 K., 26.04.2012 T., 2012/960 E., 2012/11380 K. Sayılı kararlarında; müşteriye 

gönderilen hediye tatil daveti üzerine  yapılan devre mülk satışından, henüz tatil süresi 

bitmeden ve müşterinin doğru karar vermesini engelleyen unsurlar bulunduğu gerekçesiyle 

caymanın mümkün olduğu hususu vurgulanmıştır
5
.  

Saldırgan satış yöntemlerinin reklamlar vasıtayla gerçekleştirilmesi de mümkündür. Bu 

noktada uygulanacak hukuki düzenleme konusunda görüş birliği bulunmamakla birlikte
67

, 

reklam yoluyla gerçekleştirilen saldırgan satış yöntemlerinin üç başlıkta incelendiği 

görülmektedir. Müşterilerin hislerini istismar eden reklamlar bunlardan ilkidir. Müşterinin 

merhamet, sevgi, şefkat, dindarlık, acıma gibi hislerine yönelen, böylece mal veya hizmetin 

edinmesi kararına sebep olan reklamlar, müşterinin hislerini istismar eden reklamlar olarak 

kabul edilmektedir. Bir işletmecinin belli günlerde elde edeceği hasılattan belli bir miktarının 

mağaza çalışanlarının yararlanacağına ilişkin reklam, bir araba satıcısının kendi bayisinden 

sattığı her araba için bir ağaç dikeceğine ilişkin reklam müşterinin hislerini istismar eden 

reklamlara örnek olarak verilmektedir
8
.  

Bilinçaltı ve telkin edici reklamlar bir başka saldırgan reklam türüdür. Ticari Reklam ve 

Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde bilinçaltı reklamlara dair düzenleme 

bulunmaktadır. Yönetmeliğin 6. maddesinde; “çok kısa sürelerle imaj veren elektronik aygıt 

ya da başka bir araç kullanılarak veya yapılarını izleyenlerin fark edemeyecekleri ya da 

bilemeyecekleri bir biçime sokarak bilinçaltıyla algılanmasını sağlayan reklamlar yapılamaz” 

hükmü bulunmaktadır. Sinema perdesine saniyenin üç binde biri kadar olan bir süre ile 

                                                           
4
 Nomer Ertan (Ülgen/Helvacı/Kendigelen/ Arslan), a.g.e., s. 552-553.  

5
 Okan, a.g.m., s. 76; Savaş, a.g.m., s. 235.  

6
  TTK Tasarısının madde gerekçesinde; “bu bent her türlü saldırgan satış yöntemini kapsamaktadır. Hüküm 

saldırgan reklamları içermez. Başlıca sebepler şunlardır: (1) Bendin merkez unsuru satış yöntemidir. Reklam ise 

diğer doğrudan işlevlerin yanında satışa yardımcı bir araçtır. Ayrıca hükmün temelindeki düşünce, müşterinin 

makbul sayılamayacak güç psikolojik duruma sokularak satın alma zorunluğu altında bırakılmasıdır. Bu düşünce 

özellikle “saldırgan” ibaresinde ifadesini bulur. Kastedilen, şaşırtan, beklenmedik evin kapısına gelerek yapılan 

(kapıdan), bir kamyondan veya yoldan zorla çevirerek yapılan satışlardır. Reklamda ise bu unsur mevcut 

değildir. (2) Diğer yandan kaynak İsviçre Kanununun tasarısında yer alan ve saldırgan reklamları açıkça 

zikreden ibare, Parlamentoda, yukarıda anılan gerekçelerle hükümden çıkarılmıştır. Bu alt bendin saldırgan 

reklamlara yer vermemesi, bu tür reklamların dürüstlük kurallarına uygun görüldüğü anlamına gelmez. Saldırgan 

reklamlar, genel hükmün kapsamındadır” denmiştir. Gerekçe için bkz.,  https://www2.tbmm.gov.tr/d23/1/1-

0324.pdf (Erişim tarihi: 03.12.2019). 
7
 Tartışmalar için bkz., Savaş, a.g.m., s. 240 vd.  

8
 F. Savaş (2017). Reklam Vasıtasıyla Ortaya Çıkan Saldırgan Ticari Uygulamalar, C.Ü. İktisadi ve İdari 

Bilimler Dergisi, C. 18, S. 2, s. 242.  
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dondurma reklamının yansıtılması, film sonunda seyircilerin dondurma yeme isteği duymaları 

bu reklam türüne örnek verilmektedir
9
. 

Telkin edici reklamda, psikolojik dürtüler uyandırarak müşterinin hiçbir gerekçesi olmadığı 

halde, mal veya hizmeti satın almasını sağlayan reklamlardır
10

.  Bu reklamlar da alıcının karar 

alma serbestisi üzerinde etkili olduğu sürece saldırgan nitelikte sayılmaktadırlar. Örneğin 

“870 Frank 4 psikanaliz seansının ortalama ücretidir; bu ücret aynı zamanda finansal kiralama 

sözleşmesi ile kiralanan bir Volvo 345 DL’nin birinci taksidinin tutarıdır” denilerek muhtemel 

alıcıyı seansın fiyatının azlığı konusunda algı oluşturarak ikna etmeye çalışmaktadır
11

.  

İzin alınmadan gönderilen ticari elektronik iletiler ve telefon aramaları da, birden fazla olarak 

sık sık ve gece geç saatlerde yapıldığında, saldırgan satış yöntemi ve reklam olarak kabul 

edilmektedir
12

.  

 

SONUÇ 

Saldırgan satış yöntemleri ile kastedilen, tüketiciyi bir malı veya hizmeti satın almaya 

zorlayan yöntemler ve uygulamalardır. Mal ve hizmetlerin satışı ile gelir elde edenlerin, 

tüketicilere ulaşmak için, bazı satış yöntemlerinden ve tekniklerinden yararlanmaları 

gerekmektedir. Belirtilen yöntemlerin taciz, zorlama, cebir ve aşırı etki unsuru 

barındırmaması lazımdır. 

Yargıtay kararlarına konu olan saldırgan satış yöntemleri devre mülk satışına ilişkin olmuştur. 

Bundan başka, müşterilerin hislerini istismar eden reklamlar, bilinçaltı ve telkin edici 

reklamlar ve izin alınmadan, sık sık, gece geç saatlerde gönderilen ticari elektronik iletiler ve 

telefon aramaları saldırgan reklamlar olarak kabul edilmektedir.  
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TTK VE ÇK BAKIMINDAN ÇEKİN UNSURLARI 

ELEMENTS OF CHECK IN TERM OF TTK AND ÇK 

 

İlknur KAYA 

Anadolu Üniversitesi 

 

ÖZET 

6102 saylı TTK’da kambiyo senetleri, poliçe, bono ve çek olmak üzere sınırlı şekilde 

sayılmıştır. Bir tür ödeme aracı olarak çek, hesap sahibinin para kullanmadan, banka 

aracılığıyla, istediği kişiye ödemede bulunmasını sağlamaktadır. Diğer kambiyo senetleri gibi 

çek de kıymetli evrak niteliğini haizdir. Çek bir miktar paranın ödenmesi talimatını 

içermektedir.  

TTK’nın 780. maddesinde çekin unsurları sayılmıştır. Buna göre çek; senet metninde “çek” 

kelimesini ve eğer senet Türkçe’den başka bir dille yazılmış ise o dilde “çek” karşılığı olarak 

kullanılan kelimeyi, kayıtsız ve şartsız belirli bir bedelin ödenmesi için havaleyi, ödeyecek 

kişinin, “muhatabın” ticaret unvanını, ödeme yerini, düzenlenme tarihini ve yerini,  

düzenleyenin imzasını, banka tarafından verilen seri numarasını ve karekodu içerir. 

Saydığımız unsurlardan bazıları zorunlu unsur iken bazıları alternatif unsurdur.  

Ayrıca ÇK m. 2’ye göre çek defterinin her bir yaprağına; çek hesabının numarası, çek 

hesabının bulunduğu banka şubesinin adı, çek hesabı sahibi gerçek kişinin adı ve soyadı, tüzel 

kişinin adı, çek hesabı sahibi gerçek veya tüzel kişinin vergi kimlik numarası, çekin basıldığı 

tarih, çek hesabı sahibi gerçek kişi ise Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası; tüzel kişilerde 

ise varsa Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) numarası, çek hesabı sahibi ile düzenleyenin 

farklı kişiler olması hâlinde, ayrıca düzenleyenin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası 

yazılır. Tüzel kişi adına çek düzenleyen kişinin adı ve soyadı, düzenlenen çek üzerine açıkça 

yazılır. Türk Ticaret Kanunundaki unsurları taşıması kaydıyla, düzenlenen çekin bu maddede 

yer alan koşullara aykırı olması çekin geçerliliğini etkilemez. 

 

Anahtar Kelimeler: Kambiyo Senedi, Çek, Unsurları 

 

ABSTRACT 

In Turkish Commercial Code no. 6102, bills of exchange are limited to bills, bonds and 

checks. As a form of payment, the check allows the account holder to make payments to any 

person through the bank without using money. Like other bills of exchange, checks have the 
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quality of valuable documents. The check includes instructions for payment of a certain 

amount of money.  

Article 780 of the TCC lists the elements of checks. Accordingly, a check contains the word 

“çek” (the word “check” in Turkish) in the text of the bill or the word “check” in a language 

other than Turkish if that language is to be used, the a certain amount to be transferred for 

payment unconditionally, commercial name of the “issuer”, place of payment, date and place 

of issuance, signature of the issuer, serial number and the QR code provided by the bank. 

Some of the aforementioned elements are compulsory whereas some are alternative.  

Moreover, according to the Law of Checks, article 2, on each leaf of the check book, check 

account number, name of the bank branch where the check account is located, name and 

surname of the real person holding the check account, name of legal entity, tax identification 

number of the natural or legal person holding the check account, check date, the Republic of 

Turkey identity number if the check issuer is a natural person; Central Registry System 

(MERSİS) number (if available) for legal persons, if the holder of the check account and the 

issuer are different persons, the Republic of Turkey identity number of the issuer are written. 

The name and surname of the person issuing checks on behalf of the legal entity shall be 

clearly written on the issued check. Provided that it carries the elements of the Turkish 

Commercial Code, the fact that the issued check is contrary to the conditions stated in this 

article does not affect the validity of the check. 

 

Keywords: Bill of Exchange, Check, Elements 

 

GİRİŞ  

TTK ve ÇK’da çekin unsurlarına dair çeşitli düzenlemeler bulunmaktadır. Bu düzenlemeler, 

çekin ibrazı ve ödenmesi gibi çeke uygulanacak diğer hükümler bakımından önem az 

etmektedir. Ayrıca çekte yer alması gereken zorunlu unsurların yokluğu, çekin kambiyo 

senedi olma özelliğini yitirmesine de sebep olmaktadır. Saydığımız nedenlerle, çekte yer alan 

zorunlu ve alternatif unsurların belirlenmesi önem arz etmektedir.  

Çekin unsurları bakımından getirilen yeniliklerden biri de “6728 sayılı “Yatırım Ortamının 

İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun” 70. 

maddesi ile gerçekleştirilmiştir. Söz konusu Kanun ile TTK’nın çekin unsurlarına dair 780. 

maddesinde değişiklik yapılarak, çekte yer alması gereken unsurlara “banka tarafından verilen 

seri numarası” ile “karekod” eklenmiştir. Böylece Kredi Kayıt Bürosu tarafından ihtiyari 

olarak başlatılan çekte karekod uygulaması zorunlu hale getirilmiştir.  
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Biz bu çalışmamızda TTK ve ÇK’da yer alan unsurları, zorunlu ve alternatif zorunlu unsurlar 

bakımından ikiye ayırarak ve özellikle son değişiklikler bağlamında değerlendireceğiz. 

 

1. TTK BAKIMINDAN ÇEKİN UNSURLARI  

TTK m. 780’da sayılan çekin unsurlarından ilki “çek” kelimesidir. Çek kelimesini ihtiva 

etmeyen senetler çek niteliğinde kabul edilemezler. Zira 780. maddede gösterilen unsurlardan 

birini içermeyen bir senet, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarda yazılı hâller dışında çek 

sayılmaz (TTK m. 781)
1
.  

Belirli bir bedelin kayıtsız şartsız ödenmesi için havale, çekte yer alması gereken bir başka 

şekli şarttır. Kayıtsız şartsız ödenecek bedelin mutlaka para olarak belirtilmesi gerekmektedir. 

Çekin para dışında başka ödeme aracı ile ödenecek şekilde düzenlenmesi mümkün değildir.  

Çekte yer alması gereken bir diğer unsur, muhatabın ticaret unvanıdır. Türk hukukuna göre 

çekin muhatabı bankadır. ÇK’ya göre çek yaprakları üzerinde çek hesabının bulunduğu 

bankanın şubesinin bulunması gerekeceğinden, birden fazla muhatabın ticaret unvanının çek 

üzerine yazılması mümkün değildir
2
.  

Ödeme yeri, çekin alternatif zorunlu unsurlarından biridir. Ödeme yerinin yazılması, ibraz 

süresinin belirlenmesinde önem taşımaktadır
3
. Çekte açıklık yoksa muhatabın ticaret unvanı 

yanında gösterilen yer ödeme yeri sayılır. Muhatabın ticaret unvanı yanında birden fazla yer 

gösterildiği takdirde, çek, ilk gösterilen yerde ödenir. Böyle bir açıklık ve başka bir kayıt da 

yoksa çek muhatabın merkezinin bulunduğu yerde ödenir (TTK m. 781/2). 

Çekte yer alması gereken unsurlardan bir diğeri düzenleme yeridir. Fakat düzenleme yeri 

gösterilmeyen çek geçerliliğini kaybetmez. Düzenleme yeri gösterilmemiş olan çek, 

düzenleyenin ad ve soyadı yanında yazılı bulunan yerde düzenlenmiş sayılır (TTK m. 780/3). 

Çekte düzenleme tarihinin bulunması da gerekmektedir. Zira ödeme için ibraz süresi 

bakımından düzenleme tarihi esas alınmaktadır
4
. Düzenleme tarihi bulunmayan çek kambiyo 

senedi olma özelliğini kazanmaz
5
.  

                                                           
1
 Bahsedilen senetler adi havale olarak kabul edilmektedir. A. Kendigelen (2007). Çek Hukuku, İstanbul: Arıkan 

Yayınları,  s. 74-75: M. Köle ve F. Görgülü (2016). Son Düzenlemeler Işığında Çekin Şekil Şartları ve Çeke 

Dayalı Kambiyo Senetlerine Özgü Takip Yolları. Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 21, S. 35, s. 89.  
2
 Köle ve Görgülü, a.g.m., s. 91; S. Reisoğlu (2003). Türk Hukukunda ve Bankacılık Uygulamasında Çek (3. 

Bası). Ankara. s. 63.  
3
 H. Ülgen/ M. Helvacı/ A. Kendigelen/ A. Arslan (2014). Kıymetli Evrak Hukuku Esasları. İstanbul: On İki 

Levha Yayınları, s. 239; Köle ve Görgülü, a.g.m., s. 91. 
4
 M. Bahtiyar (2019). Kıymetli Evrak Hukuku, Ders Notları Soru Örnekleri. İstanbul: Beta Yayınları, s. 137.  

5
 Bu senetler adi havale sayılmaktadır. F. Öztan (1997). Kıymetli Evrak Hukuku. Ankara: Turhan Kitabevi, s. 

1052.  
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Çeki düzenleyenin imzası zorunlu unsurlardan bir diğeridir. Çekte düzenleyen kişinin ıslak 

imzası bulunmalıdır
6
.  

Çekin unsurları bakımından “6728 sayılı “Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun” 70. maddesi bir yenilik getirilmiştir. Söz 

konusu Kanun ile TTK’nın çekin unsurlarına dair 780. maddesinde değişiklik yapılarak, çekte 

yer alması gereken unsurlara “banka tarafından verilen seri numarası” ile “karekod” 

eklenmiştir. Böylece Kredi Kayıt Bürosu tarafından ihtiyari olarak başlatılan çekte karekod 

uygulaması zorunlu hale getirilmiştir.  

Fakat yabancı banka tarafından bastırılan çeklerde, 780 inci maddenin birinci fıkrasının (g) 

bendinde belirtilen banka tarafından verilen seri numarası ve/veya (h) bendinde belirtilen 

karekodun bulunmaması senedin çek olarak geçerliliğini etkilemez (TTK m. 781/4). 

31.12.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan “Çeklerde Karekod uygulamasına İlişkin 

Tebliğ” ile bu uygulamaya dair usul ve esaslar ayrıntılı olarak kabul edilmiştir
7
. Çeklerde 

Karekod Uygulamasına İlişkin Tebliğ’in 3. maddesinde karekod; “çekin unsurlarından olan ve 

çek üzerine kare veya dikdörtgen olarak basılabilen, Data Matrix ECC 200 versiyonunu esas 

alan, 6102 sayılı Kanunun 780. maddesinde ve Tebliğde sayılan diğer bilgilere erişilmesine ve 

olanak sağlayan iki boyutlu barkodu” olarak tanımlanmıştır. 

TTK m. 780/2’ye göre; çek alacaklıları, ellerinde bulunan çek ile çek hesabı sahibine ve bu 

çeki düzenleyenlere ilişkin verilere karekod aracılığıyla erişim sağlayabilir.  

Karekod ile;  

a)  Çek hesabı sahibinin adı, soyadı veya ticaret unvanı,  

b)  Çek hesabı sahibinin tacir olması hâlinde, ticaret siciline tescil edilen yetkililerinin adı, 

soyadı veya ticaret unvanı,  

c)  Çek hesabı sahibinin, çek hesabı bulunan toplam banka sayısı,  

d)  Çek hesabı sahibine ait bankalara ibraz edilmemiş çek adedi ve tutarı,  

e)  Düzenlenerek bankalara teslim edilen çeklerin adedi ve tutarı,  

f)  Son beş yıl içerisinde ibrazında ödenen çeklerin adedi ve tutarı,  

g)  İbraz edilen ilk çekin ibraz tarihi,  

h)  İbraz edilen son çekin ibraz tarihi,  

ı)  İbrazında ödenen son çekin ibraz tarihi,  

                                                           
6
 R. Poroy ve Ü. Tekinalp (2018). Kıymetli Evrak Hukuku Esasları). İstanbul: Vedat Kitapçılık, s. 317; Köle ve 

Görgülü, a.g.m., s. 96; Z. Çelik Öztürk (2019). Çekin Unsurları ve Çekte Ödeme. Yayımlanmamış Yüksek 

Lisans Tezi. Diyarbakır: Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, s. 25. 
7
 Çelik Öztürk, a.g.e., s. 35.  
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i)  Son beş yılda “karşılıksızdır” işlemi gören ve halen ödenmemiş çeklerin adedi ve tutarları, 

j)  Son beş yılda “karşılıksızdır” işlemi gören ve sonradan ödenen çeklerin adedi ve tutarı, 

k)  Son beş yılda “karşılıksızdır” işlemi gören son çekin ibraz tarihi,  

l)  Çek hesabı sahibi hakkında çek hesabı açma yasağı bulunup bulunmadığı, varsa yasaklama 

kararının tarihi,  

m)  Her bir çek yaprağı ile ilgili olarak tedbir kaydı olup olmadığı,  

n)  Çek hesabı sahibi tacirse, iflasına karar verilip verilmediği, iflasına karar verilmişse 

kararın tarihi çek hesabı sahibi ya da cirantanın rızası aranmaksızın üçüncü kişilerin erişimine 

sunulur. 

Belirtilen verilere ulaşılmasını sağlayacak karekod okutma ve bilgi paylaşım sistemi 5411 

sayılı Kanunun ek 1 inci madde hükmü uyarınca kurulan Türkiye Bankalar Birliği Risk 

Merkezi tarafından oluşturulur. Risk Merkezi sistemdeki verileri, 5411 sayılı Kanunun ek 1 

inci maddesinin on birinci fıkrası uyarınca bilgi alışverişini gerçekleştirdiği şirket ile 

paylaşmaya yetkilidir. Bu yetki kullanıldığı takdirde sistem bilgilerin paylaşıldığı şirket 

nezdinde kurulabilir (TTK m. 780/3). 

ÇK m. 3/10’a göre; lehine karekodlu çek düzenlenen lehdar, teslim aldığı çeki Türk Ticaret 

Kanununun 780. maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen sisteme kaydeder. Karekodlu çekin 

sisteme kaydedildiği tarihten sonra çek düzenleyen tüzel kişinin temsilcilerinde meydana 

gelen değişiklikler, çek hesabı sahibi tüzel kişinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Ancak, 

kayıt dışılığı aşmaya çalışan bu düzenleme lehtara çeki karekod okutma ve bilgi paylaşım 

sistemine kaydetmeye zorlayacak bir düzenleme getirmemiştir
8
. 

Çekte karekod düzenlemesi ile hesap sahibi ve düzenleyen ile ilgili bilgilerin üçüncü kişilere 

verilmesinde, hesap sahibinin ve düzenleyenin rızası olmasına rağmen “özel hayatın 

gizliliği”nin ihlali ile bu bilgilerin eksik, yanlış ya da güncel olmaması hallerinde doğabilecek 

zararlardan hukuken kimin sorumlu tutulacağı gibi hususların tartışma yaratabilecek nitelikte 

olduğu söylenebilir
9
.  

2. ÇK BAKIMINDAN ÇEKİN UNSURLARI 

ÇK’da da çekin unsurlarına dair hükme yer verilmiştir. ÇK m. 2/7’de yer alan çekte yer 

alaması gereken unsurları şu şekilde sıralayabiliriz. Çek defterinin her bir yaprağına;  

a) Çek hesabının numarası,  

b) Çek hesabının bulunduğu banka şubesinin adı,  

                                                           
8
 Köle ve Görgülü, a.g.m., s. 99.  

9
 A. Bozer ve C. Göle (2018). Kıymetli Evrak Hukuku. Ankara: BTHAE Yayınları, s. 262; H. Pulaşlı (2019). 

Kıymetli Evrak Hukukunun Esasları. Ankara: Adalet Yayınevi, s.306. 
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c) Çek hesabı sahibi gerçek kişinin adı ve soyadı, tüzel kişinin adı, 

ç) Çek hesabı sahibi gerçek veya tüzel kişinin vergi kimlik numarası,  

d) (Ek: 31/1/2012-6273/1 md.) Çekin basıldığı tarih,  

e) (Ek: 15/7/2016-6728/61 md.) Çek hesabı sahibi gerçek kişi ise Türkiye Cumhuriyeti kimlik 

numarası; tüzel kişilerde ise varsa Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) numarası,  

f) (Ek: 15/7/2016-6728/61 md.) Çek hesabı sahibi ile düzenleyenin farklı kişiler olması 

hâlinde, ayrıca düzenleyenin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yazılır  

Elbette Türk Ticaret Kanunundaki unsurları taşıması kaydıyla, düzenlenen çekin bu maddede 

yer alan koşullara aykırı olması çekin geçerliliğini etkilemez (ÇK m. 2/9). 

 

SONUÇ  

Çekte yer alması gereken unsurlar hakkında TTK’da ve ÇK’da hükümler bulunmaktadır.  

TTK m. 780 ve m. 781’de çekte yer alacak zorunlu ve alternatif zorunlu unsurlar 

düzenlenmiştir. Zorunlu unsurların bulunmaması çekin kambiyo senedi olma niteliğini 

kaybetmesine neden olmaktadır. Bununla birlikte ÇK m. 2/7’de çek defterlerinin her bir 

yaprağında yer alması gereken unsurlar düzenlenmiştir. TTK’da yer alan unsurlardan farklı 

olarak ÇK’da yer alan unsurlar, çekin zorunlu unsurları değildir, bunlardan birinin eksiliği 

geçersizlik yaptırımına sebep olmaz.  

“Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun” ile TTK m. 780’de değişiklik yapılarak, “banka tarafından verilen seri numarası ve 

karekod” çekin zorunlu unsurlarından biri haline getirilmiştir.  

Çek alacaklıları, çek hesabı sahibine ve bu çeki düzenleyenlere ilişkin verilere karekod 

aracılığıyla erişim sağlayabilirler. Karekodlu çek ile çekte yer alan bilgilerin doğru olup 

olmadığı kontrol edilerek, düzenleyenin çeki ödeme gücü öğrenilebilir.   
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 HİTİT EKONOMİSİNDE KADININ YERİ 

PLACE OF WOMEN IN THE HITTITE ECONOMY 

 

Suzan AKKUŞ MUTLU 

 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 

Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü 

 

ÖZET 

M.Ö. II. Bin yılda Anadolu’nun ilk merkezi devletini kuran Hititler, güçlü bir devlet 

ve ekonomi için izledikleri politikanın etkisiyle erkek egemen bir toplum haline gelmiştir. 

Ancak Hititler toplumun her kademesinde kadına hakettiği değeri vermeye çalışmışlardır. Bu 

yönüyle çağdaşı olan toplumlardan çok daha ileri bir seviyeye ulaşmışlardır.  

Çivi yazılı belgelerden Hitit kadınının tarlada, bağda çalıştığı gibi sütanne, ebe, çocuk 

bakıcısı, dokumacı, meyhaneci, müzisyen gibi çok çeşitli meslek gruplarında çalıştıkları 

anlaşılmaktadır.  Ayrıca çeşitli yöntemlerle hastalıkları tedavi etmeye çalışan şifacı kadınların 

da Hitit toplumunda çok önemli bir yeri olmuştur. Bununla birlikte Hititler yerli kadınların 

dışında fethettikleri ülkelerden getirdikleri kadın ve erkekleri ekonomiye katkı sağlamak için 

işçi olarak kullanmışlardır. 

Ekonomisi büyük oranda tarıma dayanan Hitit toplumunda kadınlar özellikle buğdayı 

öğüterek un elde etmiş ve ekmek yapmışlardır. Ancak hukuki metinler incelendiğinde erkekle 

birlikte pek çok iş kolunda çalışarak ekonomiye destek olan kadınların iş ücretlerinin 

erkeklerle eşit olmadığı görülmektedir. Kadın için ödenen ücretin erkeğin aldığı ücretin aşağı 

yukarı yarısı kadar olduğu anlaşılmaktadır. Hitiler kendi çağdaşı olan toplumlarla kadına 

verdiği değer açısından kıyaslandığında oldukça ileri bir toplum olarak değerlendirilmesine 

rağmen maalesef emeğe verilen değer konusunda kadın erkekle eşit haklara sahip 

olamamıştır.  

Bu çalışmada çivi yazılı kaynaklar ışığında Hitit ekonomisinde kadının yeri 

incelenecektir. 

 

Anahtar Kelimeler: Eski Anadolu, Hitit, Ekonomi, Kadın. 

 

ABSTRACT 

  Hittites that established the first central state of Anatolia in one thousand B.C., 

became a male dominant society with the effect of the policies they adopted for a strong state 

and economy. However, Hittites tried to give women the value they deserved at every level of 

the society. From this aspect, they reached a much higher level than societies that existed in 

the same age.  

It is understood from cuneiform documents that Hittite women worked in various 

occupational groups such as wet nurse, midwife, babysitter, weaver, barkeeper, musician as 

they worked in the field and vineyard. Moreover, healer women who tried to treat diseases by 

using various methods, had a very important place in Hittite society. Besides this, Hittites 
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used women and men that they brought from the countries that they had conquered as laborers 

in order to contribute to the economy.  

Women made flour by specially grinding wheat and made bread in Hittite society 

whose economy was largely based on agriculture. However, when legal texts are examined, it 

is seen that wages of women who worked together with men in many business fields and 

supported the economy were not equal to wages of men. It is understood that the wage paid 

for a woman is approximately half of the wage paid to a man. Although Hittites are 

considered as a very advanced society in terms of the value given to women when compared 

to the societies that existed in the same age, unfortunately women did not have equal rights 

with men in terms of the value given to labor.  

 

In this study, place of women in Hittite economy will be analyzed in the light of 

cuneiform sources. 

 

Key Words: Ancient Anatolia, Hittite, Economy, Woman. 

 

GİRİŞ 

 

Anadolu’nun ilk merkezi devletini kuran Hititlerin ekonomik sistemi merkezi bir 

devletin ihtiyaçlarına göre düzenlenmiştir. Hititler bu konuda Hattililerin gelenek ve 

uygulamalarını örnek almışlardır.
1
 Buna göre devlet, aile ekonomisine doğrudan müdahale 

etme hakkına sahiptir ve ailenin erkek üyeleri devletin angarya işlerinde çalışmak 

mecburiyetindedir. Hitit toplumu ataerkil olmasına rağmen Hititler kadına verdiği değer 

açısından çağdaşı olan toplumlardan çok daha ileri bir seviyeye ulaşmışlardır. Zira 

kraliçelerin kralın yanında törenlerde, siyasette etkin olması kadına verilen değerin kanıtıdır.
2
  

Hitit Devleti’nin ekonomisi genel olarak tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Hitit 

halkının büyük bir bölümü kırsal alanda yaşamıştır. Her vatandaş devlete vergi ödemekle 

mükelleftir.  Özgür vatandaşlar kendilerine ait toprakları işleterek elde ettikleri ürünlerden 

veya iş gücü olarak devlete olan borcunu ödemişlerdir.
3
 Hititler döneminde savaşlar, salgın 

hastalıklar ve kötü beslenme nedeniyle ölüm oranlarının yüksek olması kırsal alandaki 

nüfusun azalmasına neden olmuştur. Bu nedenle Hitit kralları boşalan bölgelerde üretimin 

devamını sağlamak için fethedilen bölgelerden getirilen insanları (NAM.RA/ arnuwala) bu 

bölgelere yerleştirmişlerdir.
4
  

Hitit ekonomisinde en küçük birim evdir. “Ev”ler arasında da bir hiyerarşi 

bulunmaktadır. Küçük bir ev daha büyük bir eve bağlı üretim yapabildiği gibi doğrudan 

saraya ya da tapınağa bağlı olarak ekonomiye katkı sağlamıştır.
5
 “É = parn-, pír” adı verilen 

bu evlerin nufüsları ortalama ev başına 7 ile 8 kişiden oluşmuştur.
6
  Bu evlerde tanrılara 

adanmış vakıf arazilerinde çalışan NAM.RA’lar da çalıştırılmışlardır.
7
 İşlerin yoğun olduğu 

                                                           
1
 Sevinç, 2008: 12. 

2
 Darga, 2015: 132. 

3
 Ünal, 1999: 165; De Martino, 2003: 87; Sevinç. 2008: 15. 

4
 De Martino, 2003: 88. 

5
 Klengel, 1986: 25,26. 

6
 Reyhan, 2018: 284, 286 

7
 Alp, 1949: 245-270. 
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zamanlarda ise belirli ücretler karşılığında işçi kiralanmıştır. Bu işçiler hem erkeklerden hem 

de kadınlardan oluşmuştur.
8
 

 Çiftliğin büyüklüğüne ve arazinin verimine göre de kiralık işçiler çalıştırılmıştır. 

Devlet bu çiftliklerden alacağı verginin miktarını artırabilmek için pek çok kez bedava işçi 

dağıtmıştır. Bu kişiler daha ziyade işgal ettiği ülkelerden getirdiği esirlerden oluşmuştur. 

Ayrıca eyaletlerdeki yüksek dereceli memurlar vasıtasıyla çiftçiye tohum dağıtılarak 

ekonomik gelişimin devamı sağlanmaya çalışılmıştır.
9
  

Hitit Devleti’nin kralları ekonominin gelişimine büyük önem vermişlerdir. İstikrarın 

ve düzenin bozulmasını önlemek için kanunlar yapmışlardır. Hitit kanunlarını incelediğimiz 

zaman saban kırmanın cezası ölümdür. Eskiçağ toplumları içerisinde daha insancıl kanunlar 

hazırlayan Hititlerin tarım ve hayvancılığa dair bu kadar ağır cezalar koymaları ekonomiye 

verdikleri önemin en önemli kanıtıdır. Hitit kadını da bu ekonomik sistemin önemli bir iş 

gücünü oluşturmuştur. Ancak maalesef Hitit arşiv belgeleri daha ziyade devlete ait konuları 

içerdiğinden halkın yaşamı hakkında bilgi vermez. Halk kadınının sosyal mevkisi ve 

haklarıyla ilgili bilgiler kısmen kanun metinlerinden elde edilmektedir. Kadınların ekonomiye 

katkıları hakkında bilgiler ise oldukça kısıtlıdır.                                                      

TARIM VE TİCARETTE KADININ ROLÜ 

M.Ö. II. bin yıl Anadolu toplumlarının ekonomik hayatına baktığımızda genel olarak 

tarıma dayalı olduğu görülmektedir. Başlıca ürünler arpa ve buğdaydır.
10

 Ekmeğin 

hammaddesi olan un, tahılların basit öğütme taşlarıyla öğütülmesiyle elde edilmiştir. 

Arkeolojik kazılarda hemen hemen her hanede ocak, fırın ve öğütme taşının bulunması un, 

bulgur ve ekmeklerini kendilerinin yaptıklarının kanıtı sayılabilir. Arkeolojik bulgulardan 

buğday türlerinin dövülerek veya sürtünerek un haline getirildiği anlaşılmaktadır. Öğütme 

işlemi kap şeklinde bir taşa konulan buğday silindir şeklindeki taşla yapılmıştır.
11

 

Metinlerde özellikle buğdayı öğüterek un yapan kadınlar 
SAL.MEŠ

.NA4 ARA 

geçmektedir. Eldeki mevcut metinlerde tek bir ritüel metni dışında erkeklerin öğütme işiyle 

uğraştıklarına dair bilgiye rastlanmamıştır. Dolayısıyla Hititler döneminde buğdayı öğütme 

işinin kadınlar tarafından yapıldığı açıktır. Ayrıca metinlerde istisnai durumlar dışında halka 

ekmek satıldığına dair bir bilgiye rastlanmaması halkın ekmeğini evinde kendi yaptığını 

düşündürmektedir.
12

 Hitit kralı II. Muršili’ye ait CTH 376 numaralı metinden 
SAL.MEŠ

.NA4 

ARA kadınlarının un yapımı dışında tapınaklarda tanrılara günlük sunulan ekmeği yapmakla 

da görevli oldukları anlaşılmaktadır.
13

 Ekmeğin günlük olarak tüketilmesi toplumda oldukça 

önemli bir besin maddesi olmasını sağlamıştır. Ayrıca törenler sırasında tanrılara ekmek ve 

şarabın sunulması üretimlerinin de toplumda geniş yer tutmasını sağlamıştır.
14

 

Hititler döneminde bağcılık da Anadolu’da oldukça gelişmiştir. Üzümün bir takım 

işlemlerden geçirilmesinden sonra şarap elde edilmiştir. Pahalı bir içki olduğu için günlük 

hayatta az kullanılan şarap eğlencelerin ve törenlerin vazgeçilmez unsuru olmuştur. Bu 

nedenle eskiçağ toplumlarının aranan içkisi olan şarap önemli bir maddi gelir kaynağını 

oluşturmuştur. Hititler döneminde Ugarit Krallığı’nda tahıl, üzüm, zeytin gibi pek çok tarım 

ürünü yetiştirilmiştir. Aynı zamanda ticari miktarda şarap üretimi gerçekleştirilmiştir. Çivi 

                                                           
8
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 Hoffner, 1974: 29; Karauğuz, 2006: 34, Darga, 2015: 191. 

13
 Darga, 2015: 192. 

14
 Bkz: Sevinç, 2007. 

AL FARABI 6th INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES 
ADANA, TURKEY

P. 463



yazılı belgelerden Mezopotamya ve Anadolu sosyal hayatında, kadınların şarap üretiminde 

aktif rol oynadıkları anlaşılmaktadır.
15

 Ayrıca Hitit toplumunda meyhanecilik mesleğinin 

erkekler gibi kadınlar tarafından da yapıldığı bilinmektedir.
16

 

Hitit toplumunda tarım alanlarında özellikle hasat zamanında harmanlarda kiralık işçi 

çalıştırılmıştır. Daha fazla işçiye ihtiyaç olduğunda mevsimlik işçiler kiralanmıştır. Kanun 

metinlerinde kiralık işçilerin statüleri hakkında bilgi verilmese de kölelerin efendileri 

tarafından işçi olarak kiralandıkları muhtemeldir.
17

  

Hitit toplumunda kadın ile erkeğin aynı iş kollarında çalıştıkları hukuk metinlerinden 

de anlaşılmaktadır. Ancak kadın ve erkek aynı işi yapsalar bile kadına her zaman erkeğin 

aldığı ücretin yarısının ödendiği görülmektedir. Erkeğin daha fazla ücret almasının nedeni iş 

gücü açısından kadından daha zor, güç gerektiren ve işleri yapmasıdır.  

Örneğin Hitit kanunlarının 158. Maddesi bu konu hakkında bilgi vermektedir: 

“Eğer bir adam işci olarak çalıştırılırsa, (işçi) bağlanmış buğday demetlerini kağnı 

üzerine yükler ve onları samanlığa (koyup) kilitler. Harman yerini süpürür. Üç aylık ücreti 30 

PA buğdaydır. Eğer kadın hasat zamanında işçi olarak çalıştırılırsa, (işveren) iki aylık ücreti 

12 PA buğday versin”.
18

 

Kanun maddesinden de anlaşıldığı üzere hasat zamanlarında kadınların da işci olarak 

çalıştıkları bilinmektedir.  Bu durum kadınların işçi olarak çalışması aile ekonomisine katkı 

sağladıklarına dair bir başka örnektir.Tarım işcileri ücretlerini tahıl ürünleri üzerinden 

almıştır. Belki emeklerinin karşılığında aldıkları bu tarım ürünleri ailelerinin bir yıllık 

ihtiyaçlarını karşılamıştır. Ancak kadın ve erkeğin hasat işçisi olarak aynı işi yapmalarına 

rağmen erkek aylık 10 PA ücret alırken kadın aylık 6 PA ücret almaktadır. Anlaşıldığı üzere 

kadının emeği erkeğin emeğine göre daha ucuz olmuştur.
19

 Ancak metinlerden uzun süren 

savaşlar, salgın hastalıkların yaşandığı dönemlerde kadınların da erkeklerin yaptığı pek çok 

işte çalıştığı anlaşılmaktadır.
20

 

Anadolu’nun ilk yazılı belgeleri olan Kültepe tabletlerinden Koloni Çağı’nda aktif 

olarak ticaret yapan Anadolu kadını Hititler döneminde de çeşitli mallar, köle ve gayri menkul 

alım satımı yapan kişilerdir. Ayrıca ticaret yaparken kendilerine ait mühürleri kullandıkları 

bilinmektedir.
21

 Halk kadınları çocuk büyütmek, ev işleri yanında evinde deri işçiliği ve 

dokumacılık yapmıştır. Kadınlar ayrıca evcil hayvanlara bakmışlar, peynir üretimi ve sütçülük 

yapmışlardır. 

