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IMPORTANT, PLEASE READ CAREFULLY










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

TECHNICAL INFORMATION






Make sure your computer has a microphone and is working.
You should be able to use screen sharing feature in Zoom.
Attendance certificates will be sent to you as pdf at the end of the congress.
Moderator is responsible for the presentation and scientific discussion (question-answer) section of the session.
Before you login to Zoom please indicate your name surname and hall number,
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23.01.2021

HALL: 1

Meeting ID: 889 8977 0481

SESSION: 1
Passcode: 232021

10:00 – 12:00

MODERATOR:
DR. GÜLTEKĠN GÜRÇAY

Authors

Topic title

BÜŞRA GÜLLÜ ÖZTÜRK
GÜLHAN GÜVEN

Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Sosyal Beceri Ve Problem DavranıĢları Ġle Teknolojik Cihaz
Kullanımı Arasındaki ĠliĢkinin Ġncelenmesi

ÖĞRETMEN REMZİ AKTAY

Matematik Öğretiminin Pozitif Psikolojiye Göre Düzenlenmesi

ÖĞRETMEN REMZİ AKTAY

Matematik Öğretiminde ġifreleme Algoritmaları

LECTURER NAZLI ALTINTAŞ
PROF. DR. ARİF SARIÇOBAN

The Erasmus Program: Opportunities, Probable Challenges And Suggestions In Response

HÜSEYİN AŞKIN
KAHAN İNAL
Hakan İNANKUL
ENDER DOMBAYCI
DR. ÖĞR. ÜYESİ NURDAN GÜRKAN
ÖĞRETMEN DR. AHMET İNAM
PROF. DR. SEMRA GÜVEN

Özel Güvenlik Görevlilerinin Temel Eğitim Sürecinde Formal YaklaĢıma EleĢtirel BakıĢ

ÖĞRETMEN DR. AHMET İNAM
PROF. DR. SEMRA GÜVEN
DR. HATİCE AYDAN KAPLAN
DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET ORAN

Hizmet Ġçi Eğitimin Örgütsel Bağlılık Düzeyi Üzerine Etkisi
Argümantasyon Temelli Matematik Öğretiminin Akademik BaĢarı, TartıĢma Ġstekliliği, Bilgi Transferi
Ve Öz Yeterliğe Etkisi
Matematiksel Süreç Becerilerine Yönelik Öz Yeterlik Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik ÇalıĢması

Uzaktan Eğitimle Drama Dersi Alan Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Drama Dersine ĠliĢkin
GörüĢleri

DR. ÖĞRT. ÜYE. ERKAN AYGÖR

AkĢehir Cumhuriyet Ġlkokulu Ve Erken Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı Kavramı

DR. ÖĞR. ÜYESİ HAVA YAŞBAY
KOBAL

Üniversitesi Öğrencilerinin KiĢilik Özellikleri Ve Öğrenci Liderliği ĠliĢkisi: Hakkari Üniversitesi Örneği
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23.01.2021

HALL: 2

Meeting ID: 889 8977 0481

SESSION: 1
Passcode: 232021

10:00 – 12:00

MODERATOR:
PROF. DR. ERGÜN KOCA

Authors

Topic title

ARŞ. GÖR. DR. FUAT DAŞ

Ma r f Er-Rus fı n n Ġng l z Manda Yönet m yle Ġlg l ġ rler

SERHAT KAYA
DR. ÖĞR. ÜYESİ BAHADIR
GÜLBAHAR

GümüĢhane Ve Bayburt Masallarının Değerler Eğitimi Açısından Ġncelenmesi

DOÇ. DR. RAŞİT KOÇ
DR. ERKAN AYDIN

Bütün Gün Esneyen Prenses Öyküsünün Çocuğa Görelik Açısından Ġncelenmesi

DR. ERKAN AYDIN
DR. MUHAMMED TUNAGÜR

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Programı nın 21. Yüzyıl Becerileri Açısından Ġncelenmesi

DR. ÖĞR. ÜYESİ ZELİHA ZÜHAL
GÜVEN
KƏRİMOVA SEVİNC İLHAM QIZI

Yükseköğretimin UluslararasılaĢmasında Yabancı Dil Kaynaklı Sorunlar

DR. ÖĞR. ÜYESI SALİH GÜLERER

Haci BektaĢ-I Veli nin Manzum Vil yetn mesinde Deyim Ve Kalıp Sözler Üzerine Bir Ġnceleme

ƏLİYEVA PAKİZƏ İSRAYIL QIZI

Arif Abdullazadənin Poema Yaradiciliği

PROF. DR. ERGÜN KOCA

“Legend Of Tomırıs (Tomiris Efsanesi)” Filminin Göstergebilimsel Çözümlemesi

PROF. DR. ERGÜN KOCA
PROF. DR. AYŞEN KOCA
DR. ÖĞR. ÜYESİ MİKAİL UĞUŞ

Dede Korkut Hikayelerinde Duygu Değeri

Linqvodidaktikanın Metodik Fənn Kimi Əsas AnlayıĢları

Enformasyon Çağında Modernlik/Sekülerlik Sarmalı, Bir Kavramın Serencamına BakıĢ
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HALL: 3

Meeting ID: 889 8977 0481

SESSION: 1
Passcode: 232021

10: 00 – 12:00

MODERATOR:
DR. ÖĞR. ÜYESĠ HATĠCE ULUSOY

Authors

Topic title

DR. ÖĞR. ÜYESİ ONUR AKÇAKAYA

Türkiye de Kentsel Yenilenebilir Enerji Potansiyelinin SWOT Analizi Ve AHP Yöntemi Ġle
Değerlendirilmesi

DR. ÖĞR. ÜYESİ GÖKHAN ÖZTÜRK

Simple Design Wide Angle C Shaped Metamaterial Absorber In C Band

MUSTAFA BULUT
GOKHAN OZTURK
MEHMET ERTUGRUL
FATIH TUTAR

Ultrathin Ultrawide Band Metamaterial Absorber For K And KU Band Microwave Applications

DR.ÖĞR.ÜYESİ HATİCE ULUSOY

The Effect Of Various Machine Properties On Roughness In Wood Industry

DR.ÖĞR.ÜYESİ HATİCE ULUSOY

Effect Of Surface Deformations On Surface Roughness Of Some Wood Type Wood

DR. ÖĞR. ÜYESİ SEDAT YALÇINKAYA

Katı Atık Yönetiminde Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları

ARŞ. GÖR. DR. AKIN USLU

Robust Control Of Grid-Connected Rectifiers Based On Nonlinear Disturbance Observer

BARIŞ KÖKSALDI
DOÇ. DR. CEYDA ŞEN

Mobil Yemek SipariĢinde OyunlaĢtırma Ve Kullanıcı DavranıĢları Üzerindeki Etkisinin Analizi

SÜLEYMAN ŞİMŞEK
FARUK AKIŞ

Panaromik Asansörlerin Enerji Ġhtiyacının Fotovoltaik GüneĢ Panelleri Ġle KarĢılanmasına Yönelik
Bir AraĢtırma
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Meeting ID: 889 8977 0481

SESSION: 1
Passcode: 232021

10:00 – 12:00

MODERATOR:
DR. MEHDĠ MESKĠNĠ HEYDARLOU

Authors

Topic title

DR. MAHMUT ÇORAPLI

Oral Kontraseptif Kullanımının Bırakılması Sonrası Tamamen Yok Olan Hepatik Adenom Vakası

UZM. DR. DENİZ GÜVEN

Çocuklarda Multisistem Ġnflamatuar Sendrom (MIS-C)

UZM. DR. DENİZ GÜVEN

Covid-19 Ve Emzirme

UZMAN DR. İHSAN YILDIZ

KolĢisinin Serozal Ve Peritoneal Hasar Sonrası OluĢan Adezyonları Önlemedeki Etkinliğinin

PROF. DR. AZİZ KEMAL EMEK

AraĢtırılması; Deneysel ÇalıĢma

PROF. DR. TEKİNALP GELEN
DR.MELİKE CAMGÖZ

Türkiye de DiĢ Hekimliği Fakültesi Öğrencisi Olan Ve Olmayan Üniversite Öğrencilerinin Ağız Bakım

DR. CEM A GÜRGAN

AlıĢkanlıklarının Bir KarĢılaĢtırması

AHMET ATLAS

Sezaryen Ameliyatlarında Uygulanan Anestezi Yöntemleri; Retrospektif Analiz

AYSEGUL YILDIZ

Two Sides Of The Same Coin: Neurodegeneration And Cancer

SEVIL YENİOCAK
ERGUN KAYA

Biotechnological Approaches For Pathogen Eradication From Infected Plants: Meristem Culture,

SOUKAINA BOUAMRANE
AYOUB KHALDAN
HAMID MAGHAT
MOHAMMED AZIZ AJANA
MOHAMMED BOUACHRINE
TAHAR LAKHLIFI

Thermotherapy, Chemotherapy And Cryotherapy

D-QSAR and Molecular Docking Studies on novel triazole Derivatives : Discovery of potent antifungal
drug
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AYOUB KHALDAN
SOUKAINA BOUAMRANE
REDA EL-MERNISSI
HAMID MAGHAT
MOHAMMED AZIZ AJANA
ABDELOUAHID SBAI
MOHAMMED BOUACHRINE
TAHAR LAKHLIFI

QSAR Study of α-glucosidase Inhibitors for Benzimidazole Bearing bis-Schiff Bases using CoMFA,
CoMSIA, and Molecular Docking
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23.01.2021

HALL: 1

Meeting ID: 889 8977 0481

SESSION: 2
Passcode: 232021

13:00 – 15:00

MODERATOR:
DR. NADĠRE KANTARCIOĞLU

Authors

Topic title

DR. ÖĞR. GÖR. BURAK ERCOŞKUN

Uluslararası Politik Ekonomi Perspektifinden Bir Analiz: Soğuk SavaĢ Sonrası Dönemde Çin-Afrika
ĠliĢkileri
Bilgi Ekonomisi ve Eğitim Arasındaki ĠliĢkiye Yönelik Bir Değerlendirme

ARAŞ. GÖR. DR. EVŞEN ALTUN
ASLAN
FATİH MEHMET SANCAK
PROF. DR. MUSTAFA TANYERİ

A Study On Turkish Exporters Growth Strategies In Globalization Process

GÜLŞAH ARSLAN
PROF. DR. SERDAR ÖZTÜRK

Türkiye de Tarım Sektörünün Temel Sorunları Ve Uygulanan Tarım Politikalarının Türkiye
Ekonomisi Üzerine Etkileri: 2000-2018

DR. EDİP DOĞAN

Cam Tavan Sendromunun Bist-30 daki Firmalarda AraĢtırılması

GAMZE VURAL

Borsa Ġstanbul Katılım Endeksinin Getiri Varyansında Piyasa Riskinin Etkisi

GAMZE VURAL
DR ÖĞR. ÜYESİ HAMİT AKÇAY

Covid-19 Pandemisinin Sağlık Hizmet Ve Ürünleri Ve Ġlaç Sektöründeki BIST ġirketlerine Etkileri:
SVFM Çerçevesinde AĢırı Getirilerinin Analizi
Perakende Sektöründe MüĢteri Saldırganlığının ÇalıĢanlar Üzerinde Etkileri

DR. ÖĞR. ÜYESİ, HAKAN YILDIRIM

Amerika nın Sosyoekonomik Bir Sorunu: MaaĢ Günü Kredisi

MUHAMMMAD SULEMAN NASİR

Principles Of A Successful Social Life, In The Light Of Islamic Teachings

ALİ AKGÜN
AKBAR AHMADZADA

Covid 19 Salgını Döneminde Borsa Ġstanbul da ĠĢlem Gören Ġlaç Firmalarının Finansal
Performanslarının Analizi

REPUBLIC SUMMIT
4th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCE CONGRESS
4th INTERNATIONAL APPLIED SCIENCE CONGRESS
JANUARY 22-24, 2021
TURKEY- AFYONKARAHISAR

23.01.2021
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Meeting ID: 889 8977 0481

SESSION: 2
Passcode: 232021

13: 00 – 15:00

MODERATOR:
DR. LEMAN KUZU

Authors

Topic title

DR. ELİF GENÇ-TETİK

Kamu Personelinin Çoğunluğunu OluĢturan Kadının Yönetimde Var Olma Çabası

DR. ÖĞR. ÜYESİ SAYRA LOTFİ
NESRİN OĞUZ
PROF. DR. GÜRKAN HAŞİT
DR. ÖĞR. ÜYESİ ÖZÜM EĞİLMEZ
ÖĞR. GÖR. MELTEM BAŞARAN

Covid-19 Pandemi Döneminde Evsiz Bireylerin YaĢadıkları Sorunlar ve Sosyal Hizmet Müdahalesi
Duygusal Zeka, ĠĢ Tatmini Ve TükenmiĢliğin Demografik DeğiĢkenlere Göre Ġncelenmesi: Bilecik Ġli
Belediyelerinde Bir Uygulama

DR. ÖĞR. ÜYESİ TAHSİN GEÇKİL

Kamyon Ve Tır ġoförlerinin YaĢam Tatmini Düzeyi Ve ĠliĢkili Faktörlerin Ġncelenmesi

ÖĞR. GÖR. DR. Emine KARAKAPLAN
ÖZER

Psikodinamik YaklaĢım Çerçevesinde Liderlikte Narsizm ve Örgütlere Etkisi

ARŞ. GÖR. ORHAN ORHUN

Disiplinlerarası Bir Alan Olarak Erkeklik ÇalıĢmaları

REYHAN SAĞLAM PEKER

ġehit Ailelerine Ve Gazilere Yönelik Sosyal Politika Uygulamalarının Farkındalık Ve Memnuniyet
Düzeylerinin Değerlendirilmesi: Ankara Ġli Örneği

SULTAN MELEK OKTAY
DOÇ. DR.ABDULKADİR DEVELİ

Devlet Koruması Altında Kalarak YetiĢkinliğe EriĢmiĢ Bireylerin Yurt Sonrasına Sosyal
Adaptasyonları

NAZİFE ÖZGE BEŞER

ĠĢsizlik Ücretlerin Nedeni midir? SeçilmiĢ Güney Doğu Avrupa Ülkeleri Örneği

AMANEH MANAFİDİZAJİ
KHORRAM MANAFİDİZAJİ
نسرین دمحمیان

Gelecekte GeçmiĢin Ġzi: Hat Trick Without Encouragement
91 آموزش آنالین در مدارس مقطع ابتدایی در ایران طی پاندمی کوید

REPUBLIC SUMMIT
4th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCE CONGRESS
4th INTERNATIONAL APPLIED SCIENCE CONGRESS
JANUARY 22-24, 2021
TURKEY- AFYONKARAHISAR

23.01.2021

HALL: 3

Meeting ID: 889 8977 0481

SESSION: 2
Passcode: 232021

13:00 – 15:00
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DR. ZEHRA FIRAT

Authors

Topic title

SELİM ÖZDEM
EBUBEKİR SEYYARER
FARUK AYATA

MQTT Protokolü Ġle Bir IoT (Nesnelerin Ġnterneti) Uygulaması

FARUK AYATA
EBUBEKİR SEYYARER
SELİM ÖZDEM

Türkiye de Kullanılan GeniĢbant Teknolojileri Ve Verileri Üzerine Bir AraĢtırma

MEHMET YILMAZ
GÜLTEKİN ÇAĞLAR
ADEM KOCYIGIT

The Dielectric Performance Of The Al/Cu:Nio/p-Si Heterojunction

MEHMET YILMAZ
ADEM KOCYIGIT
ETUDIANT H.ZEDDI
DOCTORANTE N. RHAZZANE
DOCTORANTE A.SKOTTA
PROFESSEUR H.ZEJLI
PROFESSEUR M.HILALI
HAYAL ÇOBANOĞLU

Investigation Of The Structural Properties Of NiO Films Grown by Chemical Spray Pyrolysis