 

KÜLT GÖREVLİSİ KADINLARIN EKONOMİYE KATKISI 

 

Tapınaklarda kadın ve erkeklerden oluşan başta din görevlileri olmak üzere, 

hizmetkârlar, işçiler ve küçük meslek grupları bulunmaktadır.
22

 Kült personeli arasında erkek 

ve kadın şarkıcılar büyük yer tutmaktadır. Metinlerden dini törenlerde özellikle kadınların 
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önemli yer tuttuğu anlaşılmaktadır.
23

 Bazen kadın şarkıcıların olmadığı zamanlarda erkeklerin 

kadın sesini taklit ederek şarkı söylemeleri kadın sesinin müzikte çok tercih edildiğini 

göstermektedir.
24

 Hitit metinlerinden 
MUNUS

NAR olarak kaydedilen kadınların şarkıcılık 

yapıp, müzik aletlerini çalabildiği bilinmektedir.
25

 Bu müzisyen kadınlar arasında yer alan 

katra kadınlarının şarkı söylemek, dans etmek ve bir müzik aleti çalmak dışında tapınaklarda 

çeşitli kült görevleri bulunmaktadır.
26

 

Hitit dini törenlerinde en önemli görevlilerden biri de 
SAL

ŠU.Gİ “İhtiyar Kadın, 

Büyücü Kadın”dır. Diğer eskiçağ toplumları gibi Hititler de falcılığa, büyüye, kehanete büyük 

önem vermişlerdir. Kral ve kraliçeler de gerektiğinde bu büyücü kadınlara başvurmuştur. 

Ayrıca yas tutulması gerektiği zamanlarda törenlerde inleyen, dövünen ve göz yaşı dökmekle 

görevli olan 
SAL

Dara/ tapt “Ağlayan Kadınlar” bulunmaktadır. Tapınaklarda bulunan bir başka 

kadın görevlilerinin udati adı verilen bir örgüt oluşturdukları Puduhepa’ya ait metinlerden 

anlaşılmaktadır. Bu kadınlar Tanrıça Lelvani tapınağında çocuklarıyla birlikte hizmet 

etmişlerdir.
27

 Hitit kadınları aynı zamanda çeşitli bitkilerle ve büyü ile birlikte hastalıkları 

tedavi etmeye çalışmışlardır.
28

 Bu hizmetleri karşılığında da belirli bir ücret almışlardır.  

Hitit metinlerinde haššanupalla olarak geçen, çocuk doğurtmakla görevli olan “ebe” 

kadınlar diğer bir meslek grubunu oluşturmaktadır.
29

 Ayrıca şarkıcı, müzisyen, kadın kült 

görevlisi olarak adlandırılan katra kadınlarının doğumu yapan kadını rahatlatmak için 

LÚ.NAR (erkek müzisyen, şarkıcı) ile birlikte şarkı söyledikleri bilinmektedir.
30

 

 

DOKUMA SEKTÖRÜNDE KADINLARIN ROLÜ 

Anadolu’da kadınlar dokuma sektöründe de aktif bir rol oynamışlardır. Arkeolojik 

kalıntılar, Prehistorik dönemlerden itibaren Anadolu’da tekstil üretiminin yapıldığını ve yün 

kullanıldığını göstermektedir. M.Ö. II. bin yıla gelindiğinde Anadolu toplumlarından 

Hititlerin de dokumacılığı bildikleri yazılı belgelerden anlaşılmaktadır. Hititçe metinlerde 

dokumacı 
LÚ(.MEŠ)

UŠ.BAR ideogramıyla 
SAl

TÚG giysi yapan kadın anlamında metinlerde 

geçmektedir. 
SAL

UŠ.BAR kadın dokumacılar saray personeli arasında yer almaktadır.
31

 Çivi 

yazılı metinlerde geçen bu ifadelerden Hititler döneminde kadınların terzilik mesleğini de icra 

ettikleri anlaşılmaktadır.
 

Hitit toplumunda dokumacılık profesyonel olarak kentlerde yapılmakla birlikte kırsal 

alanlarda evlerde küçük çaplı olarak yapılmıştır. Pek çok yerleşmede bulunan ağırşak ve 

dokuma tezgâhı ağırlıkları yün eğirme işleminin ve dokumanın evlerde yapıldığını 

kanıtlamaktadır. Ayrıca kanun maddelerinden bu mesleğin devamının sağlanması için 

dokumacıların yanlarında çırak yetiştirdikleri anlaşılmaktadır.
32

  

Diğer taraftan Anadolu toplumlarında dokumacılık sektöründe yün çok değerli bir 
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hammadde olmuştur. Yünün tekstilde kullanılabilmesi için eğrilip iplik haline getirilmesi 

gerekmektedir.  Eğirme işlemi önceleri elde bükülen yün ucuna bağlanan bir taşın 

döndürülmesi ile bükülerek ip haline getirilmiştir. Sonraki dönemlerde taşın yerine ağaç ya da 

yün eğirmek için kirmen kullanılmıştır. İğ ve ağırşakların kullanılmaya daha iyi bir üretim 

gerçekleşmeye başlamıştır. Yün ip haline getirildikten sonra dokunarak kumaşlar üretilmiştir. 

Üretimin gerçekleşmesi için de dokuma tezgâhlarına ihtiyaç duyulmuştur. 
33

  

Hitit metinlerinden bir yaşındaki kuzunun yününün çok değerli olduğu 

anlaşılmaktadır. Hitit ekonomisinde ekonomik açıdan çok değerli olan metinlerde 
SAL

UŠ.BAR 

olarak geçen bu yün sarayın kadın personeli tarafından dokunmuştur.
34

 

Anadolu’da dokuma sektöründe evlerde olduğu kadar saray ve tapınaklarda varlıklı 

ailelerin kadınları da çalışmıştır. Altın, gümüş gibi değerli madenlerden ip elde ederek 

dokuma ürünler çok daha pahalı bir sektör haline geitirilmiştir. Eskiçağda dokumacılık 

zamanla değişkenlik göstermesine rağmen daha ziyade kadınların çalıştığı bir alan olmuştur. 

Dokuma ekonomik bir sektör olduğu kadar, yavaş ilerleyen ve sabır isteyen bir iştir. Bu 

nedenle pek çok kadın evlerinde ev işlerinin dışında dokuma işiyle de uğraşmıştır.
35

 

Anadolu’da evlerde ve tapınaklarda yapılan dokuma işciliği kadınlar tarafından yapıldığı 

kadar erkeklerin de ilgilendiği bir meslek olmuştur.  

 

 

SONUÇ 

 

İnsanoğlunun yerleşik yaşam tarzına geçmesiyle birlikte var olan sosyal düzende 

değişmiştir. Bu yeni düzenle birlikte mal mülk ve ailenin dışardan gelecek tehlikelere karşı 

korunma ihtiyacı güce dayalı olduğu için toplum içerisinde erkek baskın                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

bir konuma gelmiştir. Bununla birlikte kadın hayatın her alanında erkekle birlikte hayata katkı 

sağlamaya devam etmiştir.  

Anadolu’nun ilk yazılı belgeleri olan Kültepe tabletlerinden Asur Ticaret Kolonileri 

Çağı’ndan itibaren Anadolu kadının aktif bir şekilde ekonomiye katkı sağladığı 

anlaşılmaktadır. Daha sonraki dönemlerde de kadının ekonomik hayattaki yeri artarak devam 

etmiştir. Hitit çivi yazılı belgelerinde doğrudan doğruya toplumun gündelik hayatına ilişkin 

bilgiler bulunmamaktadır. Ancak mevcut belgelerin satır aralarından ve hukuk metinlerinden 

toplum hayatı hakkında bilgi elde edilebilmektedir.  

Hitit kadınlarının günlük işlerin dışında daha birçok işle meşgul oldukları 

bilinmektedir. Zira Anadolu kadınının kendine ait ölçü kabının ve mührünün olması bu 

durumu kanıtlamaktadır. Kadınlar başta ev işleri olmak üzere, çocuk bakmak, ekmek, şarap, 

peynir üretimi, sütçülük, terzilik, meyhanecilik, şarkıcılık, ebelik gibi pek çok işle meşgul 

olarak aile ve devlet ekonomisine katkı sağlamışlardır. Ayrıca hasat zamanında erkeklerle 

birlikte tarlada işçi olarak çalışmışlardır. Ancak kadın ve erkeğin hasat işçisi olarak aynı işi 

yapmalarına rağmen kadının emeği erkeğin emeğine göre daha ucuz olmuştur. Buradaki fark 

muhtemelen erkeklerin daha ağır işleri yapmalarından kaynaklanmıştır. Kadınlar harman 

yerinde daha hafif, güç gerektirmeyen, temizlik gibi işlerle ilgilenirken erkekler daha ağır ve 

zor işlerde çalışmışlardır. 
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Sonuç olarak metinlerden Hititlerin kadına verdikleri değer açısından çağdaşı olan 

toplumlardan çok daha ileri bir seviyede oldukları anlaşılmaktadır. Başta kraliçeler olmak 

üzere kadınlar ekonomik hayatta erkekler kadar aktif rol oynamışlardır. 

 

Yün eğiren kadın
36
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Elinde iğ tutan kadın.
37
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Karahöyük’te bulunan bir silindir mühür üzerinde arp çalan kadın figürü.
38

 

 

Hitit İnandık Vazosu Üzerinde Tören Sahnesi.
39

 

 

Hüseyin Dede Vazosu Üzerinde Betimlenen Dans Eden Kadınlar.
40
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ESKİ ANADOLU TOPLUMLARINDA HASTALIKLARIN BÜYÜ İLE TEDAVİ 

EDİLME YÖNTEMLERİ 

METHODS FOR DISEASE TREATMENT WITH MAGIC IN ANCIENT ANATOLIAN 

SOCIETIES 

Suzan AKKUŞ MUTLU 

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü 

 

ÖZET 

Vücudun işleyişinin bozulmasına neden olan hastalıkların pek çok nedeni bulunmakla 

birlikte Eski Çağ toplumları suç, günah işlediklerinde, tanrılara karşı sorumluluklarını yerine 

getirmediklerinde, kötü ruh veya kara büyü nedeniyle hasta olduklarına inanmışlardır. 

Bununla birlikte temizliğe dikkat edilmediğinde ve düzgün beslenilmediği zamanlarda da 

hasta olduklarını biliyorlardı. 

Eski Anadolu toplumlarında hastalanan insanın tanrı tarafından cezalandırıldığına ya 

da kötü ruhların musallat olduğuna inanılmıştır. Hastayı iyileştirmek için deneme yanılma 

yoluyla yaygın olarak sihir, büyü gibi bilim dışı alanlardan yararlanmakla birlikte tıbbi tedavi 

yöntemlerini de uygulamışlardır. Ayrıca fal bakarak hastanın iyileşip iyileşmeyeceğine dair 

kehanetlerde bulunmuşlardır. Hastalıkların nedenini fallarla öğrenmeye çalıştıkları gibi, 

kullanılacak ilaçları ve otları da fal ile tespit etme yoluna gitmişlerdir. Tedavi sürecinde 

hekimler zaman zaman büyücülerle birlikte çalışmıştır. Dolayısıyla büyüler çeşitli bitkilerden 

elde edilen merhem gibi maddelerle beraber de kullanılmıştır.  

Hastalar genellikle uykusuzluk, şiddetli titreme, baş ağrısı gibi durumlarda büyücüye 

başvurmuşlardır. Bu belirtileri gösteren kişilere kötü ruhların musallat olduğu düşünülmüştür. 

Dolayısıyla ifritlerden korunmak ya da belirli günahların etkilerini yok etmek için büyü töreni 

düzenleyerek kişiyi Ipda’dan kurtarmak gerekmektedir. Hasta ancak bu şekilde sağlığına 

kavuşabilecektir. 

Diğer taraftan büyücülerin yaptıkları işlemler için belirli bir miktar ödeme yapılması 

gerekmektedir. Ancak bu miktar büyücüye göre değişmiştir. Hasta fakir ise büyücüye bir 

sığır, bir koyun ve bir keçi zengin ise bir sığır altı koyun ve iki keçi ile ödeme yapılmıştır. 

Ayrıca çivi yazılı belgelerden büyücülerin büyü yaparken kullanmak için çeşitli yiyecekler, 

otlar, değerli taşlar ve madenler talep ettikleri anlaşılmaktadır. Ancak daha sonra bu 

malzemelerin iade edildiğine dair her hangi bir bilgiye şu ana kadar rastlanmamıştır. 

Bu çalışmada çivi yazılı kaynaklar ve arkeolojik bulgular ışığında Eski Anadolu 

toplumlarında görülen hastalıkların büyü ile tedavi yöntemleri incelenecektir. 

 

Anahtar Kelimeler: Eski Çağ, Anadolu, Hastalık, Büyü. 

ABSTRACT 

Although there are many causes of diseases that cause disruption of functioning of the 

body, ancient societies believed that they got sick because of evil spirit or black magic when 

they committed crime, sin and did not fulfill their responsibilities towards the gods. On the 

other hand, they knew that they got sick when they were not clean and when they did not eat 

properly.  
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It was believed in ancient Anatolian societies that a sick person was punished by the 

god or haunted by evil spirits. They also used medical treatment methods as well as practicing 

unscientific methods such as spell, magic widely by trial and error in order to heal the patient. 

They also predicted whether the patient would recover or not by telling fortune. As they tried 

to find out the cause of the diseases by telling fortune, they also tried to determine the 

medicines and herbs to be used with fortune telling. In treatment phase, physicians worked 

with sorcerers from time to time. Therefore, magic was also used together with substances 

such as ointments obtained from various plants.  

Patients usually applied to the sorcerer in cases of insomnia, severe shivering and 

headache. It was thought that people with these symptoms were haunted by evil spirits. 

Therefore, in order to be protected from demons or to eliminate effects of certain sins, it is 

necessary to save the person from Ipda by organizing a magic ritual. The patient regains his 

health only in this way. 

 On the other hand, a certain amount of payment is needed to be made for the practices 

of the sorcerers. However, this amount changed depending on the sorcerer. If the patient was 

poor, payment was made to the sorcerer with one cattle, one sheep and one goat, if the patient 

was rich, payment was made with one cattle, six sheep and two goats. It is also understood 

from cuneiform documents that sorcerers demanded various foods, herbs, gemstones and 

mines in order to use while practicing magic. However, no information has been found so far 

regarding the fact that these materials were returned.  

In this study, methods for treatment of diseases seen in ancient Anatolian societies 

with magic will be analyzed in the light of cuneiform sources and archaeological findings. 

 

Key Words: Ancient, Anatolia, Disease, Magic. 

 

GİRİŞ 

 

Eskiçağ toplumları doğal afetlerle karşılaştıklarında, kendilerine izah edemedikleri 

durumlarda, isteklerinin gerçekleşmesini istedikleri zamanlarda çaresiz kalıp, insanüstü 

güçlere inanmak ihtiyacını hissetmişlerdir.
1
  Bu durum çok tanrılı bir inanç sisteminin 

oluşumuna neden olmuştur. Anadolu toplumlarının kendi aralarında derecelendirdikleri her 

tanrının farklı bir vasfı bulunmaktadır. Örneğin; Hatti tanrısı Šulinkatte, savaş tanrısı 

olmasının yanında, salgın hastalık ve veba tanrısıdır.
2
 Yunan dünyasında hekim tanrı olarak 

büyük bir ünü olan Romalıların da benimsediği Asklepios,
3
 Hitit tanrılarından Lelwani ve 

Jarri’nin hastalıklara neden olduğuna inanılmıştır.
4
 

 Hastalıkların pek çok nedeni olmakla birlikte eskiçağda insanların kirlendikleri için 

hasta oldukları düşüncesi hâkimdir. Bu kirliliğin ise kötü ruh veya kara büyü nedeniyle 

gerçekleştiğine inanılmıştır. Kötü ruhlar ise günahkâr, tanrılara karşı vazifesini yerine 

getirmeyen kişilere kızgın tanrılar tarafından musallat edilmiştir. Diğer yandan temizliğine, 

beslenmesine dikkat etmediği zamanlarda da insanların hasta oldukları, bazı hastalıkların 

hava ya da temas yoluyla bulaştığı bilinmektedir. Örneğin, Hititler hem dinsel hem de 

bedensel temizliğe çok büyük önem vermişlerdir. Hatta pek çok tablette bu konu hakkında 

                                                           
1
 Gür, 2005: 45. 

2
 Dinçol 1982:77; Gurney 1977:17. 

3
 Erhat, 2015: 62. 

4
 Ünal, 1980: 483,484; Dinçol, 1985: 6,7; Murat,2003: 92, 93; Feder, 2016: 105. 
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bilgiler mevcuttur. Çünkü eğer temizliğe dikkat etmezlerse tanrıları kızdıracaklarına 

inanmışlardır.
5
 Aslında eskiçağ toplumlarında hasta olma ve hastalıkların bulaşma 

nedenlerinin açıklanması biraz karmaşık bir hal almaktadır. 

Eskiçağda hastalar iki çeşit hekimlik hizmeti almıştır. Hekimler hastaları çeşitli 

bitkiler veya hayvanlardan faydalanarak oluşturdukları ilaçlarla tedavi etmeye çalışmışlardır. 

Büyücüler ise ayin yaparak hastayı iyileştirmeye çalışmıştır. Metinlerden büyücülerin büyü 

yaparken çeşitli kaplar, mumlar, ipler, metaller, bitkiler ve hayvanlar gibi çok çeşitli 

malzemeler kullandıkları bilinmektedir.
6
 Büyücü ile hekimler bazen beraber çalışmışlardır. 

Her ikisinin hastayı iyileştiremediği hallerde ise hem hekimin hem de büyücü sınıfın 

kullandığı usullerden bazıları yedi gün yedi gece, sabah akşam uygulanmıştır.
7
  

Büyüler çeşitli hastalıkları tedavi etmek için veya bir kişiyi hasta etmek için 

yapılmıştır. Büyücülerin ücreti ise kişinin ekonomik gücüne göre değişmiştir. Hititler 

döneminde kişi fakir ise bir sığır, bir koyun ve bir keçi zengin ise bir sığır altı koyun ve iki 

keçi ile borcunu ödemiştir. Ayrıca büyücüler büyü yaparken kullanmak için çeşitli yiyecekler, 

otlar, değerli taşlar ve madenler talep ettikleri ve büyü işleminden sonra bunları geri 

vermedikleri metinlerden anlaşılmaktadır.
8
  

 

HASTALIKLARIN TEŞHİSİ 

 

Anadolu toplumları hastalıkların ne zaman ve nerede ortaya çıkacağını fal bakma 

yöntemiyle tespit etmeye çalışmıştır.
9
 Boğazköy arşivinde bulunan tıbbi metinler tanı falları 

ve reçete metinlerinden oluşmaktadır. Hastalığın teşhisi için fal metinlerinde belirtilere göre 

hastanın iyileşeceği ya da öleceğine karar verilmiştir. Reçete metinlerinde ise tabletin başında 

hastalığın adı, belirtileri, rahatsız olan uzuvlar sayılmıştır.
10

  

Eskiçağ toplumları hastalıkların nedenini fallarla öğrenmeye çalıştıkları gibi, 

kullanılacak ilaçları ve otları da fal ile tespit etmeye çalışmışlardır.
11

 Her hastanın derdine 

deva olabilecek reçeteler oluşturulmuştur. Bu reçetelerin her birinde büyü uzmanının adı, 

memleketi ve patentleri bulunmaktadır. Patent hastalığın büyüyle tedavisini başarılı bir 

şekilde ilk kez uygulayana verilmiştir.
12

 Hititlere ait fal metinleri hastalıkların nedenleri ve 

buna neden olan tanrının araştırılması ile ilgili bilgiler içermektedir. Bu metinlerden toplumun 

tanrıların gazabına uğramaktan ne kadar korktukları da anlaşılmaktadır. Tanrıları hoş tutmak 

için yapılan törenlerin dışında hastalıkların tedavisi ile ilgilenen hekimler vardır. Okuma 

yazma bilen bu kişiler hem bitkilerle ilaçlar hazırlamış hem de gerektiğinde büyü 

yapmışlardır. Kral ve ailesi gibi önemli kişilerin hastalıklarının tedavisi için Mısır ya da 

Babil’den hekimler getirtilmiştir.
13

 

Hastalıkların pek çok nedeni olmakla birlikte en önemlisi kızgın tanrılardır. İnsanlar 

tanrılara karşı yapmaları gereken görev ve sorumluluklarını ihmal ettiklerinde tanrılar 

tarafından cezalandırıldıklarına ve hasta olduklarına inanmışlardır. Hastalık teşhis edildikten 

                                                           
5
 Dincol, 1985:7-8. 

6
 Ayrıntılı bilgi için bkz: Levene, 2002: 8-11; Başol, 2014. 

7
 Donbaz, 1993: 326-329. 

8
 Koç vd, 2006: 98; Ünal, 2003: 107. Ayrıntılı bilgi için bkz: Başol, 2014. 

9
 Ünal, 1980, s. 485,486; Bkz: Ünal, 2011. 

10
  Koç vd, 2006:46. 

11
 Çığ, 2009: 207, 208; De Martino, 2003: 102; Ünal, 2003:106-126. 

12
 Ünal, 2003: 107. 

13
 De Martino, 2003: 101, 102. 
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sonra şifalı otlarla hastayı tedavi etme yönteminin yanı sıra büyü ile tedavi etme yöntemi de 

uygulanmıştır. Hastalıklardan kurtulmak için ise tanrıların hoş görüsünü kazanmak için 

kurbanlar sunmak ve dua etmek gerekmektedir.
14

  

 Asur Ticaret Kolonileri Çağına tarihlenen, Asur’da oturan bayanlar Tarišmatum ve 

Belātum tarafından Pūšu-kēn’e yazılmış KTS 1, 25 numaralı metin bu duruma güzel bir 

örnektir. Mektupta bayanlar Pūšu-kēn’e çocukların ölümcül derece hasta olduğu ve kâhinin 

tanrının adağını bekletmemeleri yönündeki isteğini dile getirmişlerdir. Adağın gerçekleşmesi 

durumunda çocukların sağlığına kavuşacağına inanılmaktadır.
15

  

Bu durum daha sonra dönemlerde Hitit metinlerinde de karşımıza çıkmaktadır. Hititler 

“henkan” denilen bulaşıcı hastalıkların nedeninin tanrıların insanlara kızmasından 

kaynaklandığına inanmışlardır. Bu inanış ve uygulamalar Mezopotamya ve Anadolu 

toplumlarında olduğu gibi Yunan toplumunda da görülmektedir. Örneğin; Thucydides'in 

çağdaşları veba hastalığının nedenini Apollon’a bağlamışlardır. Thucydides tanrılarla insanlar 

arasında arabuluculuk yapan kâhinlerin ve onların kehanetlerinin başarısızlığından 

bahsetmektedir.
16

  

Hitit toplumunda da büyüsel etkinlikler günlük yaşamın bir parçası haline gelmiştir. 

Hastalık ve her türlü olumsuzluklara karşı bir çok ayin gerçekleştirilmiştir. Bu tür ayinleri ise; 

"kâhin" ya da "kuşçu" adı verilen din adamları ile "yaşlı kadın" namındaki din kadınları kendi 

evlerinde veya açık havada yapmışlardır.
17

 Böylece fal ile tanrının neye kızdığı öğrenilmiş, 

dua, adak ve ibadetlerle öfkesi yatıştırılmaya çalışılmıştır.
18

 Mezopotamya’da olduğu gibi 

Hitit halkı da hastalıkları iyi eden tanrısal gücün Güneş Tanrısı olduğuna inanmışlardır. Bir 

büyü metninde, büyü uzmanı hastasını, hastalık tanrısının elinden kurtarmaya çalışırken 

Güneş Tanrısı’na şunları dile getirmektedir:  

“[O (büyücü) şöyle der: Güneş Tanrısı [(gökte) dönü]p dolaşıp geldiğinde, 

(hastanın annesi) Maduta [ona (güneşe) gitsin ve Güneş Tanrısı’nın ö[nünde] diz 

[çöksün] (ve şu ricada bulunsun): Ey beyim Güneş Tanrısı! [Onu] benim danamı, 

benim yavrumu (bana)] geri ver! Sen şaşalı Güneş Tanrısı, beni dinle!”.
19

 

HASTALIKLARIN TEDAVİSİNDE BÜYÜNÜN KULLANIMI 

 

Asur Ticaret Kolonileri Çağı (MÖ. 1950-1723)’na ait Kültepe büyü metinleri 

Mezopotamya veya Hitit büyü metinlerinden farklıdır. Metinlerden daha ziyade hastaları 

iyileştirmek amacıyla büyü yapıldığı anlaşılmaktadır. Kültepe metinlerinde “büyücü” 

anlamındaki āšipum terimine ve büyü yapımı için kullanılan malzemelerin listesine 

rastlanmamaktadır. Bu nedenle metinlerden bulaşıcı hastalıkları teşhis ve tedavi yöntemleri 

hakkında bir bilgi edinemiyoruz. Kültepe’de bulunmuş büyü metinleri şiirsel bir üslupla 

yazıldığı için ezberlemesi kolaydır. Dolayısıyla gerekli gördükleri zamanlarda ezberden 

rahatlıkla dua gibi okuyabildikleri anlaşılmaktadır.
20

 

Hititler de ise amaçlarına göre büyüler Ak Büyü ve Kara Büyü olarak ikiye 

ayrılmaktadır. Ak büyü toplumun iyiliği için yapılan büyüdür. Kuraklık, yaralanma, hastalık 

gibi felaketleri önlemek ve kurtulmak için ak büyü yapılmıştır. Bu tür bir büyü yapılırken 

                                                           
14

 Ünal, 1980: 477-479; Ünal,1993: 23, 29. 
15

 Erol, 2014: 46. 
16

 Akkuş Mutlu, 2019: 404. 
17

 Macqueen, 2013: 125. 
18

 Memiş, 2013: 270. 
19

 Ünal, 2003:79. 
20

 Erol, 2014: 37-48; Barjomovic ve Larsen, 2008: 151. 
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duaya ve kurbana başvurulur. Kara büyü ise Ak büyünün aksine birine kötülük yapmak, zarar 

vermek amacıyla yapılır. Kullanılan malzemeler bile bu büyüler arasındaki farkı ortaya 

koymaktadır. Ak Büyü’de çeşitli madenler, yiyecek ve içecekler, fildişi, inci, tuz gibi 

malzemeler kullanılırken, Kara Büyü’de ise ceset parçaları, idrar, kan, timsah dişleri, mezarlık 

toprağı, kara tüy, yarasa gözü gibi malzemeler kullanılmaktadır.
21

  

Eskiçağ toplumları büyü yapımında kullandıkları çeşitli malzemelerin yanında renkler 

ve sayılara da farklı anlamlar yüklemişlerdir. Rakamlar büyünün tekrarlanmasında ve 

kullanılacak malzemelerin miktarının tespitinde sembolik anlamlar yüklenmiştir. Benzer 

durum renkler için de geçerlidir. Bazı renkler kirli ve kötü kabul edilirken bazıları ise bunun 

tersine temizliğin simgesi olarak görülmüştür.  Örneğin siyah kötülüğün hastalığın rengi iken, 

beyaz temizliğin ve arındırıcılığın rengi olmuştur.  Kırmızı ve maviye ise musibet ve 

hastalıkları uzaklaştırma, büyü bozma gibi özellikler atfetmişlerdir. Ayrıca siyah, yeşil ve sarı 

renkleri bazen hastalığı ve şiddetini tarif etmek için kullanmışlardır. Örneğin atşli bir hastayı 

tedavi etmek için kırmışı bir kuşak kullanılmıştır.
22

 

Hititler hastalıkları özellikle de salgın hastalıkları tedavi etmek için ak büyüye 

başvurmuşlardır. Bu sebeple de büyücülerin çeşitli konularda uzmanlaştığı metinlerden 

anlaşılmaktadır. Örneğin salgın hastalıkların tedavisi için Ašḫella’ya gidilmiştir.
23

  Ašḫella 

ritüeli orduyu veya toplumu tehdit edecek salgın bir hastalık olması durumunda 

gerçekleştirilmiştir. Törende tanrıdan insanların üzerinden kötülüğü alması istenerek 

kurbanlar sunulmuştur.
24

 Daha sonraki dönemlerde benzer uygulamalar Urartular tarafından 

da yapılmıştır. Urartular özellikle oğlak kurban etmişlerdir. Mezopotamya’da oğlağın günahı 

ve hastalığı üzerine aldığına inanılmıştır. Bu inanış Urartu toplumunda da görülmektedir. 

Oğlak kurban edilerek toplum hastalıklardan ve kötülüklerden arındırılmıştır.
25

 

Hasta bir kişinin iyileşmesini sağlamak için veya ölümü uzaklaştırmak amacıyla vekil 

yöntemi yani hastanın yerine bazen simgesel maddeler, bazen de insan ya da hayvanlar 

kullanılarak ayinler yapılmıştır. Vekil tayini özellikle eskiçağ toplumlarında korkuya neden 

olan, sıtma, cüzzam, veba gibi salgın hastalıklardan kurtulmak için uygulanmıştır.
26

  Bu 

ayinle hastalık ya da ölümün vekile geçtiğine inanılmıştır. Daha doğrusu hijyenik önlemler 

alıp hastalıktan kurtulmak yerine hastalık nedeni olarak pisliğin bir hayvana büyü 

yöntemleriyle yüklenip onun düşman ülkesinin içine kovalanmasını tercih etmişlerdir.
27

 

Seçilen hayvan tanrının öfkesine maruz kalan insanları temsil etmektedir. Hattuša arşivlerinde 

bulunan Hurri ve Luwi kökenli belgeler hayvanı vekil tayin ederek bırakma ritüelinin 

Anadolu ve Kuzey Suriye’de de yaygın olduğunu göstermektedir.
28

 Anadolu’da ve Yakın 

Doğu’da cüzzam ve diğer hastalıklardan kurtulmak ve uzaklaşmak için kuş, koyun, boğa, keçi 

gibi hayvanlar vekil kullanılarak törenler yapılmıştır.
29

   

Örneğin Vekil tayini için yapılan Maštikka’nın töreninde, hasta için bir koyun yani vekil 

seçilir. Daha sonra büyücü kadın tatlı kurban ekmeğini ve 1 şarap testisini alır, koyunu güneş 

tanrısına sunar ve büyücü kadın şöyle der: 
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 “Ey Güneş Tanrısı (bu koyun) onlara ağız ve dil için bir vekildir (nakkušši) 

sonra bir koyun sunar, kurban ekmeğini parçalar, şarap sunar, koyunu büyücü 

kadın alır”.
30

 

Hastayı tedavi etmek için yapılan bir başka tören Tarpalli ritüelidir.  KBo 39.8 II numaralı 

metin Tarpalli ritüeline bir örnektir. Bu törende kurban sahibi önce koyunun ağzına tükürerek 

günahları ona aktarır, sonra koyun kurban edilir, onun yanına tatlı kurban ekmeğini koyarlar, 

şarap sunar ve üzerini toprakla kapatırlar.
31

  

Hastalık kışlada ortaya çıktığı takdirde komutanlar önce ellerini koçun üstüne koyarlar ve 

bu esnada öfkeli tanrıya bu hayvanları tanrının öfkesine uğrayan insanların vekili olarak kabul 

etmesi istenir. Hititlere ait metinlerde bir büyü ritüelinde eşeğin vekil rolü üstlendiği de 

görülmektedir:  

“Sen, Yarri, bu ülkeye ve ordu karargâhına kötülük yaptın. Bu 

kötülüğü şimdi eşek devralacak ve düşman ülkesine götürecek”.
32

 

“Daha sonra yetişkin bir keçi ve iki koyun yola çıkarırlar. Adam 

keçiyi Yedi’ye kurban verir, bir koyun Güneş Tanrısı’na kurban edilir. 

Diğer koyun ise kesilir ve yenir. Sonra bir peynir, bir kesmik, bir pulla 

(tas), bir mayalı ekmek, bir şarap amforası bir bira amforası ve meyve 

getirdiler. Bunlarla birlikte tanrıya yolculuk için gerekli hazırlık tedarik 

yapılmış olur”.
33

  

Yapılan törenlerde benzetme, temas, yerine geçme gibi çeşitli yöntemler 

kullanılmıştır. Benzetme yönteminde kötülüğün kişiyi terk etmesi arasında benzetme yoluyla 

ilişki kurulmaktadır. Temas yönteminde düğüm atılan renkli iplikler kişinin üzerine 

yerleştirilmiştir. Yerine geçme yönteminde ise kurban sahibinin yerine geçme şeklinde 

yapılan uygulama iki farklı şekilde yapılmaktadır. Buna göre “tarpalli”, olarak adlandırılan 

nesneler yok edilince, onlarla kötülüklerin de yok olduğuna inanılmaktadır. Diğer bir 

uygulama ise “Nakkušši”, adı verilen temsilcilerin serbest bırakılması sonucunda, hastalıkları 

ve kötülükleri beraberlerinde uzağa taşıdıkları düşünülmektedir.
34

 

Diğer taraftan eskiçağ toplumları bir kişinin kötü ruhlardan, büyüden korunması veya 

dini bir ritüeli yerine getirebilmesi için arınmış olması gerektiğine inanmışlardır. Tapınağı 

veya evi temizlemek, su serpmek mevcut alanı arındırmaktadır. Tütsünün yakılmasıyla ise 

hava arındırılmıştır.  

Tütsü eskiçağda zehirlenen insanları tedavi etmek için yapılan büyüler sırasında da 

kullanılmıştır. Zehirli bir yılan tarafından ısırılan bir insanı iyileştirmek için büyücü tütsü 

yakar, iki kuş tüyü ile kaplanmış odundan yapılan bir şahin alıp ağzını açarak ekmek ve bira 

sunmaktadır. Daha sonra büyücü bunu yılan ısırmasından acı çeken birinin yüzüne 

yerleştirerek, yazılı olan tılsımı okumuştur. Söz konusu büyü ile zehirin acı çeken kişiyi terk 

edeceğine inanılmıştır.
35

   

Hastayı tedavi etmek için yapılan büyü işlemi sırasında kullanılan malzemeler de 

tütsülenmektedir. ‘‘KBo XXI 20 Ay. 24-28’’ numaralı metninde Suwamma isimli kişinin 

büyü yaparken tütsüleme yaptığı anlaşılmaktadır. 
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KBo XXI 20 Ay. 24-28 numaralı metnin tercümesi şöyledir: 

“Hejasa sarayında Suwamma şu şekilde konuşur: Eğer bir insan Tekeden, 

keçiden? Veya koyundan sakal (kıl) (ya da) süt?; bir insanın idrarı, peynir, … taş, 

bütün bunları tütsüler? O…” 
36

 

Hititler dönemine ait bir büyü metninde iktidarsız bir erkeğin iyileşmesi için yapılan 

tedavide büyücü “kapının dışındaki iktidarsız erkeğin eline önce bir öreke ve ayna verdiğini 

sonra kapıdan içeri girmesini istediğini ve içeri girerken elindeki öreke ve aynayı alıp bu kez 

eline yay verdiğini anlatmaktadır. Aslında bu yöntemle erkeğin kadının meşguliyet alanı olan 

öreke ve aynayı erkeğin elinden alıp erkeğin meşgul olması gereken yay verilerek tedavi 

amaçlanmıştır.
37

 

Hititler döneminde hastalıkların teşhis ve tedavi edilme yöntemleri benzer biçimde 

daha sonraki dönemlerde Yunan ve Roma toplumlarında da devam etmiştir. Çok tanrılı inanca 

sahip olan Yunan ve Roma toplumları da tanrılarına kurbanlar sunmuşlar ve arınma ritüelleri 

yapmışlardır. İbadet ettikleri tanrıların kendilerine iyi davranacaklarını ve hastalıklardan 

korunacaklarına inanmışlardır. Bireysel ritüellerin haricinde ayrıca herhangi bir hastalıktan ya 

da kötü ruhlardan korunmak için arındırma ritüelleri yapmışlardır. Arınma törenleri başka 

hiçbir dinde Yunan dinindeki kadar önemli olmamıştır.  Hastalıklara ve diğer kötülüklere 

karşı Girit'te yapılan etkin büyünün ünü, Mısır'a kadar yayılmıştır. M.Ö. 14. yüzyıla 

tarihlenen bir Mısır papirüsünde, Keftiu dilinde yazılmış tıbbî bir muska formülü koruna 

gelmiştir. Kötü ruhlardan korunmak amacıyla muskalar yazılmıştır. Muhtemelen, Knossos'ta 

çıkan iki kap içine yazılmış tılsımlı sözler bu çeşittendir. Eğer kupa baş aşağı çevrilirse, 

tılsımın sihirli gücü kötü ruhu esir edecektir. Bir başka kült işlevi ise, rahibin tütsü 

sunmasıdır.
38

  

 

SONUÇ 

 

Eskiçağda hastalıkların pek çok nedeni olmakla beraber en önemlisi günahlardan 

dolayı tanrıların cezası olarak düşünülmüştür. Hastalıkları tedavi etme yöntemleri içerisinde 

bitkilerle tedavi etmenin yanında insanlık tarihi kadar uzun bir geçmişe sahip olan büyü de 

oldukça yaygın bir şekilde kullanılmıştır. Hatta bazı hastalıklar, hastalığa neden olduğu 

düşünülen tanrı ya da ifriti işaret edecek şekilde tanımlanmıştır.  

Eskiçağ toplumları hastalıkların tedavisi için dinsel ayinler, büyü ve kurban törenleri 

düzenlenmişlerdir. Özellikle salgın hastalıkları yok etmek için yaptıkları büyü törenlerinde 

tanrının öfkesine maruz kalan insanları temsilen seçilen bir hayvanı vekil olarak düşman 

ülkesine göndermişlerdir. Böylece hastalığı ülkeden uzaklaştırdıklarına inanmışlardır. Kurban 

törenlerinde ise çeşitli yiyecek ve içeceklerin veya seçilen bir hayvanın törenler eşliğinde 

tanrılara sunulduğu bilinmektedir. Eskiçağda çok büyük felaketler karşısında kızgın tanrıları 

yatıştırmak için insan kurban edildiği de çivi yazılı metinlerden anlaşılmaktadır. 

Büyü yapımında çok çeşitli malzemeler kullanılmıştır. Kullanılan malzemeler 

büyünün yapım amacına göre de değişmiştir. Bu ritüellerin içerisinde arındırmak amacıyla 

yapılanlar son derece önemlidir. Hastayı tedavi etmek, kötü ruhları uzaklaştırmak, nazardan, 

kara büyüden korunmak gibi pek çok işlem sırasında kullanılan tütsü, arındırma ritüellerinin 

de en önemli malzemesi olmuştur. Ayrıca hastayı tedavi etmek için yapılan büyü işlemi 
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sırasında kullanılan malzemeler de tütsülenmiştir. Çünkü eskiçağ toplumları bir kişinin kötü 

ruhlardan, büyüden korunması veya dini bir ritüeli yerine getirebilmesi için arınmış olması 

gerektiğine inanmışlardır. Tabiki kullanılan malzemenin de aynı şekilde arındırılmış olması 

gerekmektedir.  