Etude De L inhibition De La Corrosion Du Cuivre En Milieu Acide Sulfurique Par L acide 4Aminobenzoïque
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OKUL ÖNCESĠ DÖNEM ÇOCUKLARININ SOSYAL BECERĠ VE PROBLEM
DAVRANIġLARI ĠLE TEKNOLOJĠK CĠHAZ KULLANIMI ARASINDAKĠ
ĠLĠġKĠNĠN ĠNCELENMESĠ*
INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL SKILLS AND
PROBLEM BEHAVIORS OF PRESCHOOL CHILDREN AND THEIR USE OF
TECHNOLOGICAL DEVICES
BüĢra Güllü ÖZTÜRK1, Gülhan GÜVEN2
1
2
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ÖZET
AraĢtırma 48-72 aylık okul öncesi dönem çocuklarının sosyal beceri ve problem davranıĢları
ile teknolojik cihaz kullanımı arasındaki iliĢkiyi incelemek amacıyla yapılmıĢtır. AraĢtırmada
genel tarama modellerinden iliĢkisel tarama modeli kullanılmıĢtır. AraĢtırmanın çalıĢma
grubunu 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Batman ili Merkez ilçesinde bulunan bağımsız
anaokullarına devam eden 48-72 aylık 183 çocuk ve bu çocukların anne-babaları
oluĢturmaktadır. AraĢtırmada ―Genel Bilgi Formu‖, ―Anaokulu ve Anasınıfı DavranıĢ Ölçeği
(PKBS-2)‖, ―Okul Öncesi Çağındaki Çocukların Teknoloji Kullanımı Hakkında Ebeveyn
GörüĢleri Ölçeği‖ kullanılmıĢtır. Verilerin analizinde teknolojik cihaz kullanım puanları
normal dağılım göstermediği için nonparametrik testlerden ―Mann-Whitney U‖ ve ―KruskallWallis H‖ testi kullanılmıĢtır. Okul öncesi dönem çocuklarının teknolojik cihaz kullanımı ile
sosyal beceri ve problem davranıĢları arasındaki iliĢkiyi belirlemek amacıyla ―Spearman Rho
Korelasyon Katsayısı‖ belirlenmiĢtir. AraĢtırmada çocukların teknoloji kullanımları arasında
5 yaĢ grubunda, ebeveyn yaĢına göre 36-45 yaĢ grubunda ve ilk defa teknolojik cihazları
kullanmaya baĢlama ayına göre 12 ve 24. ay gruplarında anlamlı farklılık görülürken; çocuk
cinsiyeti, ebeveyn cinsiyeti, öğrenim durumu, kardeĢ sayısına göre anlamlı farklılık
görülmediği sonucuna ulaĢılmıĢtır. Çocukların sosyal becerilerinin ilk defa teknolojik
cihazları kullanmaya baĢlama ayına göre 12. ay ve 60-72 ay grubunda anlamlı farklılık
gösterdiği sonucuna ulaĢılmıĢtır. Çocukların problem davranıĢları ilk defa teknolojik cihazları
kullanmaya baĢlama ayına göre anlamlı farklılık göstermemektedir. Ayrıca çocukların
teknoloji kullanımı ile sosyal beceri düzeyleri arasında anlamlı, pozitif yönde ve düĢük
düzeyde iliĢki; teknoloji kullanımı ile problem davranıĢ düzeyleri arasında anlamlı olmayan,
pozitif yönde ve düĢük düzeyde iliĢki; sosyal beceri ölçeği ile problem davranıĢ düzeyleri
arasında anlamlı, pozitif yönde ve düĢük düzeyde iliĢki olduğu saptanmıĢtır. Yapılacak
araĢtırmaların Ģehir merkezinde yer alan okullar ve kırsalda bulunan okullarda eğitime devam
eden çocuklar dahil edilerek karĢılaĢtırmalı bir araĢtırma olarak yapılması önerilebilir.
Anahtar Kelimeler : Okul Öncesi Eğitim, Sosyal Beceri, Problem DavranıĢ, Teknolojik Cihaz
*Bu çalıĢma; birinci yazarın, ikinci yazar danıĢmanlığında hazırladığı yüksek lisans tezinden yararlanılarak
hazırlanmıĢtır.
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ABSTRACT
This research was conducted to examine the relationship between the social skills and
problem behaviors of pre-school children who are 48-72 months old and their use of
technological devices. The research is in the model of coherent scanning which is one of the
general scanning models. The study group of the study consists of 183 children aged 48-72
months who attend independent kindergartens in the central district of Batman province in the
2019-2020 academic year and their parents. In this study, ―General Information Form‖,
―Preschool and Kindergarten Behaviours Scales (PKBS-2)‖ and ―Parents‘Views Scale on the
use
of
Technology
by
pre-school
children‖
were
applied.
As the technological device usage scores do not show normal distribution in the analysis of
the data, the "Mann-Whitney U" and "Kruskall-Wallis H" tests, which are among the
nonparametric tests, were used. The "Spearman Rho Correlation Coefficient" was determined
to determine the relationship between preschool children's use of technological devices and
their social skills and problem behaviors. As a result of the research, Among the technology
use of children, 5-year-old group, 36-45-year-old group by parental age and 12th-24th-monthold group by the month of starting to use technological devices for the first time differ
significantly. Among the technology use of children, 5-year-old group, 36-45-year-old group
by parental age and 12th-24th-month-old group by the month of starting to use technological
devices for the first time differ significantly. Whereas there is no significant difference
according to variables such as the gender of the children and the gender of parents, the
educational level and the number of siblings. The social skills of the children indicate that
they use the first technological devices, according to the starting month and 60-72 months.
The problem behaviors of the cildren do not show significance compared to the month of
showing that they used the first technological devices. Furthermore, a low level of positive
meaningful correlation has been found between children‘s use of technology and social skill
levels of children. A low level of positive meaningless correlation has been observed between
the usage of technology and problem behavior level. It has been determined that there is a low
level of positive meaningful correlation between social skills scale and problem behavior
level. It can be suggested that the studies should be contucted as a comparative study by
including the schools in the city center and the children who contiune their education in rural
schools.
Key Words: Preschool Education, Social Skill, Problem Behavior, Technological Device
1. GĠRĠġ
Ġnsan doğduğu andan itibaren sosyal bir varlıktır. Etrafındaki kiĢiler ile iletiĢim kurar,
sosyalleĢir, etkileĢim halindedir. Yeni doğan bir bebek bile insanlar ile iletiĢime geçmeye,
etrafındaki nesnelerden daha çok ilgi göstermektedir. Bu durum bebeklerin doğuĢtan sosyal
olduklarını göstermektedir. Erken çocukluk yılları sosyal geliĢim için diğer geliĢim
alanlarında da olduğu gibi kritik bir öneme sahiptir. Erken çocukluk yıllarında çocuklar
sosyalleĢmeye, sosyal kurallara uymaya ve bir gruba dahil olmaya baĢlamaktadır. Bu
dönemde ait olunan kültür, çocuğun karakteri, çevresine vereceği tepkiler ve iletiĢim kurma
biçimi önemli ölçüde Ģekillenmektedir. Çocuklar iletiĢim kurarak etrafındaki kiĢilere duygu,
düĢünce, istek ve beklentilerini aktarır. Bu iletiĢimin sağlıklı gerçekleĢebilmesi; kiĢilerarası
iletiĢimin olumlu bir Ģekilde baĢlayıp amacına ulaĢabilmesine bağlıdır (Uzamaz, 2000).
Bireyin kiĢiler arası iletiĢiminin temelini de sosyal beceriler oluĢturur. Çocukların akranları ve
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arkadaĢları ile iliĢkileri çeĢitlendikçe yavaĢ yavaĢ sosyal becerileri de geliĢmeye
baĢlamaktadır. Sosyal geliĢim bireyin doğumu ile baĢlamakta ve altı yaĢına kadar büyük
oranda tamamlanmıĢ olmakta; sosyal beceriler ise farklı yaĢlarda farklı sosyal ihtiyaçlardan
dolayı hayat boyu geliĢmekte ve değiĢmektedir.
Sosyal beceri; kiĢiler arası etkileĢimlerde sosyal bilgiyi alma, yorumlama, uygun tepkide
bulunma, belirli bir hedefe yönelik toplumsal içeriğe göre değiĢiklik gösterme, gözlenebilir
veya gözlemlenemeyen biliĢsel ve duyuĢsal olarak kazanılabilir davranıĢlardır (Yüksel, 2004).
Sosyal beceriler; bireyin dünyaya geldiği andan itibaren diğer insanlar ile paylaĢma, yardım
etme, iliĢkileri baĢlatma, iletiĢim kurma, problem çözme, karar verme, öz yönetim, öz
ödüllendirme ve öfke kontrolü gibi iletiĢim kurma becerileri olarak sayılabilir (Gresham ve
Elliot 1990'dan aktaran, Deniz, 2003; Acun-Kapıkıran, Bora-Ġvrendi ve Adak, 2006). Bu
becerileri kullanarak birey, etkileĢimlerini sürdürme, sonlandırma, olumsuz durumlarla baĢ
etme, çatıĢmaları üstlenme ve çözebilme ve akranlar ile iyi iliĢkiler geliĢtirmeyi
sağlamaktadır. Aynı zamanda sosyal davranıĢlar ile bu davranıĢların sonuçları arasındaki
iliĢkiyi de içeren sosyal beceriler; olumlu sosyal davranıĢlarla olumlu sonuçlara yol açarken,
olumsuz sosyal davranıĢlar da olumsuz veya eksik sonuçlara yol açmaktadır (Merrell ve
Wolfe, 1998). Sosyal beceriler ile birey, toplumdaki kiĢilerle etkili iletiĢim sağlayarak
çevresine sosyal olarak kabul edilebilir Ģekilde davranır, kendisi ve toplum adına faydalı
davranıĢlar sergiler.
Literatürde antisosyal davranıĢlar, zor davranıĢlar, istenmeyen davranıĢlar, saldırgan
davranıĢlar, uyum ve davranıĢ bozukluğu olarak da isimlendirilen problem davranıĢlar, pek
çok farklı tutum ve davranıĢı kapsamaktadır. Bu davranıĢlar; saldırganlık, sinirlilik, aĢırı
tepkiler verme, çevresindeki yetiĢkinlerin isteklerine, otoritesine ve kurallara karĢı gelme,
bilerek eĢyalara zarar verme, aĢırı hareketlilik, ilgisizlik, aĢırı çekingenlik, anneden veya
babadan ayrılmamak, arkadaĢ edinmede zorluk, Ģımarıklık, yalan söylemek, içe kapanıklık
gibi pek çok davranıĢ örüntüsünü içermektedir (Walker ve arkadaĢları, 1988). Problem
davranıĢ; tutarlı bir Ģekilde gösterilen, çocuğun ve çevresindeki diğer çocukların öğrenmesini
etkileyen, ev, okul ve toplum gibi farklı çevrelerde yer alan sosyal kurallara karĢı koyan
olumsuz, saldırgan veya zararlı davranıĢlar olarak tanımlanmaktadır (Çelik, 2012). Çocuğun
sağlıklı sosyal geliĢimi için problem davranıĢlara neden olan faktörlerin belirlenmesi, bu
davranıĢların kontrol altına alınarak çevresindeki yetiĢkinler ve arkadaĢları tarafından sosyal
kabul görmesini sağlayacak sosyal becerilerinin arttırılması önem taĢımaktadır (Akduman ve
arkadaĢları, 2015). Çocuğun çevreye uyum sürecinde büyük sorumluluk sahibi olan
ebeveynlerin çocuk ile iletiĢiminde öncelikle güven ve saygı olmalı, çocuk ile aralarında
tutarlı, dengeli, sınırları olan bir iliĢki kurulmalıdır. Çocuk hoĢgörüyle olduğu gibi kabul
edilmeli, hatalarını nasıl düzelteceğini ailesine sormaktan çekinmemeli, güven ve sevgiye
dayalı bir iliĢki sonucu çocuğun içten denetimli bir kiĢilik yapısına da sahip olması
beklenmelidir. Anne ve babalar, çocuğun duygu ve düĢüncelerine değer vererek kendini ifade
etmesini desteklemeli, verimli bir Ģekilde zaman geçirerek sosyal yaĢantıları paylaĢmalı,
çocuğun merak etmesini, soru sormasını ve sorunlarla karĢılaĢtığında çözüm yolları aramasını
sağlamalıdır. Anne ve baba çocuğun davranıĢlarını ne aĢırı derecede kısıtlamalı ne de çok
serbest bırakmalıdır. Katı bir disiplin ve otorite ile çocuğunu aĢırı baskı içinde yetiĢtiren
ebeveynlerin çocukları pasif, kendi duygu ve düĢüncelerini ifade etmekten çekinen ya da
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aksine saldırgan bir kiĢilik yapısı geliĢtirebilir (Yavuzer, 2001; ÇağdaĢ ve Seçer, 2002; akt.
IĢık, 2007).
Teknoloji; yaĢamımızı kolaylaĢtıran, bir amaca bağlı yeni bir ürün ortaya çıkaran, geliĢip
değiĢen, sürekli güncellenen bir bilim dalıdır. Günümüzde teknoloji terimi insan hayatını
kolaylaĢtıran cihazların genel ismi olmak yerine bilgisayar, tablet, telefon gibi elektronik
cihazları tanımlamak için kullanılmakta; teknoloji kullanımı ve teknolojik cihazlara ulaĢım
kolaylıkla sağlanmaktadır. Okul öncesi dönem, çocuk davranıĢlarının temelinin atıldığı kritik
öneme sahip bir dönemdir. Bu dönem çocuğunun özellikleri göz önünde bulundurulduğunda
çocuğun teknoloji kullanımının dikkatle ele alınması gerekir.Teknolojik cihazlar aktif olarak
günlük hayatta kullanıldığı için çocuklar da bu cihazlar ile erken yaĢlarda tanıĢmaktadır
(Kartal ve Güven, 2006). Teknolojinin ortasına doğan çocukların yaĢadıkları dünyayı
keĢfederek yeni bilgiler öğrenmeleri aynı zamanda da eğlenmeleri açısından teknoloji
kullanımı önemli bir ağdır. Çocuklar doğdukları ilk andan itibaren teknolojik cihazlar ile
tanıĢarakzamanla bu cihazları; oyun oynama, müzik dinleme, film izleme amacıyla
kullanmaktadır. Etrafındaki insanların teknolojik cihaz kullanımını gözlemleyip model alan
çocuklar, ilk önce pasif olarak çizgi film, Ģarkı, video, oyun, reklam gibi görsellere maruz
kalmaktasonra da kendi istekleri doğrultusunda teknolojik cihazları kullanmaktadır. Cep
telefonları, bilgisayar ve tabletler gibi teknolojik cihazlar; evde, okulda, iĢ ortamında
insanların hayatlarına etki ederek çocuk-genç-yetiĢkin fark etmeksizin insanlar tarafından
yoğun bir Ģekilde kullanılmaktadır. Çocukların teknoloji kullanımının sosyal becerilerini ve
problem davranıĢlarını etkilediği düĢünülmektedir. Bu nedenle bu araĢtırmada okul öncesi dönem
çocuklarının teknoloji kullanımı ile sosyal beceri ve problem davranıĢları arasındaki iliĢkinin
incelenmesi amaçlanmıĢtır. Sosyal beceri ve problem davranıĢlar ile ilgili okul öncesi alanında
yapılan çalıĢmalara bakıldığında; okul öncesi çocuklarında sosyal beceri ve problem davranıĢlar
ile ilgili birçok ölçek (Acun-Kapıkıran ve arkadaĢları, 2006; Alisinanoğlu ve Özbey, 2009;
Avcıoğlu, 2007; Aydoğan ve arkadaĢları, 2012; Crick ve arkadaĢları, 1997; Çorapçı ve
arkadaĢları, 2010; Gresham ve Elliot, 1990; Güven ve IĢık, 2006; KarakuĢ, 2008; Kocayürük,
2000; Matson, Ratatory ve Helsel, 1983) geliĢtirilmiĢtir. Sosyal becerileri ve problem davranıĢları
nelerin etkilediği farklı değiĢkenler (öğretmen algıları ve beklentileri, davranıĢ eğitimi, evlilik
çatıĢması, anne-baba tutum ve iletiĢim becerileri, mizaç, duygusal zeka, yaĢam doyumları vb.)
açısından incelenmiĢtir. Ancak okul öncesinde teknolojik cihaz kullanımı ve bu kullanımın sosyal
beceri ve problem davranıĢlar açısından incelenmesi ile ilgili literatürde çok fazla araĢtırma
bulunmamaktadır. Yapılan araĢtırmanın bu açıdan ilgili literatüre katkı sağlayacağı
düĢünülmektedir.
2. YÖNTEM
2.1.

AraĢtırmanın Modeli

Okul öncesi dönem çocuklarının sosyal beceri ve problem davranıĢları ile teknolojik cihaz
kullanımları arasındaki iliĢkiyi incelemek amacıyla yapılan bu araĢtırmadanicel araĢtırma
yöntemlerinden iliĢkisel tarama modeli kullanılmıĢtır.ĠliĢkisel tarama modelleri, iki ya da
daha çok sayıda değiĢken arasında birlikte değiĢim varlığını ve/veya derecesini belirlemeyi
amaçlamaktadır (Karasar, 2014 s. 79-80). AraĢtırma kapsamında bağımlı değiĢken olarak
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belirlenen teknolojik cihaz kullanımı ile sosyal beceri ve problem davranıĢların; bağımsız
değiĢken olarak belirlenen demografik özelliklere göre farklılık gösterip göstermediği
incelenmiĢtir.
2.2. AraĢtırmanın ÇalıĢma Grubu
AraĢtırmanın çalıĢma grubunu, 2019-2020 eğitim öğretim yılında Batman'ın Merkez ilçesinde
kolay ulaĢılabilir örnekleme yöntemi ile belirlenen dörtanaokula devam eden, 3-6 yaĢları
arasında olan vegönüllü olarak araĢtırmaya katılan 183 çocukve bu çocukların anne-babaları
(114 anne, 69 baba) oluĢturmuĢtur. Kolay ulaĢılabilir örnekleme yöntemi, araĢtırmaya hız ve
pratiklik kazandıran, eriĢimi kolay ve en yakın örneklemin araĢtırmaya katıldığı bir
yöntemdir. Bu örnekleme yönteminde evreni oluĢturan her elemanın örnekleme girme Ģansı
ve hesaplamalardaki ağırlığı eĢittir (Büyüköztürk vd., 2016).
2.3. Veri Toplama Araçları
AraĢtırmada, demografik özelliklerini belirleyebilmek için araĢtırmacı tarafından geliĢtirilen
―Genel Bilgi Formu‖, çocukların sosyal beceri düzeylerini ve problem davranıĢ düzeylerini
belirlemek için―Anaokulu ve Anasınıfı Davranış Ölçeği‖ ve teknoloji kullanım düzeyini
ölçmek için ―Okul Öncesi Çağındaki Çocukların Teknoloji Kullanımı Hakkında Ebeveyn
Görüşleri Ölçeği‖ kullanılmıĢtır.
2.4.

Genel Bilgi Formu

AraĢtırmacı tarafından hazırlanan Genel Bilgi Formu; araĢtırmaya katılan çocukların
cinsiyeti, yaĢı, kardeĢ sayısı, anne-baba yaĢı, anne-baba öğrenim durumu, evde bulunan
teknolojik cihazlar, evde internet bağlantısı olma durumu, bilgisayar kullanma tecrübesi,
çocukların teknolojik cihaz kullanmaya baĢlama ayının öğrenilmesini sağlayan toplam 11
sorudan oluĢmaktadır. Bu form çocukların ebeveynleri tarafından doldurulmuĢtur.
2.5. Anaokulu ve Anasınıfı DavranıĢ Ölçeği (Preschool and Kindergarden Behavior
Scales (PKBS-2))
Bu araĢtırmada, 48-72 aylık çocukların sosyal beceri ve problem davranıĢlarını ölçmek
amacıyla; ―Sosyal Beceri Ölçeği‖ ve ―Problem DavranıĢ Ölçeği‖ olmak üzere birbirinden
bağımsız iki ölçekten oluĢan ―Anaokulu ve Anasınıfı DavranıĢ Ölçeği‖ (Preschool and
Kindergarden Behaviour Scale (PKBS–2)) kullanılmıĢtır. ―Anaokulu ve Anasınıfı DavranıĢ
Ölçeği‖, okul öncesi dönemde 3–6 yaĢ çocuklarının sosyal beceri ve problem davranıĢlarını
ölçmek amacıyla 1994 yılında Kenneth W. Merril tarafından geliĢtirilmiĢ; 2003 yılında ölçek
tekrar gözden geçirilerek 3–6 yaĢ arası toplam 3317 çocuk ile norm çalıĢması yapılmıĢtır.
Ölçekte toplam 76 madde bulunmakta ve maddeler ―Hiç, Bazen, Sıklıkla, Nadiren‖
seçeneklerini içeren Likert tipi dörtlü derecelendirme ile ölçülmektedir. Ölçeği uygulama
süresi 10–12 dk. arasında değiĢmektedir. Ölçeğin Ġngilizce formunda iç tutarlılık kat sayısı
Sosyal Beceri ve Problem DavranıĢ Ölçekleri için .90 ve .97; her iki ölçeğin alt boyutlarında
ise .81 ve .95 dir. “Anaokulu ve Anasınıfı Davranış Ölçeği”(Preschool and Kindergarden
BehaviourScale (PKBS–2))‘nin Türkiye‘deki çocuklar için uyarlama çalıĢması Alisinanoğlu
ve Özbey tarafından (2009) yapılmıĢtır. PKBS–2; öğretmenler, yardımcı öğretmenler, aileler,
sosyal hizmet uzmanları tarafından rahatlıkla uygulanabilmektedir. PKBS–2, birbirinden
bağımsız olan ―Sosyal Beceri Ölçeği‖ ve ―Problem DavranıĢ Ölçeği‖nden oluĢmaktadır
(Özbey, 2009).
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Okul Öncesi Çağındaki Çocukların Teknoloji Kullanımı Hakkında Ebeveyn
GörüĢleri Ölçeği

AraĢtırmada okul öncesi eğitime devam eden 48-72 aylık çocukların teknolojik cihaz
kullanımını belirlemek amacı ile Okul Öncesi Çağındaki Çocukların Teknoloji Kullanımı
Hakkında Ebeveyn GörüĢleri Ölçeği kullanılmıĢtır. TKHEGÖ okul öncesi dönemdeki
çocuklar için Kılınç ve Temur (2016) tarafından geliĢtirilmiĢtir. Toplam 31 maddeden oluĢan
ölçek; okul öncesi çağındaki çocukların teknoloji kullanımı hakkında ebeveyn görüşleri ve
okul öncesi çağındaki çocuklar ve ailelerinin teknolojik alet kullanım sıklığı olmak üzere iki
bölümden meydana gelmektedir. Okul öncesi çağındaki çocukların teknoloji kullanımı
hakkında ebeveyn görüĢleri ölçeği, altı alt boyuttan oluĢmaktadır. 17, 21, 22, 23 ve 24.
maddeler ―Teknoloji Kullanımında Aile Rehberliği‖ alt boyutunu; 4, 5, 7, 8, 14 ve 25.
maddeler ―Teknolojinin Faydaları‖ alt boyutunu; 9, 11, 19. maddeler ―Teknolojiyi Kullanma
Alanları‖ alt boyutunu; 3, 15, 16, 20. maddeler ―Teknolojinin Zararları‖ alt boyutunu; 1, 10,
12, 13. maddeler ―Teknolojiyi Kullanma Becerisi‖ alt boyutunu ve 2, 6, 18. maddeler
―Öneriler‖ alt boyutunu oluĢturmaktadır.
Ölçme aracının geçerliliği aĢamasında üç alan uzmanı ile iki dil uzmanının görüĢleri
alınmıĢtır. Ölçek Likert ölçeğine göre hazırlanmıĢ olup soldan sağa ―1-Kesinlikle
Katılmıyorum, 2-Katılmıyorum, 3-Fikrim Yok, 4-Katılıyorum, 5-Kesinlikle Katılıyorum‖
Ģeklinde sıralanmıĢtır. Ailelerinin teknolojik alet kullanım sıklığı ölçeğinde ise 6 madde yer
almıĢtır. Dereceleme toplamları ile ölçekleme modeline uygun olarak hazırlanan maddeler
soldan sağa ― (1) Günde birkaç defa, (2) Günde bir defa, (3) Haftada birkaç defa, (4) Haftada
bir, (5) Hiçbir zaman‖ Ģeklinde sıralanmıĢtır. Verilerin faktör (temel bileĢenler) analizine
uygunluğunu saptamak amacıyla, Kaiser-Meyer Olkin (KMO) katsayısı ve Barlett‘sSphericity
testi ve yapı geçerliğine kanıt sağlamak amacıyla Açımlayıcı Faktör Analizi yapılmıĢtır.
Güvenirliğe kanıt sağlamak amacıyla Cronbach‘s Alpha güvenirlik analizleri yapılmıĢtır. Elde
edilen verilerin KMO değeri .744 olarak hesaplanmıĢ ve verilerin faktör analizi yapabilmek
için yeterli olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Bartlett Sphericity testi ise (x2 = 1595.931, p= .000)
anlamlı bulunmuĢtur. Okul Öncesi Çağındaki Çocukların Teknoloji Kullanımı Hakkında
Ebeveyn GörüĢleri Ölçeğinin boyutlarının güvenirliğini hesaplamak için veriler üzerinde iç
tutarlık analizi yapılmıĢtır. Yapılan analizler sonrasında ölçeğin birinci alt boyutu için iç
tutarlılık katsayısı .64, ikinci alt boyutu için iç tutarlılık katsayısı .74, üçüncü alt boyutu için
iç tutarlılık katsayısı .64, dördüncü alt boyutu için iç tutarlılık katsayısı .67, beĢinci alt boyutu
için iç tutarlılık katsayısı .65 ve altıncı alt boyutu için iç tutarlılık katsayısı .75 olarak
hesaplanmıĢtır. Ölçeğin tümü için ise Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısının .73 olduğu
tespit edilmiĢtir. Güvenirlik katsayısının .70 ve daha yüksek olması test puanlarının
güvenirliği için genel olarak yeterli görülmektedir.
2.7. Verilerin Toplanması
AraĢtırmaya katılacak okulların belirlenmesi amacıyla Batman il Milli Eğitim Müdürlüğü ile
görüĢülerek Merkez ilinde bulunun bağımsız anaokulları ve çocuk sayıları tespit edilmiĢtir. Batman
Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden gerekli izinler alındıktan sonra araĢtırmacı tarafından belirlenmiĢ
olan araĢtırmanın yürütüleceği kolay ulaĢım ve uygulama koĢullarını sağlama imkânı bulunan,
yerleĢim yerlerine yakın dört okul seçilmiĢtir. Bu okullara gidilerek idareci ve sınıf öğretmenlerine
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bir toplantı yapılmıĢtır. Toplantıda araĢtırmanın amacı, araĢtırmada kullanılacak ölçekler hakkında
bilgi verilmiĢtir. Ayrıca öğretmenlerin yardımıyla ebeveynlere yönelik de bir toplantı düzenlenerek
araĢtırmacı tarafından araĢtırmanın amacı ve ölçekler hakkında bilgi verilmiĢ ve ölçekler
ebeveynlere dağıtılmıĢtır. AraĢtırmada yer alan ―Genel Bilgi Formu‖, ―Okul Öncesi Çağındaki
Çocukların Teknoloji Kullanımı Hakkında Ebeveyn Görüşleri Ölçeği‖, ―Anaokulu ve Anasınıfı
Davranış Ölçeği (Preschool and Kindergarden Behaviour Scale (PKBS–2))”çocukların ebeveynleri
tarafından doldurulmuĢtur. Ölçeklerin geri alınması için iki hafta süre verilmiĢ ve ölçekler
araĢtırmacı tarafından öğretmenlerden teslim alınmıĢtır. AraĢtırma kapsamında 630 ebeveyne
ölçekler ulaĢtırılmıĢ fakat geri dönmeyen, eksik doldurulan veya boĢ bırakılan ölçeklerin
çıkarılmasıyla toplam 183 ebeveyn ve çocuk çalıĢma grubunu oluĢturmuĢtur.
2.8.

Verilerin Analizi

AraĢtırmada elde edilen veriler SPSS paket programı ile değerlendirilmiĢtir. Verilerin
değerlendirilmesinde öncelikle betimsel istatistiklerden yararlanılmıĢtır. Hangi istatistiklerin
yapılacağına karar vermek için verilerin normalliği incelenmiĢ ve normal dağılım
göstermemesi sebebi ile non-parametrik testler kullanılmıĢtır. Nonparametrik dağılım gösteren
bağımsız iki grup arasında medyan değerler yönünden farkın önemliliği Mann Whitney-U testi
kullanılarak; ikiden fazla gruplar arasında ise Kruskal Wallis testi kullanılarak yapılmıĢtır.
Kruskal Wallis testi ve bu test sonrası belirlenen anlamlı farklılığın hangi gruplardan
kaynaklandığını belirlemek üzere post-hoc test olarak Mann-Whitney u testi yapılmıĢtır. ÇalıĢma
grubunun demografik özelliklerinin analizinde frekans ve yüzde değerleri belirlenerek (n) ve
(%) Ģeklinde gösterilmiĢtir.
3. BULGULAR VE TARTIġMA
Okul öncesi dönem çocuklarının teknolojik cihaz kullanımlarının sosyal beceri ve problem
davranıĢlarına etkisinin incelenmesi amacıyla yapılan araĢtırmanın bu bölümünde 183 çocuk ve
ebeveyninden oluĢan çalıĢma grubunun demografik özelliklerine iliĢkin frekans ve yüzde
dağılımlarına yer verilmiĢtir. Ayrıca araĢtırmanın alt problemlerine iliĢkin bulgulara ve bulgulara
iliĢkin tartıĢmalara yer verilmiĢtir.
Çizelge 1. AraĢtırmaya katılan çocukların ve ebeveynlerin demografik özelliklerine
iliĢkin frekans ve yüzde dağılımları
Özellikler
Çocuğun cinsiyeti
Çocuğun yaĢı

Çocuğun devam ettiği okul türü
KardeĢ Sayısı

Ebeveyn cinsiyeti

TAM METİN KİTABI

Kategoriler
Kız
Erkek
4
5
6
Özel
Devlet
1 Çocuk
2 Çocuk
3 Çocuk
4 Çocuk ve üstü
Kadın
Erkek
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%
79
104
13
80
90
0
183
20
78
52
33
114
69
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Ebeveyn yaĢı

35 ve altı
36-45
45 ve üstü
Ġlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite
1 yıldan az
1 yıl
2 yıl
3 yıl
3 yıldan fazla
Var
Yok

Öğrenim durumu

Bilgisayar kullanma yılı

Evde internet bağlantısı olma
durumu
Toplam

100
72
11
16
36
83
48
55
3
16
15
94
112
71

54,6
39,3
6,0
8,7
19,7
45,4
26,2
30,1
1,6
8,7
8,2
51,4
61,2
38,8

183

100,0

N
Çocuğunuz evde ne sıklıkla
bilgisayar kullanır?
Çocuğunuz evde ne sıklıkla tablet
kullanır?
Çocuğunuz evde ne sıklıkla akıllı
telefon kullanır?
Siz evde ne sıklıkla bilgisayar
kullanırsınız?
Siz evde ne sıklıkla tablet
kullanırsınız?
Siz evde ne sıklıkla telefon
kullanırsınız? (oyun vb amaçla)

TAM METİN KİTABI

Hiçbir zaman

Haftada bir defa

Haftada birkaç
defa

Günde bir kaç
defa

Günde bir defa

Çizelge 1‘e göre çocukların demografik özelliklerine iliĢkin dağılımlar incelendiğinde,
çocukların %56, 8'i erkek, %43,2'si kızdır. Çocukların %49, 2'si 6 yaĢında ve tamamı devlet
okulunda öğrenim görmektedir. Çocukların %42,6'sının 2 kardeĢ, %28, 4'ünün 3 kardeĢ,
%18'inin 4 ve üstü kardeĢ ve %10, 9'unun tek çocuk olduğu tespit edilmiĢtir. Ebeveynlerin
demografik özelliklerine iliĢkin dağılımlar incelendiğinde, araĢtırmaya katılanların %62,
3'ünün anne, %37, 7'sinin baba olduğu görülmektedir. Ebeveynlerin %54, 6' sı 35 yaĢ ve altı,
%45, 4' ü lise mezunu ve %51, 4'ü üç yıldan fazla bilgisayar kullanmaktadır. AraĢtırmaya
katılan ebeveynlerin %61,20‘sinin evinde internet bağlantısı bulunmaktadır.
Çizelge 2. Okul öncesi çağındaki çocukların ve ebeveynlerinin teknoloji kullanımına
iliĢkin madde puanları

%

N

%

n

%

60 32,80

14

7,70

16

8,70

22 12,00

71 38,80

54 29,50

12

6,60

20 10,90

41 22,40

56 30,60

31 16,90

27 14,80

21 11,50

43 23,50

61 33,30

65 35,50

17

9,30

20 10,90

25 13,70

56 30,60

74 40,40

13

7,10

13

7,10

13

7,10

70 38,30

40 21,90

14

7,70

11

6,00

15

8,20 103 56,30
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Çizelge 2'ye göre araĢtırmaya katılan ebeveynlerin %38,80'inin çocuklarının bilgisayar
kullanımına izin vermediği, %33,30'unun akıllı telefon kullanımına izin vermediği,
%30,60'ının tablet kullanımına izin vermediği görülmektedir. Buna ek olarak ebeveynlerin
%56,30'nun hiçbir zaman telefon kullanmadığı, %38,30'nun hiçbir zaman tablet kullanmadığı
ve %30,60'ının hiçbir zaman bilgisayar kullanmadığı görülmektedir. Ebeveynlerin
%23,50'sinin haftada bir defa çocuğunun akıllı telefon kullanımına izin verdiği, %22,40'ının
haftada bir defa çocuğunun tablet kullanımına izin verdiği, %12,00‘sinin haftada bir defa
çocuğunun bilgisayar kullanımına izin verdiği görülmektedir. Ebeveynlerin %14,80'inin
çocuğunun günde bir defa akıllı telefon kullanımına izin verdiği, %7,70'inin bilgisayar
kullanımına günde bir defa izin verdiği, %6,60'ının günde bir defa tablet kullanımına izin
verdiği görülmektedir. Ebeveynlerin %32,80'inin çocuğunun bilgisayar kullanımına günde
birkaç defa izin verdiği, %29,50'sinin günde birkaç defa tablet kullanımına izin verdiği,
%16,90'ının günde birkaç defa akıllı telefon kullanımına izin verdiği görülmektedir. Buna ek
olarak ebeveynlerin %40,40'ının günde birkaç defa tablet kullandığı, %35,50'sinin günde
birkaç defa bilgisayar kullandığı, %21, 90'ının günde birkaç defa akıllı telefon kullandığı
görülmektedir.
Çizelge 3. Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Teknoloji Kullanımı Hakkında Ebeveyn
GörüĢleri Ölçeği Puanlarının Çocuk Cinsiyeti DeğiĢkenine Göre Mann-Whitney U Testi
Sonuçları
Faktörler
Teknoloji
Kullanımında
Aile Rehberliği
Teknolojinin
Faydaları
Teknoloji Kullanma
Alanları
Teknolojinin
Zararları
Teknoloji Kullanma
Becerisi
Öneriler
TKÖ Toplam

Cinsiyet
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek

n
79
104
79
104
79
104
79
104
79
104
79
104
79
104


3,94
3,86

Ss

3,12
2,93
3,01
3,20
3,59
3,80
3,36
3,28
3,52
3,43
3,46
3,40

Sıra Ort.

U

,80
,74

97, 9
87, 5

3642,00

,178

,93
,88
1,18
1,40
1,22
1,20
,99
,94
,88
,84
,52
,55

99, 2
86, 5
92, 3
91, 8
86, 4
96, 2
93, 9
90, 5
95, 1
89, 7
95, 0
89, 8

3536,00

,106

4082,00

,941

3669,50

,211

3954,00

,663

3865,00

,489

3874,50

P

,511

*p<0.05

Çizelge 3 incelendiğinde, çocukların Teknoloji Kullanımında Aile Rehberliği faktöründen
aldıkları puanların cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık göstermediği görülmüĢtür (U=
3642,00; p>,05). Çocukların Teknolojinin Faydaları faktöründen aldıkları puanların da
cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık göstermediği görülmüĢtür (U= 3536,00; p>,05).
Benzer Ģekilde, çocukların Teknoloji Kullanma Alanları faktöründen aldıkları puanların da
cinsiyetlerine anlamlı bir farklılık göstermediği görülmüĢtür (U= 4082,00; p>,05).
Çocukların Teknolojinin Zararları faktöründen aldıkları puanların da cinsiyetlerine anlamlı
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bir farklılık göstermediği görülmüĢtür (U= 3669,50; p>,05). Çocukların Teknoloji Kullanma
Becerisi faktöründen aldıkları puanların da cinsiyetlerine anlamlı bir farklılık göstermediği
görülmüĢtür (U= 3954,00; p>,05). Çocukların Öneriler faktöründen aldıkları puanların da
cinsiyetlerine anlamlı bir farklılık göstermediği görülmüĢtür (U= 3865,00; p>,05). Son olarak,
çocukların TKÖ toplam puanlarının da cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık göstermediği
görülmüĢtür (U= 3874,50; p>,05). Ebeveynlerin verdikleri cevaplara göre teknoloji
kullanımında cinsiyetin önemli rol oynamadığı görülmektedir. Farklı bir deyiĢle kız ve erkek
çocuklar, teknoloji kullanımında benzer becerilere sahiptir. Teknolojinin hayatımıza dahil
olmasıyla birlikte teknoloji kullanımı çocuklar için de kaçınılmaz olacaktır. Bu durumda evde
tablet, telefon, bilgisayar gibi teknolojik cihazları bulunan ebeveynlerin, çocukların
cinsiyetine bakmaksızın teknoloji kullanımında aynı imkânları sağlamalarından kaynakladığı
düĢünülebilir. Ġlgili literatüre bakıldığında; Omrak (2019) okul öncesi dönem çocuklarının
bağlanma örüntüleri ve duygu düzenleme becerilerinin teknoloji kullanımıyla iliĢkisini
incelediği araĢtırmasında, cinsiyet değiĢkeni açısından anlamlı farklılık bulunmadığı
sonucuna ulaĢmıĢtır. Maden (2019) okul öncesi dönem çocuklarının ebeveynlerinin teknoloji
kullanımlarının çocukların teknoloji kullanıma etkisini incelediği araĢtırmasında, cinsiyet
değiĢkenine göre teknoloji kullanım düzeyleri arasında anlamlı farklılık bulunmadığı
sonucuna ulaĢmıĢtır. Urfa (2020) okul öncesi dönem çocuklarının geliĢim düzeyleri üzerinde
akıllı telefon/tablet kullanım alıĢkanlıklarının ve buna yönelik anne baba tutumlarının rolünü
incelediği araĢtırmada çocukların cinsiyetine göre çocukların akıllı telefon/tablet kullanım
alıĢkanlıklarında anlamlı farklılık olmadığı görülmüĢtür. Yapılan araĢtırmalar incelendiğinde
bu araĢtırmanın bulguları ile paralellik gösterdiği görülmektedir.
Çizelge 4. Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Teknoloji Kullanımı Hakkında Ebeveyn
GörüĢleri Ölçeği Puanlarının Ebeveyn Cinsiyeti DeğiĢkenine Göre Mann-Whitney U
Testi Sonuçları
Faktörler
Teknoloji Kullanımında
Aile Rehberliği
Teknolojinin
Faydaları
Teknoloji Kullanma
Alanları
Teknolojinin
Zararları
Teknoloji Kullanma
Becerisi
Öneriler
TKÖ Toplam

Ebeveyn
Anne
Baba
Anne
Baba
Anne
Baba
Anne
Baba
Anne
Baba
Anne
Baba
Anne
Baba

N
114
69
114
69
114
69
114
69
114
69
114
69
114
69


3,91
3,87
3,01
3,01
3,17
3,00
4,00
4,00
3,50
3,25
3,67
3,67
3,50
3,56

Ss
,75
,79
,93
,87
1,34
1,26
1,25
1,13
1,00
,87
,80
,95
,52
,57

Sıra Ort.
94,1
88,5
92,0
92,0
92,0
91,9
88,5
97,7
96,3
84,8
89,9
95,5
92,0
92,0

U

p

3689,50

,472

3933,00

1,000

3927,50

,987

3537,50

,249

3439,00

,153

3694,50

,488

3932,00

,998

*p< ,05

Çizelge 4‘e bakıldığında, çocukların Teknoloji Kullanımında Aile Rehberliği faktöründen
aldıkları puanların (U=3689,50; p>,05), Teknolojinin Faydaları faktöründen aldıkları
puanların (U=3933,00; p>,05), Teknoloji Kullanma Alanları faktöründen aldıkları puanların
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(U=3927,50; p>,05), Teknolojinin Zararları faktöründen aldıkları puanların (U=3537,50;
p>,05), Teknoloji Kullanma Becerisi faktöründen aldıkları puanların (U=3439,00; p>,05),
Öneriler faktöründen aldıkları puanların (U=3694,50; p>,05) ve TKÖ toplam puanların
ebeveyn cinsiyetine göre anlamlı bir farklılık göstermediği görülmüĢtür. Çizelge sonuçlarını
ebeveyn cinsiyetinin çocukların teknoloji kullanımı üzerinde etkili olmadığı Ģeklinde
yorumlamak mümkündür. BaĢka bir ifadeyle çocukların teknoloji kullanımı hakkında
ebeveyn cinsiyetinin anlamlı bir etkisi bulunmamaktadır. Ġlgili literatüre bakıldığında; BaĢköy
(2013) ortaöğretim öğrencilerinin internet bağımlılık, siber zorbalık ve bilgisayara karĢı
tutumlarını incelediği araĢtırmada, 0-12 yaĢ aralığındaki çocukların dijital bağımlılık düzeylerinin
ebeveyn cinsiyeti değiĢkenine göre anlamlı farklılık göstermediği ancak çok az da olsa erkek
ebeveyn puanlarının yüksek olduğu sonucuna ulaĢmıĢtır. Liau, Khoo ve Ang (2008) internet
kullanımının ebeveyn farkındalığı ile iliĢkisini inceledikleri araĢtırmada, kadın ebeveynlerin okul
öncesi dönem çocuklarının eğitiminde teknoloji kullanımına yönelik düĢüncelerinin erkek
ebeveynlere göre daha olumlu olduğu sonucuna ulaĢmıĢtır. Colley ve Comber (2003) yaĢ ve
cinsiyet farklılıklarına göre yaptıkları araĢtırmada erkeklerin teknolojiye yönelik tutumlarının
kadınlara göre daha olumlu olduğu sonucuna ulaĢmıĢtır. Kılınç (2016) 5-6 yaĢ çocukların sosyal
beceri ve problem davranıĢları ile oyun davranıĢları arasındaki iliĢkiyi incelediği araĢtırmada,
erkek ebeveynlerin kadın ebeveynlere oranla okul öncesi dönem çocukların eğitiminde teknoloji
kullanımına karĢı daha olumlu görüĢlere sahip olduğu sonucuna ulaĢmıĢtır. Urfa (2020) okul
öncesi dönem çocuklarının geliĢim düzeyleri üzerinde akıllı telefon/tablet kullanım
alıĢkanlıklarının ve buna yönelik anne baba tutumlarının rolünü incelediği araĢtırmada, kız
çocukların ebeveynlerinin daha fazla akıllı telefon ve tablet kullanımını oyalama tutumu ile
yönlendirdiği sonucuna ulaĢmıĢtır. Ebeveynlerin çocukların teknoloji kullanımları sürecinde
gerekli yönlendirmeleri ve kısıtlamaları yapması gerekmektedir. Benzer Ģekilde yapılan
araĢtırmalarda ebeveynlerin çocuklarını teknoloji karĢısında baĢıboĢ bırakmadıkları, çocuklarının
kullanacakları program ve oyunları kendilerinin seçtiklerini ifade ettikleri, çocuklarının teknoloji
kullanımını kontrol etme eğiliminde bulundukları ve kısıtlamalar yaptıkları belirlenmiĢtir (Berson
ve Berson, 2005; Kılınç, 2015; Vandewater, Lee ve Shim, 2005). Yapılan bu araĢtırmada
ebeveynlerin cinsiyet fark etmeksizin çocukların teknoloji kullanımlarını destekledikleri
düĢünülmektedir. Özellikle akıllı telefonların, hızla hayatımıza girmesi sonucu ebeveynler arası
cinsiyet farkının ortadan kalktığı düĢünülmektedir.
Çizelge 5. Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Teknoloji Kullanımı Hakkında Ebeveyn
GörüĢleri Ölçeği Puanlarının Ebeveyn YaĢ Aralığı DeğiĢkenine Göre Kruskall-Wallis H
Testi Sonuçları
Faktörler
Teknoloji
Kullanımında
Aile Rehberliği
Teknolojinin
Faydaları

Ebeveyn YaĢı
(1) 35 yaĢ ve
altı
(2) 36-45
(3) 46 yaĢ ve
üstü
(1) 35 yaĢ ve
altı
(2) 36-45
(3) 46 yaĢ ve
üstü
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1,34
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3,42
3,61
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,83
,95