Eski Anadolu toplumları büyü yapımında ayrıca sayı ve renklere de farklı anlamlar 

yüklemişlerdir.  Bazı renkler kirli ve kötü kabul edilirken bazı renkler temiz ve saflığın 

simgesi olarak görülmüştür. Buna göre siyah kötülük ve hastalığın beyaz temizliği temsil 

etmiştir. Hastalıkları da hastalığın derecesini de renklere göre tanımlamışlardır. Büyü ile 

tedavi yöntemlerinde de hastalığın sembolize ettiği renkte bişr bir malzeme kullanılırsa 

hastanın iyileşeceğine inanılmıştır.  

 

KAYNAKÇA 

AKKUŞ MUTLU, S. (2017). “Eskiçağda Sıtma Hastalığı ve Tedavi Yöntemleri”,Tarihsel 

Süreçte Anadolu’da Sıtma, Editör:Şükran Köse, Çağrı Büke, Fevzi Çakmak, Eren Akçiçek, 

Ankara: Gece Yayınevi, s. 79-98. 

AKKUŞ MUTLU, S. (2018a). “Antik Kaynaklar ve Arkeolojik Bulgular Işığında Eskiçağda 

Zehir ve Kullanımı”, Zehir, İstanbul: Libra Kitabevi, s. 105-122. 

AKKUŞ MUTLU, S. (2018b). “Eskiçağın Korkulu Rüyası: Cüzzam”, Tarihsel Süreçte 

Anadolu’da Cüzzam, Editör: Fevzi Çakmak, Şükran Köse, Çağrı Büke, Eren Akçiçek, Basım, 

Ankara: Gece Yayınevi, s. 53-66. 

AKKUŞ MUTLU, S. (2019). “Eski Ön Asya Toplumlarında Veba Hastalığının Tedavi 

Yöntemleri ve Sosyo-Ekonomik Etkileri”, I. Uluslararası Kapadokya Felsefe ve Sosyal 

Bilimler Kongresi, s. 400-411. 

ARTHUR, F. (1910).  A Handbook of Greek Religion, New York: American Book Company. 

AYALİ-DARSHAN, N. (2013). “The Origin and Meaning of the Crimson Thread in the 

Mishnaic Scapegoat Ritual in Lightof an Ancient Syro-Anatolian Custom”, Journal for the 

Study of Judaism in the Persian, Hellenistic, and Roman Period, 44(4/59), pp. 530-552. 

BARJAMOVIC, G. ve LARSEN, M. T. (2008). “An Old Assyrian Incantation against the 

Evil Eye”, Altorientalischen Forschungen 35/1, s. 144-155. 

BATMAZ; A. (2013). “Urartu Dininde Kurban Kavramı ve Kurban Uygulamaları”, Belleten, 

C. 77, S. 280, s. 801-832. 

BAŞOL, S. (2014). Hititlerde Büyü ve Büyü Malzemeleri, Pamukkale Üniversitesi, SBE, 

Yayınlanmamış Doktora Tezi, Denizli. 

BURDE, C. (1974). Hethitische Medizinische Texte. Studien zu den Boğazköy-Texten 19, 

Wiesbaden. 

ÇEPEL, S. (2011). Hitit Büyü Ritüelleri, (Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi, SBE, 

Ankara. 

ÇIĞ, M. İ. (2009). Hititler ve Hattuşa İştar’ın Kaleminden, 8. Baskı, İstanbul: Kaynak 

Yayınları. 

De MARTINO, S. (2003). Hititler, Çev. Erendiz Özbayoğlu, Ankara: Dost Yayınları. 

DİNÇOL, A. (1982). “Hititler”, Anadolu Uygarlıkları Ansiklopedisi I, İstanbul. 

AL FARABI 6th INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES 
ADANA, TURKEY

P. 479



DİNÇOL, A. M. (1985). “Ašhella Rituali (CTH 394) ve Hititlerde Salgın Hastalıklara Karşı 

Yapılan Majik İşlemlere Toplu bir Bakış”, Belleten XLIX/193, 1985, s. 1-40. 

DONBAZ, V. (1993). “Mezopotamya ve Anadolu’da Eski Tıp”, III. Türk Tıp Tarihi Kongresi 

Bildirileri, İstanbul, s. 319-336. 

EMİR, B. (2011). Antikçağda Kadınların Dinsel Ritüelleri, Uludağ Üniversitesi, SBE., 

Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bursa. 

ERHAT, A. (2015). Mitoloji Sözlüğü, İstanbul: Remzi Kitapevi. 

EROL, H. (2014). “Anadolu’nun İlk Yazılı Belgelerinde Büyü ve Kehanet”, Ankara 

Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 54, 2, s. 37-48. 

FARAONE, C. A. (2004). “Hipponax Fragment 128W: Epic Parody or Expulsive 

Incantation?”, Classical Antiquity, Vol. 23, No. 2, s. 209-245. 

FEDER, Y. (2016). “Defilement, Disgust, and Disease: The Experiential Basis of Hittite and 

Akkadian Terms for Impurity”, Journal of the American Oriental Society 136.1, s. 99-116. 

GOETZE, A. (1969). “Hittite Rituals, Incantations and Description of Festivals”, ANET, 346-

361. 

GURNEY, O. R. (1977). Some Aspects of Hittite Religion, London: Oxford University Press. 

GÜR, S. (2005). Antik Dünya’da Günlük Yaşam, Antalya: Yaylacık Matbaası. 

JANOWSKİ, B. and WILHELM, G. (1990). “Der Bock, der die Sünden hinausträgt. Zur 

religionsgeschichte des Azazel-Ritus Lev. 16,10.21f.”, Religiongeschichtliche Beziehungen 

zwischen Kleinasien, Nordsyrien und dem Alten Testament, Internationales Symposion 

Hamburg 17-21. März, 109-169. 

KILIÇ, Y. ve BAŞOL, S. (2014). “Hitit Büyülerinde Sayı ve Renk Sembolizmi”, Turkish 

Sutudies, 9/7, s. 51-64. 

KOÇ, İ.- ATAKUMAN, Ç. vd. (2006). Hititler, Ankara: OTDÜ Geliştirme Vakfı Yayıncılık. 

LEVENE, D. (2002). Curse or Blessing: What’s In The Magical Bowl?, England,  Printed by 

The Print Centre Universty of Southampton. 

MACQUEEN, J. G. (2013). Hititler ve Hitit Çağında Anadolu, Çev. Esra Davutoğlu, 3. 

Baskı, Ankara: Arkadaş Yayınları. 

MEMİŞ, E. (2013). Eskiçağ Türkiye Tarihi, En Eski Devirlerden Pers İstilasına Kadar, 12. 

Baskı, Bursa: Ekin Yayınevi. 

MURAT, L. (2003). “Ammihatna Ritüelinde Hastalıklar ve Tedavi Yöntemleri”, Archivum 

Anatolicum, VI/2, Ankara, s. 89-109. 

PALAZ ERDEMİR, H. (2018). “Antikçağ Anadolu Ekonomik Hayatında Kadın Emeği ve 

Dokuma”, Anadolu’nun Eskiçağlarında İktisadi ve Zirai Hayat, İstanbul: Değişim Yayınları, 

s. 571-595. 

REYHAN, E. (2002). Hitit Kaynaklarında Kizzuwatna’lı Kadın Mastigga’ya Ait Ritüel 

Metinler, Ankara Üniversitesi, SBE., Doktora Tezi, Ankara. 

REYHAN, E. (2003). “Hitit Büyü Ritüellerinin Uygulama Şekilleri Üzerine Bir İnceleme”, 

Archivum Anatolicum (Anadolu Arşivleri), C. 6, S. 2, s. 111-142. 

REYHAN, E. (2008). “Eski Anadolu Kültüründe Büyü ve Büyücülük”, Gazi Akademik Bakış, 

2/3, s. 227-242. 

AL FARABI 6th INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES 
ADANA, TURKEY

P. 480



ÜNAL, A. (1980). “Hitit Tıbbının Ana Hatları”, Belleten, XLIV/175, Ankara, s.  475-495. 

ÜNAL, A. (1985).  Res Bibliographicae, Orientalia (Or.) 54, Roma. 

ÜNAL, A. (1993). “Boğazköy Metinlerinin Işığı Altında Hititler Devri Anadolu’sunda 

Filolojik ve Arkeolojik Veriler Arasındaki İlişkilerden Örnekler”, 1992 Yılı Anadolu 

Medeniyetleri Müzesi Konferansları, Ankara, s. 10-31. 

ÜNAL, A. (2003). Hititler Devrinde Anadolu II, İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları. 

ÜNAL, A. (2011). “Hititler ve Çağdaş Anadolu Kavimlerinde Büyücülük”, Aktüel Arkeoloji 

Dergisi, S. 22.  

 

 

 

AL FARABI 6th INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES 
ADANA, TURKEY

P. 481



ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ İNANÇ DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ 

DEĞİŞKENLER BAĞLAMINDA İNCELENMESİ*  

Ayşe ÖZBEN 

Millî Eğitim Bakanlığı 

Elif KILIÇOĞLU 

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı 

 

ÖZET 

Bu araştırma öğretmen adaylarının mesleki inanç düzeylerinin cinsiyet, sınıf düzeyi 

değişkenlerine göre incelenmesi ve öğretmenlik mesleğini seçme sebeplerinin incelenmesi 

amacıyla yapılmıştır. Araştırma kapsamında hem özel eğitim hem de sınıf öğretmen adayları 

ile birlikte çalışılmıştır. Çalışmaya katılan öğretmen adaylarının 250 tanesi sınıf öğretmenliği, 

34 tanesi özel eğitim öğretmenliği bölümünde öğrenim görmektedir. Araştırmada veri 

toplama aracı olarak kişisel bilgi formu ve Özgen (2012) tarafından geliştirilen mesleki inanç 

ölçeği kullanılmıştır. Mesleki inanç ölçeğinin duyuşsal, davranışsal, gelişim, kuramsal, 

bilişsel, eğitim olmak üzere altı tane alt boyutu vardır. Araştırma verileri SPSS paket 

programında çözümlenmiştir. Veri analizi yapılmadan önce verilere normallik testi 

uygulanmış ve verilerin normal dağılım göstermediği görülmüştür. Bu sonuca istinaden veri 

analizinde parametrik olmayan testler kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre öğretmen 

adaylarının mesleki inançlarının ortalaması 350 puan üzerinden  �̅�=274,65 puan olarak 

hesaplanmıştır. Ayrıca öğretmen adaylarının mesleki inançlarının sınıf düzeylerine göre ve 

cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermediği görülmüştür. Öğretmen adaylarının mesleki 

inanç puanları öğretmenlik mesleğini seçme sebeplerine göre incelendiğinde ise, mesleki 

inancı en yüksek olan grup ‘öğretmenlerimin yönlendirmesi ile’ seçeneğini işaretleyen grup 

olarak belirlenmiştir. 

Anahtar kelimeler: Mesleki İnanç, Öğretmen Adayı, Mesleki İnanç Ölçeği, Özel 

Eğitim 

 

*Bu araştırma ilk yazarın tez çalışmasından üretilmiştir. 
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Giriş 

Bir ülkenin gelişmesi, kalkınması ve ilerlemesi ancak o ülkenin okullarında verilen nitelikli 

bir eğitim ile mümkündür. Okullarda nitelikli eğitim verilebilmesi, öğretimin etkili bir şekilde 

yapılabilmesi etkili bir eğitim sistemi ile mümkündür. Eğitim sisteminin en önemli 

unsurlarından biri şüphesiz öğretmenlerdir. Başarılı bir eğitimin temel ihtiyacı nitelikli 

öğretmenlerdir (Seferoğlu, 2004).  Öğretmenlerin nitelikli bir şekilde yetişmesi eğitim 

fakültelerinde aldıkları eğitimle doğrudan ilişkilidir. Öğretmenler için kişisel yeterlilik büyük 

ölçüde hizmet öncesinde oluşmaktadır (Hoy ve Spero, 2005). Öğretmenlerin öğrenci başarısı 

üzerinde en önemli faktörlerden biri oldukları apaçık ortadır. Öğretmenler eğitim hedeflerine 

ulaşmada, kullanılan yöntem teknik, materyaller bakımından belirleyici ve yönlendirici 

konumdadır (Demirtaş, Cömert ve Özer, 2011).  Rimm-Kaufman & Sawyer (2004) 

öğretmenlerin sahip olduğu inanç ve tutumların, eğitim ortamındaki davranışları ve izledikleri 

yöntemlerle bağlantılı olduklarını ifade etmişlerdir. Öğretmenler sınıflarını, öğretmenin rolü 

hakkında sahip oldukları inançlara göre yönetmektedir (Livingston, McClain & DeSpain 

1995).  

İnançlar toplumsal ve kişisel yaşantılarda çok önemli kültürel unsurlardır (Yılmaz, Altınkurt 

ve Çokluk, 2011). İnanışlar, insan davranışları üzerinde oldukça etkili olmakla beraber, 

insanların yaşantıları yoluyla elde ettikleri tecrübelerden daha güçlüdür (Bandura, 1977). 

Öğretmenler toplumda ve eğitimde önemli bir role sahiptirler ve öğretmen inançlarının 

belirlenmesi, davranışlarının açıklanması ve anlaşılması gerekmektedir. Öğretmenlerin ve 

öğretmen adaylarının inançlarının kökenleri, yetiştikleri ortamın bir ürünü mü, sosyalleşme 

süreçlerinin bir sonucu mu, hayat tecrübelerinin bir yansıması mı olduğu tam olarak 

bilinmemektedir (Özgen,2012). İnançlar doğrudan gözlemlenemez, bir bireyin inançları 

hakkında ancak, bireyin söylemlerinden ve davranışlarından yola çıkılarak bir yargıya 

varılabilir (Pajares, 1992). Bu durumda öğretmen ve öğretmen adaylarının inançlarını 

gözlemlemek için bazı ölçme araçlarına ihtiyaç duyularak geliştirilmiştir.  

Bu çalışmada öğretmen adaylarının mesleki inançlarının belirlenmesi ve bu inançların çeşitli 

değişkenler bağlamında incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın amacı doğrultusunda şu 

problemlere cevap aranmıştır. 

1) Öğretmen adaylarının mesleki inanç puanlarının ortalama değeri ve standart sapma 

değeri nasıldır? 

2) Öğretmen adaylarının mesleki inançları sınıf düzeylerine göre anlamlı farklılıklar 

gösterir mi? 
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3) Öğretmen adaylarının mesleki inanç puanları cinsiyete göre anlamlı farklılıklar gösterir 

mi? 

4) Öğretmen adaylarının mesleki inanç puanları mesleği seçme sebeplerine göre nasıl 

değişmektedir? 

Yöntem 

Araştırmanın modeli 

Araştırmanın modeli tarama (survey) modelidir. Tarama modeli geçmişte veya günümüzde 

hala var olan bir durumu, var olduğu şekliyle tespit etmeyi amaçlayan araştırma modelidir. 

Araştırmaya konu olan durum, nesne veya olayların kendi koşulları içinde olduğu gibi 

tanımlanmasıdır (Karasar, 2016). Bu araştırmada öğretmen adaylarının mesleki inançlarının 

belirlenmesi ve bazı değişkenler açısından incelenmesi amaçlandığı için tarama modelinin 

kullanılması uygun görülmüştür. 

Çalışma grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 akademik yılı Hatay Mustafa Kemal 

Üniversitesi`nde eğitimine devam etmekte olan 284 öğretmen adayı oluşturmaktadır. 

Öğretmen adaylarının sınıf düzeyi ve cinsiyete göre dağılımları tablo 3.1`de verilmiştir.  

Tablo 3.1 Öğretmen adaylarının sınıf düzeyi ve cinsiyete göre dağılımları 

Sınıf Düzeyi Kadın Erkek Toplam 

1. Sınıf 51 14 65 

2. Sınıf 82 27 109 

3. Sınıf 47 24 71 

4. Sınıf 20 19 39 

       Toplam 200 84 284 

 

Veri Toplama Aracı 

Araştırmada veri toplama amacıyla kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Kişisel bilgi formunda 

araştırma ile ilgili bilgilendirme metni ve öğretmen adaylarının sınıf düzeylerini, 

cinsiyetlerini, öğretmenlik mesleğini seçme sebeplerini öğrenmeye yönelik sorular vardır. 

Öğretmen adaylarının mesleki inançlarını belirlemek için ise Özgen (2012) tarafından 

geliştirilen “Öğretmen Mesleki İnanç Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek 70 madde olup 5li likert 

tipindedir. Ölçeğin geliştirme aşamasında öğretmen adayları ve öğretmenlerle konu ile ilgili 

görüşmeler yapılmış, yapılan görüşmeler dikkate alınarak 95 maddelik bir ölçek 
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hazırlanmıştır. Pilot uygulama sonrasında benzer maddeler ölçekten çıkarılarak ölçeğe 70 

maddelik son hali verilmiştir. Yapılan KMO ve Barlett analizi sonucunda KMO değerinin 

0,970 olarak Barlett değerinin ise 0,05 `ten küçük olduğu ve faktör analizinin yapılabilir 

olduğu görülmüştür. Yapılan faktör analizi sonucunda maddeler toplam varyansı %53,71 olan 

6 faktör etrafında toplandığı görülmüştür. Faktörler sırasıyla; duyuşsal, davranışsal, gelişim, 

kuramsal, bilişsel, eğitim boyutu şeklinde isimlendirilmiştir. Ölçeğin ve alt boyutlarının ayrı 

ayrı güvenirlik düzeyleri hesaplanmıştır. Mesleki inanç ölçeğinin Cronbach Alpha katsayısı 

0.96 olarak hesaplanmıştır. Alt boyutlar için de ayrı ayrı Cronbach Alpha katsayıları; duyuşsal 

boyutun 0.95, davranışsal boyutun 0.92, gelişim boyutunun 0.75, kuramsal boyutun 0.66, 

bilişsel boyutun 0.62, eğitim boyutunun 0.60 olarak hesaplanmıştır ve bu analizlerden yola 

çıkılarak ölçeğin oldukça güvenilir olduğu ifade edilmiştir. 

Veri analizi 

Araştırmanın veri analizinde SPSS paket program kullanılmıştır. Öncelikle verilerin 

normalliğinin anlaşılması amacıyla normallik analizi yapılmıştır. Yapılan normallik analizinin 

sonuçları Tablo 3.2 `de verilmiştir.  

Tablo 3.2 Verilere Uygulanan Normallik Analizi Sonuçları 

 Mesleki İnanç 

 Kolmogrov Smirnov 

 df Sig 

Toplam 284 ,000 

Cinsiyet 
Kadın 200 ,000 

Erkek 84 ,000 

Sınıf Düzeyi 

1 65 ,000 

2 109 ,000 

3 71 ,000 

4 39 ,002 

 Yapılan normallik analizleri sonucunda verilerin normal dağılım göstermediği görülmüştür 

(p<0,05). Normal dağılım göstermeyen verilere parametrik olmayan analizler uygulanmıştır. 

Öğretmen adaylarının mesleki inançlarının sınıf düzeyine göre farklılıklarının araştırılması 

için Kruskal Wallis H, cinsiyete göre farklılıklarının araştırılması için Mann Whitney U testi 

uygulanmıştır. 
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Bulgular 

Birinci Araştırma Sorularına İlişkin Bulgular 

Araştırmanın birinci araştırma sorusu öğretmen adaylarının mesleki inanç puanlarının 

ortalama değerlerinin aritmetik ortalamaları ve standart sapmalarını belirlemeye yöneliktir. 

Bu değerlerin belirlenmesi için verilere betimsel analiz uygulanmıştır. Yapılan analizin 

sonucu Tablo 4.1`de verilmiştir.  

Tablo 4.1 Öğretmen Adaylarının Mesleki İnanç Puanlarına İlişkin Betimsel Analiz Sonuçları 

 
Aritmetik 

Ortalama (�̅�) 

Standart 

Sapma (SS) 
Yüzde (%) 

Mesleki İnanç 274,65 34,91 78,7 

 

Öğretmen adaylarına uygulanan mesleki inanç ölçeğinden alınabilecek en yüksek puan  

350`dir. Tablo 4.1 incelendiğinde araştırmaya katılan öğretmen adaylarının mesleki inanç 

ölçeğinden aldığı puanların ortalaması X =274,65   standart sapması ise Ss=34,91`dir. Yüzde 

olarak hesaplandığında öğretmen adaylarının mesleki inanç düzeyleri %78,47 olarak 

bulunmuştur. Bu sonuçlara göre öğretmen adaylarının mesleki inanç puanlarının ortalamanın 

oldukça üzerinde olduğu görülmektedir. 

İkinci Araştırma Sorusuna İlişkin Bulgular 

İkinci Araştırma sorusu, öğretmen adaylarının mesleki inanç puanlarının sınıf düzeyine göre 

anlamlı farklılıklar gösterip göstermediğinin araştırılması yönündedir. Bu araştırma sorusunun 

cevabının aranması amacıyla verilere Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır ve sonuçları Tablo 

4.2`de verilmiştir. 

Tablo 4.2 Öğretmen Adaylarının Sınıf Düzeylerine Göre Mesleki İnanç Düzeylerine İlişkin 

Kruskal-Wallis H Testi Sonuçları 

 

Sınıf 

Düzeyi n Sıra ort. 

s

d 𝑥2 P 

1 65 134,31 3 1,889 ,596 

2 
10

9 
147,09    

3 71 148,30    

4 39 132,77    

Kruskal-Wallis H testi sonuçları incelendiğinde öğretmen adaylarının mesleki inançlarının 

sınıf düzeylerine göre anlamlı farklılık göstermediği görülmüştür (p=,596, p>0,05). Öğretmen 

adaylarının sınıf düzeylerinin değişmesi, mesleki inanç düzeylerini anlamlı bir şekilde 
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etkilememektedir. Yani birinci sınıfta okuyan bir öğretmen adayının mesleki inancı ile üçüncü 

veya dördüncü sınıfa devam eden bir öğretmen adayının mesleki inançları arasında anlamlı 

bir farklılık olmadığı söylenebilir. 

Üçüncü Araştırma Sorusuna İlişkin Bulgular 

Araştırmanın üçüncü problemi öğretmen adaylarının mesleki inançlarının cinsiyete göre 

anlamlı farklılık gösterip göstermediğinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Bu amaç 

doğrultusunda verilere Mann Whitney U Testi uygulanmıştır ve analiz sonuçları Tablo 4.3`te 

verilmiştir.  

Tablo 4.3 Öğretmen Adaylarının Cinsiyetlerine Göre Mesleki İnanç Düzeylerine İlişkin Mann 

Whitney U Testi Sonuçları 

Grup  n Sıra ort. Sıra 

Toplamı 

U P 

Kadı

n 

20

0 
147,67 

29533,

5 

7366,5 ,102 

Erkek 84 130,20 
10936,

5 

  

Mann Whitney U testi sonuçları incelendiğinde öğretmen adaylarının mesleki inanç 

düzeylerinin cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermediği gözlemlenmiştir (p=0,102, 

p>0,05). Kadın öğretmen adaylarının mesleki inanç düzeyleri ile erkek öğretmen adaylarının 

mesleki inanç düzeyleri anlamlı şekilde farklılaşmamaktadır. Cinsiyet faktörünün öğretmen 

adaylarının mesleki inanç puanları üzerinde çok etkili olmadığı söylenebilir.  

Dördüncü Araştırma Sorusuna İlişkin Bulgular 

Araştırmanın dördüncü alt problemi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğini seçme 

sebeplerine göre mesleki inanç puanlarının nasıl değiştiğinin belirlenmesi yönündedir. 

Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğini seçme sebeplerini belirlemek amacıyla kişisel 

bilgi formunda yedi maddelik bir anket sorusuna yer verilmiştir. Bu anket sorusuna ilişkin 

verilerin öğretmen adaylarının mesleki inanç puanları üzerinde nasıl değiştiğinin araştırılması 

için verilere betimsel analiz uygulanmıştır ve analiz sonuçları Tablo 4.4`te verilmiştir.  

Tablo4.4 Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğini Seçme Sebeplerine Göre 

Mesleki İnanç Puanlarına İlişkin Betimsel Analiz Sonuçları 

Sebepler Mesleki İnanç ( X ) 

İdealimdeki meslek olduğu için 276,71 

Ailem istediği için 264,35 

İş garantisi olduğu için 280,66 

Üniversite sınavında bu bölümü kazandığım için 273,71 
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Çocukları sevdiğim için 282,09 

Öğretmenlerimin yönlendirmesi ile 284,33 

Diğer 267,66 

Tablo 4.4 incelendiğinde öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğini seçme sebeplerine göre 

genel olarak mesleki inanç düzeyi puan ortalamalarının birbirine çok yakın olduğu 

görülmektedir. Öğretmen adaylarının mesleki inanç puanlarında, mesleki inancı en yüksek 

olan grup ‘öğretmenlerimin yönlendirmesi ile’ seçeneğini işaretleyen grup ( X =284,33), en 

düşük olan grup ise ‘ailem istediği için seçeneğini işaretleyen grup olarak belirlenmiştir ( X

=264,35). 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının mesleki inanç düzeyleri ortalama olarak ortaya 

çıkarılmaya çalışılmıştır. Mesleki inanç ölçeğininden alınabilecek en yüksek puan 350`dir. 

Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının mesleki inanç puan ortalamaları 274,65, standart 

sapmaları ise 34,91 olarak hesaplanmıştır. Bu bulgulara dayanarak öğretmen adaylarının 

öğretmenlik mesleğine yönelik mesleki inançlarının oldukça kuvvetli olduğu, kendilerini 

mesleğe hazır hissettikleri sonucuna ulaşılabilir. Özgen (2012), çalışmasında sınıf öğretemeni 

ve sınıf öğretmen adaylarının mesleki inançlarını incelemiş, öğretmen adaylarının mesleki 

inançlarının en yüksek olduğu alt boyutun, duyuşsal alt boyut olduğu sonucuna ulaşmıştır. 

Öğretmen adaylarının ve öğretmenlerin mesleki inançlarını karşılaştırdığında öğretmen 

adaylarının öğretmenlere göre daha idealist olduğu ve mesleki inançlarının daha yüksek 

olduğu sonucuna ulaşmıştır. 

Öğretmen adaylarının mesleki inançlarının sınıf düzeyine göre farklılaşmadığı araştırmanın 

başka bir sonucudur. Birinci sınıfa devam eden bir öğretmen adayları ile iki, üç veya 

dördüncü sınıfa giden öğretmen adaylarının mesleki inançları arasında anlamlı bir farklılık 

olmadığı görülmüştür. Kahyaoğlu ve Yangın (2007), araştırmalarında öğretmen adaylarının 

inançları ile sınıf düzeyleri arasında anlamlı farklılıkların olmadığı sonucuna varmışlardır. 

Yenilmez ve Kakmacı (2008), çalışmalarında öğretmen adaylarının öz yeterlilik inançlarının 

düzeylerinin sınıf düzeyine göre farklılaştığını üst sınıfta okuyan öğrencilerin alt sınıflara göre 

daha yüksek öz yeterliliğe sahip olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Özgen (2012), çalışmasında 

öğretmen adaylarının mesleki inançlarının sınıf düzeylerine göre anlamlı farklılıklar 

göstermediğini tespit etmiştir.  

Öğretmen adaylarının cinsiyetlerine göre mesleki inanç puanlarına bakıldığında anlamlı bir 

farklılığa rastlanmamıştır. Bu bulguya dayanarak kadın öğretmen adayları ile erkek öğretmen 
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adaylarının mesleki inançlarının farklılık göstermediği sonucuna ulaşılabilir. Literatürde 

benzer çalışmalar incelendiğinde Özgen (2012), çalışmasında öğretmen adaylarının mesleki 

inançlarının cinsiyete göre bazı alt boyutlarda farklılaştığı sonucuna varmıştır. Demirtaş, 

Cömert ve Özer (2011), çalışmalarında çeşitli branşlardan öğretmen adaylarının öz yeterlilik 

inançlarını cinsiyete göre incelediklerinde erkeklerin lehine anlamlı farklılığa rastlamışlardır. 

Diğer yandan, Hacıömeroğlu ve Taşkın (2010) çalışmalarında sınıf öğretmen adaylarının 

inanç düzeylerini incelemişler ve inanç puanlarının cinsiyete göre anlamlı farklılık 

göstermediği sonucuna ulaşmışlardır. 

Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğini seçme sebeplerine göre mesleki inanç puanları 

incelendiğinde mesleki inancı en yüksek olan grup öğretmenlerin yönlendirmesi ile tercih 

yapan öğretmen adaylarıdır, en düşük olan ise ailesinin isteği doğrultusunda tercih yapan grup 

olduğu sonucuna varılmıştır. Bu sonuçlara dayanarak aile yönlendirmesi ile tercih yapan 

öğretmen adaylarının kendine olan güveninin ve mesleki inancının düşük olduğu da 

araştırmanın bir başka sonucudur. 

Öneriler 

Bu araştırmada iki farklı branşta öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarının mesleki inanç 

düzeylerinin saptanması amaçlanmış bu amaç doğrultusunda belirlenen ölçme aracı ile nicel 

bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Öğretmen ve öğretmen adayları ile ilgili yapılacak olan her 

çalışma eğitim açısından çok kıymetlidir ve yol göstericidir. İlgili alanda araştırma yapmayı 

düşünen araştırmacılar için şu öneriler sunulabilir; 

Araştırmaya nitel bir boyut eklenerek öğretmen adaylarının mesleki inanç puanlarının 

nelerden etkilendiği saptanarak araştırmadan elde edilen bulgular temellendirilebilir. 

Araştırmaya mesleğine devam eden öğretmenler de dahil edilerek öğretmen adayları ile 

öğretmenlerin mesleki inançları karşılaştırılabilir. Öğretmen adayı olan bireylerle birinci 

sınıftan itibaren çalışmaya başlanarak fakülteyi bitirene kadar boylamsal bir çalışma yapılarak 

mesleki inanca etki eden faktörler ortaya çıkarılabilir.  
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SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARIN GEOMETRİDE SAHİP OLDUĞU YANILGILAR: 

HATAY İLİ ÖRNEĞİ 

 

Elif KILIÇOĞLU 

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı 

 

ÖZET 

Bu çalışmada sınıf öğretmeni adaylarının özel olarak geometri öğrenme alanında sahip 

oldukları yanılgıların tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma gurubunu Hatay 

Mustafa Kemal Üniversitesi’nde 2017-2018 eğitim öğretim yılı bahar döneminde öğrenim 

gören 134 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışma nitel yöntemle çerçevelenmiş durum 

çalışması ile desenlenmiştir. Araştırmada geometri öğrenme alanına ait ilkokulun tüm sınıf 

düzeyleri dâhil olmak üzere geometrik şekiller ve cisimler alt öğrenme alanına ait 

kazanımlara yer verilmiştir. Geometri kazanımları ile ilgili açık uçlu sorulardan oluşan 

görüşme formları, araştırmada veri toplama amacıyla kullanılmış araçlardır. Bu formlar 

araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. Geliştirilme aşamasında geçerlilik ve güvenirlik 

çalışmaları yapılmıştır. Verilerin analizi betimsel analiz yöntemine göre yapılmış olup, elde 

edilen bulgular hem betimsel hem de ayrıntılı şekilde sunulmuştur. Elde edilen bulgular 

öğretmen adaylarının aşırı genelleme, aşırı özelleme, yanlış tercüme ve kısıtlı algı olmak 

üzere dört yanılgı türünde de hatalarının olduğunu göstermektedir. Bu analizlere göre 

yapılacak müdahalelerin erken dönemlere çekilmesi önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: kavram yanılgısı, öğretmen adayı, geometri öğretimi, matematik 

öğretimi 

Giriş 

Matematik şekillerden ve sayılardan oluşan bir bilim dalıdır. Sayılar ve şekiller doğada temsil 

edilebilen fakat somut olarak yer almayan kavramlardır. Matematiğin bireylere soyut gelmesi 

en basit anlamıyla bundandır. Bu nedenle matematik en zor derslerden biri olarak 

görülmektedir. Bu zorluk hem öğretmen hem de öğrencilerde bazı hatalara sebebiyet 

vermektedir. Nitekim öğretmenlerin ve öğrencilerin matematiksel kavramlara yönelik bir 

takım yanılgılara sahip oldukları literatürde sıkça bahsedilen bir konu olmuştur (Ayas ve 

Demirbas, 1997; Baki ve Bell, 1997; Yenilmez ve Yaşa, 2008; Yılmaz, 2007). Oysaki eğitim 

sistemimizin uzun vadeli amaçları arasında matematik okur-yazar özelliğine sahip bireylerin 

yetiştirilmesi vardır. Bu amacın gerçekleştirilmesi için önceden bir türlü kazanmış oldukları 

yanılgıların ortadan kaldırılması gerekmektedir (Osborne, Bell ve Gilbert, 1983). Bunun için 

ne tür kavram yanılgılarının olduğunun bilinmesi yararlı görülmektedir. Literatürde kavram 

yanılgıları çeşitli araştırmacılar tarafından sınıflandırılmıştır (Çelik ve Güneş, 2007). Graeber 

ve Johnson (1991) kavram yanılgılarının dört kategori altında değerlendirilmesi gerektiğini 

ifade etmektedir: aşırı genelleme, aşırı özelleme, yanlış tercüme ve kısıtlı algılama (akt., 

Zembat, 2008). Burada aşırı genelleme ile, belirli bir durum için kullanılabile bir durumun 

diğer kavramlar içinde geçerli olacağının düşünülmesidir. Aşırı özelleme genellemenin aksine 

belirli bir duruma özgü olan kuralın sadece bu duruma ait olduğuna inanmaktır. Yanlış 

tercüme, kavramlar arası geçişlerde yapılan hatalarken; kısıtlı algılama, kavramın sınırlı 

algılanmasıdır. 
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Bu çalışmada sınıf öğretmen adaylarının geometrik şekiller ve cisimler alt öğrenme alanında 

sahip olduğu yanılgı türlerini ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Yanılgı bir düşüncenin 

anlaşılmasının önündeki en büyük engellerden biridir (Yağbasan ve Gülçiçek, 2003). Birey 

bir konu hakkında olumsuz ön yargılara sahip ise onu öğrenmek için direnç gösterir ve 

gerçekten de süreç olumsuz sonuçlanır. Bu şekilde devam eden yapı hayal kırıklıkları ile 

doludur. Matematikteki hayal kırıklıklarının büyük sebebi sahip olunan olumsuz yargılardır. 

Olumsuz yargılar bireyin algılarını kapatıp yanılmasına zemin hazırlamaktadır. Yanılgılar bu 

şekilde ortaya çıkmaktadır. O halde yanılgıların önlenmesi eğitimin-öğretim sürecinin en 

önemli rollerinden biridir. Bunu önlemek için öncelikle yanılgıların varlığının tespit edilmesi 

gerekmektedir. Bu ise yanılgı tespiti yapılan çalışmaların değerini ortaya koymaktadır. Bu 

araştırmada temelde şu araştırma sorusuna cevap aranmıştır: 

-3. sınıf öğretmen adaylarının geometrik şekiller ve cisimler alt öğrenme alanında sahip 

olduğu yanılgı türleri nelerdir? 

Yöntem 

Araştırma Modeli 

Araştırmada öğretmen adaylarından geometri öğrenme alanı ile ilgili kavramlar hakkında 

düşünceleri yazılı olarak elde edilmiştir. Böylesi bir çalışmanın nitel yönteme göre 

şekillendiği ifade edilebilir. Nitel araştırma yöntemleri değişik şekillerde modellenebilir. 

Bireylerin bir konu ya da olay hakkında bilgilerinin derinlemesine incelendiği çalışmalar 

durum çalışması olarak modellenmektedir (Yin, 2011). Bu çalışmada da geometrik kavramlar 

ile ilgili bilgilerin elde edilmesi söz konusu olduğu için durum çalışması niteliğindedir 

diyebiliriz.  

Çalışma Grubu 

Araştırma, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında bir devlet üniversitesinin sınıf öğretmenliği 

programının 3. sınıfına devam eden öğretmen adayları ile gerçekleştirilmiştir. Toplamda 134 

öğrenci ile çalışılmıştır. Öğrencilerin seçiminde uygun örnekleme yönteminden 

yararlanılmıştır. Araştırmacının bu üniversitede görev yapması ve ilgili sınıfta öğretime 

devam etmesi çalışma grubunun belirlenmesinde etkili olmuştur. Katılımcıların gönüllü 

olmasına özen gösterilmiş ve bilgilerinin hiçbir yerde ve hiçbir kimse ile paylaşılmayacağı 

konusunda bilgilendirme yapılmıştır.  

Veri Toplama Aracı ve Süreci  

Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen ve açık uçlu sorulardan oluşan 

formlar kullanılmıştır. Soruların yazılması aşamasında alt öğrenme alanına ait kazanımların 

ihtiva ettiği kavramlar referans alınmıştır (Tablo 1). 

Tablo 1. Geometrik şekiller ve cisimler alt öğrenme alanına ait kavramlar ve ait oldukları 

sınıf düzeyi 

Sınıf Düzeyi Kavramlar/Terimler 

1. sınıf Kenar, köşe, üçgen, kare, dikdörtgen, çember  

2. sınıf Daire, küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, küre, silindir 

3. sınıf Dörtgen, beşgen, altıgen, köşegen, ayrıt, yüz, koni 

4. sınıf Açınım 

 

Tablo 1’de görüldüğü gibi araştırma geometrik şekiller ve cisimler alt öğrenme alanında tüm 

sınıf düzeylerinin ihtiva ettiği kazanımlar çerçevesinde yapılmıştır. Bu kazanımların içerdiği 
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kavramlar tek tek sorgulanmıştır. Bu sorgulanma tek form içerisinde yapılmamış, toplamda 9 

farklı form ile yapılmıştır. Her bir form öğretmenlere kendileri tarafından öğretim elemanı 

gözetimi ile gerçekleştirilen uygulama sonunda uygun süreler dâhilinde yapılmıştır. Her bir 

formda 2-3 soru yer aldığı için uygulamaya 15-20 dakika süre ayrılmış, ek süre konusunda 

esnek davranılmıştır. 

Veri Analizi 

Veriler betimsel analiz yöntemine göre analiz edilmiştir. Betimsel analizi içerik analizinden 

ayıran en önemli şey analiz ettiğiniz yapının yorumlanmasında kullanılan yapının daha 

önceden var olmasıdır. Aslında içerik analizinde yapılanlarla aynı süreç izler fakat betimsel 

analizde kodların değerlendirileceği kategoriler literaürde var olan kategorilerdir. Oysaki 

içerik analizinde kategoriler veri setinin içinden doğar, sürpriz sonuçlar içerir (Yıldırım ve 

Şimşek, 2011). Bu araştırmada veri analizi için, Graeber ve Johnson (1991) tarafından yanılgı 

türlerini özetlemek için ortaya atılan dörtlü yapı kullanılmıştır: aşırı genelleme, aşırı özelleme, 

yanlış tercüme ve kısıtlı algılama. 

Araştırmada 9 form 135 öğrenciye uygulanmış ve doğal olarak fazlaca veri elde edilmiştir. 