90,01
98,91
64,91
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,115

100
72
11

3,40
3,49
3,23

,51
,54
,65

89,92
97,49
74,95

2,06

,355

*p< ,05

Çizelge 5‘e bakıldığında, çocukların Teknoloji Kullanımında Aile Rehberliği faktöründen
aldıkları puanların ( =4,99; p>,05), Teknoloji Kullanma Alanları faktöründen aldıkları
puanların ( =1,10; p>,05), Teknolojinin Zararları faktöründen aldıkları puanların ( =4,80;
p>,05), Teknoloji Kullanma Becerisi faktöründen aldıkları puanların ( =1,30; p>,05),
Öneriler faktöründen aldıkları puanların ( =4,30; p>,05) ve TKÖ toplam puanların (
=2,06; p>,05) ebeveyn yaĢlarına göre anlamlı bir farklılık göstermediği görülmüĢtür. BaĢka
bir ifadeyle çocukların Teknoloji Kullanımında Aile Rehberliği, Teknoloji Kullanma Alanları,
Teknolojinin Zararları, TKÖ Teknoloji Kullanma Becerisi, Öneriler faktör puanları ile TKÖ
toplam puanlarının ebeveyn yaĢına göre değiĢmemektedir. Çizelge 5 incelendiğinde,
çocukların Teknolojinin faydaları faktör puanların ebeveyn yaĢına göre istatistiksel olarak
anlamlı farklılık gösterdiği görülmektedir ( =10,70; p
,05). Anlamlı farklılığın hangi
gruplar arasında olduğunu belirlemek için yapılan Mann Whitney U testi sonucuna göre, 3645 yaĢ aralığındaki ebeveynlerin sıra ortalaması (107,87), 35 yaĢ ve altındaki ebeveynlerin
sıra ortalamasından (81,89) ve 46 yaĢ ve üstündeki ebeveynlerin sıra ortalamasından (80,09)
anlamlı Ģekilde daha yüksektir. Çizelge 5‘ten elde edilen tüm bulgulara göre, ebeveynlerin
yaĢlarının teknoloji kullanımlarının bazı faktörlerini etkilediğini, bazı faktörlerini
etkilenmediğini söylemek mümkündür. Buna göre ebeveynlerin yaĢının çocukların
Teknolojinin Faydaları faktör puanlarını etkilediğini söyleyebiliriz. Günümüzde teknolojinin
hayatımıza dahil olarak hayatımızı kolaylaĢtırdığı, zaman tasarrufu sağladığı, doğru
kullanıldığında bilgi kaynağı olduğu bilinen bir gerçektir. AraĢtırmaya katılan ebeveynler,
çocuklarının teknoloji kullanımlarını faydalı bulmakta; çocukların biliĢsel ve sosyal
becerilerinin teknoloji kullanımı ile geliĢeceğini düĢünmektedir. Ġlgili literatüre bakıldığında;
Kılınç (2015) 5-6 yaĢ çocukların sosyal beceri ve problem davranıĢları ile oyun davranıĢları
arasındaki iliĢkiyi incelediği araĢtırmada, yaĢ grupları arasında anlamlı herhangi bir fark olmadığı
sonucuna ulaĢmıĢtır. Czaja ve arkadaĢları (2006) teknoloji kullanımını öngören faktörleri
inceledikleri araĢtırmada teknolojiye yönelik tutum konusunda yaĢ grupları arasında gençler
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lehine anlamlı farklılıklar bulunmuĢtur. Wang, Wu ve Wang (2009) mobil öğrenmenin yaĢlar
arasındaki farkını inceledikleri araĢtırmada, teknolojinin kabul edilmesi konusunda yaĢ aralıkları
arasında farklılıklar olduğunu ifade etmiĢlerdir.
Çizelge 6. Çocukların “Okul Öncesi Çağındaki Çocukların Teknoloji Kullanımı
Hakkında Ebeveyn GörüĢleri Ölçeği”nden Aldıkları Puanlarla “Sosyal Beceri Ölçeği”
ve “Problem DavranıĢ Ölçeği” nden Aldıkları Puanlara ĠliĢkin Spearman Korelasyon
Testi
Ölçekler
R
p
N
r
p
N

TKÖ Toplam

SBÖ Toplam

SBÖ Toplam
,252
,001*
183

PDÖ Toplam
,147
,057
183
,296
,000*
183

r: Korelasyon Katsayısı, n: Örneklemdeki kiĢi sayısı
*p<0.05

Korelasyon katsayısıları r=1, 00 olması mükemmel pozitif iliĢkiyi, r= -1, 00 olması
mükemmel negatif iliĢkiyi, r=0 olması iliĢkinin olmadığını gösterir. Ayrıca mutlak değer
olarak 0, 70 < r < 1, 00 arasında olması yüksek iliĢki, 0, 30 < r < 0, 70 arasında olması orta
iliĢki, 0, 00 < r < 0, 30 olması düĢük iliĢki olarak tanımlanır (Büyüköztürk, 2014, s. 32).
Çizelge 6 incelendiğinde, çocukların “Okul Öncesi Çağındaki Çocukların Teknoloji
Kullanımı Hakkında Ebeveyn Görüşleri Ölçeği” ile “Sosyal Beceri Ölçeği” arasında pozitif
yönde ve düĢük düzeyde anlamlı bir iliĢki olduğu saptanmıĢtır (r=,252; p<,05). Toplam
teknoloji puanı arttıkça toplam sosyal beceri puanı da artmaktadır. Çocukların “Okul Öncesi
Çağındaki Çocukların Teknoloji Kullanımı Hakkında Ebeveyn Görüşleri Ölçeği” ile
“Problem Davranış Ölçeği” arasında anlamlı olmayan, pozitif yönde ve düĢük düzeyde iliĢki
olduğu saptanmıĢtır (r=,147; p>,05). Çocukların “Sosyal Beceri Ölçeği” ile “Problem
Davranış Ölçeği” problem çözme alt boyutunda arasında pozitif yönde, düĢük düzeyde ve
anlamlı bir iliĢki olduğu saptanmıĢtır (r=,296; p<,05). Toplam sosyal beceri puanı arttıkça
toplam problem çözme puanı da artmaktadır. Saitoğlu (2020) çocukların sosyal becerileri ile
problemli davranıĢları arasında negatif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı düĢük düzeyde
iliĢki tespit etmiĢtir. Ġlgili literatüre bakıldığında; Karaca ve arkadaĢları (2011)
araĢtırmalarında okul öncesi dönemde çocukların sosyal becerilerinin problemli davranıĢlar
üzerinde olumlu etkiler yarattığı ifade etmiĢtir. Derman ve BaĢal (2013), araĢtırmalarında
okul öncesi çocuklarda gözlenen problemli davranıĢların akran iliĢkilerini ve sosyal becerileri
olumsuz yönde etki ettiği ifade edilmiĢtir. Dereli (2013) araĢtırmasında çocukların sosyal
problem çözme becerilerinin onların problemli davranıĢlarını etkileyip etkilemediğini ve bu
becerilerin sosyokültürel düzey ve cinsiyet faktörlerinden etkilenip etkilenmediğini
belirlemeyi hedefleyen araĢtırmasında çocukların sosyal problem çözme becerilerinin okul
öncesi problemli davranıĢ düzeylerini anlamlı bir biçimde etkilediğini gözlemlemiĢtir.
Sonuç olarak bu araĢtırmanın temel amacı olarak okul öncesi dönem çocukların sosyal beceri
ve problem davranıĢları ile teknolojik cihaz kullanımları arasındaki iliĢki incelenmiĢtir.
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Teknoloji kullanım puanı ile sosyal beceri puanı arasında anlamlı bir iliĢki vardır. Toplam
teknoloji puanı arttıkça, sosyal beceri puanı da artmaktadır. Bu bulguyu ebeveynlerin
teknolojiye yönelik tutumlarının çocukların sosyal becerilerini etkileyebileceği Ģeklinde
yorumlamak mümkündür. Çocukların teknolojik cihazları rahatlıkla kullanmaya baĢladığı
günümüzde, bu cihazların çocuklar üzerinde olumlu ve olumsuz etkilerinin olması
kaçınılmazdır (Kılınç, 2015). Teknolojik cihazları kullanırken çocuğun tercih yapma ve karar
verme noktasında ailesinin yönlendirmesine ve rehberlik etmesine ihtiyacı vardır. Anne
babaların teknolojik cihazlar hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması ve belli sınırlar
koymaması sonucunda sergiledikleri serbest ve izin verici tutumlar; çocuğun tablet, telefon ve
bilgisayar gibi teknolojik cihazları kolaylıkla amacı dıĢında kullanmasına neden
olabilmektedir. Hayatımızın merkezinde yer alan teknolojinin çocukların sosyal hayatını
etkilediği düĢünüldüğünde sosyal becerilerin niteliği ve problem davranıĢlar da önem
kazanmaktadır. AraĢtırmanın bir diğer bulgusu ise sosyal beceri puanı ile problem çözme
puanı arasında anlamlı bir iliĢki bulunmasıdır. Bu bulguyu çocuğun sosyal becerilerinin
artmasının problem çözme davranıĢlarını arttıracağı Ģeklinde yorumlamak mümkündür.
Sosyal becerilere sahip olan çocuk topluma kolaylıkla uyum sağlayacak, çatıĢma durumlarını
çözümleyecek, kendisini tanıyıp toplumun iĢleyiĢi hakkında bilgi sahibi olup toplumun
değerlerini, beklentilerini ve kültürünü benimseyerek mutlu ve baĢarılı olabilecektir. Çocuğun
sosyalleĢmesi toplumun da sosyalleĢmesinde etkilidir. Sosyal beceriler sadece erken çocukluk
döneminde değil; toplumdaki bireylerin yer aldıkları sosyal ortamlarda olumlu iliĢkiler
kurarak özgüvenli ve neĢeli olmalarını sağlar (Stanley, 2010; Sevinç 2005'ten aktaran,
Samancı ve Uçan, 2017).
4. SONUÇ VE ÖNERĠLER
Bu bölümde araĢtırmaya yönelik bulguların sonuçlarına ve yapılacak yeni araĢtırmalara ıĢık
tutacak önerilere yer verilmiĢtir.
 AraĢtırmaya katılan çocukların %56,80‘i erkek, %49,20'si 6 yaĢında, %42,60'ının 2
kardeĢe sahip olduğu ve tamamının devlet okulunda öğrenim gördüğü tespit edilmiĢtir.
 AraĢtırmaya katılanların %62,30‘unun anne, %37,70‘inin baba olduğu görülmektedir.
 Ebeveynlerin %54,60' ı 35 yaĢ ve altı, %45,40' ı lise mezunu ve %51,40'ı üç yıldan
fazla bilgisayar kullanmaktadır.
 Ebeveynlerin %61,20‘sinin evinde internet bağlantısı bulunmaktadır.
 Ebeveynlerin %38,80'inin çocuklarının bilgisayar kullanımına izin vermediği,
%33,30'unun akıllı telefon kullanımına izin vermediği, %30,60'ının tablet kullanımına
izin vermediği görülmektedir.
 Ebeveynlerin %32,80'inin çocuğunun bilgisayar kullanımına günde birkaç defa izin
verdiği, %29,50'inin günde birkaç defa tablet kullanımına izin verdiği, %16,90'ının
günde birkaç defa akıllı telefon kullanımına izin verdiği görülmektedir. Buna ek
olarak ebeveynlerin %40,40'ının günde birkaç defa tablet kullandığı, %35,50'sinin
günde birkaç defa bilgisayar kullandığı, %21, 90'ının günde birkaç defa akıllı telefon
kullandığı görülmektedir.
Çocukların ―Okul Öncesi Çağındaki Çocukların Teknoloji Kullanımı Hakkında Ebeveyn
GörüĢleri Ölçeği‖nin toplam puanı ve alt boyut puanlarına bakıldığında, çocuk cinsiyetinin
kız ya da erkek olmasının teknoloji kullanımını etkilemediği sonucuna ulaĢılmıĢtır (p>0, 05).

TAM METİN KİTABI

ISBN: 978-625-7341-02-8

www.cumhuriyetkongresi.org

Sayfa | 14

Cumhuriyet Zirvesi

4. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

Çocukların ―Okul Öncesi Çağındaki Çocukların Teknoloji Kullanımı Hakkında Ebeveyn
GörüĢleri Ölçeği‖nin toplam puanı ve alt boyutlarına iliĢkin puan ortalamalarına bakıldığında,
ebeveyn cinsiyetinin çocukların teknoloji kullanımını etkilemediği sonucuna ulaĢılmıĢtır
(p>0, 05).
Çocukların ―Okul Öncesi Çağındaki Çocukların Teknoloji Kullanımı Hakkında Ebeveyn
GörüĢleri Ölçeği‖nin Teknolojinin Faydaları alt boyutlarına iliĢkin puan ortalamalarına
bakıldığında, ebeveyn yaĢının teknolojiyi faydalı bulma açısından etkili olduğu sonucuna
ulaĢılmıĢtır (p<0, 05).
Çocukların “Okul Öncesi Çağındaki Çocukların Teknoloji Kullanımı Hakkında Ebeveyn
Görüşleri Ölçeği” ile “Sosyal Beceri Ölçeği”nden aldıkları puanlar arasıda pozitif yönde
anlamlı bir iliĢki bulunmaktadır (p<0, 05). Toplam teknoloji puanı arttıkça toplam sosyal
beceri puanı da artmaktadır. “Sosyal Beceri Ölçeği” ile “Problem Davranış Ölçeği”nden
aldıkları puanlar arasında da pozitif yönde anlamlı iliĢki bulunmaktadır (p<0, 05).
4.1. Öneriler
 AraĢtırma, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Batman ili Merkez ilçesinde bulunan
bağımsız anaokullarına devam eden 48-72 aylık 183 çocuk ile gerçekleĢtirilmiĢtir.
Yapılacak araĢtırmaların Ģehir merkezinde yer alan okullar ve kırsalda bulunan okullarda
eğitime devam eden çocuklar dahil edilerek karĢılaĢtırmalı bir araĢtırma olarak yapılması
önerilebilir.
 AraĢtırma, Milli Eğitim Bakanlığı‘na bağlı bağımsız anaokuluna devam eden 48-72 aylık
çocuklar ile gerçekleĢtirilmiĢtir. Ayrıca özel okullarda eğitime devam eden farklı yaĢ
gruplarındaki okul öncesi dönem çocukları da eklenerek karĢılaĢtırma yapılabilir.
 AraĢtırma, nicel araĢtırma yöntemlerinden iliĢkisel tarama modeliyle yapılmıĢtır.
AraĢtırmaya nitel modeller eklenerek alanyazın desteklenebilir.
 AraĢtırmada teknoloji kullanımı, sosyal beceri ve problem davranıĢlar; çocuk cinsiyeti ve
yaĢı, ebeveyn cinsiyeti ve yaĢı, kardeĢ sayısı ve ilk defa teknolojik cihaz kullanmaya
baĢlama ayı değiĢkenlerine göre incelenmiĢtir. Yapılacak araĢtırmaların,bu araĢtırmaya
dahil edilmeyen farklı değiĢkenler (anne-baba çalıĢma durumu, mesleği, gelir durumu vb.)
kullanılarak yapılmaları önerilebilir.
 Çocukların sosyal beceri ve problem davranıĢları üzerinde etkili olabileceği düĢünülen
teknolojik cihaz kullanımı; çocukların bağlanma düzeyleri, duygusal yeterlilikleri,
öğretmenlerin ve ebeveynlerin teknoloji kullanım yeterlilikleri ve teknolojiye iliĢkin
görüĢleri gibi farklı değiĢkenler açısından incelenebilir.
5.
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MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠNDE ġĠFRELEME ALGORĠTMALARI
Remzi AKTAY 1
1

Keçiören ġehit Halil IĢılar Ortaokulu, ORCID ID: 0000-0001-5948-1943

ÖZET
Bu çalıĢmada Ģifreleme algoritmalarının matematik öğretiminde bir materyal olarak
kullanılması, öğrencilerinin biliĢsel düzeyine uygun olarak Ģifreleme algoritmaları
geliĢtirmelerinin öğrencilerin öğrenmelerine katkıları araĢtırılmıĢtır. Yöntem olarak Bloom
Taksonomisi baz alınarak öğrencilere verilen araĢtırma sorularından hareketle yaptıkları
algoritmalar incelenmiĢ ve bu algoritmaların sınıflarda uygulanması ile öğrencilerin
öğrenmeleri üzerindeki etkileri incelenmiĢtir. Verilen araĢtırma sorularından hareketle
öğrencilerin baĢlangıçta sadece iĢlenen konu ile ilgili algoritmalar geliĢtirdiği görülmüĢtür. Bu
algoritmalar bilgi basamağında olup, anahtar içermeyen algoritmalar olmuĢtur. Algoritma
yapan öğrencilere olumlu geri dönütler verilip, algoritmalarla ilgili daha fazla bilgi
verildiğinde öğrencilerin kavrama ve uygulama basamağında algoritmalar yapmaya baĢladığı
görülmüĢtür. Algoritmalar kodlama ve yazılımın temeli kabul edildiğinden öğrencilerin
motivasyonunun arttığı, sınıf içerisinde materyal olarak kullanıldığında diğer öğrencilerinde
ilgi gösterdiği, bu sayede kazanımların kazandırılmasının kolaylaĢtığı görülmüĢtür. Bu
çalıĢma göstermiĢtir ki ortaokul ve lisede seçmeli satranç ve zeka oyunları dersi gibi seçmeli
algoritma ve Ģifreleme dersleri konulduğunda hem matematik öğretimi adına kolaylık
sağlanmıĢ hem de öğrencilerin kodlama ve yazılım konusunda donamları artmıĢ olmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Matematik Öğretimi, ġifreleme, Algoritma, Bloom Taksonomisi
1. GĠRĠġ
Algoritmalar kısaca çözüm adımlarıdır. Farkında olmadan hayatın her anında algoritma
kullanırız. Evden okula gidebilmek için ulaĢım algoritması, açlığımızı giderebilmek için
yemek algoritması vb. Bir algoritma kurulurken dikkat edilecek hususlar Ģunlardır; Mutlaka
bir baĢlangıcı ve sonu olmalıdır. Sonu olmayan bir algoritmanın test edilmesinin mümkün
olmadığı açıktır. Bir algoritmadaki ifadeler kesin olmalıdır. Belirsizlikler algoritma ile
ulaĢılmak istenen sonucun elde edilmemesine neden olur. Algoritma sınırlı sayıdaki belirli
kurallarla kurulmalıdır. Bu belirli kurallar takip edilebilecek bir sıraya sahip
olmalıdır(Leiserson, C. & Demaine, E. 2005).
ġifreleme algoritmalarının, geçmiĢten günümüze kadar gelirken hem kompleks olması
hem de güvenliği ön plana tutması amaçlanmıĢtır. Günümüzdeki Ģifreleme algoritmalarında,
güvenliğin ön planda olması ve bilgisayar hızını düĢürmemesi amaçlanmaktadır. ġifreleme
algoritmaları günümüze gelene kadar önce anahtarsız Ģifreleme algoritmaları özet
fonksiyonlar gibi, daha sonra anahtarlı Ģifreleme algoritmaları Ģeklinde geliĢmiĢtir. Anahtarlı
Ģifreleme algoritmalarından olan ―Simetrik ġifreleme Algoritmaları‖nda, gönderici ve alıcı
anahtarının aynı ve hızlı olmasına rağmen güvenlik noktasında tercih edilmemektedir. Bu
algoritmalar, blok Ģifre sistemleri olan ―AES, 3DES, CAMELIA,…‖ ve akan Ģifre sistemleri
olan ―RC4, A5/1, A5/2,...‖ dir. Anahtarlı Ģifreleme algoritmalarından olan asimetrik Ģifreleme
algoritmalarında, göndericinin ve alıcının anahtarları farklıdır. Bu yöntem, daha az hızlı ancak
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daha güvenlidir. Bu algoritmalar, imzalama algoritmaları olan ―DSA, ECDSA, RSA,…‖ ve
anahtar paylaĢımı algoritmaları olan ―RSA, DH, Eliptik Eğri‖ tabanlıdır(ġahin, F. 2010).
Yeniden yapılandırılmıĢ ―Bloom Taksonomisi‖, altı basamak olup değiĢikler Ģu
Ģekildedir; Hatırlama Basamağı: Herhangi bir nesne veya olguyla ilgili özellikleri gördüğünde
tanıyabilme ya da ezberden aynen tekrar edebilme davranıĢlarını kapsar. Anlama Basamağı:
Bilgi düzeyinde kazanılan davranıĢların öğrenci tarafından özümsenmesi, yorumlanması,
özetlenmesi, örneklendirilmesi ve karĢılaĢtırılması söz konusudur. Uygulama Basamağı: Elde
edilen bilgileri kullanarak uygulama yapması, yeni problem durumunun çözümlenmesi bu
basamak düzeyindedir. Öğrenci bir problemi çözerken gerekli olan ilkeleri, genellemeleri,
yöntem ve teknikleri kullanabilir. Analiz Etme Basamağı: Bir bilgi bütününü oluĢturan
öğeleri, yine aynı bütün ve yapıda yer aldığı biçimiyle öğelerine ayırabilme; analiz edebilme
ve iliĢkileri görebilme yeteneğine bağlıdır. Değerlendirme Basamağı: Kriter veya standartlara
dayalı olarak yani bütün özellikleri göz önünde bulundurarak bir yargıya varma basamağıdır.
Yeniden OluĢturma Basamağı: Parçaları bir araya getirerek anlamlı ve iĢlevsel bir bütün
oluĢturma, özgün bir eser oluĢturma basamağıdır(Sönmez, 2007).
2. YÖNTEM
Bu çalıĢmada yöntem olarak takım olarak seçilen öğrencilere, algoritmalar, algoritma
hazırlama basamakları ve Ģifreleme yöntemleri anlatılmıĢtır. Daha sonra araĢtırma soruları
verilip, bu araĢtırma sorularından hareketle Ģifreleme algoritmaları hazırlamaları istenmiĢtir.
Sorulan araĢtırma soruları Ģu Ģekildedir;
1-) x,y birbirinden farklı doğal sayı olmak üzere;
denklemini sağlayan kaç farklı (x,y) doğal sayı ikilisi vardır?

+ =

Bu sorunun çözüm yöntemi adına aĢağıdaki çözüm adımları verilmiĢtir.
1-)

= denkleminde önce ―

+

sayısının pozitif bölenleri küçükten büyüğe doğru

yazılır.
2-) Her pozitif bölene ―a‖ sayısı eklenir.
3-) Bir baĢtan bir sondan bölenler sırayla alınarak ikililer oluĢturulur.
4-) OluĢan her ikili ve ikililerin yer değiĢtirilmiĢ hali denklemin bir çözümüdür.
5-) En son ortada kalan bölen olursa kendisi ile ikili oluĢturur.
Bu bilgiler ıĢığında bir Ģifreleme algoritması oluĢturunuz.

2-)

,

,

………….,

kesirine basit sürekli kesir denir.

+
Bu kesrin [

doğal sayı olmak üzere,

;

,

,

, ……. ] yazılımına kesrin ―yakınsaması‖ denir. Buna göre

sürekli kesirlerin yakınsamasından hareketle bir Ģifreleme algoritması geliĢtirin.
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3-) Bir n doğal sayısından küçük ve n doğal sayısı ile aralarında asal olan sayıların adedini
bulurken Euler Fonksiyonunu kullanıyoruz. Bu aralarında asal sayıların kendisini veren bir
yöntem bulabilir miyiz? Bu yöntemden hareketle bir Ģifreleme algoritması geliĢtirin.

3. BULGULAR
Öğrencilere verilen araĢtırma sorularından hareketle, yıl içerisinde öğrencilere Ģifreleme
algoritmaları yapma konusunda gerekli danıĢmanlık yapılmıĢ ve öğrencilerin Ģifreleme
algoritmaları incelenmiĢtir. Yapılan algoritmalar Ģu Ģekildedir;
3.1. Birinci AraĢtırma Sorusundan Hareketle Yapılan ġifreleme Algoritması
Öğrenciler Ģifreleme algoritmalarını, beĢ bilinmeyenli denklem sisteminde
geliĢtirmiĢlerdir. ġifrelenecek metnin her karakterinin ―ASCII Karakter Kodları‖nı sonuç
kısmının paydasında almıĢlardır. AĢağıda ―A‖ harfinin örnek Ģifrelemesi gösterilmiĢtir.
A = 65 ASCII karakter kodu
,

,

652 = 4225 → Bölenleri; 1, 5, ………, 4225
Her birine 65 ekle 66, 70, ………., 4290
(x, a) = (4290, 66) olur. x=4290
,

,

662 = 4356 → Bölenleri; 1, 2, …………, 4356
Her birine 66 ekle → 67, 68, …………, 4422
( y, a ) = ( 4422, 67 )
,

y = 4422
,

672 = 4489 → Bölenleri; 1,………….., 4489
Her birine 67 ekle 68, ………., 4556
(z, a) = (4556, 68) olur. z = 4556

682 = 4624 → Bölenleri; 1, 2, ………, 4624
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Her birine ―68‖ ekle ―69, 70, ……….., 4692‖
(t, k) = ( 4692, 69 )

t = 4692

A=[x

k]

y

z

t

k = 69

A = [ 4290 4422 4556 4692 69] → A harfinin 5 bilinmeyenli denklemle ĢifrelenmiĢ
halidir. Tüm metne uygulandığında alt alta yazılmıĢ beĢ sayıdan oluĢan ĢifrelenmiĢ metin
çıkacaktır.
ġifre çözme iĢlemi Ģu Ģekildedir;
toplaması yapıldığında payda kısmında ―65‖ sayısı oluĢur ve bu
sayı ―A‖ harfinin ASCII Karakter Kodudur. Aynı iĢlem tüm Ģifrelere uygulandığında alt alta
harflerin yazıldığı metin çıkacaktır

3.2. Ġkinci AraĢtırma Sorusundan Hareketle Yapılan ġifreleme Algoritması
Öğrenciler bu sorudan hareketle yakınsama kullanmadan ancak yakınsama ile aynı
sonucu veren aĢağıdaki yöntemi geliĢtirdiler.
Sürekli kesirlerin yakınsamasında, ilk sayıdan sonra noktalı virgül; daha sonraki sayılar
arasına virgül konur. Satır matrisimizde, aralarda noktalı virgül ve virgül yoktur. Satır matrisi
yakınsamanın tanımına uymaz. Ancak sonuçlar aynı çıkar. Sürekli kesir hali bulunurken de
aynı yöntemi kullanırız. Aralarındaki en büyük fark; yakınsamada iki basamaklı ve ya üç
basamaklı ya da daha büyük sayılar olabilmesidir.Satır matrisinde ise sadece rakamlar vardır.
ġifreleme iĢleminin basamakları aĢağıdaki gibidir:
1-) ġifrelenecek bir metnin her karakteri sürekli kesir haline getirilecektir. Bu iĢlem
yapılırken; her karakterin ―ASCII Karakter Tablosu‖ndaki kodları kesirlerin paylarına
yazılacaktır.
2-) 0‘dan 256‘ya kadar olan asal sayıları kesirlerin paydalarına yazarız. Bu iĢlemi yaparken,
kodlamada bu asal sayılar tanımlanacak ve her karakterin sürekli kesrinde; sırası ile bu sayılar
paydaya gelecektir. Kodlamada tanımlama yapılırken, hem asal sayılar sırası ile gidecek hem
de pay kısmındaki kodun asal ve aynı olması durumunda diğer asal sayıya geçilecektir. Yani
pay ve payda aynı zamanda aralarında asal olarak tanımlanacaktır. Paydadaki asal sayılar
küçükten büyüğe doğru giderken 256 sayısını geçerse baĢtan tekrar aynı mantıkla devam
edecektir.
3-) OluĢan sürekli kesirlerin bizim oluĢturduğumuz satır matrislerini buluruz. Bu matrisler
metnin karakterinin Ģifreli hali olur.
4-) Metnin tüm karakterlerinde bu iĢlemi yapıp alt alta yazarız ve Ģifreli bir matris karĢımıza
çıkar.
5-) Metindeki ―.‖,‖,‖,‖:‖ gibi karakterlerinde ―ASCII Kodu‖ olduğundan bu karakterlerin satır
matrisi de olacağından satır matrisleri alt alta yazıldığında aralarda boĢluk olmamıĢ olacaktır.
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6-) Böylece satır matrisleri alt alta gelerek ve arada boĢluk olmadan bir matris elde ederiz.
Satır matrislerinde en fazla rakamın olduğu sütun sayısı baz alınır. OluĢacak tüm Ģifreli
matrisin sütun sayısı buna göre belirlenmiĢ olur. OluĢabilecek en fazla sütun sayısını
belirleyecek sürekli kesirlere bakalım.
•ASCII Karakter Kodu 1 olan karakterin kodu paya ve paydaya gelecek en büyük asal
sayı 251 olacağından
sürekli kesri sütun sayısına bakalım.
[09090909090909090909090909090909090909090909090909090908] 56 sütunlu satır
matrisi yazılır.
•ASCII Karakter Kodu 255 olan kod paya, asal sayılardan 2 paydaya yazıldığında
sürekli kesrinin satır matrisini yazarsak;
kesirinin satır matrisi [909090909090909090909090909012] olur ve 30 sütunludur.
Diğer sürekli kesirlerin satır matrisi, 56 sütundan fazla olamayacağından; satır matrislerini 56
sütunlu almamız gerekiyor.
Bir satır matrisinin sütun sayısını üç Ģekilde değiĢtirebiliriz. Bunlar;
1-) Bir sürekli kesrin satır matrisinde baĢlangıç kısmına çift adet sıfır konursa oluĢacak sürekli
kesirlerin değerleri aynı olur. Bu sayede sütun sayısı çift sayıda arttırılabilir.
Örnek :

kesirlerinin satır matrislerini bulalım.

= [4 2 3] üç sütunlu iken önüne 12 sıfır atılarak 15 sütunlu yapılabilir. Yani [0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 4 2 3] aynı sonucu verir.
2-) Sütun sayısını bir adet arttırmak istediğimizde oluĢan son sayıyı 1 eksilterek bir sütun
arttırabiliriz.
Örnek :

kesirlerinin sütun sayısı aynı olacak Ģekilde yazalım.

Çözüm:
=3 + Ģeklinde olur. Satır matrisi [33] 2 sütunlu olur. Üç sütunlu olması için
aĢağıdaki gibi yazabiliriz.
=3 +

Ģeklinde yazılırsa değeri

olur. Bu sayede sütun sayısı bir arttırılmıĢ olur.

Burada önemli olan satır matrisidir. Yani yakınsamanın yöntemine ters olsa da sonuç aynı
olur.
3-) Satır matrisinin sütun sayısı tek adet arttırılmak istendiğinde 1. ve 2. Yöntem birlikte
kullanılır yani çift sayıda sıfır yazılır. Son sayı değiĢtirilerek bir sütun daha arttırılıp tek
sayıda sütun artıĢı sağlanmıĢ olur.
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kesrini 11 sütunlu yazalım.
=[3 1 3] iken önüne 8 tane sıfır atılmıĢtır ve son rakam olan 3 değiĢtirilerek

bir sütun daha eklenmesi sağlanmıĢtır. Sonuç olarak [0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 1] Ģeklinde 11
sütunlu olur.
Bu yöntem sayesinde Ģifrelenecek bir metindeki tüm karakterlerin 56 sütunlu satır
matrisleri bulunarak Ģifreleme yapılır. Daha sonra yakınsamadaki gibi sürekli kesir hallerinde
iĢlem yapılarak çıkan sayının pay kısmı karakterin ASCII Karakter Kodunu verir.
3.3. Üçüncü AraĢtırma Sorusundan Hareketle Yapılan ġifreleme Algoritması
Öğrenciler Euler Fonksiyonunun cevap veremediği bu soruyu Ģu Ģekilde
çözmüĢlerdir;
―n‖ sayısından küçük ve ―n‖ sayısı ile aralarında asal olan doğal sayılar sonuçta ―n‖
sayısının kalanlar sınıfının elemanı olacaktır. Bunu Zn={0, 1, 2, 3, …………., n-1 }Ģeklinde
gösterebiliriz. Bu elemanlardan bir kısmı istenen Ģartlardaki sayılardır.
A={0,1,2,3,………,m-1} kümesi olsun. Bu küme aslında ―m‖ sayısının kalanlar sınıfıdır.
Bu kümeyi Zm Ģeklinde tanımlayalım.
B={0,1,2,3,……….,p-1} kümesi olsun. Bu küme aslında ―p‖ sayısının kalanlar sınıfıdır.
Bu kümeyi Zp Ģeklinde tanımlayalım.
A x B kümesi aslında Zm x Zp kalanlar sınıfının Kartezyen çarpım kümesi olmuĢ olur.
Eğer Zn kümesi ve ZmxZp kümesi benzer küme olursa elemanları arasında birebir
eĢleĢme sağlamıĢ oluruz. Ġki kümenin benzer küme olması için Ģartlar belirlememiz gerekir.
ġimdi bu Ģartlara bakalım.
•Öncelikle bu iki kümenin eleman sayıları eĢit olmak zorundadır. Her iki kümedeki tüm
elemanların birebir eĢleĢmesi gerekir.
• m ve p aralarında asal olması gerekir. Eğer üç kartezyen çarpım kümesi ise üç
sayınında ikiĢerli aralarında asal olması gerekir.
ASCII Karakterleri tüm dünyada kullanılan karakterler olduğu için önce ASCII
Karakterlerine kod verdik. Bu iĢlemi yaparken 256 karakter için bir n pozitif doğal sayısı
belirledik öyle ki n sayısından küçük ve n ile aralarında asal olan sayı adedi 256 olacak
Ģekildedir. n sayısını 816 aldık. Bu küme Z3 x Z16 x Z17 kümesi ile benzerdir. Bu kümeye göre
Ģifreleme yapılacaktır.
816=24.3.17 asal çarpanlarına ayrılıĢıdır.
Ø(816) =(24-23).(31-30).(171-170)=256 Euler Fonksiyonunun değeridir. 816 sayısını seçerken
birden fazla çarpım Ģeklinde yazılmasına ve çarpılan sayıların aralarında asal olmasına dikkat
ettik. Daha sonra ASCII Karakterlerine 816 ile aralarında asal olan sayıları sırası ile küçükten
büyüğe doğru kodladık. Yeni kodların olduğu kod tablosuna MR Karakter Kod Tablosu
ismini verdik.
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Z3 x Z16 x Z17 Kartezyen Çarpım Kümesi Ġle ġifreleme

Bu Ģifrelemede gönderilecek metnin her karakterinin MR Karakter Kod Tablosundan değeri
alınacak. Bu değerlerin sırasına göre üçlü modüler aritmetik kuralı uygulanacaktır. Bunu bir
örnekle açıklayalım.
Örnek: ―Ah‖ kelimesini Ģifreleyelim.
―A‖ harfinin MR Karakter kodu 205, ―h‖ harfinin MR Karakter Kodu 365,. Yöntem kısmında
açıklandığı gibi;
1-) ―A‖ harfinin kodu olan 205 aslında Ģeki-1 deki gibi düĢünüldüğünde 205. Sıradaki
sayıdır. Bu sayı (1,1,1) sıralı üçlüsünün 205 kez toplanması ile oluĢur. Buna göre;
205.(1,1,1) =(205,205,205) ≡ (x,y,z) (mod (3,16,17)) olacaktır. Buna göre 205 sayısının 3 ile
bölümünden kalan 1, 205 sayısının 16 ile bölümünden kalan 13, 205 sayısının 17 ile
bölümünden kalan 1 olur.―A‖ harfinin Ģifreli hali (1,13,1) olmuĢtur.
2-) ―h‖ harfinin kodu olan 365 aslında Ģekil-1 deki gibi düĢünüldüğünde 365. Sıradaki sayıdır.
Bu sayı (1,1,1) sıralı üçlüsünün 365 kez toplanması ile oluĢur. Buna göre;
365.(1,1,1) =(365,365,365) ≡ (x,y,z) (mod (3,16,17)) olacaktır. Buna göre 365 sayısının 3 ile
bölümünden kalan 2, 365 sayısının 16 ile bölümünden kalan 13, 365 sayısının 17 ile
bölümünden kalan 8 olur. ―h‖ harfinin Ģifreli hali (2,13,8) olmuĢtur.

3.3.2. Z3 x Z16 x Z17 Kartezyen Çarpım Kümesi Ġle ġifrelemenin Çözümlenmesi
ġifrelenmiĢ kelimenin Ģifresinin çözümlenmesi için yapılacak iĢlem basamakları aĢağıdaki
gibidir. Sırası ile Ģifreleri çözelim;
1-) n≡1 (mod 3)
n≡13 (mod 16)
n≡1 (mod 17) denkliğinde

n=3.k +1 , k bir tamsayı
3.k+1≡13 (mod 16)
3.k≡12 (mod 16)
k≡ 4 (mod 16) ise k=16.t +4 , t bir tamsayı
n=3.(16.t+4) +1 ≡ 1(mod17)
48.t +13 ≡ 1 (mod 17)
48.t≡-12 (mod 17)
t≡ - ( mod 17)
t≡ 4 (mod17)
t= 17.m +4

, m bir tamsayı

n=48.( 17.m +4) +13=816.m +205 burada m=0
alınırsa n sayısı 205 çıkar. Bu sayıda MR Karakterlerinden ―A‖ kodudur. Aynı iĢlemler diger
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harfler içinde yapıldığında Ģifre çözülmüĢ olmaktadır.
4. SONUÇ VE TARTIġMA
Bu çalıĢmada öğrencilere Bloom Taksonomisi‖ne göre verilen üç araĢtırma soruları
sırasıyla kavrama, uygulama ve analiz basamağındadır. Kavrama basamağında verilen
araĢtıma sorusunda öğrencilerden verilen yöntemi kullanarak kendilerinin bir algoritma
oluĢturmaları istenmiĢtir. Öğrenciler bu yöntemi beĢ bilinmeyenli denklem halinde düĢünerek
ve sonucun paydasını ASCII Karakter Kodlarına bağlayarak aslında hem uygulama basamağı
hem de analiz basamağında çalıĢmıĢlardır. Yaptıkları algoritma Bloom Taksonomisinde
yeniden yaratma basamağında olmamasının nedeni bir yöntemi kullanarak yeni bir Ģey
üretmelerindendir. Ürün tamamen kendilerinin oluĢturduğu orijinal bir çalıĢma değildir. Ġkinci
araĢtırma sorusu Bloom Taksonomisinde uygulama basamağında bir sorudur. Öğrencilerin
algoritma üretme sürecinde kullandıkları yöntem ise analiz ve değerlendirme basamağındadır.
Çünkü öğrenciler yakınsama kuralını öğrendikten sonra, ürünlerini tamamen kendi kurdukları
satır matrisine göre düzenlemiĢlerdir. Yani kavrama yada uygulama basamağını aĢmıĢlardır.
Üçüncü araĢtırma sorusu uygulama ve analiz basamağında olup, öğrencilerin oluĢturdukları
Ģifreleme algoritması yeniden yaratma basamağındadır. Çünkü çalıĢmalarında buldukları
yöntem tamamen kendilerine ait olup, bir yöntemin kullanılması veya devamı niteliğinde
değildir. OluĢturulan ilk iki algoritma 7. Sınıflarda rasyonel sayılar konusu anlatılırken
kullanılmıĢ olup, baĢlangıçta sınıf zorlanmıĢtır. Ancak yapılan birkaç çalıĢmadan sonra
öğrencilerin motivasyonunun arttığı, yaparak öğrenme gerçekleĢtiği için rasyonel sayılarda
dört iĢlem konusu kazanımları daha kolay öğretilebilmiĢtir. Üçüncü araĢtırma sonucunda
oluĢturulan algoritma ortaokul düzeyinde olmayıp, lise düzeyinde sınıflarda uygulama
yapılması gerekmektedir. Öğrenciler algoritma oluĢtururken biliĢsel seviyelerine göre daha
fazla konunun birlikte kullanıldığı yöntemler geliĢtirmeye çalıĢmıĢtır. Bu sayede öğrencilerin
yeni öğrendikleri konular ile eski konular arasındaki bağ kurması daha kolay hale gelmiĢtir.
Kısaca Ģifreleme algoritmaları seçmeli ders olarak tıpkı zeka oyunları gibi müfredata
girdiğinde öğrencilerin yaparak öğrendiği, proje tabanlı öğrenmenin yapıldığı bir öğretim
yöntemi geliĢtirilmiĢ olmaktadır. Ayrıca öğretim yöntemleri geliĢtirme adına ilgili uzmanların
yapacağı her konudaki Ģifreleme algoritmaları, okullarda öğretim materyali olarak
kullanılabilir. Bu noktada öğretmenlerde ders planlarının hazırlarken kazanımları içeren
algoritmalar tasarlayabilir, sınıf ortamında yaparak öğrenme sayesinde olumlu bir sınıf ortamı
düzenleyebilirler.
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MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠNĠN POZĠTĠF PSĠKOLOJĠYE GÖRE DÜZENLENMESĠ

Remzi AKTAY 1
1

Keçiören ġehit Halil IĢılar Ortaokulu, ORCID ID: 0000-0001-5948-1943

Özet
Ülkemizde matematik öğretimi her zaman tartıĢma konusu olmuĢtur. Matematik
öğretiminde öğrencilerin hazır bulunuĢluluğunu arttırma adına pozitif psikolojinin
argümanlarından faydalanabiliriz. Bu çalıĢmada pozitif psikolojinin belirlenen konularında
yapılan araĢtırmalar ve sonuçlarından faydalanılmıĢtır. Yapılan çalıĢmalar ve sonuçları
incelendiğinde, duygular ve pozitif duyguların önemi, duyguların geniĢletme, inĢa ve bozma
etkileri, öznel iyi oluĢ, akıĢ kuramı, öz yeterlilik kuramı, düĢünme biçimleri ve baĢa çıkma
stratejilerinin ön plana çıktığı görülmüĢtür. Öğrencilere matematik dersine karĢı olumlu
duygular kazandırmak, öğrencilerin duygularında geniĢleme etkisinden dolayı, alternatif
çözümlere yönelme sağlayacaktır. ĠnĢa etkisinden dolayı öğrenciler konulara bütün olarak
bakabilecektir. Bozulma etkisi olumlu duygulanımı fazla olan öğrencilerde, daha az olanlara
göre yeni konu öğrenmede etkili olacaktır. Öznel iyi oluĢ ve boyutlarına göre verilecek bir
matematik öğretiminde, öğrencilerin matematiğe karĢı olumlu bakıĢ açısı geliĢtirmesini,
öğrenimi boyunca mutlu bir matematik öğrenmesine yardımcı olacaktır. AkıĢ kuramı ilkeleri
incelenerek hazırlanan bir matematik öğretiminde öğrencilerin daha özgün çalıĢmalar
yapması, ders iĢleniĢine olumlu katkıları ve dersten sıkılmayı önleyici etkileri olacaktır.
Öğrencilerin baĢa çıkma ve düĢünme biçimleri bilindiğinde ve geliĢen düĢünce biçimine göre
ders programı ve planı hazırlandığında matematik öğretimi daha kaliteli bir hale gelecektir.
Bu çalıĢmada pozitif psikolojinin belirlenen konularında yapılan araĢtırmalar ve
sonuçlarından faydalanılmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Matematik Öğretimi, Duygular, AkıĢ Kuramı, Pozitif Psikoloji