Yapılan analizler sonucunda öncelikle elde edilen veriler tablolaştırılarak frekans değerleri 

verilmiş daha sonra her bir duruma ait örnek yapı sunulmuştur. Yapılan analizlerin güvenirliği 

için iki farklı uygulama yapılmıştır. İlkin formlar arasından rastgele seçilen örnek durumlar 

farklı araştırmacı tarafından da kodlanmıştır. Kodlama güvenirliği için Miles ve Huberman 

(1994, s. 64) formülü kullanılmış ve elde edilen değer %93 çıkmıştır. İkinci olarak 

araştırmadan elde edilen kodlar başka bir araştırmacıya verilmiş ve uygun kategoriler altında 

değerlendirilip değerlendirilmediği sorulmuştur. Tam fikir birliği sağlanana kadar tartışılmış 

ve analizlere son hali verilmiştir.  

Bulgular 

Bu kısımda öğretmen adaylarının sahip olduğu yanılgı türleri ile ilgili analizler yer 

almaktadır. Aşağıdaki tabloda 135 öğretmen adayına ait genel durum ortaya koyulmuştur.  

Tablo 2. Çalışma grubunun yanılgı türleri 

Yanılgı türü Frekans(%) 

Aşırı genelleme 25.10 

Aşırı özelleme 11.20 

Yanlış tercüme 55.20 

Kısıtlı algı 62.21 

 

Tablo 2’ye göre öğretmen adaylarının %25.10’unun aşırı genelleme, %11.20’sinin aşırı 

özelleme, %55.20’sinin yanlış tercüme ve %62.21’inin kısıtlı algı türlerinde yanılgılara sahip 

olduğu görülmektedir. Yine aynı tablodan öğretmen adaylarının en fazla yanlış tercüme ve 

kısıtlı algı yanılgı türlerine sahip oldukları anlaşılmaktadır. Tablo 3’te analizler sonucunda 

elde edilen yanılgı türlerine ait örnek durumlar verilmiştir. 
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Tablo 3. Yanılgı türlerine ait örnek durumlar 

Yanılgı Türü Örnek Durum 

Aşırı genelleme Dört kenar uzunluğu eşit olan tüm şekillerin kare olacağını ifade 

etme 

Aşırı özelleme Alan kavramının sadece 2 boyutlu şekillere özel olması 

Yanlış tercüme Köşegenin gösteriminde köşeyi ifade etme 

Kısıtlı algı Düz yüzeyin düzlemde eğri yüzeyin ise yamuk olacağını düşünme 

 

Tablo 3’te her bir yanılgı türüne ait örnek durum yer almaktadır. Örneğin; dört eşit kenara 

sahip tüm şekillerin kare olacağını düşünme bir aşırı genelleme durumuna örnektir. Neredeyse 

öğrencilerin yarıya yakını bu şekilde bir algıya sahiptir. Fakat genel olarak öğretmen 

adaylarının yaklaşık %25’inin bu tür yanılgıya sahip olduğu tespit edilmiştir.  

Aşırı özelleme yapan öğretmen adayları %11 ile temsil edilmektedir. Bu kategoriye örnek 

olarak öğretmen adayları 3 boyutlu cisimlerin sadece hacimlerinin olduğu, alan kavramının 

sadece 2 boyutlu şekillere özel olduğunu ifade etmektedirler. Ayşe “ bu bir üçgendir ve 

alanını hesaplayabiliriz, bu da bir üçgen prizmadır, bunun da sadece hacmini 

hesaplayabiliriz…” şeklinde düşüncesini ifade etmektedir. Ayşe’ye göre cisimlerin hacimleri 

şekillerinde alan hesaplamaları vardır. Diğer yandan yanlış tercüme öğretmen adaylarının 

sıklıkla yaptıkları bir yanılgı türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Örneğin Tarık “Köşe iki 

doğrunun kesiştiği yerdir.” İfadesi için görsel kullanmıştır. Tarık’ın görseli doğru olmasına 

rağmen açıklamasında ışın kavramını doğru olarak ifade ettiği fark edilmiştir. 

Son olarak kısıtlı algı türünde öğretmen adaylarının çoğunluğunun yüz, yüzey, eğri yüzey 

kavramlarında ciddi yanılgılarının olduğu tespit edilmiştir. Aşağıda bir öğrenciye ait cevap 

yer almaktadır: 

 

Şekil 1. Öğretmen adayına ait durum temsili-I 

Şekil 1’de öğretmen adayının dümdüz inen doğruları düz, eğri şekilleri ise-oval olarak not 

ettikleri-düz olmayan yüzey olarak adlandırdığı görülmektedir. Koninin açıldığında aynı 

şeylerin geçerli olmadığını ifade eden öğretmen adayının açınım konusunda yeterli bilgiye 

sahip olmamasının yanı sıra yanılgılara da sahip olduğu anlaşılmaktadır. Başka bir örnek 

durum ise çember konusunda ortaya çıkmaktadır. Hemen hemen tüm öğretmen adayının 

çemberi kenarı olmayan bir geometrik şekil olarak ifade etmesi de gözden kaçmamıştır (Şekil 

2). 
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Şekil 2. Öğretmen adayına ait durum temsili-II 

Ali’den … Önce köşesi (kenarı) olmayandan başlayarak en az kenar sayısı olandan en çok 

kenar sayısı olana ilerlemiştir… şeklinde alınan cevaba göre, kenar sayısının artışının 

kavramın verilme sırasında etkili olduğu anlaşılmaktadır. Çemberi kenarı ve köşesi olmayan 

şeklinde ifade etmiş ve bu tanım öğretmen adaylarının tamamına yakınında görülmüştür. 

Kenar kavramı öğretmen adayları için doğru parçası olarak kodlandığı için çemberin kenarı 

olduğunu düşünememektedirler. Bu durum onların kısıtlı algılara sahip oldukları şeklinde 

yorumlanmıştır. 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Bu araştırmada öğretmen adaylarının geometrik kavramlara yönelik sistematik hatalar 

yaptıkları tespit edilmiştir. Yani öğretmen adayları verilen bir ifadeyi farklı forma 

dönüştürürken hatalı düşüncelerinden dolayı yanılgıya düşmektedirler. Örneğin kavramsal 

olarak verilen ifadelerin çizim üzerinde gösterilmesinde hatalar yaşamaktadırlar. Bu durumu 

yaşayan öğretmen adayları yanlış tercüme kategorisi altında değerlendirilmiştir. Sıklıkla 

karşılaşılan yanılgı türlerinden biri de kısıtlı algılamadır. Araştırma sonuçlarına göre öğretmen 

adaylarının geometrik kavramlara yönelik sınırlı bilgilerinden dolayı yaşadıkları yanılgılar 

olduğu ifade edilebilir. Ayrıca öğretmen adaylarının açıklanması istenen geometrik 

kavramlarla ilgili gelişigüzel kavramlar kullandıkları bu durumun ise hatalı açıklamalarla 

sonuçlandığı fark edilmiştir. Ubuz (1999) kavram konusunda yapılan hataların yanılgılar için 

temel teşkil ettiğini ve yanılgıların engellenmesinin daha zor bir süreç gerektirdiğini ifade 

etmektedir. Son olarak araştırmada öğreten adaylarının geometrik şekillerden ziyade 

cisimlerle ilgili olan sorularda daha çok yanılgıya düştükleri gözlemlenmiştir. Çetin ve Dane 

(2004) çalışmalarında öğretmen adaylarının geometri konularında pek çok yanılgıya sahip 

olduklarını ileri sürmüşlerdir. Diğer bir çalışma ise Kılıç, Temel ve Şenol (2015) tarafından 

yapılmıştır. Bu araştırmada sınıf öğretmen adayları ile matematik öğretmenliği programında 

okuyan adaylar geometri dersinde sahip oldukları yanılgılar açısından karşılaştırılmış, sınıf 

öğretmenliği programındaki adayların daha fazla yanılgıya sahip oldukları sonucuna 

ulaşılmıştır. Bu benzeri çalışmalar çoğunlukla öğretmen adaylarının geometri konusunda 

yaygın yanılgılara sahip olduğunu ifade etmektedir (Doyuran, 2014; Karadeniz, Baran, 

Bozkuş ve Gündüz, 2015; Tuluk, 2014). 

Bu çalışmada öğretmen adaylarının kavram yanılgılarının tespiti yapılmıştır. İleriki çalışmalar 

daha uzun döneme yayılarak, ardından yanılgıların giderilmesi için uygulamalar yapılabilir. 

Ayrıca bu çalışmada uygulamanın bitiminde öğrencilerin son sınıfa geçtiği ve bir yıl sonra 

mezun olduğu gerçeği ile karşılaşılmış ve yanılgıların giderilmesi için gereken süre yeterli 
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olmamıştır. Öğretmen yetiştirme programlarının asıl amacı, öğretmen adaylarının gelecekte 

öğretecekleri konular hakkında gelişimlerini desteklemektir (Tirosh, 2000). Dolayısıyla 

kavram yanılgısı ile ilgili tespit çalışmalarının daha erken dönemde yapılmasının faydalı 

olacağı düşünülmektedir. 

Bu çalışmada öğretmen adaylarından açık uçlu soruların yer aldığı formlar aracılığıyla veriler 

toplanmıştır. Analizler sırasında bazı cevapların değerlendirilmesi aşamasında daha derin 

bilgilere ihtiyaç duyulmuştur. Dolayısıyla bazı öğrencilerle yüz yüze görüşmelerin yapılması 

analizlerin dayanağını arttırabilir ve daha açık ve zengin veri sağlayabilir. 
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ATEBETÜ’L-HAKAYIK’IN SEMERKANT NÜSHASINDA GEÇEN İNANÇ VE 

İTAAT İLE İLGİLİ KAVRAMLARIN (YAZIM ÖZELLİKLERİ BAKIMINDAN) 

MANİHAİST VE BUDİST DÖNEME AİT UYGUR HARFLİ METİNLERLE 

KARŞILAŞTIRILMASI 

 

Melek ÇUBUKCU 

Çukurova Üniversitesi 

 

 

ÖZET 

Atebetü’l-Hakayık Yüknekli Edib Ahmet Bin Mahmud tarafından tahminen 12. 

yüzyılda yazılmış manzum bir öğüt ve ahlak kitabıdır. Ulu emir, Türk ve Acem meliki 

Muhammed Dâd İspehsâlâr Bey’e sunulmuştur. Yazılış amacına uygun olarak tamamen öğüt 

üslubuyla kaleme alınmıştır. Bu bakımdan Kutadgu Bilig’in öğüt ağırlıklı bölümleri 

Atabetü’l- Hakayık ile benzer üslūptadır. 

Eserin dört yazması bugüne ulaşmıştır. Semerkant nüshası Temür’ün oğlu Şahruh 

döneminde 1444’te Semerkant’ta hattat Zeynelabidin tarafından isitnsah edilmiştir. Düzgün 

bir hatla, Uygur harfleriyle yazılmıştır. Şimdi İstanbul Süleymaniye Kütüphanesinde 

Ayasofya bölümündedir. Ayasofya nüshası 1480’de İstanbul’da Şeyhzade Abdürrezzak Bahşı 

tarafından düzenlenmiştir. Üst satırları Uygur, alt satırları Arap harflidir. Topkapı Müzesi 

nüshası Fatih veya 2.Beyazıt döneminde İstanbul’da istinsah edilmiş olmalıdır.Arap 

harflidir.Ankara Seyid Ali Nüshası Arap harflidir; baştan, ortadan ve sondan eksiktir 

(Ercilasun, 2010, 326-331). 

Çalışmada İslami döneme ait “Atebetü’l- Hakayık”ın Uygur harfleriyle yazılmış olan 

Semerkant Nüshası;  Budist döneme ait olan Kuanşi İm Pusar , Eski Uygurca Altı Dişli Fil 

Hikayesi; Manihaist döneme ait olan Huastuanift’in Berlin nüshasında, inanç ve itaatle ilgili 

kavramların yazım özellikleri incelenecek; aynı örneklerin yazımı, ünlüler ve ünsüzler 

açısından, söz başı, söziçi ve söz sonu durumlara göre değerlendirilecektir.  

Bu çalışmaya Uygur harfli yazım geleneğinin Manihaist ve Budist dönem Uygurcasına 

göre birtakım değişikliklere uğradığı varsayılarak başlanmıştır. İçinde bulunulan toplum, dini 

inançlar vb.unsurların etkisi, ilgili eserlerin söz varlığına etki eder, bu durum da kelimelerin 

yazım özelliklerine yansır. Aynı alfabeyle farklı dönemlerde yazılmış metinler  arasında, 

yazımda görülen benzerlik ve farklılıkların tespit edilmesinin yanı sıra, yapacağımız 

çalışmanın, ilgili dönemlerin belli bir alana ait olan söz varlığını ortaya çıkarmak bakımından 

da fayda sağlayacağını düşünmekteyiz. 
 

Anahtar Kelimeler: Atebetü’l- Hakayık, Altı Dişli Fil Hikayesi, Kuanşi İm Pusar, 

Huastuanift (Berlin), yazım. 
 

 

KISALTMALAR LİSTESİ 

 

ADFH: Uygurca Altı Dişli Fil Hikayesi 

AH: Atebetü’l-Hakayık’ın Semerkant Nüshası 

Çin. : Çince 

HUAS-B: Huastuanift ( Berlin) Nüshası 

KİP: Kuanşi İm Pusar 

Sgd. : Soğdca 

Skr. : Sanskritçe 

ChU, U, M : Huastuanift’in Berlin Nüshalarının fragmanları 
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İŞARETLER LİSTESİ 

 

q : Uygur alfabesinde tek nokta ile işaretlenen “ḳ, ġ” karşılığı kullanılmıştır. 

 : Uygur alfabesinde iki nokta ile işaretlenen “ḳ, ġ” karşılığı kullanılmıştır. 

w : Uygur alfabesinde “o, ö, u, ü” karşılığı kullanılmıştır. 

/ : Tıpkıbasımda okunamayan yerler 

 

 

 

GİRİŞ 

 

Daha önce , tarafımızdan yapılan  doktora tezinde
1
 İslami döneme ait Uygur harfli metinler yazım 

özellikleri bakımından incelenmiş, karşılaştırma yapabilmek amacıyla da Manihaist ve Budist döneme 

ait bazı Uygur harfli metinler de incelenmiştir. Bu çalışmada ise Klasik Uygurca metinlerinden tez 

kapsamı dışında kalan Huastuanift
2
’in Berlin Nüshası (Manihaist dönem), Kuanşi İm Pusar (Budist 

Dönem) ve Altı Dişli Fil Hikayesi ( Budist Dönem) incelenmiştir. İslami döneme ait olan Uygur harfli 

metinlerden de Atebetü’l-Hakayık’ın Semerkant Nüshası
3
 incelenmiştir.  

 

Yazım özelliklerini karşılaştırabilmek adına, örnekleri sınırlandırabilmek amacıyla inanç ve itaat 

kavram alanına giren sözcükler tespit edilmiş; İslami döneme ve Manihaist-Budist döneme ait olan 

Uygur harfli Türkçe metinlerde bu örnekler karşılaştırılmıştır. Örnekler seçilirken, en az iki metinde 

olanlar tercih edilmiş, tek metinde yer alan inanç ve itaat ile ilgili kavramlar bu bildiri çerçevesinde 

değerlendirilmemiştir
4
 .  

 

İslami dönem ve Manihaist- Budist dönem metinlerinde farklı inanışların söz konusu olması 

dolayısıyla, İslami döneme ait olan Atebetü’l-Hakayık’ın Uygur harfli Semerkant nüshasında 

yer alan ve diğer metinlerde bulunmayan Arapça ve Farsça sözleri karşılaştırma imkanı 

olmadığından, bu örnekler inceleme dışı bırakılmıştır. 

 

 

Huastuanift’in Berlin Nüshası için Betül Özbay’ın çalışmasının
5
 transliterasyon 

kısımlarından, Kuanşi İm Pusar’ın dizini için Şinasi Tekin’in çalışmasından
6
, Kuanşi İm 

Pusar’ın transliterasyon kısımları için Ceyda Özcan’ın yüksek lisans tezinden
7
, Altı Dişli Fil 

Hikayesi için Murat Elmalı’nın çalışması
8
ndan faydalanılmıştır. Çalışmanın amacı, Manihaist 

ve Budist dönemden İslami dönem Uygur harfli metinlere ne kadar sözcük taşındığı ya da  

hangilerinin terkedildiği, yazımın değişim gösterip göstermediği meselesinin tespit 

edilmesidir. 

                                                           
1
 Çubukcu, M ( 2019) İslami Döneme Ait Uygur Harfli Türkçe Metinlerin Yazım Özellikleri (Yayınlanmış Doktora 

Tezi) 
2
 Tarafımızdan yapılan doktora tezinde Huastuanift’in Londra nüshası incelenmiştir. 

3
 Atebetü’l-Hakayık’ın Semerkant Nüshasına  ait örnekler Melek Çubukcu’nun İslami Döneme Ait Uygur Harfli 

Türkçe Metinlerin Yazım Özellikleri (2019) adlı doktora tezinden alınmıştır. 
4
  Bu konuda ayrıntılı bilgi için Hüsnü Çağdaş Arslan tarafından 2016 yılında yapılan “Uygur ve Karahanlı 

Türkçesinde İtaat Kavramı” adlı yüksek lisans tezine bakılabilir. 
5 Özbay, B. ( 2014). Huastuanift Manihaist Uygurların Tövbe Duası. Türk Dil Kurumu Yayınları: Ankara. 
6
 Tekin, Ş. ( 2019). Uygurca Metinler I, Kuanşi İm Pusar ( Ses İşiten İlah). Türk Dil Kurumu Yayınları: Ankara. 

7
 Özcan, C. (2014). Eski Uygurca Kuanşi-im Pusar. (inceleme-metin-çeviri-açıklamalar-sözlük). Yayınlanmış 

Yüksek Lisans Tezi. Danışmanlar: Prof. Dr. Mehmet Ölmez , Prof. Dr. Mustafa Sinan Kaçalin, Prof. Dr. Zühal 

Ölmez. Yıldız Teknik Üniversitesi: İstanbul. 
8 Elmalı, M. ( 2019). Altı Dişli Fil Hikayesi. Türk Dil Kurumu Yayınları: Ankara. 
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Çalışmanın amacı, Manihaist ve Budist dönemden İslami dönem Uygur harfli metinlere ne 

kadar sözcük taşındığı ya da  hangilerinin terkedildiği, yazımın değişim gösterip göstermediği 

meselesinin tespit edilmesidir. 
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U18-4, U20a, 1-2, U20a, 3-4, U20b-2, U21a-1, U21a-2, U21a-3, U23a,4, U24a, 2, 

U24a, 5, U27b-1, U27b-2-3, ChU 6318b-1, ChU 6414b-3, ChU 6414b-2, ChU6415-2, 

ChU 6415b-2, ChU 6415b-5, M798f a, 9-10, M 5103, 5-6, M443a, 4, M798f b 6-7-8, 

M5103a,3, M443a, 7-8, M443b-1, U1543a,1-2 ; ADFH 258) 

tile- (ADFH 264, 268; KİP ,74, 77, 19; AH 394, 336, 259, 190) 

tirgür- (HUAS-B U10a-2; AH tirgüz- 20) 

törö (HUAS-B U9a-11, U12b, 1-2, U13a-7, U15a, 2.bölüm, 7, U18,1; KİP törü 127, 

128) 

tut- (ADFH 134; 164; AH 179, 206, 434, 135, 186, 266, 268, 371, 131, 36, 49, 54, 56, 

58, 262, 282, 511, 30, 36, 262, 268, 131, 30, 132, 511, 434; HUAS-B U9a, 9-10, 
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U12a, 3-4, U13a-1, U15a, 2.bölüm 5; KİP 158, 168, 169, 15, 216, 72, 153, 109, 26, 

213, 10a, 15, 153) 

u-  (ADFH 98, 299, 313, 98; KİP 35, 28, 33, 28; HUAS-B, U9a, 8-9, U9a, 9-10, U9a-

12, U9b-1, U15a, 2.bölüm 5, U15a, 2.bölüm 8, U23a-2; AH 3, 274) 

uç- (AH 224, 6, 459; HUAS-B U14a-4) 

uluġ (ADFH 25; HUAS-B U10a, 10, U14a, 9-10, U10a-4, U10a-6, ; KİP 71, A45, 45, 

49, 195, 124, 126, 112, 114, 60, 115, 16, 17, 29, 41, 201, 194, 196; ADFH22; AH 19, 

283, 355, 356, 345, 347) 

ur- (ADFH 126; 253, 178, 126; AH 461, 421, 81) 

uz  (AH 477; KİP169) 

yaġı (AH 134, 431; KİP 47, 42, 43, 54, 57) 

yarat-  (AH 9, 13, 454; HUAS-B U10a-4, U10a-6) 

yarlıḳa-  (ADFH 133; KİP 9, 90, 100, 163, 175, 166, 197, 175) 

yarlıḳançuçı  (KİP 197, 160, 165, 208, 201, 194, 196; ADFH 183, 264) 

yaruḳ (HUAS-B U7a, 3-4, U7b, 8-9, U8a-6, U8b-4, U8b-9, U8b-10, U8b-12, U10b, 4-5 

 U10b, 8-9, U10b-11,U17a, 1.parça, U21a-2, U27b-4, ChU 6415b, 5; KİP 198, 69) 

yarut-  (KİP 199, 200 AH 13, 16) 

yazın- (HUAS-B U8b-12, U10a-11, U11b, 3-4, U16b, 6-7, U25a-2, M 798f b, 3-4; AH 

yaz- 445) 

yazoḳ (HUAS-B U7a, 7-8, U9b, 4-5, U9a, 5-6, U9b, 5-6, U10a, 1-2, U11b, 6-7, U12a, 

7-8, U12b, 3-4, U12b, 1, U13a, 14-15, U13a-3, U13a, 7-8, U13a, 13-14 U13a, 11-12, 

U14b-4, U15a, 2.bölüm 12, U15a, 2.bölüm 2, U15a, 2.bölüm 2, U15a, 2.bölüm 8, 

U16b, 7-8, U18-6, U19a, 4-5, M443a, 1-2, M443a, 6-7, M798f b, 6-7-8, M5103a, 4-5 ; 

AH yazuk, yazuġ 337; KİP yazuk 200) 

yazukluġ (ADFH 194; KİP 36, 26, A36, A37, AH 337) 

yazuksuz  (ADFH 235, 306; HUAS-B yazoksuz U14b,7; KİP 37) 

yig  (ADFH 68, 161, 162, 195, 165, 167, 168; AH 249, 409, 23, 410) 

yek (HUAS-B U7a, 5-6, U7b, 3-4, U8a-5, U8a-10, U8a-9, U8a-11, U8a-3, U8b-5, 

U8b-12, U8a-11, U8a-12, U12a, 10-11, U13a, 10-11, ChU 6318,2, M 5103a, 3-4, M 

5103b, 1. parça, 1-2, U7a,5-6; ADFH 359) 

yirçi (ADFH 168, 278; KİP 46) 

yolçı (ADFH 168, 278; KİP 46) 

yorı- (HUAS-B 341, 366, 235, 352, 122; AH 410) 
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İslami Dönem Manihaist 
Dönem 

Budist Dönem 

Atebetü’l-
Hakayık 
(Semerkant 
Nüshası) 

Huastuanift ( 
Berlin Nüshası) 

Altı Dişli Fil 
Hikayesi 

Kuanşi İm Pusar 

açıt-  
“çyd-(1) 

açıt- 
“çyt- ( 1) 

  

acun 
“cwn (21) 

 acun 
ʹʹcwn (1) 

acun 
ʹʹcwn ( 1) 

arıġ  

“ry  

arıġ 

ʹryq ( 4) 

 arıġ 

ʹʹryq ( 3) 

 

arḳış 

ʹʹr ys ( 2) 

 arḳış 

ʹʹr yş (1) 

 

ata 
ʹʹdʹ (1) 

 ata 
(///) 

 

  ata- 
ʹʹtʹ- (1) 

ata- 
ʹʹtʹ- (35) 

atan- 
“dʹn- (1) 

  atan- 
ʹʹtʹn- (3) 

  atlıġ 

(/////) 

atlıġ 

ʹʹtlq (1) 

ay- 
“y- ( 15) 

 ay- 
ʹʹy- (1) 

 

bar- 
bʹr- (14) 

bar- 
bʹr ( 4) 

  

baş 
bʹs ( 11) 
bʹş ( 2) 

  baş 
bʹş (1) 

beg 
bʹk ( 1) 

 beg 
bʹk (1) 

beg 
bʹk (1) 

bil- 
byl- ( 32) 

  bil- 
byl- (5) 

  bilge 
bylkʹ (1) 

bilge 
bylkʹ (8) 

bilig 
bylyk ( 19) 
bylk (2) 

bilig 
bylyk ( 6) 

bilig  
bylyk (1) 

bilig 
bylyk (6) 

biligsiz  
bylyk-syz ( 10) 
bylyksyz (1) 

  biligsiz 
bylyksyz (1) 

  bodisatav 
bwdystv (2) 
 

bodisvt 
bwdysvt (13) 
bwdy-svt (1) 
 

 boşu-   boşu- 
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bwşw- ( 3) bwsw- (1) 

 boşun- 
bwşwn- ( 7) 

 boşun- 
bwşwn- (1) 

 burhan 
bwrqʹn ( 1) 

burhan 
bwrqʹn ( 1) 

burkan 
bwrqʹn (19) 

 buşı 
(////) 

 buşi 
bwşy (11) 

çın 
çyn ( 2) 

  çın 
wyn ( 1) 

eḍgü 
ʹdkw ( 7) 

 edgü 
ʹdkw (5) 

edgü 
ʹdkw (8) 

elig 
“lk (1) 
ilig 
“lyk ( 3) 
“lk (1) 

 ilig 
ʹylyk (17) 

ilig 
ʹylyk (2) 

 elit- 
(////) 

 ilt- 
(///) 

er 
ʹr ( 4) 
ir 
ʹyr ( 35) 

 er 
ʹr (5) 

er 
ʹr (3) 

irdem 
ʹyrdʹm ( 1) 

  erdem 
ʹrdʹm (8) 

  erdini 
ʹrdyny (1) 

erdini 
ʹrdny (4) 

 erk 
ʹrk ( 1) 

  

irklig 
ʹyrklyk (1) 

erklig 
ʹrklyk ( 1) 
ʹrklk (1) 

erklig 
ʹrklyk (1) 

erklig 

ʹrklyk ( 2) 
 

  eşid- 
ʹşyd- (4) 

eşid- 
ʹşyd- (4) 
işid-  
ʹysyd- (1) 
ʹyşyd (1) 

 et’öz 
ʹt-ʹwyz (1) 

 etüz 
ʹtʹwyz (5) 

 ezrua 
ʹzrwʹ (2) 

ezrua 
ʹz-rwʹ (1) 

ezrua 
ʹz-rwʹ (2) 

 hormuzta 
qwrmwztʹ ( 2) 

hormuzta 
qwrmwztʹ (3) 

hormuzta 
qwrmwz- tʹ (2) 
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İslami Dönem Manihaist 
Dönem 

Budist Dönem 

Atebetü’l-
Hakayık 
(Semerkant 
Nüshası) 

Huastuanift ( 
Berlin Nüshası) 

Altı Dişli Fil 
Hikayesi 

Kuanşi İm Pusar 

ıs-  
ʹys (3) 
ıt- 
ʹyt- ( 1) 
 

ıd- 
ʹyt- ( 1) 

  

ınan- 
ʹynʹn- (1) 
 

ınan- 
ʹynʹn- ( 1) 

  

 içgek 
ʹyçkʹk (1) 

içgek 
ʹyçkʹk (1) 

içgek 
ʹyçkʹk (1) 

  ḳaŋ 

qʹn (1)  

ḳaŋ 

qʹn (1) 
  ḳatıġlan- 

ʹtyqlʹn- (1) 

ḳataġlan- 

qʹtʹqlʹn- (1) 

ḳazġan- 

ʹ ʹn- (1) 

  ḳazġan- 

qʹz-qʹn- (2) 

kirtü 
kyrtw ( 1) 

kertü  
(////) 

kirtü 
kyrtw (2) 

 

ḳol- 

wl- (1) 

ḳol- 

 ( //) (1) 

 ḳol- 

qwl- (1) 

 ḳorḳ- ḳorḳ- 

qwrq- (1) 

- (1) 

ḳorḳ- 

qwrq- (1) 

 ḳorḳınç 

 

ḳorḳınç 

 

ḳorḳınç 

qwrqynç (1) 

  ḳorḳunçsız 

qwrqynçsyz (1) 

ḳorḳunçsuz 

qwrqwnçswz 

(2) 

köŋül 

kwnwl ( 11) 

 köŋül 

kwynkwl (5) 

kwnkwl (3) 

köŋül 

kwynkwl (2) 

kwnkwl (3) 

kwynkl (1) 

kör- 

kwr- ( 18) 

kör- 

kwr- ( 1) 

  

ḳul   ḳul 
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 qwl (1) 

ḳutul- 

- ( 1) 

  kurtul- 

qwrtwl- (18) 

kutrul- 

qwtrwl- (7) 

  ḳut 

wt (1) 

ḳut 

qwt (5) 

ḳutluġ 

 

 ḳutluġ 

 

qwtlwq (1) 

ḳutluġ 

(//////) 

küç 

kwç (1) 

 küç 

(///) 

küç 

kwyç (1) 

 küçlüg 

(//////) 

küçlüg 

kwçlwk (1) 

küçlüg 

kwyçlwk (1) 

küḍez- 

kwdʹz- ( 3) 

 küzet- 
kwyzʹd- (1) 

 

  küsüş 
kwyswş (1) 

küsüş 

kwyswş (1) 

  nizvani 
nyz-vʹny (1) 
nyzvʹny (1) 

nızvanı 

nyz-vʹny (1) 

 

 nom 

nwm ( 5) 

 nom 

nwm (2) 

orun 

ʹwrwn ( 1) 

 orun 
ʹwrwn (2) 

 

oz- 

ʹwz- (1) 

  oz- 

ʹwz- (2) 

ög 

ʹwg ( 1) 

ög 

ʹwk (1) 

  

ög- 

ʹwg- ( 5) 

 ög- 
ʹwyk- (1) 

 

ökün- 

ʹwkwn- ( 3) 

ökün- 

(////) 

  

ölüm 

ʹwlwm ( 1) 

  ölüm 

ʹwylwm ( 1) 

 ölür- ölür- ölür- 
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İslami Dönem Manihaist Dönem Budist Dönem 

Atebetü’l-Hakayık 
(Semerkant 
Nüshası) 

Huastuanift ( 
Berlin Nüshası) 

Altı Dişli Fil 
Hikayesi 

Kuanşi İm Pusar 

  tapıġ 

(/////) 

tapıġ 

tʹpyq (1) 

  tegin- 
tʹkyn- (1) 

tegin- 

tʹkyn- (7) 

tegür- 

tʹkwr- ( 1) 

 tegür- tegür- 

tʹkwr- ( 3) 

tʹkywr- (1) 

 

 teŋri 

tnkry (26) 

tnkryy (10) 

teŋri 
(/////) 

teŋri 

tnkry (24) 

 

tile- 

tylʹ- (2) 

tyl-ʹ ( 2) 

 tile- 
tylʹ- (1) 

tile- 

tylʹ- (1) 

tirgüz- 

tyrkwz - ( 1) 

tirgür- 

twrkwr- (1) 

  

 törö 

twyrw ( 2) 

 törü 

twyrw ( 2) 

tut- tut- tut- tut- 

ʹwylwr- (3) ʹwylwr- (1) ʹwylwr- ( 4) 

ötün- 

ʹwdwn- ( 1) 

ötün- 

ʹwytwn- (8) 

ötün- 

ʹwytwn- (2) 

ötün- 

ʹwytwn- (6) 

  övke 

ʹwykʹ (1) 

övke 

ʹwykʹ (1) 

öz 

ʹwyz ( 19) 

öz 

ʹwyz ( 7) 

  

süzük 

swzwk ( 1) 

swz-wk (1) 

 sizik 
syz-yk (1) 
süzük 
swyz-wk (1) 

sizik 

syz-yk (1) 

süzük 

swyz-ʹwk (1) 

  tamu 
tʹmw (1) 

tamu 

tʹmw (1) 
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twd- ( 21) 

twt- (4) 

twt- (2) twt- (2) twt- (8) 

u-  

w- ( 3) 

u- 

w- ( 7) 

u- 
w-(4) 

u- 

w-(4) 

uç- 
ʹwç- ( 3) 

uç- 
(//) 

  

uluġ 

ʹ  

uluġ 

ʹwlwq ( 1) 

uluġ 

(////)  

uluġ 

ʹwlwq (11) 

 

ur- 
ʹwr- ( 3) 

 ur- 
ʹwr- (4) 

 

uz 
ʹwz ( 1) 

  uz 
ʹwz ( 1) 

yaġı 

yʹ y ( 2) 

  yaġı 

yʹqy (13) 

yarat- 
yʹrʹd- ( 2) 

yarat- 
yrʹt- ( 1) 

  

  yarlıḳa- 

yrly ʹ- (1) 

yarlıḳa- 

yrlyqʹ- (5) 
yrlqʹ- (1) 
 

  yarlıḳançuçı 

yrly ʹnçwçy (1) 

yarlıḳançuçı 

yrlyqʹnçwçy (7) 

 

 yaruḳ 

 

 yaruḳ 

yrwq (2) 

yarut- 
yʹrwd- (1) 
yʹrwt- (1) 

 
 

 yarut- 
yʹrwt- (2) 

yaz- 
yʹz- (1) 

yazın- 
yʹzn (4) 
yʹzyn- (1) 

  

yazuḳ, yazuġ 

yʹ  

yazoḳ 

yʹ 7) 

yʹzwq (1) 

yʹz-  

yʹz-wq (1) 

 

 yazuk 
yʹz-wq (1) 
 

yazuḳluġ 

yʹzw -lw  ( 1) 

 yazuḳluġ yazuḳluġ 

yʹz-wqlwq (1) 

 yazuksuz 
yʹz-wq (1) 

yazoksuz 
yʹz-wqswz (1) 

yazuksuz 
(////////) 
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yʹz-q swz (1) 

yig 
yyk (2) 

 yig 
yyk (2) 

 

 yek 
yʹk ( 12) 

yek 
yʹk (1) 

yek 
yʹk (5) 

  yirçi 
yyrçy (2) 

yirçi 
yyrçy (1) 

  yolçı 
(/////) 

yolçı 
ywlçy (1) 

yorı- 
ywrı- (1) 
ywr-ı- ( 1) 

yorı- 
ywrı- (1) 

  

 
 
 

SÖZLÜK 

 

 

acun < Sgd. 1. hayat, varlık şekli, mevcudiyetin Samsara’daki şekli 2. dünya  

açıt-: acıtmak, acıya neden olmak  

arıġ: temiz, pak  

arkış: elçi, haberci 

ata: ata, baba. 

ata-: seslenmek, çağırmak, söylemek , isim vermek  

atan-: adanmak, ad almak, adlandırmak 

atlıġ: denen, diye adlandırılan, isimli, unvanlı, şöhretli, ünlü, asil 

ay-: söylemek, emretmek, buyurmak, görevlendirmek. 

bar-: varmak, gitmek , ulaşmak; devam etmek  

baş: baş ,başkan  

beg: bey, efendi, üst düzey görevli, hükümdar 

bil-: bilmek, kavramak  

bilge: akıllı, bilgili, bilgi sahibi, bilge, hakim  

bilig: bilgi, ilim, bilinç 

biligsiz: bilgisiz, bilinçsiz, cahil 

bodisatav: < Skr. bodhisattva. Aydınlanmanın son aşamasındaki Budist, Buddha 

olacak kimse, Buda olayı; Buddhalıktan bir önceki aşama bk. bodhisattva, bodisavat, 

bodisvt. 

bodisavat: Aydınlanmanın son aşamasındaki Budist, Buddha olacak kimse, Buda 

olayı; Buddhalıktan bir önceki aşama bk. bodisvt, bodisatav 
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bodisvt: Aydınlanmanın son aşamasındaki Budist, Buddha olacak kimse, Buda olayı; 

Buddhalıktan bir önceki aşama bk. bodisavat, bodisatav 

boşu-: kurtarmak , bağışlamak, özgür bırakmak, serbest bırakmak 

boşun-. kurtulmak, bağışlamak, affedilmek, özgür bırakmak  

burhan: < Çin. Buddha, peygamber bk. burḳan 

burḳan: < Çin. Buddha, peygamber bk. burhan 

çın: doğru 

eḍgü: iyi, güzel, doğru  

elig: hükümdar, han, hakan bk. ilig 

elit-: iletmek, taşımak, getirmek bk. ilt- 

er: er, bey, erkek , kişi, kimse, biri, kişi , adam bk. ir 

erdem: güç; kabliyet; fazilet bk. irdem  

erdini: < Skr. değerli taş bk. erdni 

erdni: < Skr. değerli taş bk. erdini 

erklig: güçlü, kuvvetli , erkli, irade sahibi  

eşid-: işitmek, duymak, dinlemek bk. işid-  

et’öz: Budist ve Manihaist terminolojide ceset ve ruh ifadelerine karşıt olarak canlı, 

yaşayan beden anlamıyla kullanılmıştır.  

ezrua: < Sgd. tanrının adı. Manihaizmde ilk insanın yaratıcısı  

hormuzta: < Sgd. Manihaizm’de ilahi olarak yaratılan ilk insan; Budizm’de Indra 

olarak bilinen tanrıya verilen genel isim  

ıd-: göndermek, yükseltmek bk. ıs-, ıt- 

ınan-: inanmak, güvenmek  

ıs-: göndermek, yükseltmek bk. ıḍ- , ıt- 

ıt-: göndermek, yükseltmek bk. ıḍ-, ıs-  

içgek: şeytan, iblis, dev, cin 

ilig: hükümdar, han, hakan bk. elig  

ilt-: geçirmek, sevk etmek bk. elt-  

ir: er, bey, erkek , kişi, kimse, biri, kişi , adam bk. er  

irdem: güç, kabiliyet, fazilet bk. erdem  

işid- : işitmek, duymak, dinlemek bk. eşid- 

ḳaŋ : baba   

kataglan-: gayret etmek, ceht etmek  bk. ḳatıġlan- 

ḳatıġlan- : katlanmak, tammül etmek bk. ḳataġlan- 
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kazgan-: kazanmak   

kertü: gerçek, hakikat, doğru bk. kirtü  

kirtü: gerçek, hakikat, doğru bk. kertü 

kol-: dilemek, istemek   

kork-: korkmak   

ḳorḳınç: korku   

ḳorḳunçsuz: cesur, korkusuz  bk. ḳorḳunçsız 

ḳorḳunçsız: cesur, korkusuz bk. ḳorḳunçsuz 

köŋül: gönül; kanaat; iman  

kör-: görmek, uymak   

ḳul: kul  

kurtul-: kurtulmak bk. kutrul-, kutul-  

kut: kut, saadet, mutluluk   

ḳutluġ: kutlu, talihli, kutsal, mukaddes   

kutrul-: kurtulmak bk. kurtul- , kutul- 

ḳutul-: kurtulmak bk. kurtul-, kutrul- 

küç: güç, kuvvet   

küçlüg: güçlü, kuvvetli   

küḍez-: korumak, gözetmek bk. küzet-  

küsüş: arzu, istek   

küzet- : korumak, gözetmek  bk. küdez- 

nizvani: < Sgd. ihtiras, tutku, şehvet, iştiyak    

nom: din, şeriat < Sgd. = skr. dharma  

orun: yer, konak, mevki   

oz- : geçmek , kurtulmak   

ög: akıl, anlayış, bilinç  

ög-: öğmek, medhetmek, yüceltmek   

ökün-: pişman olmak   

ölüm: ölüm  

ölür-: öldürmek 

ötün- : saygıyla sormak, saygıyla söylemek, saygıyla demek  , istemek, dilemek, arz 

etmek, bildirmek , sunmak, ricada bulunmak  

övke: öfke, kızgınlık   

öz: insanın maddi manevi parçası, can, öz, kendi   

sizik: arı, temiz ,süzülmüş , temiz, berrak, saf  bk. süzük 

süzük: arı, temiz ,süzülmüş , temiz, berrak, saf  bk. sizik 
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tamu: < Sgd. cehennem   

tapıġ: saygı; hizmet  

tegin-: yardımcı fiil; hürmetle yapmak ; istemek, kabullenmek   

tegür-: değdirmek, dokundurmak, çektirmeki, ulaştırmak, değdirmek, eriştirmek  

ten: ten, vücut  

teŋri: tanrı, il, efendi, hazret, üstat, göze yüce ve ulu görünen her şey   

tile-: dilemek; istemek; aramak  

tirgür-: diriltmek, can vermek, canlandırmak bk. tirgüz- 

tirgüz-: diriltmek, can vermek, canlandırmak bk. tirgür- 

törö: yasa, öğreti   

tut-: emri yerine getirmek, tutmak, almak, sunmak 

u- : yapabilmek , -ebilmek, muktedir olmak   

uç-: uçmak   

uluġ: büyük, ulu, yüce  

ur-: vurmak  sunmak , vermek   

uz: iyi, güzel, kudretli  

yaġı: düşman  

yarat-: yaratmak, yapmak, hazırlamak   

yarlıḳa-: buyurmak, haşmetle yapmak   

yarlıḳaçuçı: acıyan, merhametli, bereketli   

yarlıḳançuçı: merhamet duygusu, merhametli olan, merhametli   

yaruḳ: ışık, aydınlık, parlak   

yarut-: aydınlatmak, parlatmak  

yaz-: kusur etmek, hata etmek  

yazın-: günah işlemek, hata yapmak   

yazoḳ: kusur, hata bk. yazuḳ, yazuġ 

yazoksuz: günsız, suçsuz bk. yazuḳsuz  

yazuġ: kusur, hata bk. yazoḳ,  yazuḳ  

yazuḳ: kusur, hata bk. yazoḳ, yazuġ 

yazukluġ: günahı olan, suçlu  

yazuksuz: günahsız, suçsuz  bk. yazoḳsuz 

yek < Skr. yaksa şeytan, iblis, kötü ruh   

yirçi: rehber, kılavuz   
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yig: iyi, güzel, doğru   

yolçı: rehber, kılavuz   

yorı-: belli bir inanış doğrultusunda davranmak, yaşamak, yürümek  

 

SONUÇ 

 

1. İslami döneme ait olan Atebetü’l-Hakayık’ın Uygur harfli Semerkant nüshası Manihaist ve 

Budist döneme ait olan Uygur harfli metinlerle karşılaştırıldığında sadece iki metinde olan 

örenklerin dağılımı şu şekildedir: 

 

AH-HUAS: 12 örnek (Sadece bu metinlerde geçen örnek sayısı) 

 

AH-ADFH: 7  örnek (Sadece bu metinlerde geçen örnek sayısı) 

 

AH-KİP: 8  örnek (Sadece bu metinlerde geçen örnek sayısı) 

 

HUAS- ADFH: -   

 

HUAS-KİP: 16 örnek (Sadece bu metinlerde geçen örnek sayısı) 

 

Metinlerin tamamında geçen örnek ayısı ise 6’dır. Bu örnekler şunlardır:  “bilig, erklig /irklig, 

ötün-, tut-, u-, uluġ”. 