1. GiriĢ
Yapılacak matematik öğretimi ve planlamasında pozitif psikolojinin argümanları
araĢtırılmıĢtır. Bu konuda yapılan literatür taramasında;
Ġnsan duygularının önemi düĢünüldüğünde, olumlu duyguların bizim düĢünce eylem
listemizi geniĢlettiği, negatif duygularımızı sildiği ve psikolojik dayanıklılığımızı geliĢtirdiği
görülmüĢtür ( Cohn ve Fredrickson, 2009).
Özel iyi oluĢun bir parçası olan, yaĢam doyumu mutluluğun biliĢsel bileĢenini kapsar ki
bireyler kendi hayat tarzlarının nasıl olduğunu değerlendirirler. YaĢam doyumu, Ģimdiki
durum ile ideal veya layık olunan standart arasındaki çeliĢkidir (Veenhoven, 1991).
Psikolojik iyi oluĢun altı boyutu vardır. Bunlar kendini kabul, kiĢisel büyüme, yaĢam
amacı, diğerleri ile olumlu iliĢkiler, çevresel hakimeyet ve özerkliktir (Ryff ve Keyes, 1995)
Ġyimserlik baĢlangıçta basit düĢünme ve acıdan kaçınma olarak ele alınmıĢtır. Sağlık
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alanında çalıĢanlar ise pozitif ruh sağlığını, gerçeği reddedici olmaması olarak ele almıĢlardır.
Ruh sağlığı uzmanlarının bu düĢüncelerinin altında yatan temel mantık, ruh sağlığının
gerçekliğin testi olduğu ve bireylerin geleceğe yönelik olarak gerçekçi beklentiler içerisinde
olmaları ve dengeli düĢüncelere sahip olmaları gerektiğidir(Peterson, 2000)
Uzun süreli stresli yaĢam fiziksel, duygusal ve psikolojik iyi oluĢumuza zarar verebilir.
Ancak araĢtırmalara göre stres seyrek ve az yaĢanıldığında iyi olabilir. Sürekli olmayan stres
gelecek ve stresörlere karĢı psikolojik dayanıklılığımızı arttırdığı için önemlidir. Ayrıca
kronik olmadığı takdirde, stresörleri deneyimlemek kiĢinin psikolojik olarak hazır
bulunmasını sağlar. Bu nedenle gelecekte gelen stresörlere karĢı güçlü kılar( Janoff- Bulman,
1992).
YaĢam amaçları kiĢisel mücadele, kiĢisel projeler, yaĢam görevleri, gelecek arzusu
hayatımızı yönlendirmemizi sağlayan amaçlardır. Bunlar bir insanın hayatında geniĢ çaplı bir
dönemi yönlendirdiğinden uzun vadeli hedefler olduğuna inanılır. Bilinçli olarak
hedeflerimizi anlamaya, neden peĢinden koĢtuğumuza, değerlerimizle eĢleĢip eĢleĢmediğini
kavramaya çabaladığımızda iyi oluĢumuzu arttırabiliriz(Sheldon ve ark., 2010)
2. Pozitif Psikoloji Argümanları
2.1. Duygular ve Önemi
Yapılan araĢtırmalarda dünya genelinde cinsiyet, yaĢ ve kültürlerarasında altı temel insani
duygu olduğu belirlenmiĢtir. Bu duygular öfke, nefret, korku, sevinç, üzüntü ve ĢaĢırmadır.
BaĢka çalıĢmalarda ise bu duygular öfke, aĢağılama, nefret, acı, korku, suçluluk, çıkar, sevinç,
utanç, ĢaĢırma olarak 10 tanedir. Burada duyguları tanımlamadan çok duyguların geniĢletme,
inĢa ve bozulma etkisine odaklanalım.
2.1.1. Duyguların GeniĢletme etkisi
Yapılan araĢtırmalarda insanlar olumlu bir duyguyu tecrübe ettiğinde, insanların zihinleri
açılma ve geniĢleme eğilimine girmektedir. Bu durumda kiĢi alıĢılmıĢın dıĢında düĢünmeye
baĢlar. DüĢünme Ģeklimizi geniĢlettiğimizde de durumumuza kuĢbakıĢı olarak daha rahat
bakabiliriz. Bu sayede de eldeki görevlerimize alternatif çözümler üretebilir ve
üretkenliğimizi arttırmıĢ oluruz.
2.1.2. Duyguların ĠnĢa Etkisi
Olumlu duygular zihnimizi sadece alternatif stratejilere açmaz, araĢtırmalar göstermiĢtir
ki geniĢletme etkisiyle birleĢen olumlu duyguların tecrübesi, ihtiyaç duyduğumuzda gözden
geçirebileceğimiz kiĢisel kaynakları inĢa etme kabiliyetine de sahiptir. Bunlar, entelektüel
dediğimiz problem çözme ve öğrenmeye açık olma, fiziksel kaynaklar dediğimiz
kardiyovasküler sağlık ve koordinasyon, sosyal kaynaklar dediğimiz iliĢkileri devam
ettirebilme ve yenilerini oluĢturabilme, psikolojik kaynaklar dediğimiz psikolojik
dayanıklılık, iyimserlik, kimlik duygusu ve hedefe yönelimi kapsar. Bunlar olurken, onlar
kaynakları yukarıya doğru sarmalsı Ģekilde inĢa etmeye devam eden daha fazla olumlu
duyguyu uyarır.
2.1.3. Bozulma Etkisi
KiĢide inĢa etkisinden sonra stresli bir deneyimle karĢılaĢıldığında bozulma etkisi
baĢlıyor. EndiĢe, stres veya herhangi bir olumsuz duygu hissettiğimizde, olumlu duyguları
deneyimlemek, bedenimizin normal psikolojik fonksiyonlarına, diğer baĢka tip duygulardan
anlamlı bir Ģekilde daha hızlı geri dönmesine yardımcı olur.
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ġekil-1: Olumlu duyguları geniĢletme ve geliĢtirme kuramı
2.1.4. Olumlu Duygular Nereden Geliyor?
Olumlu duygular baĢarı ve iyilik hali için çok önemlidir. Peki olumsuz duygular gibi,
olumlu duygular nereden gelmektedir? Bu konuda yapılan çalıĢmalar iki seçenek üzerinde
durmaktadır. Bunlardan ilki fiziki beynimiz aracılığıyla, ikinci seçenek ise önemli hedeflere
yönelik algıladığımız geliĢme oranımız ile ilgilidir diyor.
2.1.5. Duygular ve Hedefler Teorisi
Bu teoriye göre insanların her zaman bir hedefe bağlı olarak düĢündüğünü ve buna göre
davranıĢlarını düzenlediğini öne sürer. Bir gün içindeki yaĢamımızı, bir olay veya benzerini, o
anki durumumuzu bazı standartlara veya arzulanan hedeflere göre sürekli olarak
değerlendiririz. Ġnsanların nerede oldukları ve nerede olmayı hedefledikleri arasındaki farkta
çeliĢki varsa, insanlar davranıĢlarını aradaki farka göre ayarlayabilmektedirler. Bununla
birlikte hedeflerimize ulaĢma yolunda dıĢ etkiler ve engeller olabilir. Ġnsanlar bu durumda ya
beklentilerini düĢürme veya çevresel Ģartlarda düzenlemeler yapma eğilimine girer. Bu
durum insanların olumlu duyguları mı yoksa olumsuz duyguları mı tecrübe ettiğini saptayan,
kendiliğinden olan bir geliĢme olmaktan çok geliĢme oranıdır. Olumsuz duygular hedefe
yönelik yetersiz ilerlemeden kaynaklanırken, olumlu duygular gelecek baĢarılardan doğar.
2.2. Öznel Ġyi OluĢ ve Mutluluk
Yapılan çalıĢmalarda öznel iyi oluĢ, yaĢam doyumu + olumlu duyguların çokluğu + az
olumsuz duygulanım Ģeklindedir. Yasam doyumu öznel iyi oluĢan biliĢsel bileĢeni olup,
bireyler kendi hayat tarzlarının nasıl olduğunu değerlendirirler. YaĢam doyumu, Ģimdiki
durum ile ideal olan veya layık olunan standart arasındaki çeliĢkidir. Duygulanım ise iyilik
halinin anlık olaylarla iliĢkili ruh hali ve duyguları içeren duygusal tarafıdır. Ġnsanlar
genellikle iyi hali için zevki ön plana çıkarırlar. Acıdan kaçınmaya çalıĢırlar. Buna rağmen
haz insanları mutlu ve baĢarmıĢ yapmak için yeterli değildir.
2.2.1. Öznel Ġyi OluĢu Arttırmanın BeĢ yolu
Yeni Ekonomi KuruluĢu (YEK) yaptığı araĢtırmada öznel iyi oluĢu arttırmada beĢ yol
vardır diyor. Bunlar; Bağlan: Etrafımızdaki insanlarla bağlantı kurduğumuzda hem yüksek
seviyelerde iyilik hali yaĢarız hem de olumsuzluk karĢısında daha yüksek esneklik gösteririz.
Bu sayede etrafımızdaki etkili ve önemli insanları belirlemeyi ve zaman ile enerjimizi bu
iliĢkileri kurmaya harcamamızı sağlar. Aktif ol: iyilik halinde insanın hem vücuduna hem de
zihnine önem göstermesi gerekir. Ġyilik halini arttırmanın önemli bir parçası etkinlikler
yapmaktır. Vücudu hareket ettirmenin zihin ve biliĢsel iĢlevler üzerinde çok büyük etkisi
vardır. Dikkate al: Zevk alma üzerine yapılan araĢtırmada gülleri koklamayı bırakmanın
aslında iyilik halini arttırdığı bulunmuĢtur ( gülleri koklama deneyi eklerde verilmiĢtir).
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Öğrenmeyi sürdür: Beyni çalıĢtırmak ve öğrenmeye kendini zorlamak ile iyilik halimizi
arttırabiliriz. Ver: insanlar birbirine bir Ģeyler ve ya zamanlarını verdiklerinde iyilik halleri
artmaktadır.
2.2.2. Öznel Ġyi OluĢun BeĢ Ana Unsuru
Yapılan araĢtırmalar göstermiĢtir ki öznel iyi oluĢun beĢ ana unsuru bulunmaktadır. Bu
unsurlar;
Kariyer iyilik hali: Bu durum bize gün içinde zamanımızın çoğunu nereye harcadığımızı
gösterir. Sosyal iyilik hali: iliĢkilerimizi ve aĢk deneyimlerimizi temsil eden haldir. Finansal
iyilik hali: finansal durumumuzu ne kadar iyi yönettiğimizi temsil eder. Fiziksel iyilik hali:
sağlıklı olma ve enerjiye sahip olma becerimizi temsil eder. Toplumsal iyilik hali: bizim
topluluktaki rolümüzü ve katılımımızı temsil eder.
2.3. Psikolojik Ġyi OluĢ
Psikolojik iyi oluĢ, iyi oluĢun arkasında insanın potansiyellerinin gerçekleĢtirilmesinin
yattığını savunur. Psikolojik iyi oluĢ, gerçek mutluluğun, erdemin ifade edilmesi ile ve
yapmaya değer Ģeyleri yapmakla bulunacağını amaçlar. Bu nedenle insanın potansiyelini
gerçekleĢtirmesi, nihai bir amaçtır. Bireyler bu nedenle sağduyu ve öz disiplin aracılığı ile
mutluluğu bulmak ve aramak zorundadır. Psikolojik iyi oluĢun altı boyutu vardır. Bunlar;
kendini kabul, kiĢisel büyüme, yaĢam amacı, diğerleri ile olumlu iliĢkiler, çevresel hakimiyet
ve özerkliktir.
2.3.1. AkıĢ Kuramı ve Özellikleri
AkıĢ kuramı, Mihalyi Csikszentmihalyi tarafından oluĢturulmuĢtur. Bu kuram
oluĢturulurken özellikle büyüleyici sanatçılardan ve onların yoğun konsantrasyonlarından
etkilenmiĢtir. Özellikle ressamların resim yaparken ödülünün resim olduğu düĢünüldüğünde
(içsel motivasyon), nasıl olup da bu kadar zamanın nasıl geçtiğini anlamayacak Ģekilde
kendilerini kaptırdıklarını araĢtırmıĢtır. AkıĢ: fiziksel veya biliĢsel bir aktivitenin içinde
saniyesi saniyesine yoğun bir Ģekilde yer almaktır. Dikkat tamamen gerçekleĢtirilen göreve
verilmiĢtir ve kiĢi kapasitesini tam olarak ortaya koymaktadır. AkıĢ insanların psiĢik entropi
hissetmeleri gibi bilinç ve fiziksel enerji ile doğrudan iliĢkilidir. Buna göre akıĢ sayesinde
olumsuz düĢünceler çıkarılıp, olumlu düĢüncelerin arttırılmıĢ olur.

ġekil-2: AkıĢ Kuramı ( Csikszentmihalyi, 1990)
2.3.1.2. AkıĢ Ġçin Gerekli KoĢullar
Yaptığımız bir iĢte ya da çalıĢmada akıĢ olabilmesi için geri bildirimlerin olması gerekir.
Eğer geri bildirim duygusu olmazsa karmaĢa ve bilinç birbirinin içine girer. Aktivitenin
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zorluk düzeyi ile beceri arasında dengenin olması gerekir. Ģekil-2 de gösterildiği gibi akıĢ
kanalındaki pozisyonumuzu devam ettirebilmek için, aktivitenin zorluk düzeyi ile
becerilerimizin düzeyleri arasında hassas bir dengeye sahip olmak zorundayız. Eğer zorluk
düzeyi, yetenek düzeyimizin çok üstünde ise, bu durum kaygının ortaya çıkmasına neden
olur. Eğer düĢük düzeyde ise, bu durumda sıkılma ortaya çıkar. Eğer kiĢide beceri yoksa ve
güçlük düzeyi olan bir aktivite ile meĢgul değilse bu durumda birey duygusuzluk yaĢar. Bu
duruma örnek vermek istersek televizyon izlemek gibi. Eylem ve farkındalık birleĢmesi olan
konsantrasyon: aktivite, bireyin bütün bilinçlilik hali ile bütünleĢmiĢ olmak zorundadır. Bütün
dikkat aktiviteye verildiği için baĢka Ģeylere bilinçli bir Ģekilde yaklaĢma söz konusu olamaz.
Ayrıca kiĢi kendilik duygusunu ve aktiviteyi tamamlayan birey olma duygusunu
kaybetmektedir. Kendisinin ve bilinçlilik halinin farkında olacak bir zaman yoktur. Dikkat
eldeki iĢe ve iĢle ilgili uyarana verilmiĢtir. Aktivitenin dıĢında kalan her Ģey bireyin ilgisinin
dıĢındadır. Kontrol duygusu: kontrol duygusu bireyin aktiviteye yetenekli olmasından ve
kendisini aktivite içinde kaybetmesinden kaynaklanır. Zamanla ne yaptığımız hakkında
kontrol duygusunu kazanırız. Bu aynı zamanda aktivitenin zorluk düzeyi ile yeteneğimiz
arasındaki ağı anlamamız anlamına gelir. Eğer yetenek düzeyimiz ,aktivitenin zorluk
düzeyine uygunsa, bu durumda daha iyi bir kontrol duygusu hissederiz. Zamanın dönüĢümü:
bu öğe zamanın akıp geçtiğini gösteren eĢsiz bir deneyimdir. Aktivite ile saatlerce
uğraĢılmasına rağmen, sanki çok kısa sürmüĢ gibi algılanır. Gerçek zamanla ilgili algıda bir
bozulma olur. AkıĢ deneyimini kolaylaĢtıran en önemli etmenlerden birisi kiĢinin kiĢiliğidir.
2.3.1.3. AkıĢ Deneyimi ve Aktivite Türleri
Yapılan araĢtırmalarda Amerika da yaĢayan insanların % 10-15 i hiçbir zaman akıĢ
yaĢamadıklarını belirtirken, % 10-35 i her gün akıĢ deneyimi yaĢadıklarını belirtmiĢlerdir.
Yapılan araĢtırmalarda her kiĢinin belli zaman ve yoğunlukta akıĢ yaĢayabileceğini
belirtmektedir. Yapılan araĢtırmalarda ergenlerin, yalnız olanlara karĢılık arkadaĢları ile
beraberken daha fazla akıĢ yaĢadığını göstermiĢtir. AkıĢa neden olan aktiviteler; spor yapmak,
dans etmek, yaratıcı sanatlarla uğraĢmak, cinsel iliĢkide bulunmak, toplumsallaĢmak, ders
çalıĢmak, müzik dinlemek, kitap okumak, iĢte çalıĢmak vb.. Ģeklindedir. AkıĢı engelleyen
aktiviteler ise içinde apati ( duygusuzluk) barındıran ev iĢi yapmak, televizyon izlemek ve
boĢlukta bulunmaktır.
2.3.2. Öz Belirleyicilik Kuramı
Öz belirleyicilik kuramı Maslov‖un ihtiyaçlar hiyerarĢisi gibi üç önemli ihtiyacın
yaĢama uyum sağlayıcı yanı olduğunu belirtir. Bunlar;
Özerklik: Bireyin kendi seçimi ile kendisini düzenlemesi demektir. Özerklik aynı
zamanda baskılara ve kontrole karĢı koyma eğilimdir. Özerklik bireyin dıĢsal taleplere yanıt
vermesinden ziyade, yaĢama uyum sağlamak amacıyla kendi ihtiyaçları doğrultusunda
davranıĢlarını düzenlemesidir. Seçim ve bireyin benliğine uygun Ģekilde özgür olarak
davranıĢlar sergilemesi, özgür bir Ģekilde katılım davranıĢları sergilemek duygusu anlamına
gelir.
Yetkinlik: UstalaĢma ve öğrenmeye yönelik deneyimlere açık olma eğilimi anlamına
gelir. Yetkinlik ihtiyacı, yaĢamın ilk yıllarındaki kasa dayalı oyunlarda, nesnelerin
manipülasyonunda ve etraftaki varlıkların açıklanmasına yönelik davranıĢlarda gözükür.
Yetkinlik öğrenmenin, açıklamanın ve keĢfetmenin kendisinden haz alma eğilimidir. Bu
ihtiyaç, bir derece diğer memelilerde de vardır. Bu nedenle yetkinlik, çevreyi etkileme ve
istenen sonuçlara ulaĢma isteğidir.
Ait olma: grup üyelerine özen gösterme, grup uyumunu ve karĢılıklı korumayı sağlama,
ve grup üyeleri ile bağlantılı olma duygusu anlamına gelir. Ait olma ihtiyacı, bağlanma ve
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özerklik ihtiyacı ile çatıĢmalı gibi dursa da birbirleri ile tamamlayıcıdır.
2.4. Ġyimserlik
Ġyimserlik eğilimi, genelleĢtirilmiĢ sonuç beklentisine iliĢkin kiĢilik özelliğidir. Bu
nedenle iyimserler, sonuçların pozitif olacağına iliĢkin yüksek düzeyde beklentilere
sahiptirler. Öte yandan kötümserler ise, gelecekte olumsuz sonuçlar olacağına odaklanırlar.
Ġyimserlik, bireylerin her türlü aktivitelerinin altında amaçlar yattığı, insanların kendilerini
düzenleyici modellerle bağlantılı olduğunu savunur. Ġyimserler, amaçlarına ulaĢmak için
davranıĢlarını ve hareketlerini düzenlemek zorundadır. Ġyimserler amaçlarına ulaĢırken bir
zorlukla karĢılaĢtıklarında, amaçlarına ulaĢmak için çabalamaya devam ederler. Kötümserler
ise çabalamayı büyük ihtimalle bırakmaktadırlar.
Ġyimserliğin iki ana öğesi vardır. Bunlar beklenti ve güvendir. Beklenti kavramı, her
davranıĢın altında kiĢinin amaçlarına ve değerlerine ulaĢma isteği olduğuna yönelik varsayımı
bulunan ve bir motivasyon kuramı olan beklenti- değer kuramıyla doğrudan iliĢkilidir. Bu
nedenle amaçlara ulaĢmak için, davranıĢın bir değerin ve harekete geçirici bir motivasyonun
olması gerekir. Ġkinci öğe olan güvenin iyimserlik üzerinde yüksek düzeyde etkisi
bulunmaktadır. Eğer bireyin güveni fazla ise bu durumda birey, belirlemiĢ olduğu amacı
gerçekleĢtirmek için daha fazla çabada bulunmaktadır. Eğer güven yerine Ģüphe daha fazla ise
bu durumda katılımı bırakacaktır. Ġyimserlik ve kötümserlik aslında pek çok yaĢam olayında
etkili olan güven veya Ģüphenin bir çeĢididir denilebilir.
2.4.1. Yükleme Tarzları
Yükleme tarzı; bireyin geleceğe yönelik bir beklenti oluĢturmak için olumlu veya olumsuz
olayların nedenlerini açıklama Ģekilleridir. Yapılan araĢtırmalarda Olumlu olaylardan çok
olumsuz olaylar için yükleme yapmanın daha önemli olduğu ortaya konulmuĢtur.
Kötümserler olumsuz olayları içsel ve sabit değiĢkenlerle açıklarlar: ―bu olaylar benim
yüzümden gerçekleĢti, bu her zaman gerçekleĢir, uzun süre devam edecek, diğer durumları da
etkileyecek.‖ ġeklinde değerlendirmelerde bulunurlar. Ġyimserler kötü olaylar için değiĢken,
dıĢsal ve belirli nedenlere bağlayarak açıklamalarda bulunurlar.
Yükleme tarzları iyi ya da kötü Ģeylerin neden gerçekleĢtiği ile ilgilenmektedir. Buna
karĢın iyimserlik gelecekte neyin olası olduğu ile ilgilenir.
2.5. DüĢünce Biçimleri
2.5.1. DüĢünce Biçim Türleri
DüĢünce biçimi(zihniyet) zeka, ana-babalık, iĢ, iliĢkiler, müzikalite ve yaratıcılık gibi temel
yetenek ve nitelikleri algılama biçimimizdir. Ġki tür düĢünce biçimi vardır. Bunlar sabit ve
geliĢen düĢünce biçimleridir. Sabit düĢünce biçimi yetenek ve niteliklerin değiĢmez olduğuna
inanır. Bu nitelik ve yetenekler ya doğuĢtan vardır yada yoktur Ģeklinde çalıĢır. Bu düĢünce
biçimine sahip bireyler, baĢarıya bir birey olarak kendini geliĢtirme olarak bakmaktan çok,
kazanma ve birĢeyleri elde etme eğilimi olarak algılarlar. GeliĢen düĢünce yapısına sahip
bireyler, insanların deneyimle, çaba harcayarak, sorumluluk alarak geliĢebileceklerine
inanırlar.
2.5.1. DüĢünce Biçimleri Neden Önemlidir?
AraĢtırmalar insanların zorlu süreçlerle karĢı karĢıya kaldıklarında, bu kiĢilerin istedikleri
hedeflerine ulaĢmalarını sahip oldukları düĢünce biçimlerinin engellediğini yada bunlara
ulaĢmalarını kolaylaĢtırdığını göstermiĢtir. DüĢünce biçimlerimiz, tersliklere nasıl tepki
verdiklerimizi, durumla mücadele etmek için çaba gösterip göstermediklerimizi ve zorlukların
üstesinden gelmek için nasıl stratejiler geliĢtirdiklerimizi gösterir. Sabit düĢünce biçimine
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sahip bir birey bir terslikte öğrenmeden çok baĢarı baĢarısız durumuna odaklanır. Çaba
harcamayacağından kendi özgüvenini kaybeder. Önceki baĢarılarını küçümser. Olayların
nedenini kendileri ile ilgili değiĢmez Ģeyler olarak görürler. Sabit düĢünce biçimine sahip bir
birey için ―çaba‖ önemsiz birĢeydir. Süreç içinde öğrenmede önemsizdir. Olumsuz
durumların kendini geliĢtirdiğini düĢünmez olaya baĢarı ve baĢarısızlık olarak bakar. GeliĢen
düĢünce biçimine sahip bireyler ise olumsuz bir durumda çaba göstermekten kaçınmaz.
Sürece öğrenme olarak bakar. Olayı kendisi ile değerlendirmez. Olaylara dıĢsal faktörler
olarak baktıklarından özgüven zedelenmesi yaĢamazlar.
2.6. Psikosomatik Rahatsızlıklar
Fiziksel semptomları olan kökeninde zihin ve duyguların olduğu rahatsızlıklara denir. Bir
psikosomatik rahatsızlık duygusal stresten veya zararlı düĢünce modellerinden kaynaklanır.
Fiziksel semptomlar, kiĢinin bağıĢıklık sistemi stres nedeni ile tehlikeye girdiğinde geliĢir.
Psikosomatik rahatsızlıkların hayal ürünü ya da ― her Ģeyin kiĢinin zihninde‖ olduğu inancı
yaygın bir yanılgıdır. Aslında psikosomatik durumların fiziksel belirtileri gerçektir ve hızla
tedavi edilmesi gerekir. Stres, anksiyete ve depresyon fiziksel rahatsızlıklara sebep olabilir.
AĢırı stres ve depresyon sebebi ile vücudumuzdaki fiziksel sistemlerden biri zayıflamıĢsa,
orada bir rahatsızlığın geliĢmesi muhtemeldir. Örneğin fiziksel olarak en zayıf noktamız
midemiz is, midemizde bir rahatsızlanmanın olması kaçınılmazdır. ġekil-3 de duygulara bağlı
fiziksel rahatsızlıklar gösterilmiĢtir.