 

 

2. İslami döneme ait olan Atebetü’l-Hakayık’ın Uygur harfli Semerkant nüshası en çok 

Manihaist döneme ait olan Huastuanift ile benzerlik göstermektedir. 

 

3.  İslami döneme ait olan Atebetü’l-Hakayık’ın Uygur harfli Semerkant nüshası ile en büyük 

farklılığı gösteren metin ise Uygurca Altı Dişli Fil Hikayesi’dir. 

 

4. Metinlerin tamamında görülen örnek sayısı incelenen örnek sayısına göre oldukça azdır. 

Bunun sebebini, farklı inanç muhitlerine girilmesiyle açıklamak mümkündür: zira İslami 

dönemde inanç ve itaatle ilgili olan sözcüklerin çoğunluğunu Arapça ve Farsça kelimeler 

almıştır. 

 

5. Manihaist ve Budist metinler arasında ise incelenen örnekler açısından incelendiğinde 

benzerlik oranının yüksek olduğu görülür. 

 

6. Manihaist ve Budist metinler arasındaki farklılıkların birkaç ses değişiminden 

kaynaklandığı görülür. 

  

7. Ünlülerin yazımı açısından bakıldığında, yazımda işaretlenmeyen ünlülerin genellikle  

İslami döneme ait olduğu görülür. Ünsüzler açısından bakıldığında ise İslami dönem ile 

Manihaist- Budist dönem arasındaki en önemli farkın İslami dönem’de kalın ünlülü 

kelimelerde kelime içinde “t” yerine genellikle “d” kullanılması olduğu görülür. 

 

Sonuç olarak Klasik Uygurcada görülen yazım geleneğinin ve söz dağarcığının , İslami 

döneme ait olan Uygur harfli metinlerde değişime uğradığını görmek mümkündür. Bu 
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değişikliğin nedeni,  farklı bir inanç ve kültür çevresine girilmesiyle açıklanabileceği gibi, 

İslami dönemde, müstensihlerin Arap alfabesinin yazım geleneğinden etkilenmeleri biçiminde 

de açıklanabilir. 
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MURAKAMİ’NİN HAŞLANMIŞ HARİKALAR DİYARI VE DÜNYANIN SONU 

ADLI ESERİNDEKİ KAPI METAFORU 

THE DOOR METAPHOR IN MURAKAMI'S HARD BOILED WONDERLAND 

AND THE END OF THE WORLD 

Aytemis DEPCİ 

İskenderun Teknik Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu 

 

ÖZET 

Metinlere farklı bir bakış açısı getiren metinlerarasılık, metinleri yorumlama ve 

metinlerarası ilişkileri saptama girişimidir. Bir metin anlamını metnin referans aldığı ve 

ilgili olduğu diğer tüm metinler ile olan ilişkisinden aldığını iddia eden metinlerarasılık 

kavramı 1960’larda Julia Kristeva tarafından geliştirilmiştir. Kristeva, bir metni okumayı 

eski metinlerin yenileri ile diyaloğa sokulduğu karmaşık ve heterojen bir uygulama olarak 

görür. Metinlerarasılık açık veya örtük göndermelerle, alıntılarla, referanslarla veya 

doğrudan metnin veya yazarın isminin verilmesi yoluyla bir yazarın başka bir yazarın 

yazınının, söyleminin veya yazınında kullandığı bir öğenin kullanılması suretiyle farklı 

ve özgün bir metnin ortaya çıkmasıdır. Son dönemdeki postyapısalcı çalışmalar, bir 

metnin kendi kendine yeterli bir bütün olarak var olamayacağı, bir metnin pek çok metnin 

bir bileşeni olduğu ve dolayısıyla kapalı bir sistem olamayacağı üzerinde durmaktadır. 

Metinlerarasılık, postyapısalcı bir kuram olarak postmodern edebiyatta geniş bir kullanım 

alanı bulmaktadır. Postmodern bir yazar olan Haruki Murakami’nin romanlarında Franz 

Kafka’nın eserlerinden çeşitli referanslar bulmak mümkündür. Murakami’nin eserlerinde 

metinlerarasılık yöntemini sıklıkla kullandığı gözlemlenmektedir. Metinlerarasılığın 

kullanılmasıyla Murakami’nin dünyaca tanınan ve okunan eserleri çok boyutluluk ve 

derinlik kazanmaktadır. Bu çalışmada Kafka’nın Dönüşüm adlı eserindeki ‘kapı’ 

imgesinin Murakami’nin Haşlanmış Harikalar Diyarı ve Dünyanın Sonu adlı eserinde 

nasıl alımlandığı metinlerarasılık kuramıyla irdelenecektir. Murakami’nin kapı 

metaforuyla metne yüklediği anlamın çözümlenmesiyle Murakami’nin kahramanının 

yaşadığı Kafkaesk yabancılaşma ve izole edilmişliğe açıklama getirilecektir.  

Anahtar kelimeler: Metinlerarasılık, Franz Kafka, Haruki Murakami, Metinlerarası 

bağlantılar, İzole olma   

 

Abstract 

Intertextuality, which brings a different perspective to the texts, is an attempt to interpret 

the texts and determine the intertextual relations between them. The concept of 

intertextuality, which claims that the meaning of a text derives from its relationship with 

all other texts it refers, was developed by Julia Kristeva in the 1960s. Kristeva sees 
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reading a text as a complex and heterogeneous practice in which old texts are dialogue 

with new ones. Intertextuality can be defined as an emergence of a different and original 

text containing another author's writing, discourse, or an element of his text by using 

explicit or implicit references, quotations and allusions.  Recent poststructuralist studies 

emphasize that a text which is a component of many other texts cannot exist as a closed 

system without traces of other works. Intertextuality is widely used in postmodern 

literature as a poststructuralist theory. Various references from the works of Franz Kafka 

can be found in the novels of Haruki Murakami, a postmodern writer. It is observed that 

Murakami frequently uses the intertextuality method in his works. Through the use of 

intertextuality, Murakami’s world-renowned and read works gain multidimensionality 

and depth. Kafka has used the door image as a symbol in his work Metamorphosis. In this 

study, the reception of “the door” image in Murakami's Hard Boiled Wonderland and the 

End of the World will be examined with the theory of intertextuality. By resolving the 

meaning that Murakami imposes in the text with the door metaphor, Kafkaesque 

alienation and isolation of Murakami's protagonist will be explained. 

Key words: Intertextuality, Franz Kafka, Haruki Murakami, Intertextual connections, 

Isolation. 

 

Murakami’nin Haşlanmış Harikalar Diyarı ve Dünyanın Sonu adlı 

Eserindeki Kapı Metaforu  

Günümüz Japon edebiyatının önde gelen yazarlarından olan Haruki 

Murakami’nin romanlarında Franz Kafka’nın eserlerinden çeşitli referanslar bulmak 

mümkündür. Murakami’nin Sahilde Kafka (2011) romanında sadece Kafka adındaki 

çocuk değil Wasihun’nun da belirttiği gibi Murakami’nin kurgusal çerçevesi içinde, 

romandaki çeşitli karakterler ve nesneler üzerinde Franz Kafka ve eserlerinin etkisi 

hissedilmektedir (2014: 1199). Bunun yanı sıra Murakami’nin Sputnik Sevgilim (2016) 

ve Kafka’nın Şato (2018) adlı romanlarındaki başkahraman K. (Kafka’nın K.’si) olarak 

adlandırılmışlardır. Udell (2006)’in yaptığı haberde vurguladığı gibi 2006 yılında Kafka 

ödülüne layık görülen Murakami, Kafka’nın eserlerinin evrensel değeri olduğu belirterek 

Franz Kafka’nın en beğendiği yazarlar arasında olduğunu ifade etmiştir.  

Bu çalışmada, Murakami’nin Haşlanmış Harikalar Diyarı ve Dünyanın Sonu adlı 

romanındaki Kafkaesk yabancılaşma ve izole olma kapı imgesi üzerinden 

değerlendirilecek hem Murakami’nin eseri hem de Kafka’nın Dönüşüm adlı eserindeki 

kapı metaforuna odaklanılarak eserler arasındaki ilişki metinlerarasılık söylemi 

bağlamında ele alınacaktır. Ayrıca her iki romandaki zırh-kabuk metaforları irdelenerek 

kendini koruma dürtüsüne açıklama getirilmeye çalışılacaktır. Bunun için öncelikle bir 

eleştiri kuramı olarak metinlerarasılık söylemine kısaca değinilecektir.  

Metinlerarasılık kavramı, ilk olarak 1965 yılında Julia Kristeva tarafından 

kullanılmış olsa da kavram Bakhtin’in edebi dilin üç boyutluluğu kuramının geliştirilmesi 

ile ortaya çıkmıştır. Bakhtin’in edebi sözcük kavramını bir noktadan, sabit bir anlamdan 

ziyade metnin yüzeylerinin kesişimi olarak karakterize eden Kristeva (1980: 65), 

metinlerarasılık kavramını “her sözcük (metin), en az bir başka sözcüğün (metnin) 

AL FARABI 6th INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES 
ADANA, TURKEY

P. 518



3 
 

okunabildiği başka sözcüklerin (metinlerin) bir kesiti” olarak tanımlar (1980: 66). 

Aslında Baktin’in ifadesini parantezleri ekleyerek genişletmiş, bunu yaparken de 

metinlerarasılıktan faydalanmıştır. “Kristeva’nın kullanımına göre edebi bir sözcükteki 

metinsel yüzeylerin kesişmesi asla kısıtlanamaz ve metin sonsuz okumaya açıktır” 

(Martinez Alfaro 1996:276).  

Metinlerarasılık kavramı ve ne anlama geldiği konusunda çok çeşitli tutumlar öne 

sürülmekle birlikte metinlerarasılık açık veya örtük göndermelerle, alıntılarla, 

referanslarla veya doğrudan metnin veya yazarın isminin verilmesi yoluyla bir yazarın 

başka bir yazarın yazınının, söyleminin veya yazınında kullandığı bir öğenin kullanılması 

suretiyle farklı ve özgün bir metnin ortaya çıkarılmasıdır. Böylelikle sabit ve değişmez 

bir anlamdan ziyade çeşitli anlam katmanlarına sahip olan metin diğer metinlerden ayrı 

olarak düşünülemez. Zengin’in de belirttiği gibi bir metin başvurduğu veya izlerinin 

olduğu diğer metin ya da metinler ışığında okunduğunda, bu metinleri çevreleyen bütün 

varsayımlar, alımlamalar ve imalar söz konusu metnin yorumlanmasında etkili olur 

(2016: 301).  

Metinler ile ilgili söylemin olduğu her yerde metinlerarasılık ile ilgili kuramlarla 

karşılaşmak mümkündür.  Bakhtin, Kristeva, Derrida, Bloom, Foucault, Barthes, Eco, 

Riffaterre ve Genette gibi kuramcılar ve anlatıbilimciler bunların arasında sayılabilir.   

Bu anlatıbilimciler arasında bulunan Postyapısalcı disiplinden gelen Barthes da 

dilsel-yapısalcı yaklaşımın sınırlarının bulunduğunu ve bunun üstesinden metinlerarasılık 

ile gelinebileceğini savunur. Barthes’ın metinlerarasılık görüşüne göre her zaman bir 

metnin içinde diğer metinler çeşitli düzeylerde ve az ya da çok tanınabilir biçimlerde 

bulunur (1987, 39). Metnin yazarın niyetinin transparan bir ifadesi olduğunu düşünen 

Barthes, S / Z adlı çalışmasında Balzac’ın Sarrasin’in adlı eserinden bazı alıntıları tırnak 

işaretleri olmadan vermektedir (1974). Burada metinlerarasılıktan faydalanan Barthes, 

“Death of the Author”da (Yazarın Ölümü) eleştirmenin metni okuma sürecinde metni 

yeniden oluşturduğunu iddia eder (1977).  

Son dönemdeki postyapısalcı çalışmalar, bir metnin kendi kendine yeterli bir 

bütün olarak var olamayacağı, bir metnin pek çok metnin bir bileşeni olduğu ve 

dolayısıyla kapalı bir sistem olamayacağı üzerinde durmaktadır. Metinlerarasılık, 

postyapısalcı bir kuram olarak, metinlerin çözümlenmesini ve deşifre edilmesini 

amaçlayan ve metni bir nesne olarak gören geleneksel yaklaşımların aksine metnin 

anlamının nesnel olarak yorumlanamayacağını ve anlamın sabit olmadığını iddia eder. 

Postmodern edebiyatta geniş bir kullanım alanı olan metinlerarasılık kuramına göre hiçbir 

metin diğer metinlerden bağımsız olarak üretilemez ve hiçbir sanatçı ürettiği metni 

geçmiş okumalarından soyutlayarak oluşturamaz.   

Postmodern edebiyat akımının sıklıkla başvurduğu tekniklerden olan 

Metinlerarasılık yönteminin yine Postmodern bir Japon yazar olan Haruki Murakami’nin 

yapıtlarında kullanıldığı sıklıkla gözlemlenmektedir. Daha önce belirtildiği gibi 

Murakami’nin eserlerinde Franz Kafka’nın etkisi görülmektedir. Bu çalışmada Kafka’nın 

Dönüşüm adlı eserindeki ‘kapı’ imgesinin Murakami’nin Haşlanmış Harikalar Diyarı ve 

Dünyanın Sonu adlı eserinde nasıl alımlandığı üzerinde durulacaktır.  
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Haşlanmış Harikalar Diyarı ve Dünyanın Sonu adlı romanda Kafka’nın Dönüşüm 

adlı eserindeki gibi ‘kapı’ imgesinin özel bir anlamı bulunmaktadır. Murakami’nin iki 

bölümden oluşan Haşlanmış Harikalar Diyarı ve Dünyanın Sonu adlı eserinin tek sayılı 

bölümleri Haşlanmış Harikalar Diyarı’nı, çift sayılı bölümleri ise Dünyanın Sonu’nu 

oluşturmaktadır. Romanın Dünyanın Sonu’nu anlatan bölümlerinde kahraman surlar ile 

çevrili sadece tek bir giriş çıkış kapısı olan izole edilmiş bir şehirde zorla kapalı 

tutulmaktadır.  Kapı bekçisi tarafından giriş çıkışların kontrol edildiği şehre kahraman bir 

kez adım attıktan sonra oradan çıkması mümkün değildir. Kapının kontrolünün bekçiye 

ait olduğu şehre girerken, kahramanın gölgesi Kapı bekçisi tarafından zorla kesilip 

alınmıştır.  

Kafka’nın Dönüşüm adlı öyküsünde bedeni bir gün istem dışı bir biçimde böceğe 

dönüşen pazarlamacı Gregor Samsa’nın hikâyesi anlatılmaktadır. Anne ve babasının 

borçlarını ödemek üzere beş yıldır bir sigorta firmasında çalışan Gregor’un her günü 

yollarda geçmektedir ve aktarma trenini kaçırmamak için çektiği sıkıntılar ve kötü 

yemeklerin yanı sıra yapmacık insan ilişkilerinden de çok bunalmıştır. Bir sabah işe 

gitmek için yataktan kalkamayan Gregor devasa bir böceğe dönüşmüştür. İşe gitmesi için 

sırayla aile üyeleri Gregor’un kapısını çalar ama Gregor kapıyı açamaz. Kapıyı kilitleme 

alışkanlığından dolayı da dışarıdakiler de kapıyı açmayı başaramazlar. Hikâyede annesi 

daha yumuşak bir karakter olarak göze çarparken babası ve sonradan meraklanarak gelen 

Müdürü daha otoriter karakterler olarak tasvir edilmektedir. Gregor gayret göstererek 

kapıyı açtığında babasının otoriter ve düşmanca tavrı belli olmaktadır: “Babası düşmanca 

bir ifade takınmış, yumruğunu sıkmıştı; sanki Gregor’u gerisingeri odasından içeri 

tıkmak ister gibiydi” (Kafka, 2015: 29).  

Babası Gregor’u tekrar odaya sokmak ister: “…onun kafasındaki tek şey Gregor’u 

bir an önce odasına sokmaktı” (Kafka, 2015: 35). Babası bunun için şiddete 

başvurmaktan da çekinmez ve Gregor’un arkasına şiddetle vurur: “Bunun üzerine 

havalanan Gregor, orası burası şiddetle kanayarak soluğu odanın ortasında aldı. Derken 

son bir baston darbesiyle kapı kapandı ve sonunda ortalık sakinleşti” (Kafka, 203: 36). 

Gregor’un babası elinde bastonla Gregor’a şiddet uygulayan biri olarak anlatılırken 

Murakami’nin romanındaki kapı bekçisi de balta, pala ve bıçaklar gibi kesici aletleri 

kullanan korkunç biri olarak tasvir edilmektedir (Murakami, 1985-I: 38; Murakami, 2013: 

25). Her iki metinde de kapıyı kontrol eden sert bir otoritenin varlığı söz konusudur.  

Oraliş, Kafka’nın Dönüşüm ve Kanun Önünde adlı yapıtlarında ‘kapı’nın anlam 

oluşturma işlevi üzerinde durur ve kapı imgesini irdeler:  

Her iki öyküde de adı olmayan öykü kişileri kapının dışında kalmışlığın, bir 

türlü içeriye girememişliliğin sıkıntısını yaşarlar. Birinde içeri girmeyi 

başaramamanın nedeni, kapıyı bekleyen kapıcının varlığı diye 

düşündürürken, diğerinde kim vardır kapının önünde ya da ardında girişi 

engelleyen? İçeriye girmeyi isterler mi öykü kişileri? Kapının ardında onları 

bekleyen hayatı karşılamaya hazırlar mı? Gibi soruları da sordururlar 

okurlarına. (2006: 66)   

Kafka’nın öykülerinde olduğu gibi Murakami’nin romanında da Kapı Bekçisi 

yüzünden başkaları dışarıdan içeriye giremez. Ancak kahraman da istediği gibi tekrar 
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dışarıya çıkıp eski hayatına dönemez. Oraliş’e göre Kafka’nın metinlerinde “kapı imgesi, 

adaletin, geleneksel otoritenin karşısında yabancılaşarak donup kalan öznenin 

yalnızlaşmasını” (2006: 66) ifade etmektedir.  Murakami’nin metnindeki kapı imgesi de 

otoriteyi, içeride kalan öznenin yabancılaşmasını ve kendini dış dünyadan izole etmesini 

sembolize eder. Kapı imgesi metinlerarası bir gönderge olarak ele alınırsa, Murakami, 

Kafka’nın metnindeki kapı imgesini kendi metninde kullanmış ancak kendi metnindeki 

koşullara göre bunu yeniden anlamlandırmıştır.  

Haşlanmış Harikalar Diyarı ve Dünyanın Sonu’nda başkahramanın adı Kafka’nın 

pek çok eserindeki kahramanlar gibi yoktur. Ancak Kafka’nın Dönüşüm adlı eserinde 

başkahramanın bir adı (Samsa) bulunsa da, bu karakterin kimlik oluşturmadaki 

sıkıntılarını gidermez görünmektedir. Her iki karakterin de yazgılarını belirleyemedikleri 

ve hayatlarının kontrolünü ellerinde tutamadıkları görülmektedir. Gregor kendini 

odasının duvarlarına hapsederken Murakami’nin kahramanı ise kendi yarattığı duvarların 

arkasına kendini hapsetmiştir. Her iki kahraman da duvarları çevreleyen kapının 

kontrolüne sahip değildir.  

Dönüşüm öncesinde kapıları istediği gibi açıp kapayan Gregor, dönüşümden 

sonra kapının hareketleri üzerindeki kontrolünü yitirir ve bir böcek olarak başkalarının 

eylemleri üzerinde söz sahibi olamaz. Gregor için, kapı kadar basit olan bir şey bir engel 

haline gelir. Artık istediği zaman kendini odasına kilitleyemez veya odadan çıkamaz.  

Murakami’nin kahramanı da her iki dünyada da kapının kontrolü üzerinde etkili değildir. 

Haşlanmış Harikalar Diyarındaki kahramanın kapısı evine zorla giren kişilerce kırılmıştır. 

Kahraman kapısının kırılmasına fena kafayı takar. Kapıyı kıran adamlardan biri 

kahramana sinirlenir: ““Evvela senin beş para etmez kapın olmuş olmamış ne önemi var. 

(…) Bir daha asla kapı sözcüğünü ağzına alma!” Benim kapım, dedim içimden. Sorun 

kapının beş para etmemesi değildi. Kapı dediğiniz, önemli bir semboldür”1 (2013: 175).  

Romanın Dünyanın Sonu bölümlerinde ise Kapı Bekçisi dışında kimse kapının 

kontrolüne sahip değildir: “Kilitli olmasa bile, benden başka kimse o ağır kapıyı açamaz 

çünkü. Kaç kişi olursa olsun”2 (Murakami, 2013: 24). Murakami’nin romanındaki kapı 

bekçisi “yalnızca kural olduğu için kilit” takarken, Kafka’nın romanındaki kapı 

üzerindeki “anahtarlar dışardan kilitte sokulu durmakta(dır)” (Kafka:2015,40). Burada 

kilitlerin çoğu zaman bir bağlayıcılığının olmadığını ve kahramanların kilitli ya da kilitsiz 

kapının hâkimiyetini sağlayamadıkları görülmektedir.  

Murakami’nin kapısı oldukça heybetli tasvir edilmiştir: “Kapı, kalın demirlerle 

desteklenmiş sağlam bir kapıydı. Yüksekliği dört beş metre vardı ve yukarı kısmı insanlar 

üzerinden aşamasın diye sivri çivilerle kaplıydı” 3  (Murakami, 2013: 24).  Sağlam 

güvenlik unsurlarıyla korunan kapı ile Murakami’nin kahramanı toplumdan izole 

edilmiştir.  

Bir defasında odasından çıkan Gregor odasına döner dönmez kız kardeşi 

tarafından yine kilitlenir: “Gregor henüz odasından içeri girmişti ki kapı hızla kapatılıp, 

                                                             
1 Japonca orijinal metin ile karşılaştırılarak çevrilmiştir. (Murakami, 1985-I: 272) 
2 Karşılaştırılarak çevrilmiştir. (Murakami, 1985-I: 36,37) 
3 Karşılaştırılarak çevrilmiştir. (Murakami, 1985-I: 36) 
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sürgülendi ve kilitlendi (Kafka:2015, 85). Kafka’nın kahramanının da odasından çıkması 

ailede hoş karşılanmaz ve kahraman toplumdan ve ailesinden dışlanır.  

Oraliş’e göre Dönüşüm’de “odanın kapısının kapanmasıyla her iki dünya 

arasındaki farklılaşma çoğalmaya başlar.(…). Ötekilerin dünyasından ayrılır kendi iç 

mekânında. Odası onun yeni hayatını sürdüreceği ve kendi iç dünyasıyla koşutluklar 

gösterecek öykülemenin asıl mekânı olur” (2006: 69). Aynı şekilde Dünyanın Sonu’nda 

kahramanın yeni hayatını sürdüreceği mekân kendi iç dünyasında yarattığı bu kapalı 

şehirdir.  

Gregor için bir bariyer görevi gören kapı onu kabul ederlerse, kapı açık; değilse 

kapalıdır. Dönüşümden önce zorla kendisine açtırmaya çalıştıkları kapı Gregor’un 

dönüşümünden sonra çoğunlukla kapalı tutulmaktadır: “Sabah kapılar kilitliyken herkes 

yanına gelmek istemişti şimdi ise kendisi bir kapıyı açmış, diğer kapılar da belli ki gündüz 

açılmış olduğu halde hiç kimse yanına uğramıyordu” (Kafka: 2015,40).  

Bir süre sonra Gregor için kapının açık bırakılması da anlamını yitirmiştir: “Fakat 

Gregor için kapının açık olmasının çok da anlamı yoktu. Ne de olsa kapının açık olduğu 

kimi akşamlar da bu fırsattan yararlanmamış, ailesi bunun farkına varmadığı halde odanın 

en :karanlık köşesinde uzanıp yatmıştı” (Kafka, 2015: 74).  

Murakami’nin kahramanı da romanın sonlarına doğru bu şehirden kaçma şansı 

yakalamış olmasına rağmen buradan çıkmaz. Burasının kendi yarattığı bir dünya 

olduğunu kabul ederek eski dünyasına dönmekten vazgeçer: “Oranın benim için asıl 

gerçek olduğunun ve bu gerçeklerden kaçmanın yanlış bir seçim olduğunun farkındayım. 

Fakat buradan ayrılamam” 4(Murakami, 2013:558).  

Kafka’nın Dönüşüm adlı eserindeki Gregor Samsa nasıl iç mekânda yabancılaşma 

yaşayarak itaat ve otorite sisteminden kopmaya çalışıyorsa Haşlanmış Harikalar 

Diyarı’ndaki kahraman da onu metalaştıran bu kapitalist otorite sisteminden kaçmak için 

bilinç dışında Dünyanın Sonu’nu hazırlar. Murakami’nin kahramanının yaşadığı kimlik 

çatışmasının bir benzeri Kafka’nın kahramanında da görülür. Samsa’nın kendini kapattığı 

“oda, sadece dilsel düzlemde yaratılmış imgesel bir mekân olmanın ötesinde, toplumsal 

hayatın ona sunduğu, dışarıdaki kollektif kimlikle bireysel kimliğin çatışması sonucunda, 

önceden belirlenmiş anlamları ve kurallarıyla öznenin özgürce yaratma gücünü 

engelleyen burjuva mitoslarına karşı yazınsal düzlemde varlık kazanmış bir yer olur” 

(Oraliş, 2006: 76).  

Kahraman Haşlanmış Harikalar Diyarı’ndaki paralel dünyada beynine 

montajlanarak konan bir düzenek yüzünden gittikçe benliğini kaybetmektedir. 

Kahramanın beyninde yaratılan kabuk ya da karakutu “Dünyanın Sonu” dur (Murakami, 

2013: 364).  Romanın sonlarına doğru gittikçe bu dünyaya çekilen kahramanın beyninde 

yaratılan kabuk onu korumaya yetmemiştir. “Özellikle senin kendi kabuğunu koruma 

eğilimin çok uç düzeyde”5 (Murakami, 2013: 371). Ancak bu kalkan veya kabuk nasıl 

onun beynini korumaya yeterli gelmediyse, Kafka’nın romanındaki Gregor Samsa’nın 

                                                             
4 Karşılaştırılarak çevrilmiştir. (Murakami, 1985-II: 406) 
5 Karşılaştırılarak çevrilmiştir. (Murakami, 1985-II: 119) 
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“zırh gibi sertleşmiş sırtı” da (Kafka, 2015: 11) kendisine atılmış elma ile bedenini 

çürüterek onu korumaya yetmemiş, her iki kahramanın da kapatıldıkları ortam 

(Murakami’nin karakterinin durumunda Dünyanın Sonu) koruyucu ve tecrit edici 

güvenliğiyle ikinci bir zırh veya kabuk olma özelliği kazanmıştır.  

Kafka’nın Dönüşüm eserindeki “koruyucu zırh” metaforu Murakami’nin eserinde 

“kalkan- kabuk” metaforuna dönüşmüş, Murakami, Kafka’nın metni ile anıştırma yoluyla 

ilişki kurmuştur. Metinlerarasılık söyleminin sıklıkla başvurduğu gönderme şekli olan 

anıştırma yoluyla yazar Kafka’ya ait sembolleri yeniden yorumlamış ve bu sembollere 

üstü kapalı olarak gönderme yapmıştır. 

Kafka’nın Dönüşüm eserindeki “koruyucu zırh ya da kabuk” metaforu 

Murakami’nin romanında ayrıca salyangoz kabukları olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Murakami’nin kahramanı son zamanlarda salyangozların kendisinin dikkatini çekmeye 

başladığını söyleyince kız arkadaşı salyangozların mitolojik anlamlarından bahseder: 

“Kabukları karanlık dünyayı sembolize eder, salyangozların kabuklarının çıkması da 

güneş ışıklarını ortaya çıkışını. O yüzden insanlar salyangoz gördüklerinde içgüdüsel 

olarak kabuklarına vurup salyangozu dışarı çıkarmak isterler” 6  (Murakami, 2013: 

521,522). Salyongoz nasıl kendini korumak için iç dünyasına çekiliyorsa Murakami’nin 

karakteri de kendi iç dünyasına kapanmıştır.  

Kafka’nın romanındaki Gregor Samsa nasıl korkunç bir böceğe dönüşerek 

bütünlüğünden vazgeçtiyse Murakami’nin karakteri de “bir parçalanmışlık hissinin esiri” 

olmuş “birçok şeyi yitirmiş yorgunluktan bitkin düşmüş(tür)” (Murakami, 2013: 196). 

Oraliş’in de belirtiği gibi Samsa hem doğal hem de kültürel varlığının bir bölümünü 

dışarıda bırakmıştır: “Bu dışarıda bırakılmışlıklar bir başka deyişle Gregor’un 

yitirdikleridir. Kapının son kapanışının ardından bir kez daha ayağını dilediğince 

dışarıya atamayacaktır. Yeni yaşamı onun için bir yitirilmişlikler toplamı olmuştur. 

Ancak yitirdikleri ve sahip olamadıkları yerliyurtluların dünyasına ait olanlardır” (2006:  

77).  

Oraliş’in belirttiği gibi Kafka’nın Dönüşüm eserinde “Gregor’un kapıların 

ardında bırakılışı, tecrit edilişiyle oda, onun için bir bakıma korunma mekânı halini alır” 

(2006: 73). Aynı şekilde Dünyanın Sonu’ndaki kahraman bu surlarla çevrili şehirde 

kendini korumaya almıştır. Oraliş’e göre:  

Kapalılık, soyutlanmışlık varlığın koşuludur. Çünkü dışarıya çıkmak, 

ötekilerin dünyasına karışarak kaybolmakla, eriyip yok olmakla eşdeğerdir. 

Gregor’u sınırlamış olan kapı onu diğer kişilerden ayırarak, dış dünyanın 

baskısından uzaklaştırıp kendisi olmasını sağlar. Bu sınırlanmışlıksa kendi 

odasını varlığının uzamı kılar. Böylelikle kapı ona bir yaşam alanı 

kazandırmış olur. İçeride kalmak, onun için kendi varlığına ulaşabilmenin 

güvencesini de beraberinde getirmiştir. Kapının diğerlerinin dünyasıyla 

Gregor arasında bir sınır oluşturması, salt dışarıdakilerin ona ulaşmasını 

                                                             
6 Karşılaştırılarak çevrilmiştir. (Murakami, 1985-II: 350,351) 
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engellemekle kalmaz, onun da dış dünyaya çıkma zorunluluğunu böcek 

kaldığı sürece engeller. (2006: 73)  

Dünyanın Sonu’ndaki kahramanın surlarla çevrili şehre kapanışı ve orada kamufle 

olma arzusu, Kafka’nın Gregor Samsa karakterinin odaya kapanışı gibi dış dünyanın 

temsilcisi olabilecek her şeyden bir kopuştur. Gregor’un artık ileriyi çok iyi göremeyen 

“çok yakın nesneleri bile günden güne daha bulanık gör(en)” (Kafka, 2015:49) gözleriyle 

pencereden dışarıya bakması nasıl mümkün olamıyor ve karanlık bir odada yaşıyorsa 

Dünyanın Sonu’ndaki kahramanın da gözleri ışıktan etkilendiği için loş yerlerde yaşamak 

zorunda kalmakta ve ışığa bakamamaktadır. Gregor’un yaşadığı yerin ne penceresi ne de 

kapıları dış dünyaya açılamadığı gibi Dünyanın Sonu’ndaki kahramanın da o şehirden 

çıkış yolu bulunmamaktadır.  

Kendini tecrit ederek kapatan Murakami’nin kahramanı da Kafka’nın kahramanı 

Samsa da, kendilerini kapattıkları yerden çıksalar da kalsalar da, burası Oraliş’in de 

belirtiği gibi 

(…)anılardaki anlamlarını tamamen yitirerek, dönüşüm koşulları 

bağlamında, öznenin mekânını oluşturması açısından yeniden anlam kazanır. 

Öznenin bireysel yalnızlığını, yalıtılmışlığını ve yabancılaşmasını 

beraberinde getirmiş olsa da, onu toplumsal ve ekonomik sınırları 

belirlenmiş modern dünyadan ayırarak öznenin kendisini gerçekleştirme 

çabası için zemin hazırlar. (2006: 77) 

 

Sonuç 

İki eser arasındaki benzerliklerin metinlerarasılık bağlamında irdelenmesi 

Murakami’nin yapıtına farklı bakış açıları ile bakma, metni daha derinden anlama ve 

değerlendirme olanağı sunmuştur. Romanda dile getirilen izole edilmişlik motifini daha 

geniş bir perspektiften ele alarak Murakami’nin kahramanının yaşadığı Kafkaesk 

yabancılaşmaya ve yalıtılmışlığa açıklama getirilmiştir.   

Kafka’nın metnine bakarak Murakami’nin eserinden yeni anlamlar çıkarmak 

mümkündür. Romanda anıştırma yoluyla oluşturulan metinlerarası göndermeler 

incelendiğinde izole edilmişlik temasının vurgulandığı görülmektedir. Murakami’nin 

kahramanın surlarla çevrili şehre kapanışı ve orada kamufle olma arzusu, Kafka’nın 

Gregor Samsa karakterinin odaya kapanarak dış dünyandan izole edilmişliğini çağrıştırır.   

Murakami’nin Haşlanmış Harikalar Diyarı ve Dünyanın Sonu adlı romanında Kafka’nın 

Dönüşüm adlı eserindeki gibi ‘kapı’ kavramına özel bir anlam yüklenmiştir. Kafka’nın 

öyküsünde olduğu gibi Murakami’nin romanında da kahraman kapının kontrolüne sahip 

değildir ve her iki kahraman da istedikleri gibi tekrar kapının dışına çıkıp eski hayatlarına 

dönemezler. Kafka’nın öyküsünde otoriter baba karakteri kapının ardında bekleyerek 

kapının kontrolünü elinde tutarken Murakami’nin romanında ise Kapı Bekçisi yüzünden 

başkaları dışarıdan içeriye giremediği gibi kahraman da buradan dışarı çıkamamaktadır.  
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Kafka’nın Dönüşüm eserindeki “koruyucu zırh” metaforu Murakami’nin eserinde 

“kalkan ya da kabuk” metaforuna dönüşmüştür. Dev böcek Samsa’yı anıştıran salyongoz 

metaforunu kullanan Murakami, salyangozların kendilerini korumak için kabuklarına 

saklandıklarını belirtir. Salyangozların korunma içgüdüsüyle saklanmaları gibi 

Murakami’nin karakterinin kendi iç dünyasına kapanması Samsa’ya yapılan üstü kapalı 

bir göndermedir.  

Murakami, Kafka’nın Dönüşüm eserine yaptığı üstü kapalı anıştırmalar ve 

kullandığı benzer metaforlar yoluyla zengin, özgün ve içsel sınırlarını aşan bir anlatı 

yaratmıştır. Bu çalışmada yapıldığı gibi sonraki çalışmalar da da Murakami’nin yarattığı 

bir metni okuyup anlamlandırma sürecinde önceden yaratılmış eserler ile metinlerarası 

bağlantılar kurulması farklı anlam katmanlarının ortaya çıkarılmasını mümkün kılacaktır.  
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БАШҠОРТ ХАЛЫҠ ИЖАДЫНДА ШҮРӘЛЕ ОБРАЗЫ 

 

Гөлнар Юлдыбаева, ф.ф.к., ө.ғ.х.,  

Почет Билдәһе орденлы Тарих, тел һәм әҙәбиәт институты  

Өфө ғилми үҙәге Рәсәй Фәндәр академияһы 

 

Борондан башҡорт, татар, сыуаш, удмурт, коми халыҡтары мифтарында, 

әкиәттәрендә, легенда-риүәйәттәрендә ныҡлы урын алған шүрәле образы 

хәҙерге көндә лә халыҡ ижадында яңынан-яңы деталдәр менән тулыланып 

йәшәүен дауам итә. Башҡортостанда, унан ситтә уҙғарылған фольклор, 

этнографик экспедицияларҙа йыш ҡына шүрәле образына бәйле топонимик, 

этногенетик легендалар, уның тышҡы ҡиәфәтенә, характерына ҡағылышлы 

ҡыҙыҡлы мәғлүмәттәр, мифик зат менән осрашыу хаҡында төрлө имеш-

мимештәр, яҙып алырға тура килә. Был мифологик персонажды өйрәнеү 

өлкәһендә С.И. Руденко [6, 7], Ф.А. Нәҙершина [4], Ф.Ғ. Хисаметдинова[10], 

З.Ғ. Әминев[1], Н.Ә. Хөббитдинова[11], З.Я. Шәрипова [10], М.Н. Сөләймәнова 

[8], А.В. Нуриеваларҙың[5] ғилми тикшеренеүҙәре булһа, даими донъя күргән 

гәзит-журнал биттәрендә лә мәғлүмәттәр табырға була. 

Шүрәле Башҡортостандың тау, Урал аръяғы башҡорттары телендә урман 

эйәһе, төньяҡ-көнбайышта ярымтыҡ, тип тә аталып йөрөтөлә. Материалдан 

күренеүенсә, Шүрәле күберәк урманда, тау ҡыуыштарында иҫ киткес һылыу 

ҡатыны, балалары менән йәшәй, кеше кеүек үк һөйләшә лә белә.  

Ул кеше күҙенә әҙәм ҡиәфәтендә күренер, тик уның күҙе лә, бото ла 

һыңарышар булыр, ти. Һалбыр түшле, һап-һары йөнтәҫ ҡатын ҡиәфәтендә лә 

күренер. Уның аяғы артҡа ҡарап, ҡултыҡ аҫты ҡыуыш булып, йөрәге күренеп 

торор [2, 55-се б.]. Шүрәле кәүҙәгә ныҡ оҙон, ялбыр сәсле, йәмһеҙ икән[1, 9-14-

се б.]. Нәҙек оҙон бармаҡлы, оҙон тырнаҡлы була, имеш. Кемгә тотонһа ла 

тырнағын ныҡ батырыр, ти [12, 26-сы б., 13.]. Бүрәнә ҡиәфәтендә лә осраған 

ваҡыттары ла булғылай. Ул күберәген яңғыҙ йөрөгән кешеләрҙе аңдып тороп, 

юлдарын баҫа икән.  
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Шүрәле, кешеләр кеүек үк, һунар итергә ярата, урманда осраған кешенең 

юлын яҙлыҡтырып, аҙаштыра, имеш. Юлда тап булған кешегә башлап һүҙ 

ҡушырға ярамай, юғиһә әүрәтеп, ҡытыҡлай башлар. Әгәр ҡытыҡлай башлаһа, 

тәгәрәп киткән ыңғайға ҡултығының аҫтына аяғыңды тыҡһаң, шүрәле үлә лә 

ҡуя икән [2, 55-се б.].  

Әгәр ҙә Шүрәлегә осраһаң, уға ҡурҡҡанды күрһәтергә ярамай. Уны 

һыуҙан бик ҡурҡа, тиҙәр, шуға яҡын-тирәләге йылғаның икенсе ярына сығырға 

тырышырға кәрәк. Шүрәле йылғаны нисек сығырға юл һораһа, уға ағым буйлап 

аҫҡа китеү юлын күрһәтергә, әгәр ҙә йылғаның өҫкө яғын өйрәтһәң, ул өҫкә 

табан барып, йылғаны аша сығып, ҡыуып етер , ти[1, 9-14-се б.]. 

Ололар һөйләүенсә, был мифологик персонаж әлеге көндә лә тауҙарҙа 

йәшәй икән. Юҡ-юҡта ла кеше күҙенә күренеп ҡалып, күберәген бөткән 

ауылдар араһында йөрөй, ти. Тик улар хәҙер бик аҙ һанда, буйға ла 

бәләкәйләнеп ҡалғандар, имеш. Әгәр ҙә ҡапыл юлда осраһа, шулай ук 

ҡурҡыуҙы белдермәйсә, йылға аша сығырға тырышырға, йәиһә Ҡөръәндең 

берәй аятын уҡырға кәрәк. Шүрәле Ҡөрьәндән бик ҡурҡа икән [1, 13-сө б.]. 

Башҡорт легендалары буйынса, шүрәле атта йөрөргә бик яратҡан зат 

һаналған. Ул өйөрҙән иң яҡшы атты тотоп алып атлана ла туйғансы сабып 

йөрөй, имеш. Мәҫәлән, ошоға миҫал итеп, 2009 йылда Бөрйән районында 

информант һөйләгәндәрҙән: бер мәл беҙҙең атҡа Шүрәле эйәләшкән. Көндә 

аттың ялы үрелеп ҡайтыр булған. Бер көн етмәһә шыр тир булып торған. 

Атайым бер көн атын тышаулап, өҫтөнә сайыр һөртөп ебәрә. Ат килгәс, атайым 

ҡараһа: “Ат сапҡанда арт йәбеште”, - тигән һүҙҙе ҡат-ҡат ҡабатлап Шүрәле 

ултырған. Уның күкрәге иңбашы аша ташлаған, сәсе ялбыр, ти. Атайым аттан 

уны ҡурҡа-ҡурҡа тартып төшөргән икән, тегеһе юҡ булған. Ҡабат атына 

теймәгән”.  

Шүрәленең башы кеше башына оҡшай, ти. Уға арыш ҡаптырып ант 

иттереп ебәргәндәр, икенсе килеп ат менеп йөрөмәҫкә. 

Башҡорт халыҡ ижадының “Риүәйәттәр, легендалар” томына ингән 

вариантында, атҡа йәбешеп ҡайтҡан килбәтһеҙ нәмә: 
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Көн дә, көн дә ат сабыш,  

Бөгөн минең арт йәбеш, аһа-һай, иһа-һай! -  

тип ҡысҡырып ҡайтҡан. Тегене тиҙ генә тотоп алып ябып ҡуйғандар. 

“Сығарығыҙ, зинһар! Зат затығыҙға теймәм!” - тип инәлгәс кенә, сығарып 

ебәргәндәр. Ул: “И мәтәләм и-һа-һа”, - тип ҡысҡыра-ҡысҡыра, Сербейен күленә 

ҡасып юғалған [3, 51-се б.]. 

Икенсе бер легендала иһә Шүрәлелә күрәҙәселек һәләтенең дә барлығы 

билдәләнә. Атына йәбешеп ҡайтҡан Шүрәлене хужа тартып төшөрөп, 

сыбыртҡы менән яра башлай. Тегеһе иһә түҙмәй телгә килеп, ялбарғас, кеше 

унан ауылының яҙмышы тураһында һораған. Тегеһе:  

- Хәҙергеһе көндә ауылыңда ике өй, ике өйөңдө дүрт итеп тә булыр. Ә 

инде алты өй булһын тиһәң, етенсеһен бурап та торма, барыбер ҡотая алмаҫһың, 

- тигән. Уның һүҙе дөрөҫ булып сыҡҡан, был ауылда өйҙәрҙең һаны алты өйҙән 

артҡаны булмаған. Етенсе өйҙө һалып сыҡһалар ҙа, һис тә йәшәп китә 

алмағандар, өй янып, хужалары үлеп торған”[3, 52-се б.]. 

Арҡаһына ыҫмала буяп ебәрелгән атҡа шүрәле атланып ҡайтыу мотивы 

этногенетик легендаларҙа ла йыш осрай. Мәҫәлән, “Шүрәле нәҫеле” 

легендаһында Шүрәлене яра торғас, уның бер ҡатын төҫөнә инеүе һүрәтләнә. 

Аттың хужаһы, хаҡ яҙғаны ошо икән, тип уны ҡатынлыҡҡа ала. Шүрәле 

ҡатындан биш ул тыуа. Ошо биш улдың башы ауылда ҡала. Уларҙың нәҫелен 

хәҙер ҙә  “Шүрәле нәҫеле” тип атап йөрөтәләр[3, 112-се б.]. Шүрәле аралары 

хаҡында сюжеттар Башҡортостан райондарында, шулай уҡ, Һамар, Силәбе 

өлкәләре башҡорт ауылдарында ла яҙып алынған. Һәм миҫалдарҙан 

күренеүенсә, кешенең Шүрәле менән ғаилә ҡороу, унан шүрәле нәҫеле таралып 

китеү мотивы киң билдәле мотивтарҙан һанала.  

“Бишул” легендаһында иһә топонимик мәғлүмәт тә бирелә: Аҙау ҡарт 

матур шүрәле ҡыҙын кәләш итеп алып, биш уллы була. Тик шүрәле-кәләше 

мунсала үҙе генә алдан барып йыуыныр булған, иренә мунсаға керерҙән алда 

хәбәр итеүен үтенгән. Тик бер көндө ире кәләшенең нимә эшләүен белер өсөн, 

уға хәбәр итмәйенсә мунсаға барып кергән. Керһә, ҡатыны түбә ҡапҡасын асып, 
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башын ҡарап ултырған. Ирен күреп тә ҡалған, йығылып та үлгән. Ир биш бала 

менән тороп ҡалған. Уландарҙың бишеүе лә үҫеп еткән, шунан башлап ауылды 

Бишул тип атап йөрөтә башлағандар[3, 134-се б.]. 

Башҡортостандың Баймаҡ районында иһә Шүлгән исемле шүрәле 

тураһында топонимик легенда яҙып алынды: борон бер Әҙелгәрәй менән 

Ғәҙелгәрәй тигән кешеләр булған. Шулар һыуҙың башына барып һыу 

сығарғандар. Һыу башына китеп барған саҡта уларға  Шүлгән исемле бер 

шүрәле осраған. Быларҙың күҙенә күренгәнмелер инде, әүәле йыш ҡына шулай 

була торғайны бит. Шул шүрәле был егеттәргә: “Һыу башлаһағыҙ ул һыуға 

минең исемде ҡушығыҙ, “Шүлгән һыуы” тип атағыҙ”, – тигән, тей. Шунан 

башлап был йылға “Шүлгән йылғаһы”, “Шүлгән һыуы” тип атала [12, 149-сы 

б.].  

Әлбиттә, бер мәҡәләлә генә бар материалды күрһәтеп булмай, шулай ҙа, 

тикшеренеүҙән күренеүенсә, был демонологик зат башҡорт халҡының ауыҙ-тел 

ижадында ярайһы уҡ урын алған һәм хәҙерге көндә лә тотороҡло йәшәүен 

дауам итә, тип әйтә алабыҙ.  
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О ТЮРКСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ В МИРОВОЙ КУЛЬТУРЕ И 

ЦИВИЛИЗАЦИИ 

Булекбаев С. Б. д. филос. н., профессор 

Айдарбеков З.С. д. филос. н., профессор 

Казахский Университет Международных Отношений и 

Мировых Языков имени Абылай Хана 

 

Тюркский мир на протяжении  длительной истории являлась уникальным местом, где 

зарождались и развивались мощнейшие культуры и цивилизации, оказавшее огромное 

влияние и воздействие на ход, и развитие  мировой истории, культуры и цивилизации. Его   

влияние было обусловлено тем, что Тюркский мир, будучи географически расположенный в 

центральной части евразийского континента, всегда был связующим мостом между двумя 

великими культурами Востока и Запада. И то, что это месторасположение тюрков, с одной 

стороны вполне закономерно обуславливало,  неизбежное  влияние и   воздействие этих  

великих культур на тюркскую, что естественно приводило к усвоению и  заимствование  

некоторых  элементов   этих культур, а, с другой,  и   тюрки имели   свою, и  достаточно  

высокую для своего времени культуру и цивилизацию. Более того,  их культура,   как 

показывают  объективные не зашоренные различными центризмами исследования, 

оказывала    огромное влияние и воздействие на соседние, часто задавая, по мнению  многих  

выдающихся ученых, стартовые условия  для развития соседних цивилизаций, в  частности,  

на  российскую и европейскую.   

Для обоснования этого тезиса,  наметим  некоторые  подходы, которые, с  нашей точки 

зрения, позволяют  более четче и аргументированней  обозначить, во-первых,  место и роль  

тюрков  в мировой истории,  во-вторых, их вклад  в мировую культуру  и цивилизацию, а в-

третьих,  отметить,  что   казахи, как часть тюркского народа по  историческому праву 

занимает свою  законную  нишу и   подобающее место  в  тюркской истории. Здесь имеется в 

виду то, что казахи,  как народ,  исторически проживающий в Великой Степи, в центре 

Евразии, где в основном начинались и вершились важнейшие исторические события, часто 

менявшие ход мировой истории,   был всегда    одним из  основных субъектов  великой  

тюркской истории. Отсюда история казахов неотделима от тюркской истории. Поэтому наша 

история должна рассматриваться и изучаться как  история тюрков и казахов.  Последние  по 

праву должны   разделять как  исторические успехи, так  и поражения  своих предков -

тюрков.   

История  тюрков,  как известно, начинается  с V века.  С  эпохи Тюркских каганатов, 

которые,  согласно  Л. Гумилеву, стало в какой-то  мере переломным моментом в истории 
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человечества» [2, 7].Здесь имеется в виду то,   что Тюркский мир, контролируя огромную 

территорию между Востоком и Западом, всегда был тем  мостом, который  на базе 

Шелкового пути, проходящий через ее  огромную территорию,  связывал  культуры и 

цивилизации Востока и Запада. Это стало возможным лишь в конце VI века, поскольку 

именно тогда границы тюркского каганата сомкнулись на западе с Византией, на юге с 

Персией и даже Индией, а на востоке с Китаем. Ввиду этого обстоятельства история 

соседних государств в этот период была связана с судьбой тюркской державы. Образование 

тюркского каганата, стало в какой – то мере переломным моментом в истории человечества, 

потому что  до этих пор средиземноморская и дальневосточная культуры были разобщены, 

хотя и знали о существовании друг друга. Бескрайние степи и горные хребты препятствовали 

сношениям Востока и Запада. Только позднее изобретение металлических стремян и 

вьючной упряжи, заменившей телеги, позволило караванам сравнительно легко форсировать 

пустыни и перевалы.  В этой ситуации тюрки сыграли роль посредников между Востоком и 

Западом.  Эта связь осуществлялась не только на базе Шелкового Пути, но и на базе  

разносторонних экономических, политических,  культурных, военных, международных  и 

других связей с пограничными государствами [2, 7]   

Вполне соглашаясь с тем, что  тюркский мир   был  тем мостом, который   соединял  две  

великие культуры Востока и Запада, вполне признавая их   влияние и воздействие   на 

тюркскую,  на мой взгляд, многие    исследователи, почему-то   не  указывают на то, что   

тюрки имели   свою, вполне самостоятельную и вполне   самодостаточную  культуру и 

цивилизацию. Отмечая  самобытность   тюркской  культуры, которая возникла и 

существовала независимо от   культур Ирана и Китая   Л. Гумилев писал: «Пора прекратить 

рассматривать народов Центральной Азии только как соседей Китая и Ирана. Надо, наконец, 

сделать практический вывод из того бесспорного положения, что их история и культура 

развивались самостоятельно. Только так можно понять, как они жили, чувствовали, 

торжествовали и погибали»[3.].  Более того тюрки,  именно  в центре Евразии,  сами создали 

несколько очагов мировой культуры и цивилизации,  которые   оказали    существенное 

влияние и на другие культуры и цивилизации, в первую очередь европейскую.  Задав, как 

справедливо  говорят многие известные ученые, в частности, как Джавахарлал  Неру,  

Вернадский  В. И,    ей стартовые условия развития.   

Суть заданных  стартовых условий заключается в том, что тюрки    привнесли  с собой 

более высокие для того времени  образцы и элементы культуры. Особо здесь следует 

отметить переход от века камня и бронзы к веку железа. Он пришелся на V- III века до новой 

эры. Это событие отмечено приходом к тюркам нового Бога – Тенгри – хана. Он научил 

людей плавить железную руду. Началась новая эпоха в жизни не только алтайских, но и 
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других народов. Железо – металл древний. Он был знаком и египетским фараонам. Железо 

добывали и на Кавказе и в Малой Азии. Только с тем различием, что здесь его не 

выплавляли, а выжигали, получая так называемое «кричное железо», пригодное для ковки. 

Что касается алтайских тюрков, то они придумали свою технологию, которая используется 

во всем мире поныне. Они додумались железную руду не выжигать, а плавить в горнах, 

последовательно получая чугун и сталь. Это давало колоссальную выгоду и увеличивало 

выход металла. Между прочим, «чугун» - тюркское слово, «булат» - тоже. Они памятники 

той далекой поры, когда началась новая эра в истории человечества. Железо в руках тюрков 

уже не было драгоценностью, как у египетских фараонов, оно превратилось в рабочий 

металл. Согласно Л. Гумилеву,  хотя «железо и раньше было известно кочевникам, но только 

тюркюты ввели его, а массовое употребление. Он отмечает, что когда  известный Земарх, 

увидев тюркютов, предлагающих ему железо для продажи, был чрезвычайно удивлен и 

заподозрил, что это делается нарочно, чтобы дезориентировать его: «ибо обыкновенно 

говорят, что у них трудно достать железо».   

Здесь нужно отметить,  что тюрки не только сумели организовать массовое производство 

железа, но и то, что их сыродутное железо содержало, по мнению специалистов, до 99,45 % 

чистого металла и поэтому было весьма ковким и прочным. Из высококачественного железа 

кочевники-кузнецы изготовляли однолезвийные ножи, тесла-топоры, стремена, удила, мечи, 

сабли с малым изгибом и массивным клинком, наконечники копий и стрел, железные котлы 

двух типов: круглые — подвесные и стоячие — на конической ножке. Развитие металлургии 

позволило тюркским каганам перевооружить свою армию и создать отборные, ударные 

части из латной кавалерии — фули (т.е. «волки» - «бури» - названные так «в память» своего 

мифического происхождения от волчицы). На их вооружении были роговые луки, панцири, 

копья, сабли  и палаши.  

Таким образом, как утверждают археологические и письменные источники, и ранее, и в 

эпоху средневековья кочевники выступили на арену мировой истории как народ, впервые 

освоивший в Степях Центральной Азии промышленную добычу железа и благодаря этому 

поставивший себя в независимое положение по отношению к  Китаю и Тибету, откуда до 

этого времени кочевники получали железное оружие необходимое для успеха их военных 

предприятий [3]. 

На наш взгляд, Мурат Аджи совершенно прав, когда говорит, что  созданная тюрками  

технология  получения железа на основе плавки  железной руды  в горнах,  значительно 

увеличившая добычу металла по сравнению с традиционным выжигом металла, и поэтому  

вполне  может оцениваться как научно-техническая революция.  В дальнейшем, это 
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открытие, совершенное  тюрками на Алтае, со временем  распространилось по всему миру, 

начиная с  Китая  и   Европы [4]. 

Говоря о тюркском вкладе в мировую цивилизацию, нельзя не привести слова великого 

русского историка Л. Н.Гумилева, который, споря со своими оппонентами, писал: 

«Нереально думать, что в кочевом обществе невозможен технический прогресс. Кочевники 

вообще, а хунну и тюрки в частности, изобрели такие вещи, которые ныне вошли в обиход 

человека как нечто само по себе подразумевающееся. Первое усовершенствование одежды- 

штаны- сделаны еще в глубокой древности. Стремя появилось в центральной Азии между 

200 и 400гг. Первая кочевая повозка на деревянных обрубках заменилась сначала коляской, а 

потом вьюком, что позволило кочевникам форсировать горные, поросшие лесом хребты. 

Кочевниками были изобретены изогнутая сабля, вытеснившая прямой меч, и длинный 

составной лук, метавшей стрелы на расстоянии до 700 метров. Наконец, круглая юрта в 

течении времена считалась наиболее совершенным видом жилища [5]. 

Стартовая позиция для европейской цивилизации была задана культурными 

достижениями Востока. В этом плане  Тюрки в  значительной степени содействовали 

проникновению восточной культуры в Европу. Вернадский обращает в этой связи особое  

внимание на открытие и распространение книгопечатания, позволяющего в величайшей 

степени увеличить силу человеческой личности и мысли, фиксируя, сохраняя и передавать 

из поколения поколение накопленные сведения и знания. С книгопечатания собственно, 

ведет свое летоисчисление современная научно - техническая эпоха. Не позднее VI века в 

Китае уже практикуется способ печатания с резных деревянных досок. В ХIII - ХIУ вв.  он  

проник в Европу и подготовил открытие Гуттенберга. Марко Поло, обратил внимание на 

печатание в монгольской империи денежных ассигнаций. «Огромное — по выражению 

Вернадского – всемирно- историческое значение» «монгольского нашествия» состоит в том,  

что благодаря нему в рамках единого государственного целого  соединились «народы 

различной, нередко очень высокой культуры».  Вместе с ксилографическим способом 

печатания монголы  способствовали проникновению в Европу бумаги, гречихи, буровых 

скважин [6]. 

К сказанному можно добавить и высказывание выдающегося казахского философа   

Касымжанов А. Х., который также отмечал, что тюрки в Евразии создали особую 

цивилизацию. Он говорит:  «С моей точки зрения, в ландшафтной зоне евразийских степей, в 

которые входит и территория Казахстана, сформировалась….  особая цивилизация, 

связанная конечно, с пастбищным скотоводством в силу природных условий, но 

включающая в себя, помимо этого, технологические и культурные достижения, «конную 

культуру», плавку железа, города, ремесла, земледелие, в том числе ирригационное 

AL FARABI 6th INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES 
ADANA, TURKEY

P. 535



искусство. Добавьте к этому образование мировых империй и влияние на мировые 

миграционные демографические процессы» [7]. 

На мой взгляд, все должны знать, особенно тюркские народы,   что  они представители 

народа, который уже в глубокой древности раньше других освоил дерево и металл, приручил 

животных.  Что эти открытия их предков,  по существу, явились научно-техническими 

революциями для человечества.  Что именно благодаря этим открытиям человечество 

значительно обогатилось и продвинулось вперед в своем развитии. Об этом надо в полный 

голос говорить и писать.  

Раскрывая роль тюрков в мировой истории, нельзя  не сказать о том,   что Тюрки своими 

историческими завоеваниями не раз существенно  влияли на ход и развитие мировой 

истории. Отмечая судьбоносную роль тюрков в  истории, известный французский философ, 

Шарль Монтескье  писал в своей книге «Персидские письма»: «Ни один народ в мире ... не 

превзошел татар своей славой или величием своих завоеваний. Этот народ поистине владыка 

вселенной; все остальные как будто для того созданы, чтобы ему служить, он также 

основатель и разрушитель империй; во все времена он проявлял на земле свое могущество, 

во все века он был бичом других народов.  Под именем турок они совершили необъятные 

завоевания в Европе, Азии и Африке; и они господствуют над этими тремя частями света. А 

если углубиться в более отдаленные времена, то мы увидим, что от них же произошли 

некоторые из народов, уничтоживших Римскую империю. Что значат завоевания Александра 

в сравнении с завоеваниями Чингисхана»? [8]. 

Монтескье прав, действительно, только   завоевания Чингисхана значительно   

превосходят  завоевания    семи    крупнейших  европейских полководцев, признанных всем 

миром - Александра Македонского, Ганнибала, Цезаря, шведского короля Кала XII,  

Фридриха Великого, А.В.Суворова и Наполеона Бонапарта. Согласно исследованиям   

монгольского ученого Жадамбына Энхбаяра: «...семь великих полководцев мира завоевали 

на семерых территорию 6 900 000 кв. км,  в то время как 7 770 000 кв. км были покорены 

только одним Чингисханом. Таким образом,   «ни один из «великолепной семерки» 

полководцев не идет ни в какое сравнение с Чингисханом и Бату-ханом ни по площади 

покоренной территории, ни по устойчивости созданного государства, ни по следу, 

оставленному в истории» [9]. 

Мы здесь уже не говорим о других великих  тюркских полководцах, таких как  Бумын 

кагане, Истеми кагане, Бильге кагане, Культегине, Сулеймане Великолепном, Тамерлане, чьи  

завоевания не раз   меняли ход  и вектор мировой истории и мировой политики. Понятно, что 

эти завоевания     существенно влияли на  общественное  бытие и социальные институты 

покоренных народов. На это приходиться обращать внимание потому, что многие  
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европоцентристски ориентированные  исследователи, сводят  завоевания тюрков, с одной 

стороны,  только к грабежу и разорению, а с другой, к оправданию отсталости развития 

своих стран. Как правило,  полностью забывая  о том, что любое явление или событие имеет 

две стороны- хорошую и плохую. Это зависит от точки зрения.  Именно обращая внимание 

на эту сторону, Джавахарлал  Неру   писал, что тюрки не только «опустошали Европу – но и  

цивилизировали Европу» [10]. Другими словами,  тюркская культура оказала заметное 

влияние   на  становление и развитие европейской культуры.  

Однако, для того чтобы  одна цивилизация оказывать  цивилизирующее воздействие на 

другую, она сама должна быть достаточно развита.    В этом плане,  вне всякого сомнения,  

важным достижением тюркской  цивилизации,   согласно  выдающемуся тюркологу С. 

Максуди   является  способность тюрков к общественной организации и к созданию 

государств [11].  Необходимость развития и совершенствования таких институтов было 

вызвано тем,  что  во вновь созданных  огромных    империях,  перед тюрками  вставала 

задача  -  организовывать,  управлять  и контролировать под своей властью  покоренные 

народы. Это говорит о том, что   тюрки  должны были совершенствовать свою  систему 

государственного и административного управления.   По мнению исследователей,  зачастую 

структура тюркских государств  была более совершенной, чем у завоеванных народов.  На 

это приходится обращать внимание потому,  что  именно на эту стороны исследователи 

недостаточно уделяют внимание.  

Если  о   завоеваниях и империях тюрков есть более или менее   достоверная 

информация, то о их  вкладе  в  создание  общественных и государственных институтов 

известно   очень мало, хотя, по мнению Л. Гумилева, тюрки   создали для своего времени 

более сложные  и более совершенные формы общественного бытия и социальные институты:  

эль, удельно-лестничная система, иерархия чинов, кочевая демократия, налоговую систему,  

денежное обращение, дипломатия,  книгопечатание  и т.д [12]. 

Мы здесь полностью согласны с известным тюркологом Р. Рахманалиевым, который 

говорит,  что тюрки «захватив троны трех континентов – в Пекине, Дели, Исфахане, 

Дамаске, Багдаде, Каире, Константинополе, Алжире, – они должны были действовать так, 

чтобы не потерять их [13]. А это было возможно лишь в том случае, если могли создать на 

завоеванной территории управляемую структуру,  совершенную систему государственного и 

административного  управления, в частности государственный аппарат, налоговую систему, 

таможенную службу, наладить торговлю с соответствующей потребностям империи 

денежное обращение, обеспечить безопасность в стране и торговле. Не говоря о том, что 

должна быть  дипломатическая служба, разведка.  Что касается военного искусства, здесь мы 

имеем в виду  военной  тактики, стратегии, дисциплины, то в этой области тюрки  
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значительно превосходили другие народы. Кстати военная тактика и стратегия тюрков была 

взята на вооружение многими армиями мира, в частности русской.  Доказательством  

превосходства    военного искусства  тюрков могут служить завоеванные тюрками 

территории и государства. Их завоевания простираются до Тихого и Атлантического океана.    

Важнейшим достижением тюркского народа было создание впервые в истории 

человечества письма, в том числе и алфавитного, основанного на звуковом принципе. 

Алфавитная письменность дала возможность фиксировать речь по звуковому способу с 

помощью минимального числа легко и быстро запоминающихся знаков-букв. Находка 

тюркской письменности была в науке ошеломляющей сенсацией. Эрнст Добльхофер 

искренне писал: “Они (тюркские письмена - С.Б.) происходят из области, являвшейся для 

всех западных культур “потусторонним миром”, из самого сердца Азии, и принадлежат 

народу, о котором мы долгое время совершенно ничего не знали, да и теперь еще знаем 

чрезвычайно мало, - вот почему они и представляют интерес» [14]. Другое его высказывание: 

«Мы и сейчас не можем равнодушно относится к языку древнетюркских памятников… 

Выросший в постоянном общении с древними культурными народами этот народ в VI веке 

стоит на поразительно высокой ступени развития» [14]. 

Еще один аспект, на которое, на наш взгляд, недостаточно уделяют внимание 

исследователи тюркской истории. Это то,  как и за счет чего тюрки    помимо силы власти и 

управления могли удерживать столь длительное время под своим господством покоренные 

народы? В чем причины феномена «долговечности» существования огромных тюркских 

государств, «секреты» их управления  огромными империями и многочисленными 

народами?    На  мой взгляд,  это связано, также и  с мировоззренческими основаниями 

тюрков,  точнее, их  философией. Как сказано   уже в  сказании огузов,   для тюрков   «небо – 

наш шатер, а солнце – наше знамя».     Отсюда они   своей родиной  считали регионы своего 

проживания и не рассматривали рядом проживающие общности отдельно от своего этноса. 

Отсюда  проистекает   их толерантностью.  Тюрки  всегда стремились к тому, чтобы 

заставить самые разные народы жить вместе,  в гармонии, оставляя им, правда, под своей 

централизованной до предела и деспотической властью их идентичность, язык, культуру, 

религию, а часто и правителей. Их толерантность изначально проистекает из специфики 

тюркского  понятия  государства, тюркского управления  народами.  Взойдя на вершины 

власти, благодаря праву завоевателя, они не гнушались обращаться за помощью к вассалам, 

когда те были более цивилизованными, чем они сами, и часто доверяли им важные дела; они 

также не стеснялись заимствовать у них то, что могло быть полезным: иногда технику, 

иногда образ жизни, иногда религию или язык.   Это объясняет, почему так часто они 

заканчивали тем, что ассимилировали в покоренных массах [15]. 
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Здесь нужно заметить, что тюркское государство, каким бы большим оно ни было, у ней 

всегда была цель. Этой  целью, уже начиная с орхонских надписей,  была провозглашена:  

безопасность, порядок и справедливость. Иначе говоря, тюрки, стремясь овладеть миром, 

одной из своих важных целей считали  привнесение в него мира, порядка и справедливости. 

Они обеспечивали это  путем  налаживания порядка, четкой  административной и 

таможенной системы, безопасной торговли по всей империи и  с соседними государствами.  

Следует отметить, что на завоеванных землях чаще всего наблюдался невиданный 

расцвет, к примеру,  Китай под властью Табгача, Иран под сельджуками, Египет под 

мамлюками, Индия под владычеством Великих Моголов; что касается Османской империи – 

то это была одна из крупнейших тюркских держав мира, которая сначала являлась для 

ислама мечом, затем – щитом. 

Нужно отметить, что тюрки привнесли с собой высокую  для своего времени  не только 

духовную культуру, но и материальную. Согласно мнению  известного тюрколога Р. 

Рахманалиева,   именно при владычестве тюркской династии Вэй в Китае сформировалась 

одна из лучших скульптурных школ в пещерах Юньгана и Лунмэня; тюрками были созданы 

самые прекрасные и экспрессивные монументы Азии – большая мечеть Пятницы в 

Исфахане, мавзолей Ахмету Ясави в Туркестане, Тадж-Махал в Агре, Регистан в Самарканде 

и мечеть Сулеймана в Стамбуле… [16]. 

Как видно уже из вышесказанного, достижения тюрков во всех областях культуры и 

цивилизации весьма внушительны и  вряд ли все  можно     перечесть в одной статье. Мы и 

не ставим такую задачу.  Для нас важно обратить внимание  тюркских народов на 

настоятельную необходимость создания конкретной, вполне осуществимой  программы 

возрождения духовного наследия тюркских народов. Эта программа должна иметь  четкий 

идеологический ориентир  позволяющая трезво осмыслить  состояние тюркского мира. С 

точки зрения  этой идеологии, на наш взгляд,  нужно, в первую очередь возродить тюркское 

самосознание, тюркскую  духовность, ее высокий духовно-нравственный потенциал, то  есть 

создание целостной программы духовного возвышения, а не унижения  человека, 

формируемого современной потребительской цивилизацией запада 

Сегодня настало время для возрождения, не востребованных в силу многих причин, 

тюркской культуры, и настало время понимания того, что общечеловеческая цивилизация 

представляет собой не только достижение Запада, но и остальной части мира, в том числе и 

Евразии.    
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МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ В УКРАИНЕ И ТУРЦИИ: 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

А. В. Кириченко, кандидат экономических наук, доцент 

Аннотация. В статье проанализировано опыт украинского и турецкого 

медицинского страхования и их особенности. С учетом турецкого опыта в сфере 

медицинского страхования обосновано необходимость внедрения обязательного 

медицинского страхования в Украине. 

 

Ключевые слова: медицинское страхование, добровольное медицинское 

страхование, обязательное медицинское страхование. 

 

Необходимость реформирования системы здравоохранения Украины не 

вызывает сомнения, ведь по показателю расходов на здравоохранение на одного 

человека наше государство занимает 89 место в мире (среди 184 стран), а по 

показателю продолжительности жизни - 108 место [1]. 

Украинская система здравоохранения финансируется ограничено на уровне 3,3-

3,8% ВВП, хотя законодательством определено, что должно быть не менее 5% ВВП, 

правда и 5% - это мизерная сумма. Для сравнения: в среднем государства-члены 

Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) тратят на сферу 

здравоохранения 9% ВВП. Безоговорочным лидером по этому показателю являются 

США - 17,2% ВВП, далее следует Швейцария - 12,4% и Германия - 11,3%. Самые 

низкие среди стран OECD расходы на здравоохранение в соотношении к ВВП у Турции 

- 4,3%. Стоит отметить, что даже 4,3% ВВП в Турции - это значительно больше 

украинских желанных 5%. Поскольку ВВП у нас разные [2].  

Согласно ожиданиям общемировой объём расходов на здравоохранение будет 

расти и дальше. Прогнозы предсказывают дальнейший рост расходов на 5,4% ежегодно 

в течение 2017-2022 гг., с 7,7 триллионов долларов США до 10,1 триллионов долларов 

США [7]. 
Для Украины такие расходы на медицину непосильные, поэтому именно 

медицинское страхование - это единственный путь выхода здравоохранения Украины 

из глубокого экономического и социального кризиса [3, с. 86]. Сегодня в Украине более 

90% людей, которые не имеют медицинского страхования, то есть перспективы 

развития системы медицинского страхования в Украине велики, поскольку 

потенциальных потребителей страховых услуг много [5, с. 111]. 

Цель исследования – исследовать проблемы и тенденции развития украинского 

и турецкого медицинского страхования. 

С целью определения целесообразности внедрения медицинского страхования, а 

также определения, какой именно вид медицинской системы предпочитают украинцы, 

были проведены исследования, результаты которых показали, что практически все 

опрошенные имеют представление о преимуществах медицинского страхования, из них 

12% предпочитают современную медицинскую систему, обязательное социальное 

медицинское страхование - 24%, смешанный вид медицинской системы - 43% 

опрошенных. Люди, которые не имеют интереса к виду медицинской системы - 21%. 

Итак, можно сделать вывод, что большинство людей хотят видеть в Украине 

смешанный вид медицинской системы [5, с. 110-111]. Сравнительная характеристика 

украинского и турецкого медицинского страхования и их особенностей приведена в 

таблице.  

 

 

AL FARABI 6th INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES 
ADANA, TURKEY

P. 541



 

Таблица 

 

Сравнительная характеристика украинского и турецкого медицинского 

страхования* 

 

Показатель Украина Турция 

Финансирование 

здравохранения, % ВВП 

 

3,5 

 

4,3 

Право граждан на 

медицинскую помощь 

49-я статья Конституции 

Украины 

60-я статья Конституции 

Турции 

Средняя 

продолжительность жизни 

   Мужчины 

   Женщины  

 

71,8 

66,7 

76,7 

 

75 

72,7 

77,5 

 

Взносы на социальное 

страхование %, всего 

    в т.ч. на обязательное 

медицинское страхование   

    

Работодатель Работник Всего Работодатель Работник Всего 

22 

 

 

- 

0 

 

 

- 

22 

 

 

- 

22,5 

 

 

7,5 

 

15 

 

 

5 

 

37,5 

 

 

12,5 

Обязательное 

медицинское страхование 

Практическое введение 

обязательного медицинского 

страхования началось 1 января 

2018 г. на основе утвержденной 

медицинской реформы. 

С 1 января 2012 г. стала 

действовать система 

обязательного страхования, 

которая дает возможность 

бесплатного лечения во всех 

государственных больницах, а 

также предоставляет скидку на 

обслуживание в частных 

клиниках. 

Добровольное 

медицинское страхование 

Добровольное медицинское 

страхование развивается 

медленно (по последним 

данным, только около 6% 

украинцев имеют 

соответствующие полисы). Чаще 

всего медицинскую страховку 

для своих работников 

оформляют компании, таким 

образом обеспечивая для них 

покрытие расходов на лечение. 

При оформлении страхования 

предлагают различные пакеты 

медицинских услуг. Чаще всего 

в них входит: оплата лекарств;  

плановая и экстренная 

стационарная помощь;  

неотложная помощь;  

обслуживание в поликлиниках;  

стоматология (плановая и 

экстренная). 

Дает возможность 

обслуживаться не во всех 

клиниках. Бесплатные 

медицинские услуги 

предоставляют только 

учреждения, сотрудничающие с 

страховой компанией. Обычно 

такие страховки не покрывают 

долгосрочное лечение от 

хронических, психологических, 

венерических заболеваний. 

Также не предусмотрена 

помощь в случаях, выходящих 

за рамки страховых событий. 

Таким образом, за лечение 

травм, полученных в результате 

митингов, военных действий и 

других подобных событий, 

придется платить 

самостоятельно. 

*Построено автором на основе [2; 4; 8; 9; 10; 11; 12]. 
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В Украине в 2018 г. новая модель финансирования здравоохранения введена на 

первичном звене медицинской помощи, где работают семейные врачи, терапевты, 

педиатры. На высших уровнях – вторичной (специализированной) и третичном 

(высокоспециализированном) она вводиться постепенно к 2020 г. 

Для введения новой системы финансирования здравоохранения создана 

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ), которая перечисляет бюджетные 

средства медицинским учреждениям и врачам-ФОПам за оказание медицинской 

помощи населению. НСЗУ заключает соглашения со всеми медицинскими 

учреждениями и гарантирует финансирование в соответствии с количеством 

пациентов, которым в этих заведениях будет оказана медицинская помощь. 