ġekil-3: Duygulara bağlı fiziksel rahatsızlıklar
3. Sonuç ve TartıĢma
Matematik öğretiminde kullanılacak özel öğretim yöntemleri tasarlanırken, öğrencilerin
duygularına hitap etmesi çok önemlidir. Olumlu Duyguların iĢin içine katıldığı etkinliklerde,
öğrenciler olumlu duyguların geniĢletme etkisinden dolayı öğrenciler konuyla ilgili alternatif
çözümler üretmeye, problemlere farklı açılardan bakmaya çalıĢacaktır. Ayrıca duyguların inĢa
etkisi ile diğer konular arasında iliĢki kurması sağlanmıĢ olacaktır. Psikologların hem fikir
olduğu Ģey üç olumlu duyguya karĢılık bir olumsuz duygunun yaĢanmasıdır. Bu sayede
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öğrenci zor bir konu yada soru ile karĢılaĢtığında, hiç olumlu duygu geliĢtirmemiĢ öğrencilere
göre daha az motivasyon sorunu yaĢayacaktır.
Olumlu duyguların fazla olduğu etkinliklerde öğrencilerin öznel iyi oluĢları ve yaĢam
doyumları artmıĢ olacaktır. Bu durum gerçekleĢmeye baĢladığında öznel iyi oluĢu arttırmanın
beĢ yolu olan; bağlan, aktif ol, dikkate al, öğrenmeyi sürdür ve ver yollarına yönelik ders
planları ve ders araçları düzenlenebilir. Öğrencilerin matematik dersinde öznel iyi oluĢları
arttırıldığında bu sefer, öğrencilerde ders içerisinde akıĢ kuramına göre akıĢ yakalanmıĢ
olacaktır. Öğretmen bu süreçte akıĢ kuramının Ģartlarını hesaba katacak Ģekilde etkinlikler
hazırlayabilir. Öz yeterlilik kuramının üç bileĢeni olan özerklik, yetkinlik ve ait olma
durumlarının özelliklerini dikkate alarak etkinlikler planladığında öğrencinin öz yeterliliğinde
artıĢ yakalamıĢ olacaktır. Bu sürecin sonunda öğrencinin matematik dersi için düzenlediği
yükleme stili değiĢecek aynı zamanda matematiğe karĢı düĢünce biçiminde de sabit
düĢünmeye göre, geliĢen düĢünme biçimini geliĢtirecektir. Bazı öğrencilerin matematik
dersine karĢı olumsuz bakıĢ açıları derslerde strese, ödev ve sorunluluk verildiğinde kronik
stres yada ders sırasında anksiyete bozukluğuna doğru bir geliĢim gösterecektir. Bu da her
öğrencide olmasa da bazı öğrencilerde Psikosomatik rahatsızlıklara sebep olacaktır. Bu
noktada öğretmen ders planlamasında yada öğretiminde yukarıda belirttiğim Ģekilde yaparsa
bu tarz rahatsızlıkların önüne geçilmiĢ olacaktır.
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ABSTRACT
Similar to other areas affected indispensably from internationalization process such as
politics, economics and other governmental issues, in the area of education, plans and actions
are conducted ardently for this purpose. In this direction, higher education institutions occupy
a fundamental position by enhancing the globally required qualified human resources.
Therefore, many kinds of actions are taken and variable activities are fulfilled to be more
visible and to have a voice internationally. Among these efforts the most well- known
pursuance is international mobility of tertiary level students. When it comes to mobility
programs, the first program that comes to minds immediately is the Erasmus Program.
Sustaining financial support and multifarious benefits to more than 10 million participants so
far it has become the flagship program of European Union. In addition to social opportunities
provided such as being able to see different people, different places and different cultures, it
contributes to boost linguistic and academic competences, and personal development of the
participants concomitantly.
Despite students appraise it as a chance to behold and should not be missed, it can also be
compelling and frustrating sometimes because of the challenges faced before, during and after
mobility. In this study, following a brief history and explanation of the program, it is aimed to
elucidate the common difficulties that students encounter by scanning the analysis of
conducted studies and make some suggestions to eliminate these probable difficulties. In this
way, it is believed to be a reassuring investigation for students in terms of providing solutions
for the problems that they will encounter presumably.
Keywords: Erasmus, challenges, suggestions

1. Introduction
Internationalization is the phenomenon that dates back to centuries ago concerning
firstly the governmental issues such as politics, economics, trade etc. The repercussion in
concept of education has been observed officially since the foundations of the first
universities and incessantly become a trend in the last 40 years. Thus, the name university
hailing from Latin representing a community of local as well as non-local scholars and people
signifies the universal knowledge and universally qualified human power (Alemu, 2018).
Beginning with the establishment of the first original universities in Bologna and Paris in the
middle eleventh century (Altbach & Teichler, 2001), the concept has evolved continuously
and different meanings began to be produced. However, it will not be fallacious to assert that
universities are intrinsically international institutions (de Wit, 2018). This continuing
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philosophy of internationalization that emerged in middle ages, gained acceleration after
WWII to recover from the devastation that caused stability in economics and governmental
issues. As Knight (2007) expresses, the internationalization of higher education has been
evolved from the words; international education, transnational education and borderless
education. Thanks to this nomenclature of borderless education which means education
cannot have boundaries, internationalization has become an essential element of higher
education institutions. This growing and comprehensive trend is an outgrowth and also an
occasion of increasing number of tertiary level students over the world. This increase induces
the increment in the number of foreign students naturally. According to the figures shared by
OECD (2017), the number of long-term foreign students which was 0.8 million in 1970
climbed to 5.3 million in 2017 (OECD, 2019).
The strategical planning of institutions and even structures are channeled by
requirement of developing and new world. This indispensable and inescapable process of our
age can be actualized by higher education institutions in different ways. In order to be more
visible globally and to have a voice, universities focus on academic, professional, social
development by providing intercultural, multilingual environments. New partnerships,
international projects, building branch campuses or agencies abroad, distance education,
foreign lecturers and academic exchange programs are just some of the actions in order to be
more internationalized (Yakupoğlu, 2014).
Among these implements, the most fruitful and so, preferred action is exchange
programs for students. Besides degree mobilities that are long-term programs, for the students
who do not have the opportunity to study in a university abroad for years, short-term mobility
programs are believed to be unique opportunities, significantly the Erasmus program.
Conducted by the authority of European Union, Erasmus is the flagship program with a large
amount of financial support for the participants. European Community that could not work
on education policies seriously due to economic resuscitation and agricultural policies for
survival, could not take education as primary objectives. Let alone producing educational
projects, education itself remained a taboo for nearly two decades (Pepin, 2007). However,
for the need in common market, qualified human resources should have been supplied.
Therefore, new projects on education such as vocational training and education for migrants‘
children were began to be planned by the Community. Apart from sustaining qualified labor
force, creating a European identity and constructing a sense of belonging to a united Europe
and forming a unity in diversity were the other fundamental objectives (Fontaine, 2006).
Studies began during the first 1970s, were crowned by establishing Erasmus program in 1987
with the mobility of 3244 tertiary level students. Attendance of Turkey to the program
occurred in 2002 with a pilot scheme but officially took place in 2004. The process began
with 1142 outgoing students increased to 17,902 in 2017. When both study and placement
mobility are considered this number heightened to 170.000 in 2019 (Güldü, 2019). Thanks to
this high potential, Turkey is thought to be one of the strongest program countries for EU.
2. Erasmus Program
Since 1987, when the Erasmus program was launched, it has been mentioned with
many different programs. Although being enforced under the main programs such as Socrates,
Lifelong Learning and Erasmus+, the name of the program never changed and it has lost
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nothing from its popularity among tertiary education students during the journey from
Erasmus to Erasmus+. After being incorporated in Socrates I established in 1994 and evolved
to Socrates II in 2000, it was begun to be activated in Lifelong Learning Program in 2007 till
2013. Afterwards, in 2014 Erasmus+ was inaugurated combining all education, training,
sports and youth programs under one single umbrella with the symbol of plus (European
Commission, 2020). For the coming new period between 2021-2027, Erasmus+ is planned to
be in force with the same title and by making some fine-tunings for a better regulation.
Without doubt, since being the most known and the most preferred program, it is quite normal
to be named as an umbrella program gathering all other activities under itself.
Beginning to the journey with 11 European countries (Belgium, Denmark, Germany,
Greece, France, Ireland, Italy, Netherlands, Portugal, Spain and United Kingdom), the
Erasmus program offers opportunities to 33 program countries and other eligible partner
countries.1 With increasing number of participants and increasing amount of sustained grant,
Erasmus has the lion‘s share among other programs. By means of this potential, in addition to
preliminary objectives such as boosting the EU identity and international dimension in
education (Perilli, 2017), to provide education for everyone by integration people with
disabilities and less opportunities into the program more, to lessen the bureaucracy and
sustaining online tools are other main goals ambitioned in the coming new span (Chircop,
2018). So as to reach more people and people with fewer opportunities, more flexible
mobility formats such as short-term mobility and virtual mobility will be promoted by elearning opportunities. By extending usage of online tools Erasmus+ aims to enhance
linguistic support (EC, 2018a). Nevertheless, it is feasible to assert that EU conclusively aims
to ensure an education system that fulfils the needs of society by making every effort to
enable the best educational chances for the people for Europeanization. So as to procure
benefit for students, academic staff and all the other young and adult people from Erasmus
program, European Commission ultimately directs propagating multilingualism.
The basic philosophy underlying all these activities is to preserve the diversity in
unity. The education policy which encompasses all member states in a generally drawn
framework regarding Bologna Process also frees them to implement their own policies
according to the socio-economic structures on condition being have to comply with basic
criteria (Çakır, 2010) such as generalizing vocational education and forming a common
policy, regulating vertical model instead of horizontal model in education, enabling students
to learn two foreign languages at least before graduating from high school and sustaining
employability (EC, 2018b).
2.1. Erasmus Student Mobility
Erasmus Student Mobility for tertiary level education covers two types of mobilities;
mobility for study (SMS) and mobility for placement (SMP). It is the action with the largest
number of participants and financial support run by EC. The aim of this action is to improve
the qualifications of students with professional development opportunities by expanding the
chances to secure required professional and pedagogical skills (Ulusal Ajans, 2020). Since the
1