Финансирование осуществляется на условиях предварительной оплаты [1]. 

Проанализировав турецкий опыт медицинского страхования стоит отметить, что 

с 1 января 2012 г. в Турции стала действовать система обязательного медицинского 

страхования, которая распространяется не только на граждан страны, но и на 

иностранцев, которые проживают в Турции больше года. Она была создана, чтобы 

устранить беспорядок в системе здравоохранения и дать относительно свободный 

доступ к медицинским услугам всем людям.  

Система обязательного медицинского страхования затрагивает не только 

медицинскую сферу, но и социальную, так как медицинская страховка также покрывает 

все расходы связанные с травмами которые можно получить на производстве. Самый 

распространенный вид медицинской страховки в Турции – государственная 

(обязательное медицинское страхование). Данный вид страховки дает возможность 

бесплатного лечения во всех государственных больницах, а также предоставляет 

скидку на обслуживание в частных клиниках. 

Кроме медицинских услуг, государственная страховка в Турции 

предусматривает различного рода выплаты: по выходу на пенсию, инвалидности, 

безработицы. Кроме государственного страхования распространен еще один вид 

страховки – частный  (добровольное медицинское страхование). Последний вид 

страховки дает возможность обслуживаться не во всех клиниках. Бесплатные 

медицинские услуги оказывают только учреждения, сотрудничающие со страховой 

компанией. Система обязательного страхования оплачивает все виды медицинских 

услуг в государственных больницах, и дает право на скидки в некоторых частных 

учреждениях. Следовательно, данная страховка покроет и долгосрочное лечение от 

хронических заболеваний, и расходы на лекарства, выписанные врачом. 

Добровольное медицинское страхование обычно не покрывает долгосрочное 

лечение от хронических, психологических, венерических заболеваний. Также не 

предусмотрена помощь в случаях, выходящих за рамки страховых событий. Таким 

образом, за лечение травм, полученных в результате митингов, военных действий и 

других подобных событий, придется платить самостоятельно. 

Ни частное, ни государственное страхование не покрывает полностью расходы 

на медпрепараты, но их можно приобрести со значительной скидкой, если они 

выписаны врачом и есть в наличии рецепт. При наличии государственной страховки 

придется оплатить лишь 20% начальной стоимости лекарств [11].  

 Имеющаяся в Украине система здравоохранения нуждается в срочном 

выполнении процесса реформирования. Учитывая положительный турецкий опыт 

внедрения обязательного медицинского страхования нужно подготовить как 

законодательную, так и материальную базу, согласовать все механизмы, чтобы в 

дальнейшем не достичь еще худшего состояния, учесть все преимущества и риски, 

также создать Единый государственный банк медицинского страхования, который 

будет аккумулировать все поступления и распоряжаться ими. 
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Общеобязательное медицинское страхование будет способствовать увеличению 

финансовых поступлений в отрасль здравоохранения и оптимизации их использования; 

обеспечению качественной медицинской помощи каждому гражданину; 

финансированию медицинских учреждений в соответствии с объемом и качеством 

предоставляемых ими услуг, что будет способствовать повышению оплаты труда; 

обеспечению финансовой независимости медицинских учреждений; переходу к 

контрактным условиям в системе здравоохранения; усилению конкуренции между 

государственными и частными лечебными учреждениями; дальнейшему развитию 

добровольного медицинского страхования [5, с. 113; 10,  с. 1143]. 
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 :تسخداا  بكات  الخاال  االتخاتي  ن  جتةة ظر  األتستذة  الاتنييي الالقيم األخالقية  « 

 » الازائ  –الخانالات  تساياا   الخيليم دراتسة نيااظية بتلاارتسة اليليت ألتستذة 

  مـــــــــــــــت  غتظـــــــإبخس ار ــــــالاكخ

 -الازائ  -الخانالات  تساياا   أتسختذ  نحتض   بتلاارتسة اليليت ألتستذة  الخيليم

  ـــــيــــــة ب  لغــــك يا ار ـــــالاكخ

 -الازائ   -قتلاة 1945نتي  08أتسختذ  نحتض   باتنية  

 الك يا اإللاخ جظ :

ه  الباتئ  واليي  أل نالجتمعيستذة  األوجهة نظر  معرفة إلى الراهنة الدراسة هدفت: نلدص

لشاكتت التواصل  الجتمعييناستخدام الطلاة  كيفيتت وذحدئ األخالقية التي يفترض أن ذحك 

ذعزى  األخالقيةك فروق في هةه اليي  والباتئ  لمت إذا كتنت هنت معرفة إلى كبت هدفت، االجتبتعي

خطوات على  لتحييق أهدافهت اعتبدت الدراسة. لألستذة  العلبي لبتغيري الجنس والتخصص

بتلنساة ألئوات الدراسة  ، أمتاألستذة  الجتمعيين من طايت على عينةحيث  ،البنهج الوصفي

لبعتلجة  ،"هجدعتن نتيف الخريش سلطتن" استبتر  ذ  ذصبيبهت من طرف الاتحثة استخدمت

واالنحراف البعيتري الحستبي  البتوسط األستليب اإلحصتئية البتبثلة في العتبتئ علىذ  ا بيتنتذهت

 عند (ANOVA) ذحليل التاتين األحتئي أنوفتو، عينتين مستيلتين لبعرفة الفروق بين (T) واختاتر

وقد . SPSS االجتبتعية للعلوم اإلحصتئيعلى الارنتمج  بتالعتبتئو (α=0.05) مستوى الداللة

إلى أهبية الباتئ  واليي  األخالقية وئور األسر  في استخدام شاكتت التواصل الدراسة  ذوصلت

إلى عدم وجوئ فروق ئالة إحصتئيت في هةه اليي  و ،نالجتمعي ستذة األنظر االجتبتعي من وجهة 

 .العلبي الجنس والتخصصي والباتئ  ذعزى لبتغير

ون، الطلاة ، األستذة  الجتمعياالجتبتعي، شاكتت التواصل األخالقيةاليي   الالات  الافختحية:

    الجتمعيون.

«The Ethical Values of Using Social Media from the Perspective of University 

Professors: A Field Study at the higher school of technological education 

professors (Enset) Skikda- Algeria »  

Abstract: The present study aimed to know the view of university professors of the 

most important principles and ethical values that are supposed to govern and determine 

how university students use social networks, as well as to find out whether there are 

differences in these values and ethical principles due to the variables of sex and 

scientific specialization of professors. The study relied on the descriptive method to 

achieve its objectives. It was applied to a sample of university professors. As for the 

study tools, a form designed by the researcher "Sultan Jadaan Nayef Al-Khreishah" 

was used. To treat the data of the study, the statistical methods of arithmetic mean, 

standard deviation and (T) test were used to determine the differences between two 

independent samples, and (ANOVA) analysis on the level of (α=0.05) using SPSS. The 

study found the importance of principles and ethical values and the role of the family 

in the use of social networks from the perspective of university professors, and the 

absence of statistically significant differences in these values and principles attributed 

to the variables of sex and scientific specialization. 

Keywords: ethical values, social networks, university professors, university 

students. 

 ة:ـــــــاتليـإبانــــــة ــــــنق -1
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البتضي، وبداية األلفية يد شكلت الحياة األخير  الببتد  من أواخر التسعينتت من اليرن ل

الثتلثة، مسرحت لعد  ذحوالت وذغيرات اجتبتعية عبيية، شبلت مختلف األبعتئ والبستويتت 

للبجتبعتت، وكةلك الجوانب الثيتفية ببت ذتضبنه واألخالقية  االقتصتئية والسيتسية واالجتبتعية

تلوقوف عند بعض ب من قي  ومعتيير ومفتهي  وسلوكيتت، ويبكن رصد مختلف هةه التحوالت

، فعند ذأملنت الواقع الثار  الخانالاتية الحايثةالبؤشرات العتمة، والتي ذتجسد خصوصت في 

البكتنية والحيز هدمت الحدوئ قد  هةه الثور  بوستئلهت البتطور االجتبتعي الراهن، نجد أن 

العتلبية  األخالقية ليي ا ت فيفاختالأنشأت بين الثيتفتت البحلية والثيتفتت الغربية، كبت الجغرافي 

  .)إيجتبت، وسلات( في حيت  األفرائ والجبتعتت

التي ذعيد صيتغة ذوجهتت األفرائ  التحوالتسيتهت وأهبيتهت في إحداث تحس األخالقية ليي إن ل

؛ وهنت ذكبن أهبية وعي هةه أخالقيةمن فوضى  هتيواكاقد والبجتبعتت، وذبس هويته ، كةلك مت 

النتذج عن  األخالقيوفه  مغزاهت، لبحتولة ذوجيههت ببت يجنب البجتبعتت مختطر االنهيتر  ليي ا

 البحتفظة.ظهور عولبة ثيتفية قيبية على حستب الثيتفة العربية 

ضبن هةا السيتق، وبحك  أن الجزائر كالد عربي وإسالمي ذأثر كغيره من البجتبعتت بهةه 

حستسة هي  نتحدث عن وقوع ذغيرات مست بدرجة كاير  فئة، بتنت الثار  الخانالاتية الحايثة

، ذلك أنهت ذبثل مرحلة عبرية عنوانهت العريض هو التوذر والاحث عن الجتمعيين الطلاة فئة

الةات وذشكل الشخصية، والتبرئ على اليي  التيليدية والبجتبعية، واستلهتم النبتذج واالذجتهتت 

 . لتواصل االجتبتعي الرقبيةشاكتت االحداثية التي أصاحت ذروجهت 

وجهة نظر أستذة  عن انطالقت من هةه البيدمتت العتمة، ذوسلت من هةا الاحث محتولة الكشف 

التعلي  الجتمعي أله  الباتئ  واليي  األخالقية التي يفترض أن ذحك  وذحدئ كيفيتت استخدام الطلاة 

ذهديد الكيتن من ئور حستس في اكتت ه الشهةلعاه ذ، لبت الجتمعيين لشاكتت التواصل االجتبتعي

خطر ذ  رصد مالمحه من البالحظتت من جهة، وبتعتاترهت كعتمل للطلاة  األخالقي الييبي

  .األكتئيبي ه عبل اليومية لألستذة  خالل

القيم األخالقية التسخداا  بكات  الخاال   وعليه برزت إشكتلية الاحث وذالورت في: "

 األسئلةمجبوعة من " من خالل اإلجتبة عن  األتستذة  الاتنييي االتخاتي  ن  جتةة ظر  

 البوالية.

 ة:ـــذستؤال  الاراتس -2

الباتئ   أه  لوضع أستذة  التعلي  الجتمعييوليهت األهبية التي مت مستوى  :الخستؤل ال ئيس 

واليي  األخالقية التي يفترض أن ذحك  وذحدئ كيفيتت استخدام الطلاة الجتمعيين لشاكتت التواصل 

 ؟االجتبتعي

 :األتسئلة الف يية

وجهة نظر أستذة  التعلي  الجتمعي أله  الباتئ   فروق ذات ئاللة إحصتئية في هل ذوجد .1

استخدام الطلاة الجتمعيين لشاكتت التواصل واليي  األخالقية التي يفترض أن ذحك  وذحدئ كيفيتت 

 ؟ حسب متغير الجنس )إنتث، ذكور( االجتبتعي

وجهة نظر أستذة  التعلي  الجتمعي أله  الباتئ  ذوجد فروق ذات ئاللة إحصتئية في هل  .2

واليي  األخالقية التي يفترض أن ذحك  وذحدئ كيفيتت استخدام الطلاة الجتمعيين لشاكتت التواصل 
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وعلوم  النفس )إعالم آلي، هندسة كهربتئية، عل  التخصص العلبيحسب متغير  عياالجتبت

 ؟ التربية، فيزيتء، علوم طايعية، ريتضيتت(

 ة:ـــــــت  الاراتســــــــف ضي -3

 الف ضية اليتنة: -3-1
الباتئ  واليي  األخالقية التي يفترض أن  أهبية كاير  لسن أه  أستذة  التعلي  الجتمعييولي 

 .ذحك  وذحدئ كيفيتت استخدام الطلاة الجتمعيين لشاكتت التواصل االجتبتعي

 الف ضيت  الازئية: -3-2

وجهة نظر أستذة  التعلي   ال ذوجد فروق ذات ئاللة إحصتئية في الف ضية الازئية األجلى: -

التي يفترض أن ذحك  وذحدئ كيفيتت استخدام الطلاة الجتمعي أله  الباتئ  واليي  األخالقية 

 .حسب متغير الجنس )إنتث، ذكور( الجتمعيين لشاكتت التواصل االجتبتعي

وجهة نظر أستذة  التعلي  ال ذوجد فروق ذات ئاللة إحصتئية في  الف ضية الازئية الثتظية: -

حدئ كيفيتت استخدام الطلاة الجتمعي أله  الباتئ  واليي  األخالقية التي يفترض أن ذحك  وذ

)إعالم آلي، هندسة  التخصص العلبيحسب متغير  الجتمعيين لشاكتت التواصل االجتبتعي

 .وعلوم التربية، فيزيتء، علوم طايعية، ريتضيتت( النفس كهربتئية، عل 

 ة:ـــــــــااف الاراتســــــأه -4

واليي  األخالقية التي يفترض أن معرفة وجهة نظر أستذة  التعلي  الجتمعي أله  الباتئ   -

 .ذحك  وذحدئ كيفيتت استخدام الطلاة الجتمعيين لشاكتت التواصل االجتبتعي

وجهة نظر أستذة  التعلي  الجتمعي معرفة مت إذا كتنت هنتك فروق ذات ئاللة إحصتئية في  -

لاة الجتمعيين أله  الباتئ  واليي  األخالقية التي يفترض أن ذحك  وذحدئ كيفيتت استخدام الط

 حسب متغير الجنس )إنتث، ذكور(. لشاكتت التواصل االجتبتعي

وجهة نظر أستذة  التعلي  الجتمعي معرفة مت إذا كتنت هنتك فروق ذات ئاللة إحصتئية في  -

أله  الباتئ  واليي  األخالقية التي يفترض أن ذحك  وذحدئ كيفيتت استخدام الطلاة الجتمعيين 

 )إعالم آلي، هندسة كهربتئية، عل  التخصص العلبيحسب متغير  االجتبتعيلشاكتت التواصل 

 .وعلوم التربية، فيزيتء، علوم طايعية، ريتضيتت( النفس

 ة:ــــــــة الاراتســـــــــأهاي -5

أه  يتضبن  وضع ميثتق أخالقييبكن أن ذستعد هةه الدراسة في لفت االنتاته إلى أهبية 

الطلاة  فئةوختصة  األفرائالباتئ  واليي  األخالقية التي يفترض أن ذحك  وذحدئ كيفيتت استخدام 

يبثلون عبتئ البجتبع، إضتفة  بتعتاتره  ذعتمالذه في  الجتمعيين لشاكتت التواصل االجتبتعي

ئون أي ضوابط قتنونية أو أخالقية  لشاكتت التواصل االجتبتعياالستخدام العشوائي إلى ذلك فإن 

مت يبكن ، ذهديد الكيتن الييبي للطلاة الجتمعيين الجزائريين في جواناه البختليةفي  يبكن أن يسته 

 ه عبل خاللالجتمعيين خطر ذ  رصد مالمحه من البالحظتت اليومية لألستذة  عتمل كاعتاتره  

  .األكتئيبي

 تواعتاتره شاكتت التواصل االجتبتعياستخدام أن أغلاية الدراستت أكدت على أهبية أيضت 

وإقتمة عالقتت اجتبتعية إيجتبية، إضتفة إلى التوافق  االجتبتعيمحورا أستسيت في عبلية التفتعل 

 .العلبية والعبلية والنجتح في الحيت 
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 ذحايا الاصطلحت : -6

 :)الافةا ، األظااع جالخأثي ا ( بكات  الخاال  االتخاتي  -6-1

ذعد مواقع الشاكتت االجتبتعية من أكثر البواقع التي ذستخدم من قال مستخدمي خدمة 

االنترنت، حيث ذعتبد ذلك البواقع على االستفتئ  من ذفتعلية شاكة االنترنت كوسيلة اذصتل، 

 .كتره وأف وذتيح هةه البواقع ألعضتئهت ذيدي  أنفسه  والتعاير عن آرائه 

معظ  البواقع االجتبتعية البوجوئ  حتليت، هي عاتر  عن مواقع ويب ذيدم مجبوعة من 

الخدمتت، مثل البحتئثة الفورية والرستئل الختصة والاريد االلكتروني والفيديو والتدوين وغيرهت 

والبجتبعتت  األفرائمن الخدمتت، وليد أحدثت هةه األخير  ذغيرا كايرا في كيفية االذصتل بين 

وذاتئل البعلومتت، حيث من شأنهت ذدعي  التواصل والتفتعل بين أعضتء البواقع االجتبتعية مثل 

في الصور والفيديوهتت  اآلخرينالتعترف والصداقة والبراسلة والبحتئثة الفورية ومتركة 

 (358، ص2017 )لطرش،والارمجيتت ... 

صتحب هةه الفكر  وهو  إلىالفتيس بوك موقع  إنشتءذرجع فكر   :facebook الفتيس باك -

، حيث قتم بتصبي  موقع على شاكة االنترنت 2004الةي أطليهةا البوقع عتم  ،نترك زجك  بي ج

والصور ويستعد  واألخاتر، ويبكنه  ذاتئل اآلراء األمريكية هترف دليجبع أصدقتئه في جتمعة 

، واحتل هةا البوقع 2009بوك النسخة العربية عتم  على التواصل بينه ، وقد أطلق موقع الفتيس

 .2010وذلك حتى فاراير  إليهالبركز الثتني عتلبيت من حيث معدالت الدخول 

ويعد هةا البوقع من أشهر وأكار البواقع االجتبتعية على شاكة االنترنت، ويشترك فيه 

 أنواعهل االلكتروني ببختلف الباليين من مستخدمي الشاكة، ويتيح له  إمكتنية التعترف والتواص

 (359، ص2017)لطرش، .)مرئي،مسبوع،مكتوب(

، األمريكية obviousظهر موقع ذوذير كبشروع ذطوير بحثي أجرذه شركة  :twitter ذايخ  -

قتمت  2007وفي ابريل  2006البوقع وكتن ذلك عتم  إنشتءصتحب فكر   تتك دجرتس حيث يعد 

الشركة بفصل الخدمة عن الشركة وذكوين مؤسسة جديد  بتس  موقع التواصل االجتبتعي ذوذير، 

، 2016 )محبد، .والبوضوعتت البختلفة األخاتر بأحدثمستخدميه  إصدار إلىوكتن البوقع يهدف 

 (53ص

 تستن بارظا، في مدينة 2005ذأسس موقع اليوذيوب في فاراير عتم  :YouTube ياذياب  -

، ويعد من أشهر البواقع االلكترونية التي ذض  األمريكيةفي الواليتت البتحد   باالية كتليفارظيت

احتل  ومشتهدذهت من قال البستخدمين، وليد إضتفتهتعدئا كايرا من ميتطع الفيديو، والتي يت  

 البركز الرابع عتلبيت من حيث معدالت الدخول عليه.

انتشرت في اآلونة األخير  وستئل جديد  من وستئل التواصل  :snapchatتسنتب بت   -

االجتبتعي، وذعدئت فيهت الارامج والتطاييتت الرقبية، وسيطرت على اهتبتم شريحة كاير  من 

حد فتئدذهت على الفرئ والبجتبع قد ستعدت في أوحتى الكاتر، وال ينكر  وإنتثالشاتب من ذكور 

 أخرعند سوء استخدامهت، ولعل  خطور  بعضهت خصوصتاختصتر الستعتت والبستفتت، رغ  

ذطايق رستئل مصور   أنهحدث التطاييتت هو ذطايق سنتب شتت ويبكن ذعريفه بأهةه األئوات و

 فيديوهتتحيث يبكن البستخدمين من التيتط صور وذسجيل  رجب   نارف  ايفتن بيا ،وضعهت 

 لتيين.قتئبة التحك  والب إلى وإرستلهتنص ورسومتت  وإضتفة
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ب هو ذطايق فوري محتكر، ومتعدئ االستخدامتت للهواذف آواذس  :whatsappجاذس آب  -

صور، الرستئل الصوذية،  إرستلالرستئل األستسية للبستخدمين  إلىالةكية، ويبكن بتإلضتفة 

 (55، ص2016 )عاتس، .الفيديو والوستئط

  :نااقع الخاال  االتخاتي  ذأثي ا 

ذأثيرا  أثرتذكنولوجيت االذصتل وثور  البعلومتت، قد  أنالجتبتع والتربويون ايتفق علبتء 

بعضه  يرون الكثير من  أن، لكنه  يختلفون في ذحديد طايعة هةا التأثير، ذلك األفرائبتلغت على 

العديد  اآلخرالتي ذجنى من التطور في ذكنولوجيت االذصتالت في حين يرى الاعض  االيجتبيتت

يبكن رصد مجبوعة من  إجبتال واجه الشاتب نتيجة هةا التطور.ي ذالخطير  الت من السلايتت

 البختطر التي ذهدئ استيرار الفرئ وئوام عتفيته وهي كتلتتلي:

أصاحوا ييضون  فتألفرائ في البجتبع، األفرائاجتبتعيت وذفكيك العالقتت بين  األفرائعزلة  -

ذستدعي االهتبتم ببت ينطوي عليه  الفتةوقتت طويال في التعتمل مع الكومايوذر واالنترنيت بطريية 

الةي  األمرخالل فتر  االستخدام  اآلخرينالعزلة عن  إلىذلك في الكثير من األحيتن عن حتجة 

 (223، ص2016 )العياي،إشتعة حتلة من العزلة االجتبتعية.  إلىيؤئي بدوره 

االنترنيت كتلدخول في عتل  وهبي بديل  إلئمتننفسية واجتبتعية نتيجة  بأضراراإلصتبة   -

االنسحتب  أونفسية هتئلة، حيث يختلط الواقع بتلوه ،  اأثترذيدمه شاكة االنترنيت مبت يساب 

التأثير في الهوية الثيتفية والعتئات واليي   أوللفرئ من التفتعل االجتبتعي نحو العزلة،  البلحوظ

 (225، ص2016 )العياي،االجتبتعية للفرئ ومشتكل أخرى مختلفة. 

س بالةي ي واألعبى األبلهبتلغرب وهنت نتحدث عن التيليد  متأثر  وأفعتل لسلوكيتتالترويج  -

 الثيتفية وذلك ئون ذبحيص ووعي لبت هو مفيد ونتفع. وأصولهعتئاذه  في الفرئ

 حيت  جديد يتانته الفرئ مع ذهبي كل مت كتن عليه من قال. كأسلوبالبظهر والبلاس  -

العتم  واإلحستسبتحديد األهداف البستيالية أي فيدان البعنى  االكتراثالالماتال  وعدم  -

 بتلالهوذية في الحيت ، وعدم الرغاة في البتركة الفعلية في مجتل من البجتالت البختلفة.

ياث في الارامج البتداولة على مواقع التواصل  ثيتفة العنف وذلك من خالل مت انتشتر -

 (46، ص2016 )ئرويش،متدنية.  وأغتنياالجتبتعي من أفالم وموسييى ذتفهة ورقصتت خليعة 

 الخااللية؛ الشكات  ناااية ه : "لشكات  الخاال  االتخاتي اإلت ائ   الافةا 

 الخ  الخطكيقت  ن  جغي هت جالسنتب بت الااذس آب ج باك جالخايخ  الفيس

كاتسيلة  -الطلكة الاتنييان الاخاارتسان -ذسخدا  ن  قك  نسخدان  خانة االظخ ظت

 ".ذيتنالذةم نع األف اد أج جالااتيت ذسة   اذصتل

 القيم األخالقية: -6-2

، لنفسهاإلنستن  احتراممجبوعة من الباتئ  ذعبل عـلى بأنهت: "  حنتن ن زجقعرفتهت 

عن  االنحرافالةي يبنعه من  ، وذكون الوازع النفسياإلنستنولآلخرين كييبة يتبيز بهت 

واليواعد  الصالح، وذلك لصيتغة سلوكه وذصرفتذه في إطتر محـدئ يتفـق وينسج  مع الباتئ 

 (11، ص2004)مرزوق،  ".البجتبع التي يؤمن بهت بيية أفرائ

ن آالير من مستبد  اإلنستني للسلوك وقواعد منظبة ماتئ بأنهت: "  الحاا ابخست هت تعرفو

والفضـيلة، وذعينه  للخير لتوجهه وميوله، وذضاط سلوكه اذجتهتذه فتحدئ يسير عليهت الفرئ والسنة

AL FARABI 6th INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES 
ADANA, TURKEY

P. 549



 مجتبعهمع  ذعتمله شخصيته، ويحسن ، وذتزنفتستيي  من خاللهت حيتذهالتكيف مع الغير،  على

 (25، ص2005)الحبد، ". وجه أكبل العتل  علىهةا  في وجوئه من الغتية نحو يحيق على

معـتيير ومحـدئات سـلوكية مناثيـة مـن مصـدري بأنهت: " فيعرفهـت  ياض الحسن  أيضت

بني من بني جنسه وغير  البسل  مع ربه، ومع نفسه، ومع غيره ذنظ  عالقة سالميةاإل الشريعة

الغتية  يحيق، اخـيردا فري تنظـيبذ ، في أي مجتل من مجتالت الحيت واختيتر، عن قنتعة جنسه

". اضطرابأو  ئون ذعـترض العظبى من الوجـوئ اإلنسـتني في هـةا الكـون عـلى أكبـل وجـه،
 (142-141ص ص، 2006 )الحسني،

الخ  ي ى أتستذة   القياية السلاكيت  نااايةه   الافةا  اإلت ائ  للقيم األخالقية:

لخنريم  الاخاارتسان الاتنييانالطلكة  بةت يلخز  أن ينكغ  الخيليم الاتني  أظه

جذنش  يك  ناترتستذةم جذفتيالذةم نع ندخلف الايلانت  جالكيتظت  الخ  ذخنتجلةت 

 .بكات  الخاال  االتخاتي ندخلف 

 األتسختذ الاتني : -5-3

ص يستجيب لطلب اجتبتعي مخت": هبأن الجتمعي األستتذ (Braun) ب اجنيعرف 

 في رفيو عتمل حهعرفة العبلية، وبعرفة والبمن ال هبأس ب العدئ  فيويتحك  

ذوافق منفعة  االستيالليةتئر  وبارص على جعل حرية اللحالايداغوجية مع ا هاختيتراذ

 . البستخدمين"

ذجه إلى إذا ا ير"خا ه:على أن الجتمعي لألستتذ ( (A. Tooraineذاران أ.كبت ينظر 

 (12ص، 1993، طوطتوي). "الجتمعةئاخل  ذجه إلىج وبتحث إذا االختر

ها ذلك الشدص الةي ذلقى ذااينت جإياادا  :ألتسختذ الاتني الافةا  اإلت ائ  ل

يتلية ذخاث  ف  بةتد  الاتتسخي   أكتديايت جذحص  يلى نؤهال  يلاية جذ باية

قصا القيت   جنت يفاقةت ن  الشةتدا  اليلاية الخ  ذؤهله لياان أتسختذا تتنييت،

، ك  ف  الايترف جالاةترا ندخلف  جذاريس الطلكة الاتنييي بيالية الخيليم 

جدراتسخنت ال اهنة ركز  يلى األتستذة  الااظفي  ف  الاارتسة اليليت  .ذدصصه

 ألتستذة  الخيليم الخانالات  بساياا .

 الاتني : الطتلب -5-4

يبثلون جبهورا ضخبت محتشدا في كليتت ومعتهد  «الطلاة بأنه :  نحاا يل  نحاايعرف 

شريحة من البثيفين في البجتبع، نجده  متبركزين في  «، كبت يعرفه  بأنه : »ومدن بأكبلهت

 (92، ص1987). »البعتهد والجتمعتت لتليي العلوم والبعترف

ف  ندخلف الاخاارتسي  الاتنييي  الطلكة فئة يلى  ركز  فاراتسخنتجيليه 

 .خاارتسةمالحيز الاغ اف  جالااتظ  لالاؤتسست  الاتنيية بغض النر  ي  

 ة:ــــقــت  الستبــــالاراتس -7

 ميثتق إلى الوصول إلى الدراسة هدفت(: 2016) هتسلطتن تايتن ظتيف الد يشدراتسة  -7-1

 وأئا  الوصفي البنهج واعتبدت الجبهور، قال من اإلجتبتعي التواصل شاكتت الستخدام أخالقي

 63 بلغت األرئنية الجتمعتت في واليتنون اإلعالم أستذة  من عينة على طايت التي االستاتنة

 :هي سةالدرا إليهت ذوصلت التي النتتئج ابرز ومن ستتذا،أ
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 قال من الشاكتت استخدام في األخالقية العنتصر ذتصدر أن يجب الفرئ خصوصية راماحت إن-

 .الجبهور

 واألفضل األنسب الختيتر األبنتء ذوجيه عن األستس بتلدرجة البسؤولة هي األسر  إن-

 .ختصة التواصل وشاكتت عتمة االذصتل لوستئل أبنتئهت الستخدام

 عار النشر عند واليتنونيين اإلعالميين من األكتئيبيون عليهت ذوافق التي األخالقية اليي  أبرز-

 اآلئاب على والبحتفظة شيء، أي نشر عند البصداقية، األمتنة :هي االجتبتعي التواصل شاكتت

 الوعي نشر على والتركيز التواصل، في واليتنونية األخالقية الحدوئ عن الخروج وعدم العتمة،

 فيه يحدئ سليبة بلغة مكتوبت البنشور يكون أن و الشاكتت، لهةه األمثل لالستخدام الشاتب لدى

 اليي  ونشر اآلخرين، ذجته اليدح أو الةم أو السب استخدام وذجنب نشرهت، البرائ الواقعة

 .البستعتر  األسبتء استخدام وعدم الثيتفتت، ونيل ذاتئل على والتركيز والدين، واألخالق

 النسق ذشكيل على اإلجتبتعي التواصل شاكتت استخدام أثرعن  :(2013) الااتلدراتسة  -7-2

 وستئل ذأثير على التعرف إلى سةاالدر هةه هدفت، حيث السعوئي للشاتب األخالقي الييبي

 واألخالقي الييبي النسق على (اإلنترنت شاكة عار اإلجتبتعي التواصل شاكتت) الجديد األعالم

 البنهج على واعتبدت األخالقية، اليي  النسق لتعزيز آلية لوضع الوصول بهدف الشاتب لدى

 .العزيز عاد البلك جتمعة في الدراسة وذبت والظواهر، والبواقف حداثاأل لوصف الوصفي

 بأكبلهت العينة وأكدت اإلنترنت لشاكة الشاتب استخدام معدل ارذفتعى إل الاتحث وذوصل

 يستخدمون %86.33 وبنساة العينة معظ  أن النتتئج بينت كبت اإلنترنت يستخدمون أنه  % 100بنساة

 مجتال ذخلق نأ استطتعت بةلك أنهت والشك بتنتظتم، اإلنترنت عار اإلجتبتعي التواصل شاكتت

 التواصل مواقع في الثية معدل نأ وذاين .األخالقي الييبي النسق ىعل راذأثي أحدث عتمت

 إلى بتلثاتت يتس  للشاتب يالييب النسق مييتس أن إلى سةاالدر وانتهت للغتية، منخفض اإلجتبتعي

 .مت حد

 طالب لدى اإللكتروني اإلجتبتعي التواصل أخالقيتت عن :(2014) الق ب دراتسة  -7-3
 اإللكتروني اإلجتبتعي التواصل أخالقيتت أه  على التعرفإلى هدفت  ة، حيثالسعوئي الجتمعتت

 الوصفي البنهج على الاتحث واعتبد العربية، الجتمعتت طالب عند بهت زامااللت يجب الةي

 1939 قوامهت عينة ذطايق وذ  اليرى، أم جتمعة في راسةالد وذبت األحداث، لوصف التحليلي

 إيجتبيت استخدامت هنتك إن الاتحث وذوصل. ستاتنةاإل أئا  استخدام وذ  جتمعتت، خبس من طتلات

 .عتلي ببستوى أخالقيتت عشر وجوئ النتتئج أظهرت حيث اإلجتبتعي التواصل لبواقع

هدفت التعرف على أثر استخدام مواقع  :(2017)ننيزل فليح الش ية  نااجحدراتسة  -7-4

التواصل االجتبتعي على منظومة اليي  الدينية واألخالقية لدى عينة من طلاة الجتمعة الهتشبية 

في األرئن. استخدم الاتحث البنهج الوصفي في ئراسته وقتم بتختيتر عينة الدراسة بتلطريية 

الدراسي الثتني والصيفي األول  اليصدية من طلاة الجتمعة الهتشبية البسجلين في الفصل

 من اإلنتث. وذوصلت 133من الةكور و 77وطتلاة بواقع طتلات ) 210)البكونة من  ،2014/2015

الدراسة إلى نتتئج أهبهت: أن أثر استخدام طلاة طتلات الجتمعة الهتشبية لبواقع التواصل 

 α≤05.0االجتبتعيٍ عتل، كبت أوضحت النتتئج وجوئ فروق ذات ئاللة إحصتئية عند مستوى الداللة

في أثر استخدام طلاة الجتمعة الهتشبية لبواقع التواصل االجتبتعي ذعزى للجنس ولصتلح  

بين أثر استخدام مواقع التواصل االجتبتعي ئال إحصتئيت  ه هنتك ارذاتطث، كبت ذاين أناإلنت

ومنظومة اليي  الدينية واألخالقية لدى طلاة الجتمعة الهتشبية لكن هةا االرذاتط ضعيف. في ضوء 

نتتئج الدراسة أوصى الاتحث بجبلة من التوصيتت أهبهت: عيد مؤذبرات وندوات لتوجيه الشاتب 
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طتر االنترنت وبيتن الجتنب اإليجتبي منهت وكيفية التعتمل معهت، ذفعيل ئور األهل بتلرقتبة بأخ

على أبنتئه  ومت يت  ذداوله وذصفحه عار مواقع التواصل االجتبتعي كةلك ئراسة جوانب أخرى 

من منظومة اليي  في الاحوث مثل اليي  االجتبتعية واالقتصتئية، وعبل بحوث ختصة ببواقع 

اصل االجتبتعي على مجتبعتت أخرى كبؤسستت أو وزارات أو على أعضتء هيئة التدريس، التو

 .أو على عينتت متستوية بين الةكور واإلنتث

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر  :(2017) حنتن فنيش جحاز  ب كت دراتسة  -7-4

األخالقي للطتلب  استخدام شاكتت التواصل االجتبتعي )الفيس بوك( على ذشكيل النسق الييبي

الجتمعي من وجهة نظر طلاة الجتمعة بتستخدام البنهج الوصفي التحليلي، وقد ذكونت عينة 

ذ  اختيتره  بطريية عشوائية، ولتحييق أغراض الدراسة ذ  ذصبي  استبتر   (110)الدراسة من 

ة الجتمعة، استايتن ذييس أثر شاكتت التواصل االجتبتعي في ذغيير اليي  االجتبتعية لدى طلا

وذوصلت الدراسة إلى عدئ من النتتئج أهبهت: أن أه  اآلثتر السلاية لشاكتت التواصل االجتبتعي 

ذبثلت في التبكن من إجراء عالقتت غير شرعية مع الجنس اآلخر، اإلهبتل في الشعتئر الدينية، 

، ذعل  أمور جديد  من وأن أه  اآلثتر اإليجتبية ذبثلت في االطالع على أخاتر الالد الةي نعيش فيه

خالل شاكتت التواصل االجتبتعي، التعاير بحرية عن الرأي، التبكين من خالل ذخطي حتجز 

الخجل، وأن أه  مظتهر ذغيير اليي  نتيجة شاكتت التواصل االجتبتعي ظهر في: ذعزيز استخدام 

مكتن من أه  الطتلب لشاكتت التواصل االجتبتعي، اليدر  على مختطاة الجنس اآلخر بجرأ ، 

ذوصيتت الدراسة مت يلي: ذكثيف الندوات العلبية والارامج التعليبية الهتئفة التي ذاين لطلاة 

الجتمعة التأثير السلاي لشاكتت التواصل االجتبتعي على اليي  االجتبتعية، واالهتبتم بصور  

ألفرائ ختصة مستبر  ختصة في الوقت الراهن بدراسة ذأثير شاكتت التواصل االجتبتعي على ا

الشاتب، نتيجة لبت ذؤثر به على سلوك الشاتب وعلى اليي  والبفتهي  والثيتفة والهوية البحلية، 

 .وسلوكيتتوكةلك الهوية الدينية ومت يرذاط بهت من قي  وعتئات 

ثر استخدام شاكتت التواصل أالكشف عن  إلى تهدف :(2015) حفصة بقتريدراتسة  -7-5

لدى عينة من مستخدمي موقع الفتيساوك من طلاة  ،األخالقيةاالجتبتعي "الفتيساوك" على اليي  

التعرف على عتئات استخدام الطتلب الجتمعي لبوقع و -ورقلة–جتمعة قتصدي مربتح 

 موقع الفتيساوك،وكةلك التعرف على الدوافع والحتجتت التي ذكبن وراء استخدام  "الفتيساوك"،

 وذ  اختيتر الدراسة البتبثلة في االستايتن، أئا وذ  ذطايق  واعتبدت الاتحثة على البنهج البسحي،

حستب  من خالل: اإلحصتئيةوخضعت الدراسة للبعتلجة  طتلب وطتلاة، 80 عينة ذكونت من

والدوافع  وك،استخدام موقع الفتيسا وأنبتطعتئات  النسب البئوية والبتوسط الحستبي لتكرار

النتذجة عن استخدام الفتيساوك على  واآلثتروالحتجتت التي ذكبن وراء استخدام موقع الفتيساوك، 

من الباحوثين من  ذيضي النساة األكار وليد كشفت الدراسة عن النتتئج التتلية: ،األخالقيةاليي  

ويفضل أغلاه  خدمة الدرئشة للتواصل مع  ستعتت في استخدام موقع الفتيساوك، 3 إلىستعة 

األصدقتء، يستخدم أغلب أفرائ العينة الفتيساوك لتكوين عالقتت اجتبتعية،يلاي موقع الفتيساوك 

جتنب الحتجتت العتطفية،كبت أسفرت الدراسة على أن هنتك  إلىالحتجتت البعرفية للباحوثين 

 اإلعالميةواألخالقية التي ذحبلهت التكنولوجيت  وعي لدى أغلاية الطلاة الجتمعيين بتلبختطر الييبية

  .عار موقع التواصل االجتبتعي "الفتيساوك"التي ذستهدف التأثير على قيبه  وأخالقيتذه

الدراسة الحتلية ل  ذعثر على بحوث ستبية ذتطتبق كليت مع أهدافهت ومضبونهت رغ  أن  :ذيقيب

ومنهجهت، فيد حتولت أن ذخط لنفسهت منهجت ختصت مستفيد  من الانتءات النظرية واإلجراءات 

استفتئت في وضع ذصور عتم لدراسة العالقة البنهجية التي اعتبدذهت الدراستت الستبية، حيث 
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استخدام شاكتت وبين البتغير التتبع البتبثل  اليي  األخالقيةل البتبثل في بين البتغير البستي

، وكةا السيتق الاحثي الةي سوف ذختار به، وعليه فليد استفتئت من التواصل االجتبتعي

في ذحديد مشكلة الدراسة وأبعتئهت النفسية  )النر ي(الدراستت الستبية على البستوى العلبي 

دراسة ومؤشراذهت الداللية، إعدائ اإلطتر النظري، أمت على البستوى العلبي ، مفتهي  الاالجتبتعية

أئا  الدراسة ومنهجية الدراسة الحتلية فسوف ذظهر فيبت سيلي في أمور أهبهت:  )الخطكيق (

اختيتر عينة الدراسة، ذفسير نتتئج الدراسة، والتعليق ومنتقشة النتتئج وذفسيرهت، ذهت وإجراءا

 .عليهت

 ة:ـــــــج الاراتســـةـــنن  -8

نظرا لطايعة موضوع الدراسة، فيد ذ  االعتبتئ على البنهج الوصفي بتعتاتره البنهج األنسب 

لهةه الدراسة والةي يسبح بوصف الظتهر  وصفت كبيت وكيفيت ئقييت بتالعتبتئ على مجبوعة من 

تولنت في هةه الدراسة اليواعد واألسس العلبية من أجل الوصول إلى نتيجة محدئ  وبتلتتلي فيد ح

أله  الباتئ  واليي  األخالقية  وجهة نظر أستذة  التعلي  الجتمعيمن خالل البنهج الوصفي معرفة 

 التي يفترض أن ذحك  وذحدئ كيفيتت استخدام الطلاة الجتمعيين لشاكتت التواصل االجتبتعي

خالقية ذعزى لبتغيري مت إذا كتنت هنتلك فروق في هةه اليي  والباتئ  األإضتفة إلى معرفة 

 .                               لهؤالء األستذة  الجنس والتخصص العلبي

 ة:ــــتال  الاراتســــنا  -9

 الةين يعبلون األستذة  الجتمعيينذبثل البجتبع األصلي للدراسة في جبيع : الااتل الكش ي  -

، حيث بلغ في التخصصتت قيد الدرسة -سكيكد - التعلي  التكنولوجي ستذة بتلبدرسة العليت أل

 .(41)، وعدئ الةكور (60)،  عدئ اإلنتث أستتذ و أستتذا (101)عدئه  

الجتمعيين البتواجدين على  األستذة : أجريت هةه الدراسة على عينة من الااتل الااتظ  -

 .الجزائر -سكيكد –مستوى البدرسة العليت ألستذة  التعلي  التكنولوجي 

-2019): ذ  ذطايق الدراسة البيدانية خالل الفصل األول من السنة الجتمعية الزنتظ الااتل  -

 .(م2020

 ة:ــــــــة الاراتســــــيين  -10

 أستتذا (101)الكلي البيدر بـ بجبوع ال( من أستتذا وأستتذ  48ذكونت عينة الدراسة من )

عدئ اإلنتث والةكور بشكل ، حيث ذ  اختيتر -سكيكد –من البدرسة العليت لألستذة  جتمعية أستتذ و

األستذة  جبيع ( في جبيع التخصصتت البعنية بتلدارسة، وذ  اختيتر إنتث 04 ذكور و 04متستو )

التخصصتت التي يكون فيهت عدئ األستذة  كايرا ، أمت في التخصصتت التي يكون فيهت عدئه  قليل

 .بطريية عشوائيةفت  اختيتره  

 :أظثى( –األتسختذ )ذك   خصتئص يينة الاراتسة حسب نخغي  تنس -10-1

 (: ذازيع أف اد يينة الاراتسة حسب نخغي  الانس01تاجل رقم )

 % النسكة الائاية الياد الانس

 %50 24 إظتث

 %50 24 ذكار

 %100 48 الااااع
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كةلك ، % 50بنساة  أستتذ  24أن عدئ اإلنتث بلغ  (1)ذشير النتتئج البوضحة في الجدول رق  

 %.50بنساة  أستتذا 24 عدئ الةكور  فيد بلغ 

 :لألتسختذ الخدصص اليلا خصتئص يينة الاراتسة حسب  -10-2

 :الخدصص اليلا (: ذازيع أف اد يينة الاراتسة حسب نخغي  02) تاجل رقم

 النسكة الائاية الياد الاسخاى

% 

 %100 08 إعالم آلي

 %100 08 هندسة كهربتئية

وعلوم  النفس عل 

 التربية

08 100% 

 %36 08 فيزيتء

 %40 08 علوم طايعية

 %37 08  ريتضيتت

األستذة  في كل التخصصتت البعنية بتلدراسة ة في الجدول أعاله أن عدئ ذشير النتتئج البوضح

، ولكن النساة البئوية ذختلف حسب التخصص، فأستذة  اإلعالم اآللي والهندسة (08)هو نفسه 

بنساة  أستذة  الفيزيتءأمت ، %100ت نساته  بلغالكهربتئية وكةلك أستذة  عل  النفس وعلوم التربية 

 .%37 بنساة كةلك أستذة  الريتضيتت، %40 بنساةأستذة  العلوم الطايعية  أيضت، 36%

 ة:ـــــأدجا  الاراتس -11

لإلجتبة على التستؤالت البطروحة والتحيق من فرضيتت الدراسة، اعتبدت الدراسة الراهنة 

"تسلطتن تايتن ظتيف ذ  ذصبيبهت من طرف الاتحثة  جبع الايتنتت والبعلومتت استبتر  على

 "، وقد شبلت على مجبوعة من األسئلة التي ذنتولت البعتيير واليي  األخالقية البنتساةهالد يش

إضتفة إلى ذحديد  محتور أربعة إلى األئا  ذيسي  ذ  وقد، الستخدام شاكتت التواصل االجتبتعي

 :الايتنتت الشخصية البتعلية بتلبتغيرين قيد الدراسة )الجنس والتخصص العلبي لألستتذ الجتمعي

 (10)، جياث  هةا الااتل ف  (الشكات  التسخداا  الانتتسكة الايتيي  ي ) األجل الاحار

 .فق ا 

 (09)، جياث  هةا الااتل ف  (الاسخداني  خصالية اظخةتك) ي  فةا الثتظ  الاحار

 .فق ا 

  .فق ا  (09)، جياث  هةا الااتل ف  (األتس   دجر) الثتلث ذنتجل الاحار

 .فق ا  (08)، جياث  هةا الااتل ف  (األخالقية القيم) ي  فاتن بع اال الاحار

 لاق األدا : -

بعرضه على  "،"تسلطتن تايتن ظتيف الد يشةمن طرف الاتحثة  األئا ذ  التحيق من صدق 

على  ةالاتحث تمحكبين من أعضتء هيئة التدريس البتخصصين في الجتمعتت األرئنية، واعتبد

 تصاح في صورذهتل لألئا ووفيت آلراء البحكبين ذ  حةف فيرات من الصور  األولية  ،أرائه 

 لألئا بتإلضتفة إلى ذلك فيد ذ  التحيق من صدق الانتء الداخلي  ،فير  (36)من  نةالنهتئية مكو

 بتستخدام أسلوب التحليل العتملي وفيت لطريية البكونتت األستسية.
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 األدا :ثكت   -

حستب معتمل االذستق الداخلي بتستخدام بعد  هت،تمن طرف صتحا األئا ذ  التحيق من ثاتت 

 ذزيد أن يجب الدراسة هةه لهت إلجراء البياولة اليي  أنالاتحثة  أقرتحيث . معتمل ألفت كروناتخ

 أجل من (SPSS) اإلحصتئيالتحليل  برنتمج بتستخدام قتمتوكتن لهت ذلك، حيث  ، 0,6عن

، وقد بلغت قي  محتور االستبتر من  محورلفيرات كل  كروناتخألفت  معتمالت قي  على الحصول

 ،الشاكتت الستخدام البنتساة البعتيير لبحور: (0,764، 0,864، 0,758، 0,776)معتمالت الثاتت 

 على  التوالي. األخالقية اليي و ،األسر  ئور ،البستخدمين خصوصية انتهتك

 :األدا ذصحيح  -

 كتلتتلي:االستبتر  راعى أن يتدرج مييتس ليكرت البستخدم في الدراسة إن ذصحيح 

 (5)وذعطى  أوافق بشد سل  يتكون من خبسة ذدريجتت وهي  االستبتر لكل فير  من فيرات 

وذعطى ئرجتتن،  ال أوافقئرجتت، و (3)وذعطى  ال أئريئرجتت، و (4)وذعطى أوافق و، ئرجتت

 وذعطى ئرجة واحد . ال أوافق بشد و

 سيت  التعتمل سةاالدر إليهت ذوصلت التي الحستبية البتوسطتت قي  فإن ذيدم مت على واعتبتئا  

 :اآلذي النحو على معهت

 للبعتئلة وفيتفبت ئون: منخفض( -2.33: متوسط(، )3.67-2.34(، )فبت فوق: مرذفع -3.68) 

 :التتلية

 : أي البستويتت، عدئ على ميسومة اإلجتبة لادائل الدنيت الييبة – العليت الييبة

 .الفئة طول ذستوي الييبة هةهو 1.33= 4( = 5-1)

  33 

  2.33= 1.33+1من  البنخفض البستوى يكون وبةلك

 3.67= 1.33+ 2.34  من البتوسط البستوى ويكون

 5-3.68 من البرذفع البستوى ويكون

 ت :ــــــــــة الكيتظـــــــب نيتلاــــــــأتستلي -12

 الخحلي  الاا : -12-1

ببت يحيق أهداف الدراسة، وذلك  ذ  استخدام عدئ من األستليب اإلحصتئية لبعتلجة الايتنتت

 ، وقد ذبثلت هةه األستليب في:SPSSبتالعتبتئ على الارنتمج اإلحصتئي للعلوم االجتبتعية 

 حستب البتوسط الحستبي واالنحراف البعيتري. -

في هةه اليي  والباتئ  لعينتين مستيلتين، لبعرفة الفروق  (T.test)استخدام االختاتر التتئي  -

 .لهؤالء األستذة  ذعزى لبتغيري الجنس والتخصص العلبي وإن كتنت األخالقية

 .(α=0.05) مستوى الداللة عند (ANOVA) أنوفت استخدام ذحليل التاتين األحتئي -

 الخحلي  الايف :  -12-2

وذلك بنتءا على النتتئج الكبية البتحصل عليهت من خالل  ذ  االعتبتئ على التحليل الكيفي

 اإلحصتئية البستخدمة في هةه الدراسة إضتفة إلى االعتبتئ على اإلطتر النظرياألستليب 

 والدراستت الستبية الختصة بتلةكتء الوجداني.

 ة:ـــــت  الاراتســــــــاء ف ضيـــــج يلى ضـــة النختئـــــتقشــ ض جننــي -13

 ي ض جننتقشة النختئج يلى ضاء الف ضية اليتنة: -13-1
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 "  الاكتدئ جالقيم األخالقية الخ   أهم لاضعأهاية ككي    الخيليم الاتني أتستذة   يال

 ."يفخ ض أن ذحام جذحاد كيفيت  اتسخداا  الطلكة الاتنييي  لشكات  الخاال  االتخاتي 

للتحيق من الفرضية العتمة قبنت بحستب البتوسط الحستبي واالنحراف البعيتري لالستجتبتت 

جتالت األربعة البتعلية بتليي  األخالقية في استخدام شاكتت التواصل الكلية ألفرائ العينة حسب الب

 االجتبتعي والنتتئج موضحة في الجداول التتلية:

ياث  الاخاتسط الحستب  جاالظح اف الاييتري الدتص بتتسخاتبت  أف اد اليينة ظحا بناد (:03رقم )تاجل 

 الاقيتس

 البييتس
 أئنى قيبة قيبة أعلى االنحراف البعيتري البتوسط الحستبي

150.79 10.28 169 122 

من الجدول نالحظ أن البتوسط الحستبي الستجتبتت أفرائ العينة نحو بنوئ البييتس قدر بـ 

 وحسب مييتس التصحيح البعتبد في ئراستنت فإن هةه الدرجة ذنتبي لبجتل البوافية بشد . 150.79

الاييتري الدتص بتلااتل الاخيلق بتلايتيي  الانتتسكة ياث  الاخاتسط الحستب  جاالظح اف  :(04)رقم تاجل 

 التسخداا  الشكات 

البعتيير البنتساة 

 الستخدام الشاكتت

البتوسط 

 الحستبي

االنحراف 

 البعيتري

أعلى 

 قيبة
 أئنى قيبة

37,54 3,66 44 29 

من الجدول نالحظ أن البتوسط الحستبي الستجتبتت أفرائ العينة حول البجتل البتعلق 

وحسب مييتس  37,54بتلبعتيير البنتساة في استخدام شاكتت التواصل االجتبتعي قدر بـ 

 التصحيح البعتبد في ئراستنت فإن هةه الدرجة ذنتبي لبجتل البوافية.

ياث  الاخاتسط الحستب  جاالظح اف الاييتري الدتص بتلااتل الاخيلق بتظخةتك خصالية   (:05رقم ) تاجل

 الاسخداني :

انتهتك خصوصية 

 البستخدمين
 البتوسط الحستبي

االنحراف 

 البعيتري
 أئنى قيبة أعلى قيبة

38,45 3,40 44 31 

من الجدول نالحظ أن البتوسط الحستبي الختص بتستجتبتت أفرائ العينة نحو بنوئ البجتل 

وحسب مييتس التصحيح البعتبد في  38,45البتعلق بتنتهتك خصوصية البستخدمين قدر بـ 

 ئراستنت فإن هةه الدرجة ذنتبي لبجتل البوافية بشد .

 ياث  الاخاتسط الحستب  ج االظح اف الاييتري الدتص بتلااتل الاخيلق باجر األتس  : (:06رقم ) تاجل

البجتل 

البتعلق بدور 

 األسر 

البتوسط 

 الحستبي
 أئنى قيبة أعلى قيبة االنحراف البعيتري

39,83 3,06 45 32 

وحسب مييتس التصحيح البعتبد في  39,83من الجدول نالحظ أن البتوسط الحستبي هو 

 ئراستنت فإن هةه الدرجة ذنتبي لبجتل البوافية بشد .

 ياث  الاخاتسط الحستب  جاالظح اف الاييتري الدتص بااتل القيم األخالقية (:07رقم )تاجل 
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البجتل البتعلق 

 بتليي  األخالقية

البتوسط 

 الحستبي

االنحراف 

 البعيتري
 أئنى قيبة أعلى قيبة

34,95 3,21 40 24 

من الجدول نالحظ أن البتوسط الحستبي الختص بتستجتبتت أفرائ العينة نحو الانوئ البتعلية 

وحسب مييتس التصحيح البعتبد في ئراستنت فإن هةه الدرجة  34,95ببجتل اليي  األخالقية قدر بـ 

 ذنتبي لبجتل البوافية بشد .

يلى أهاية القيم ن  خالل نت تسكق يخضح أن أف اد اليينة إتاتال ذخفق النخياة: 

األخالقية ف  اتسخداا  بكات  الخاال  االتخاتي  جهةا نت ذكي  ن  خالل الااافقة 

يلى اتسخداا  بكات  الخاال  االتخاتي  جفق نيتيي  ننتتسكة، جالااافقة بشا  يلى 

يا  الاستس  بدصالية اآلخ  جاظخةتكةت، جأيضت الااافقة بشا  حال ذفيي  دجر 

نتء لالتسخياتل األنث  لشكات  الخاال  االتخاتي ، جكةلك األتس   ف  ذاتيه األب

الااافقة بشا  يلى الخحل  بتألخالق الحايا  أثنتء اتسخياتل بكات  الخاال  

 االتخاتي .

  :الف ضيت  الازئيةي ض جننتقشة النختئج يلى ضاء  -13-2

ظختئج الف ضية الازئية األجلى الدتلة بتلف جق ف  اتسخاتبت  أف اد  جننتقشة ي ض -13-2-1

 اليينة حسب نخغي  الانس:

للتحيق من فرضية الفروق في استجتبتت أفرائ العينة ذاعت لبتغير الجنس اعتبدنت في ذلك 

حستب البتوسط الحستبي واالنحراف البعيتري لكل من الجنسين، وبعدهت ذ  حستب االختاتر 

لعينتين مستيلتين غير متستويتين، لتحديد الفروق حسب الداللة اإلحصتئية، وفيبت يلي  (T)التتئي 

 النتتئج التي ذ  التوصل إليهت:

 ( لحستب الف جق ف  االتسخاتبت  ظحا الاقيتس ذكيت لاخغي  الانس:Tياث  ظختئج اخخكتر ) (:08رقم )تاجل 

البتوسط  العدئ الجنس

 الحستبي

االنحراف 

 البعيتري

مستوى  قيبة ت

 الداللة

 10.93 150.20 24 ذكور
-0.39 0.69 

 9.78 151.37 24 إنتث

وهي ئالة عند مستوى  =t  0.39- من خالل النتتئج البوضحة في الجدول فإننت نالحظ أن قيبة

، (0.05)والةي هو أكار من مستوى الداللة البعتبد في ئراستنت  =sig 0,69 الداللة البحسوبة

نيال الفرضية الصفرية البير  بعدم وجوئ فروق ئالة إحصتئيت في استجتبتت أفرائ العينة  وبتلتتلي

 نحو البييتس ذاعت لبتغير الجنس.

( لحستب الف جق ف  االتسخاتبت  ظحا الااتل الاخيلق بتلايتيي  Tياث  ظختئج اخخكتر ) (:09رقم )تاجل 

 الانتتسكة التسخداا  الشكات  ذكيت لاخغي  الانس:

 العدئ الجنس
البتوسط 

 الحستبي

االنحراف 

 البعيتري
 قيبة ت

مستوى 

 الداللة

 3,67 37,58 24 ذكور
0,078 0,93 

 3,74 37,50 24 إنتث
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وهي ئالة عند مستوى  =t 0,078 من خالل النتتئج البوضحة في الجدول فإننت نالحظ أن قيبة

، (0.05)والةي هو أكار من مستوى الداللة البعتبد في ئراستنت  =sig 0,93 الداللة البحسوبة

وبتلتتلي نيال الفرضية الصفرية البير  بعدم وجوئ فروق ئالة إحصتئيت في استجتبتت أفرائ العينة 

 نحو البجتل البتعلق بتلبعتيير البنتساة الستخدام الشاكتت ذاعت لبتغير الجنس.
( لحستب الف جق ف  االتسخاتبت  ظحا الااتل الاخيلق بتظخةتك Tياث  ظختئج اخخكتر ) (:10رقم )تاجل 

 خصالية الاسخداني  ذكيت لاخغي  الانس:

 البتوسط الحستبي العدئ الجنس
االنحراف 

 البعيتري
 مستوى الداللة قيبة ت

 3,98 38,16 24 ذكور
-0,58 0,55 

 2,77 38,75 24 إنتث

وهي ئالة عند مستوى الداللة  =0,58t-من خالل النتتئج البوضحة في الجدول فإننت نالحظ أن 

 (، وبتلتتلي0.05والةي هو أكار من مستوى الداللة البعتبد في ئراستنت )  =sig 0,55 البحسوبة

نيال الفرضية الصفرية البير  بعدم وجوئ فروق ئالة إحصتئيت في استجتبتت أفرائ العينة نحو 

 البجتل البتعلق بتنتهتك خصوصية البستخدمين ذاعت لبتغير الجنس.

( لحستب الف جق ف  االتسخاتبت  ظحا الااتل الاخيلق باجر Tياث  ظختئج اخخكتر ) (:11رقم )تاجل 

 الانس:األتس   ذكيت لاخغي  

االنحراف  البتوسط الحستبي العدئ الجنس

 البعيتري

 مستوى الداللة قيبة ت

 2,87 39,08 24 ذكور
-1,72 0,09 

 3,13 40,58 24 إنتث

وهي ئالة عند مستوى الداللة  =t-1,72 من خالل النتتئج البوضحة في الجدول فإننت نالحظ أن

، وبتلتتلي (0.05)والةي هو أكار من مستوى الداللة البعتبد في ئراستنت   =0,09sig البحسوبة

نيال الفرضية الصفرية البير  بعدم وجوئ فروق ئالة إحصتئيت في استجتبتت أفرائ العينة نحو 

 البجتل البتعلق بدور األسر  ذاعت لبتغير الجنس.

االتسخاتبت  ظحا الااتل الاخيلق بتلقيم ( لحستب الف جق ف  Tياث  ظختئج اخخكتر ) (:12رقم )تاجل 

 األخالقية ذكيت لاخغي  الانس:

البتوسط  العدئ الجنس

 الحستبي

االنحراف 

 البعيتري

 مستوى الداللة قيبة ت  

 2,87 35,37 24 ذكور
0,89 0,37 

 3,53 34,54 24 إنتث

وهي ئالة عند مستوى الداللة  =0,89tمن خالل النتتئج البوضحة في الجدول فإننت نالحظ أن 

، وبتلتتلي نيال (0.05) والةي هو أكار من مستوى الداللة البعتبد في ئراستنت =0,37sig البحسوبة

الفرضية الصفرية البير  بعدم وجوئ فروق ئالة إحصتئيت في استجتبتت أفرائ العينة نحو البجتل 

 البتعلق بتليي  األخالقية ذاعت لبتغير الجنس.

ياانت ال ذاتا ف جق ف  اتسخاتبت  األتستذة  ظحا بناد الااتال  األربية حسب : النخياة

 نخغي  الانس.
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ظختئج الف ضية الازئية الثتظية الدتلة بتلف جق ف  اتسخاتبت  أف اد جننتقشة ي ض  -13-2-2

 :اليلا  اليينة حسب نخغي  الخدصص

لحستب الف جق بي  الخدصصت  )إيال  آل ، ياث  ظختئج اخخكتر ذحلي  الخكتي  األحتدي  (:13رقم )تاجل 

جيلا  الخ بية، فيزيتء، يلا  طكييية، ريتضيت ( ف  اتسخاتبت  أف اد اليينة  النفس هناتسة كة بتئية، يلم

 ظحا الاقيتس:

العوامل 

 االجتبتعية

مجبوع 

 البربعتت

ئرجة 

 الحرية
 مستوى الداللة F قيبة متوسط البربعتت

بين 

 البجبوعتت
1069.16 5 213.83 

ئاخل  0.06 2.30

 البجبوعتت
3898.75 42 92.82 

  47 4967.91 البجبوع الكلي

 0.06هو  5من خالل الجدول يتضح لنت أن قيبة مستوى الداللة البحسوب عند ئرجة حرية =

يدل على أنه ال  مبت( 0.05)وقيبته أكار من قيبة مستوى الداللة البعتبد في ئراستنت والةي قيبته 

 ذوجد فروق في استجتبتت أفرائ العينة نحو البييتس ذاعت لتخصصتذه .

ياث  ظختئج اخخكتر ذحلي  الخكتي  األحتدي لحستب الف جق بي  الخدصصت  )إيال  آل ،  :(14تاجل رقم )

جيلا  الخ بية، فيزيتء، يلا  طكييية، ريتضيت ( جالدتلة بتلااتل الاخيلق  النفس هناتسة كة بتئية، يلم

 بتلقيم األخالقية:

العوامل 

 االجتبتعية

مجبوع 

 البربعتت

ئرجة 

 الحرية

متوسط 

 البربعتت
 F قيبة

مستوى 

 الداللة

 4.98 5 24.91 بين البجبوعتت

0.45 0.80 
ئاخل 

 البجبوعتت
461 42 10.97 

  47 485.917 البجبوع الكلي

 0.80هو  5من خالل الجدول يتضح لنت أن قيبة مستوى الداللة البحسوب عند ئرجة حرية =

يدل على أنه ال  مبت 0.05وقيبته أكار من قيبة مستوى الداللة البعتبد في ئراستنت والةي قيبته 

ذوجد فروق في استجتبتت أفرائ العينة نحو الانوئ الختصة بتلبجتل البتعلق بتليي  األخالقية، ذاعت 

 لتخصصتذه .

ياث  ظختئج اخخكتر ذحلي  الخكتي  األحتدي لحستب الف جق بي  الخدصصت  )إيال  آل ،  :(15تاجل رقم )

فيزيتء، يلا  طكييية، ريتضيت ( جالدتلة بتلااتل الاخيلق جيلا  الخ بية، النفس هناتسة كة بتئية، يلم 

 بتلايتيي  الانتتسكة التسخداا  الشكات :

العوامل 

 االجتبتعية

مجبوع 

 البربعتت

ئرجة 

 الحرية

متوسط 

 البربعتت
 مستوى الداللة F قيبة

بين 

 البجبوعتت
104.66 5 20.93 

1.66 0.16 

 12.55 42 527.25ئاخل 
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 البجبوعتت

  47 631.91 الكلي البجبوع

 0.16هو  5من خالل الجدول يتضح لنت أن قيبة مستوى الداللة البحسوب عند ئرجة حرية =

مبت يدل على أنه ال  0.05وقيبته أكار من قيبة مستوى الداللة البعتبد في ئراستنت والةي قيبته 

نتساة الستخدام الشاكتت، ذوجد فروق في استجتبتت أفرائ العينة نحو البجتل البتعلق بتلبعتيير الب

 ذاعت لتخصصتذه .

ظختئج اخخكتر ذحلي  الخكتي  األحتدي لحستب الف جق بي  الخدصصت  ) إيال  آل ،  :( ياث 16تاجل رقم )

هناتسة كة بتئية، يلم النفس جيلا  الخ بية، فيزيتء، يلا  طكييية، ريتضيت ( جالدتلة بتلااتل الاخيلق 

 باجر األتس  :

 العوامل

 االجتبتعية

مجبوع 

 البربعتت

ئرجة 

 الحرية

متوسط 

 البربعتت
     Fة قيب

مستوى 

 الداللة

 23.283 5 116.41 بين البجبوعتت

 7.76 42 326.25 بجبوعتتلئاخل ا 0.12 2.99

  47 442.66 البجبوع الكلي

 0.12هو  5من خالل الجدول يتضح لنت أن قيبة مستوى الداللة البحسوب عند ئرجة حرية =

ال مبت يدل على أنه  0.05من قيبة مستوى الداللة البعتبد في ئراستنت والةي قيبته  أكاروقيبته 

فروق في استجتبتت أفرائ العينة نحو الانوئ الختصة بتلبجتل البتعلق بدور األسر  ذعزى  ذوجد

 لبتغير التخصص.

ياث  ظختئج اخخكتر ذحلي  الخكتي  األحتدي لحستب الف جق بي  الخدصصت  )إيال  آل ،  :(17تاجل رقم )

هناتسة كة بتئية، يلم النفس جيلا  الخ بية، فيزيتء، يلا  طكييية، ريتضيت ( جالدتلة بتلااتل الاخيلق 

 بتظخةتك خصالية الاسخداني :

العوامل 

 االجتبتعية

مجبوع 

 البربعتت

ئرجة 

 الحرية

متوسط 

 البربعتت
 Fقيبة

مستوى 

 الداللة

 14.33 5 71.66 بين البجبوعتت

 11.29 42 474.25 بجبوعتتلئاخل ا 0.29 1.269

  47 545.91 البجبوع الكلي

 0.29هو  5من خالل الجدول يتضح لنت أن قيبة مستوى الداللة البحسوب عند ئرجة حرية =

مبت يدل على أنه ال  0.05أكار من قيبة مستوى الداللة البعتبد في ئراستنت والةي قيبته  وقيبته

ذوجد فروق في استجتبتت أفرائ العينة نحو البجتل البتعلق بتنتهتك خصوصية البستخدمين، ذاعت 

 .العلبي للتخصص

الخدصص ال ذاتا ف جق ف  اتسخاتبت  األتستذة  ظحا بناد الااتال  األربية حسب النخياة: 

 .اليلا 

 ختذاــــــــة:

 وجهة نظر األستذة  الجتمعيينأن  ذاين ذنتوله في البعتلجة البنهجية للدراسة من خالل مت ساق

إجبتال ذتفق على أهبية اليي  األخالقية في استخدام شاكتت التواصل االجتبتعي وهةا مت ذاين من 
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خالل البوافية على استخدام شاكتت التواصل االجتبتعي وفق معتيير منتساة، والبوافية بشد  

على عدم البستس  بخصوصية اآلخر وانتهتكهت، وأيضت البوافية بشد  حول ذفعيل ئور األسر  

في ذوجيه األبنتء لالستعبتل األمثل لشاكتت التواصل االجتبتعي، وكةلك البوافية بشد  على 

على أن إجبتال هةا يدل ، التحلي بتألخالق الحبيد  أثنتء استعبتل شاكتت التواصل االجتبتعي

ذحك   الباتئ  واليي  األخالقية التي يفترض أن أهبية كاير  لسن أه  لونيو أستذة  التعلي  الجتمعي

 .وذحدئ كيفيتت استخدام الطلاة الجتمعيين لشاكتت التواصل االجتبتعي

وجهة نظر أستذة  التعلي  الجتمعي أله  الباتئ   في من عدمهت فروق أمت فيبت يتعلق بوجوئ

واليي  األخالقية التي يفترض أن ذحك  وذحدئ كيفيتت استخدام الطلاة الجتمعيين لشاكتت التواصل 

في  ال ذوجد فروقبأنه عبومت اسة رفتوصلت الد ،حسب متغير الجنس )إنتث، ذكور( االجتبتعي

 الجنس.  استجتبتت األستذة  حسب متغير

وجهة نظر أستذة  التعلي  الجتمعي أله   في من عدمهت فروق فيبت يتعلق بوجوئكةلك األمر 

استخدام الطلاة الجتمعيين لشاكتت  الباتئ  واليي  األخالقية التي يفترض أن ذحك  وذحدئ كيفيتت

 النفس )إعالم آلي، هندسة كهربتئية، عل  التخصص العلبيحسب متغير  التواصل االجتبتعي

ال ذوجد فروق بأنه عبومت اسة رفتوصلت الد، وعلوم التربية، فيزيتء، علوم طايعية، ريتضيتت(

 .التخصص العلبيفي استجتبتت األستذة  حسب متغير 

شاكتت التواصل ئخول  معهةه الدراسة يتاين أنه أصاح من األهبية الاتلغة خالل مبت ذ  ذنتوله 

، وعبلية فكرية وذحوالتمن ذغيرات  هةه الثور  التكنولوجية الحديثة للعتل  ومت ذحبله االجتبتعي

العديد من البسؤولية ، ذحبل عتلبيمحلي وعلى نحو  الطلاةذادل فكر واذجتهتت  أناستطتعت 

ذ  ذغييره  في إصالح وذعديل مت األسر  رأسه االجتبتعية وعلى التربوية و من البؤسستت

 في العيول والسلوك، ومحتربة األفكتر الهدامة والسطحية. وإرستءه

 

 

 

 

 :قتئاة الا اتع

الدلقيـة الاسـخنكطة نـ  القصـص النكـاي  القـيم (.2005) إبتستم أحبـد نـتصر الحبـد .1

كليـة التربيـة، جتمعـة  ،، رستلة متجسـتيرالـاارد  ف  لحيح الكدتري جدجر األتس   ف  ذطكيقةت

 .أم اليرى مكة البكرمة

أث  اتسخداا  بكات  الخاال  االتخاتي  يلى القيم األخالقية . (2015) بيتري حفصة  .2

مةكر  متستر ، نيااظية يلى الطلكة الاتنييي  باتنية جرقلةدراتسة -"الفتيسكاك أظااذتتً" 

، بجتمعة ورقلةغير منشور ، قس  اإلعالم واالذصتل، كلية العلوم اإلنستنية واالجتبتعية، أكتئيبي 

 الجزائر.-ورقلة

AL FARABI 6th INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES 
ADANA, TURKEY

P. 561



 ذشاي  يلى االتخاتي  الخاال  بكات  اتسخداا  أث . (2013) محبد أفتر ربتب الجبتل .3

 االذصتل لية، كالصحتفة قس  .نيااظية ةدراتس السيادي للشكتب األخالق  القيا  النسق

 .السعوئية العربية الببلكة، العزيز عاد البلك جتمعة ،واإلعالم

فتيليـة ب ظـتنج لخنايـة بيـض القـيم األخالقية  .(2004) حنـتن مـرزوق حسـين أحبـد .4

 مصر. :شبس، رستلة ئكتوراه غير منشور ، جتمعة عين ألطفتل الشاارع

، اإلسكندرية: ئار الوفتء قيم جخصتئص نانن  االظخ ظت (.2016) ئرويش، نور علي سعد .5

 .لدنيت الطاتعة والنشر

اإلتخاتي   الخاال  بكات  اتسخداا  أخالقيت (. 2016) هسلطتن جدعتن نتيف الخريش .6

في اإلعالم رسـتلة متجسـتير ية، األردظ الاتنيت  ف  جالقتظان اإليال  نارتس  ظر  جتةة ن 

 .األرئن، الشرق األوسط، جتمعـة اإلعالمغـير منشـور ، كليـة 

 الاا الخنريا  الستئا ف  الاتنية الازائ ية جيالقخه ب ضت. (1993) زوليخة طوطتوي  .7

 ، الجزائر.2، أطروحة متجستير غير منشور ، جتمعة الجزائرجأدائةم األتستذة 

اليالقت  االتخاتيية ف  ظ  اتسخداا  نااقع ظاط  (.2016) نوال بركتت ،األزهرالعياي  .8

العدئ  ،05البجلد  والبجتبع، اإلنستنمجلة علوم  ،الخاال  االتخاتي  بي  الحقيق  جاالفخ اض 

 .252-221 جتمعة محبد خيضر بسكر ، الجزائر، عشر، التتسع

ية ذناية القيم األخالقية ف  الا حلة الثتظاية ن  خالل ذنا (.2006) عوض حبد الحسني .9

، رسـتلة متجسـتير غـير منشـور ، كليـة التربيـة، األظشطة غي  الصـفية )دراتسـة نيااظيـة(

 .جتمعـة أم اليرى، مكة البكرمة

أث  اتسخداا  بكات  الخاال  االتخاتي  يلى . (2016)فنيش حنتن وبركتت حبز    .10

واألرغونوميت، مخار الوقتية الوقتية مجلة ، ذشاي  النسق القيا  األخالق  للطتلب الاتني 

 .143-132، 02، عدئ 06، مجلد 2واألرغونوميت، جتمعة الجزائر

 طالب لاى اإللاخ جظ  االتخاتي  الخاال  أخالقيت . (2014) علي بن ختلد اليرشي  .11

 أم وجتمعة للتربية اإلسالمية األصول. منشور  غير هائكتور أطروحة. السيادية الاتنيت 

 .السعوئية العربية الببلكة، التربيةلية ، كاليرى

لاى  األتس يةاتسخداا  بكات  الخاال  االتخاتي  يلى القيم  (.2017) لطرش، نجوى .12

 .372- 355، العتشر ، مجلة ذتريخ العلوم، العدئالشكتب الاتني 

اإلسكندرية: ئار البعرفة  ،القيم االتخاتيية ف  يتلم نخغي  .(2016) محبد عاتس، منتل .13

 الجتمعية للطاتعة والنشر.

 اإلسكندرية: ئارالشكتب الي ب  جالخغيي  االتخاتي ،  .(1987)محبد علي محبد.   .14

 ية.البعرفة الجتمع

AL FARABI 6th INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES 
ADANA, TURKEY

P. 562



أث  اتسخداا  نااقع الخاال  االتخاتي  يلى . (2017)مبدوح منيزل فليح الشرعة   .15

، ئراستت، ن  طلكة الاتنية الةتباية ف  األردنننرانة القيم الاينية جاألخالقية لاى يينة 

، عبتئ  الاحث العلبي وضبتن الجوئ / الجتمعة 8ملحق ، 4،عدئ  44مجلة العلوم التربوية، مجلد 

 .130-113، ئنراأل-األرئنية، عبتن

AL FARABI 6th INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES 
ADANA, TURKEY

P. 563



AL FARABI 6th INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES 
                                                                                                   ADANA, TURKEY 

 

P. 564 
 

BLIND SPOTS OF WOMEN’S ENTREPRENEURSHIP: CASE OF ADANA 

 

KADINLARIN GİRİŞİMCİLİĞİ’NDE KÖR NOKTALAR: ADANA ÖRNEĞİ 

 

Fahri ÖZSUNGUR 

Adana Chamber of Commerce  

Family & Consumer Sciences Ph.D., Business Ph.D 

 

 

ABSTRACT 

 

Purpose: The aim of the study is to determine the blind spots of women’s entrepreneurship. 

Design/methodology/approach: This study was conducted with 46 women entrepreneurs registered to 

Adana Chamber of Industry in Turkey in September 2019. A phenomenological research method was 

adopted in this research. The coding process (Conceptualization, Classification, Component analysis) 

proposed by Miles and Huberman (1994) was used respectively in data analysis. 

Findings: Findings revealed that the blind spot in entrepreneurship is the dead spot in entrepreneurship 

according to the field of view of the entrepreneur, which can be prevented with a different perspective 

and proactive behaviors, which prevents the predicting of unexpected results. A second eye is required 

to identify the blind spots. In addition, teamwork, transparent management, outsourcing, increasing 

employee-leader interaction, and referring to external stakeholder opinions can make the blind spot 

visible. The values, mission, vision put forward at the beginning of entrepreneurship should be 

recorded and the individual entrepreneurship history should be created. Achieving success during the 

transformation of entrepreneurship into action causes the entrepreneur not to share the information 

acquired within the organization. This situation limits the sharing of information within the 

organization and eliminates honest behaviors. Arrogance and unflexible personality traits, transform 

the desire of self-realization into an irrepressible ambition, excessive self-confidence are other factors 

that cause the blind spot. A third eye (consultant, coach, CEO, etc.) is needed to reduce the negative 

impact of the blind spot on entrepreneurship success. In addition, referring to the ideas of the 

stakeholders, suppliers, customers, consumers, employees about the success and path of 

entrepreneurship, teamwork, transparent management, are crucial issues for determining the blind 

spots. Exceptional circumstances such as illness, legal barriers, climate, and war may cause essential 

blind spots. Preventing them may be possible by creating vision and strategy in entrepreneurship, and 

proactive behaviors. In the context of all these findings and recommendations, this study contributes to 

the literature regarding the subjects of determination of blind spot in entrepreneurship and cope with, 

and blind-spot leadership.  

Research limitations: The limitation of the sample to the province of Adana limited the 

generalizability of the study.  

Practical implications: The practical implications of the study show that outsourcing, exceptional 

circumstances, transparent management, proactive behavior, personal characteristics are the key 

factors for the blind spots of the women’s entrepreneurship. Training can be provided to women 

entrepreneurs to raise awareness about blind spots of entrepreneurship, and chambers of commerce 

and industry can organize some activities on this issue.   

Originality/value: This is the first study which reveals the blind spots of the women’s 

entrepreneurship. Theoretical background, discussion, managerial implications, limitations and 

recommendations for future studies are discussed. 

Key Words: Women’s Entrepreneurship, Entrepreneurship, Blind Spot, Proactiveness, Outsourcing 
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