For more detailed information about the eligible countries, the link adress of the EC below can be visited.
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-a/who-can-participate/eligiblecountries_en
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students graduated from higher education institutions should be interculturally competent.
They will be working in multicultural companies or co-workers from other cultures.
Therefore, by gaining this competence, they are expected to be more comfortable, creative
and tolerant in these kinds of spaces.
By means of the last rearrangements during 2014-2020 period, students are able to
participate in the Erasmus program more than once. They can study in a higher education
institution abroad for 3 to 12 months and work in a factory, business sector etc. or any eligible
institutions for 2 to 12 months at each study cycles. The recognition of credits gained by
during mobility are guaranteed by Learning Agreements based on European Credit Transfer
System since 1989 (Wulz & Rainer, 2015). The guaranteed credits are recognized by home
and host institutions and presented in Diploma Supplements.
The warrant of credits relieves students and encourages them for participation. Other
motivations of the students can be related to development of personal, professional, academic
and linguistic skills (Coleman, 1998; Teichler & Maiworm, 1997) as well as relaxation,
leisure and career opportunities (Stone & Patrick, 2013) or just the of having a break. As it is
enunciated by the conducted investigations, study exchange experiences enhance students‘
personal and professional development (Duffy, Farmer, Ravert, & Huittinen, 2003) owing to
being exposed to different and variable teaching and learning methods, meliorated problemsolving skills, improved self-confidence and self-efficacy. Being able to communicate with
natives and locals in English which is the lingua franca, and through this non-stop immersion,
students can improve their linguistic competence either (Maiworm & Teichler, 2002;
Kinginger, 2011; Doerr, 2019). Also, a sojourning experience brings prodigious advantages
in the job markets in addition to endowment of students with a monthly allowance during the
time abroad (Sigalas, 2010).
The program has been applied in such a well-organized way that the number of
students participating in Erasmus has reached to 10 million. This still increasing number of
students can be both the result and the reason of this assiduous efforts of EC. Investigating the
students‘ general views about the program, it is revealed that Erasmus is seen as an
opportunity that should not be missed (Çepni, Aydın, & Kılınç, 2018). However, no matter
how minutely it is conducted, studying abroad can be stressful sometimes. For many students,
being a sojourner can be source of enchantment as well as a source of frustration. Hence, a
program that is so beneficial to the participants and creates many opportunities does not mean
that it is impeccable. Being away from home, familiar environment and friends may compel
students to adapt in the new surroundings, language and school atmosphere and oblige them
to come through many challenges.
2.1.1. Common Challenges That Students Encounter
Despite the enormous financial and social support, the most reported challenges are
related to economic problems (Feyen & Krzaklewska, 2013; Wulz &Rainer, 2015; ErdemMete, 2017) and finding an appropriate accommodation (Li & Kaye, 1998; Dökü, 2013).
Language barrier, academic problems regarding multifarious and different teaching methods,
exams in foreign language, high level of academic courses, recognition of courses by
Learning Agreements, bureaucratic matters are other challenges that are encountered mostly
(Teichler & Maiworm, 1997; Bracht et. al., 2006; Souto-Otero, Huisman, Beerkens, Wit, &
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Vujic, 2013; Yücelsin-TaĢ, 2013). According to some other studies‘ investigations, other
common challenges that students suffer from are homesickness (Wiers-Jenssen, 2003), less
interaction with other Erasmus peers (Sigalas, 2010) and culture shock (Keller, 2014).
2.1.2. Suggestions for The Probable Challenges
Erasmus Program is a significant factor for development of students. Notwithstanding
invaluable contributions provided to the participants, it is normal to encounter some structural
or organizational problems during the process. The problems may be highly subjunctive
according to the backgrounds, abilities, characteristics etc. of the students. The abovementioned challenges are investigated by examinations of some researchers. Based on these
mostly experienced problems, there are some solutions to be suggested for students and for
the officers.
For instance, in order to overcome financial troubles, all participants can be granted or
sustained scholarship either by organizational support grant or by sending institutions‘ own
financial sources. In order to overcome problems about insufficient foreign language level,
participants can be supported by free language courses before leaving which are based on
speaking activities including especially some daily-speech phrases. Although EC offers
Online Linguistic Support (OLS) for all participants, and students are required to have at least
B1 level of English before mobility, in order to develop language skills and break the
vacillation, both home institutions and host institutions had better pitch in by orientation
programs.
As for the bureaucratic matters that are mostly related to late arrivals of documents,
regular correspondence with Erasmus coordinators will be helpful or the new online tools and
digital applications the workload is planning to be reduced. In order to eliminate problems in
preparation of Learning Agreements and other necessary documents, department coordinators
and students can be informed by contact meetings. The problems about Learning Agreement
can occur mostly before and after mobility. The main reason of before mobility problems may
derive from insufficient number of English courses sustained by host institution or matching
the courses with the ones presented at host institution. In this context, students may study
different but equally valuable courses or leave mandatory courses for at home and study
elective courses abroad. Within this context, being strict about choosing the courses with the
same content just redoubles the problems. The problems about after mobility are mostly
related to recognition of courses. However, each part of the mobility; home institution, host
institution and the participant are obliged to recognize the courses documented and signed in
Learning Agreements.
The main problem of finding a suitable residence or a flat to stay can even dissuade
students especially the females. While some institutions sustain houses or dormitories for
their incoming students, some of the institutions do not give accommodation service. In this
circumstances, the proposed housing services must be evaluated or assistance from ESN can
work to obviate this accommodation problems.
To overcome other personal problems such as feeling homesick, culture shock and
communication with peers, students had better be well-prepared before leaving. They can be
advised to learn the basics of host country‘s native language, do some research on the internet
about the school, city, country, transportation, food etc., talking to students who visited that
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country and school are some good ideas to be ready beforehand. Leaving the comfy houses
and being in unfamiliar ethos frighten most of the students. However, being aware of yourself
and believing that it is a natural process and giving some time to get used to the atmosphere
facilitate the acculturation process. Hence, when these recommendations are considered, the
number of students returning back to their homes before scheduled time decreases.
It should not be forgotten that although it is a difficult process, students gain unique
experiences, discover and develop themselves thanks to Erasmus. With a little patience, they
will collect lifelong memories and return to their homes as more experienced and confident
individuals. Hence, the limited and invaluable time in abroad can be an unforgettable memory
instead of an agony.
3. Conclusion
The Erasmus Program which began in 1987 as an exchange program for tertiary level
of students has flourished and evolved into Erasmus+ Program since the last 34 years. Ever
since its foundation, the number of participants increased from 3244 to 10 million students.
Moreover, in the next seven-year provision, the number is expected to be just 12 million. By
virtue of the incomparable opportunities and benefits, it has been assumed as the flagship
program and involved all the other activities conducted by EU in itself with the symbol of a
plus.
No matter how fruitful and reassuring is the program and how beneficial in terms of
personal, professional, academic and linguistic developments that are certified with the
findings of conducted researches, it can be frustrating and tiring sometimes for many students.
The challenges that students encounter before-during and after the mobility may differ but all
participants may go through challenging processes. In this study, common challenges that are
experienced by students and observed by coordinators are examined by investigation previous
studies. Afterwards, possible original solutions are produced in this respect. By means of this,
participants to be can make use of the analyses in order to avoid possible difficulties or
overcome challenges by the provided suggestions.
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ÖZEL GÜVENLĠK GÖREVLĠLERĠNĠN TEMEL EĞĠTĠM SÜRECĠNDE FORMAL
YAKLAġIMA ELEġTĠREL BAKIġ
Dr. Hüseyin AġKIN1, Dr. Kahan ĠNAL2, Doç.Dr. Hakan ĠNANKUL3
ÖZET
Gerek Emniyet TeĢkilatı mensuplarının ve askeri statülü kolluk görevlilerinin gerek ise özel
güvenlik görevlilerinin (ÖGG) vermiĢ olduğu güvenlik hizmetinin genel adı polisliktir.
Polislik hizmetini gerektiği gibi sunabilmek için bu iĢi yapan farklı kurum ve kuruluĢ
çalıĢanlarının bazı fizyolojik, psikolojik ve akademik yeterliliklere sahip olması beklenir. Bu
yeterliliklere sahip olması gereken ÖGG adaylarının mesleğin gerektirdiği becerileri
kazanabilmesi için meslek öncesi doğru planlanmıĢ bir temel eğitimden geçmeleri önemli ve
zorunludur.
Polislik hizmeti sunan bu farklı güvenlik birimleri çalıĢanlarının benzer yeterliliklere sahip
olması ve benzer bir meslek öncesi temel eğitimden geçmesi beklenir. Fakat kendi
sorumluluk alanlarında polislik hizmeti sunan ÖGG‘lerin yetiĢkin birer öğrenen olarak meslek
öncesi temel eğitimi genel kolluk çalıĢanlarınki ile karĢılaĢtırıldığında oldukça yetersiz ve
sorunludur. Bu durum ÖGG‘lerin ülkenin iç güvenlik toplam kalitesine daha etkin ve verimli
katkı sağlamasının önünde önemli bir engeldir. ÖGG‘lerin meslek öncesi aldıkları 100 saatlik
formal eğitim (üniversitelerin özel güvenlik ve koruma programlarından mezun olanlar hariç)
yeterli değildir. ÖGG‘ler mesleğe yönelik bilmeleri gereken hukuki, yönetsel ve teknik bilgi
ve becerilerin önemli bir kısmını iĢlerini yaparken nonformal ve informal eğitim yoluyla
öğrenmeye çalıĢmaktadır. Bu öğrenme Ģekli planlı olmayan, yanlıĢ bilgileri de içinde
barındırma potansiyeli bulunan bir yöntemdir. Yakalama, arama, durdurma gerektiğinde zor
kullanma gibi insanların yaĢamlarını, hak ve hürriyetlerini doğrudan ilgilendiren bir mesleği
icra eden ÖGG‘ler için informal öğrenme yöntemi sonrasında elde edilen yetilerin ve yanlıĢ
bilgilerin telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurma potansiyeli bulunmaktadır.
ÇalıĢmanın amacı yetiĢkin birer öğrenen olan ÖGG‘lerin temel eğitiminde (formal eğitim) ve
meslek içi eğitimindeki sorunları irdelemek ve bu sorunların giderilebilmesi için yapılması
gereken hukuki ve yönetsel düzenlemeleri kısaca ortaya koyabilmektir. Bu amaca ulaĢabilmek
için çalıĢmada yöntem olarak yazında literatür çalıĢması yapılmıĢtır. ÇalıĢmada yazılı
kaynaklardan veri elde etme yöntemi kullanılırken, araĢtırma probleminin özgeçmiĢine ve
mevcut durumuna dair bilgiler toplanarak problemin durumunun açığa kavuĢturulmasına ve
çerçevesinin belirlenmesine çalıĢılmıĢtır. AraĢtırmayla ilgili kaynak araĢtırmasında öncelikle
kitap, makale, kanun, tüzük, yönetmelik, arĢiv belgelerine baĢvurulmuĢtur. AraĢtırmayı daha
güvenli bir Ģekilde yürütebilmek için, kullanmaya karar verilen veri grubu, makale, tez vb.
baĢka yazılı kaynaklardan doğrulanmıĢtır. Bunun yanında araĢtırmacıların uzun yıllardır genel
kolluk olarak sahada bizzat bulunmaları neticesinde kazandıkları tecrübe de bu çalıĢmada
önemli bir yer tutmuĢtur. ÇalıĢmada ÖGG‘lerin sertifikasyonu için zorunlu olan ve formal
eğitim sonucu elde edinilen kazanımlar kadar nonformal ve informal öğrenmelerin ve
kazanımların da önemli ve değerli olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. ÇalıĢmanın; ortaya koyduğu
önerileri itibariyle muhtemel hukuksal düzenlemelerin düĢünsel arka planını oluĢturabilme,
literatüre katkı sağlama, güvenlik politikaları üzerinde çalıĢanları etkileme ve sahaya katkı
sağlama potansiyelinden söz etmek mümkündür.
Anahtar Kelimeler: Genel Kolluk, Özel Güvenlik Görevlisi, YetiĢkin Eğitimi, Formal
Eğitim.
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A CRITICAL OUTLOOK ON THE FORMAL APPROACH IN THE BASIC
TRAINING PROCESS OF PRIVATE SECURITY OFFICERS
ABSTRACT
The general name of the security service provided by the members of the Police Organization,
law enforcement officers with military status and private security officers (PSO) is policing.
In order to provide the police service properly, it is expected that the employees of different
institutions and organizations who do this work have some physiological, psychological and
academic competences. It is important and compulsory for the PSO candidates who need to
have these qualifications to undergo a well-planned basic education before the profession to
gain the skills required by the profession.
Employees of these different security units that provide policing are expected to have similar
qualifications and undergo similar pre-vocational training. However, the pre-vocational basic
training of PSOs, who provide policing in their areas of responsibility, as adult learners is
quite insufficient and problematic compared to that of general law enforcement employees.
This situation is an important obstacle for PSSs to contribute more effectively and efficiently
to the total quality of internal security of the country.
100-hour formal education that PSOs received before profession (except those who graduated
from private security and protection programs of universities) is not sufficient. PSOs try to
learn a significant part of the legal, managerial and technical knowledge and skills they need
to know about the profession through non-formal and informal education while doing their
job. This learning method is unplanned and has the potential to contain false information. For
PSOs, who perform a profession that directly concerns people's lives, rights and freedoms,
such as catching, searching, and using force when necessary, the skills and misinformation
obtained after the informal learning method have the potential to cause irreparable results.
The aim of the study is to examine the problems in basic education (formal education) and inservice training of PSOs, who are adult learners, and to briefly reveal the legal and
administrative regulations that must be made to solve these problems. In order to achieve this
aim, a literature study was conducted in the literature as a method in the study. While using
the method of obtaining data from written sources in the study, it was tried to clarify the
situation of the problem and determine its framework by collecting information about the
background and current situation of the research problem. Firstly, books, articles, laws,
regulations, regulations and archive documents were consulted for the research related to the
research. In order to carry out the research more safely, the data group decided to use, article,
thesis, etc. It has been verified from other written sources. In addition, the experience that
researchers gained as a result of being in the field as a general law enforcement for many
years has an important place in this study.
In the study, it was concluded that non-formal and informal learning and acquisitions are
important and valuable as well as the acquisitions obtained as a result of formal education,
which are mandatory for the certification of PSOs. Thanks to this study; It is possible to talk
about the potential of creating the intellectual background of possible legal regulations,
contributing to the literature, influencing employees on security policies, and contributing to
the field.
Keywords: General Law Enforcement, Private Security Officer, Adult Education, Formal
Education.
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1. GĠRĠġ
Kamu güvenliğinin sağlanması ve bu hizmetin kesintisiz olarak yürütülmesi alanında görev
yapan tüm özel güvenlik görevlilerinin çalıĢma alanlarında yeterliliğin sağlanması için gerekli
eğitimden geçirilmesi gereksinimi bulunmaktadır. YetiĢkin bireylere yönelik bu eğitim temel
olarak mesleki eğitim olarak görülmektedir. YetiĢkin bireyin kendisinden beklenen geliĢim
ödevlerinden bir iĢ bulma, gelir elde etme gibi mesleki geliĢim ödevlerini gereğini yerine
getirebilmesi için tüm sektörlerde olduğu gibi özel güvenlik alanında da görevin gerektirdiği
yeterliliklere ulaĢtırılması gereklidir. Bir kamu görevi olan güvenliğin sağlanması devletin
sorumluluğudur. Devlet bu sorumluluğu görev alanının geniĢ olması nedeniyle büyük oranda
genel kolluk marifetiyle yerine getirmekte iken belirli alanlarda güvenlik hizmetinin özel
güvenlik kuruluĢlarıyla yürütülmesine de imkân tanımaktadır. Her yönüyle bir kamu hizmeti
olan güvenliğin sağlanmasında önemli paya sahip özel güvenlik alanında çalıĢacakların
nitelikleri de kanun ve diğer düzenlemeler çerçevesinde devletin sorumluluğundadır. Kamusal
alanda güvenlik hizmeti sunan özel teĢkilatlarda görev yapacak personelin eğitim göreceği
kurumlardan sürece kadar her alan hukuki olarak bağlayıcı Ģekilde düzenlenmiĢtir. Bu
düzenlemeler ile yürürlüğe giren standartlar arasında hizmet kalitesinin sağlanabilmesi için
gerekli olan mesleki yeterlilikler de yer almaktadır.
Günümüzde bireylerin yaĢamlarının vazgeçilmezi olan eğitim, her alanda olduğu gibi
profesyonel olarak çalıĢılan alanda verilen hizmetin kalitesini de etkilemektedir. Mesleki
eğitimler de bireylerin profesyonel olarak uğraĢtıkları iĢle ilgili alanlarda uzmanlaĢmasını
hedeflemektedir. Güvenlik gibi toplumsal yaĢamın vazgeçilmez ve temel bir ihtiyacını
karĢılamak amacıyla yürütülen güvenlik eğitimleri kapsamında özel güvenlik eğitimleri bu
çalıĢmanın genel çerçevesini oluĢturmaktadır. Yapılan araĢtırmada kamu güvenliğinin
sağlanmasında görev yapan ÖGG‘lerin mesleki yaĢamlarıyla ilgili 8‘i doktora, 63‘ü yüksek
lisans olmak üzere toplam 71 lisansüstü çalıĢma yapıldığı görülmüĢtür. Bu çalıĢmalar arasında
5 yüksek lisans çalıĢmasının özel güvenlik görevlilerinin eğitsel süreçleriyle ilgili olduğu
anlaĢılmaktadır. Yine alanda yapılan akademik çalıĢmalar çerçevesinde sınırlı sayıda
makalede ÖGG‘lerin eğitim sürecinin ele alındığı ve bu çalıĢmaların eğitim sürecinin sadece
bir alanını kapsadığı görülmüĢtür.
2. YETĠġKĠN EĞĠTĠMĠ VE FORMAL-NONFORMAL-ĠNFORMAL ÖĞRENME
Eğitim, bireylerin beceri, bilgi, değer ve tutum kazandıkları doğumla baĢlayıp ölüme kadar
devam eden bir süreç olarak tanımlanabilir. Bu öğrenme sürecinin bireylerde gözle görülür
davranıĢ değiĢikliklerine yol açacak olması değerlidir (Erden, 2008:13). Sosyal bilim alanı
olarak eğitim, insana belirli bilgi, beceri ve değerlerin öğretilmesini ve öğrenilmesini konu
edinir. Kısaca eğitim, hem insanın etkilendiği süreci, hem de bu sürecin sonucunda
gerçekleĢen bir kazanım olarak görülebilir (ġiĢman, 2006:4-6). Eğitim, insanın psikolojik,
biyolojik ve sosyokültürel yönleriyle kendisini tanımasını, birey olarak haklarını, vatandaĢ ve
çalıĢan olarak sorumluluklarını öğrenmesini ve gelecek yaĢamını daha sağlıklı, daha mutlu ve
baĢarılı olarak yaĢamasına imkân sağlayacak davranıĢlarla donatılmasını amaçlamaktadır
(Bilgen, 1994:25).
Kavramsal olarak eğitim bağlamında değerlendirildiğinde ―yetiĢkin‖, toplumlar arasında
farklılıklar göstermekle birlikte, genel olarak yaĢı 17-21‘in üzerinde olan ve zorunlu
öğrenimin üzerine bir eğitim kurumuna tam zamanlı öğrenci olarak devam etmeyen kimse
olarak tanımlanmaktadır (Kaya, 2018:41). YetiĢkin eğitimi ise “kendi hayatını yönetme
sorumluluğunu üstlenmiş veya üstlenmeye hazır insanların, hayatlarının her döneminde
eğitim ihtiyaçlarını karşılamalarına imkân veren eğitim” (Miser,1999:4) olarak
tanımlanmıĢtır. Ġrlanda Hükümeti tarafından 2020 yılında yayınlanan Yaşam için Öğrenme
(YetiĢkin Eğitimi Üzerine) kitabında yetiĢkin eğitimi, "ilk (zorunlu) eğitim veya öğretimi
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tamamladıktan sonra öğrenmeye geri dönen yetiĢkinler tarafından gerçekleĢtirilen sistematik
öğrenme" olarak tanımlamaktadır. Bu nedenle yetiĢkin eğitimi, hem formal hem de informal
olarak yürütülen yetiĢkinler için ileri eğitim, sürekli eğitim ve öğretim, toplum eğitimi ve
diğer sistematik planlı öğrenmenin tüm yönlerini içermektedir (Government of Ireland,
2020:12).
Bugün dünyada, hem ülkeler arasında ve hem de yerel seviyede eğitim imkânlarına eriĢim ve
eğitime bağlı istihdam alanları sorunlu alanlar olarak görülmektedir. Bu eĢitsizliklerin önemli
sonuçlarından biri, bireylerce nonformal ve informal öğrenme ortamlarında edinilen bilgi ve
becerilere bağlı insan potansiyelinin, yeteneklerin ve insan kaynaklarının büyük ölçüde
yetersiz kullanılmasıdır. Daha da önemlisi, formal eğitim ve öğretim sistemlerinin, sürekli
değiĢen dünyada tüm bireysel ve sosyal ihtiyaç ve taleplere karĢılık vermekte giderek daha
fazla zorlanmasıdır. Çok çeĢitli öğrenme türleri mevcuttur ve hangi yolla olursa olsun
kazanılan yeterlilikler, her bireyin iĢgücü piyasasındaki, eğitim sistemindeki performansı için
gerekli ve önemlidir (Singh, 2015:8). Nonformal ve informal öğrenme çıktılarının iĢgücü
piyasası üzerinde potansiyel değeri vardır ve bu öğrenim çıktılarının tanınmasına gösterilen
ilginin teknik ve politik birçok gerekçesi mevcuttur (OECD, 2010:15).
Formal eğitim, okullarda ve kurumların bünyesinde belirlenmiĢ bir programa göre yine belirli
bir amaca ulaĢmak üzere planlanmıĢ, yeri, içeriği ve yeterlilik kriterleri belli olan eğitim
anlayıĢıdır. Eğitim kurumlarında gerçekleĢmekte olan bu eğitim türünde süreç, kontrollü bir
Ģekilde eğiticiler tarafından planlanmakta ve yürütülmektedir (Sağlam, 2014:7). Formal
yetiĢkin eğitimi diploma, sertifika, derece vb. sonuçlar doğuran ve profesyonel eğitimcilerce
yürütülmekte olan yetiĢkin eğitimi programlarını kapsar (Connolly, 2008:4,5). Okulların
dıĢarısında ihtiyaç duyulan alanlarda yetiĢkin bireyleri bir mesleğe hazırlamak, mevcut
mesleki kapasitelerinin geliĢtirilmesine yardımcı olmak, geliĢmeleri ve yenilikleri öğretmek
amacıyla yürütülen öğretim faaliyetleri ile halk eğitim merkezlerinde açılan kurslar birer
formal eğitim örneğidir (Aküzüm, 2013:4).
Nonformal yetiĢkin eğitimi, formal yetiĢkin eğitiminde var olan diploma, sertifika ve
kalifikasyonları bulundurmayan yetiĢkin eğitimini kapsar. Nonformal eğitimdeki kurslar
resim ve yaratıcı yazarlık gibi serbest zaman kurslarını içerir (Connolly, 2008:4,5).
İnformal eğitim, belirlenmiĢ herhangi bir plan ve programdan bağımsız olarak gerçekleĢen
eğitimi ifade etmektedir. Ġnformal eğitim, bireyin günlük yaĢamında aile iliĢkilerinde, akran
gruplarında, takip ettiği veya kendine ulaĢan medya içerikleri aracılığıyla, okuma, dinleme
gibi yollarla gerçekleĢmektedir (ġiĢman, 2006:7). Ġnformal öğrenme, bireyin yaĢamakta
olduğu ortamda herhangi bir hazırlık, plan ve program olmaksızın sistemsiz ve denetimsiz
olarak kazandığı davranıĢ değiĢimleridir (Sağlam, 2014:9). YetiĢkinler için informal eğitim,
bir grup insanın ne yaptıklarını düĢünmek ve tartıĢmak için zaman ayırdıklarında meydana
gelir. Bu gruplar sivil toplum kuruluĢlarını, çalıĢma takımlarını ve spor kulüplerini içerir
(Connolly, 2008:4,5).
Özellikle geliĢmiĢlikte geri kalmıĢ ülkelerde ve kırsal kesimde yaĢayanların formal eğitimden
yeterince yararlanamaması veya yoksun kalması yetiĢkin eğitiminin gerekliliğini ve önemini
ortaya koymaktadır. YetiĢkin bireylerden beklenen roller, sorumlulukları, görevleri ve bireyin
kendi beklentileri yaĢamının her döneminde farklılaĢmaktadır (Kocabatmaz, 2020:4). GeliĢme
ödevleri olarak tanımlanan bireyin değiĢen rollere ve umutlara karĢılık verme sorumluluğu,
mesleki alanda yetiĢkinlerin çalıĢma hayatına baĢlaması, iĢ yeterliklerinin geliĢtirilmesi ve
gerektiğinde iĢ ve meslek değiĢtirmesi vb. noktalarda karĢımıza çıkmaktadır (Miser,
1999:22,23).
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Üstlendiği önemli kuramsal iĢlevlerin yanı sıra kapsamı da geniĢleyen yetiĢkin eğitimi
kaçınılmaz olarak sınıflandırılmıĢtır (Lowe, 1985:19). Rubenson‘a göre, bu sınıflandırma;
okuma-yazma ve matematik bilgisini içeren temel yetiĢkin eğitimi, yüksek eğitim, göçmenlik
ve vatandaĢlık eğitimi, popüler yetiĢkin eğitimi, iĢyeri eğitimi ve kursları, topluluk eğitimi,
müzeler, radyo-televizyon ve kütüphaneleri içermektedir (Rubenson, 2011: 6). Hoppers ise
yetiĢkin eğitimini; para-formal eğitim, kiĢisel geliĢim eğitimi, popüler eğitim, özel gruplara
hitap eden tamamlayıcı eğitim, sivil toplum kuruluĢlarının düzenlediği okur-yazarlık ve beceri
geliĢtirme eğitimleri, profesyonel ve mesleki eğitim ile ailelere hitap eden erken çocuk bakımı
ve eğitimini kapsamaktadır (Hoppers, 2006:23-32)..
Bu sınıflandırmalar ve diğer birçok çalıĢmanın ortak noktalarından biri de yetiĢkinlere yönelik
iĢyeri eğitimleri ve mesleki eğitimlerdir. ĠçiĢleri Bakanlığı tarafından veya ĠçiĢleri
Bakanlığınca alanda faaliyet gösterme izni verilen özel eğitim kurumlarınca verilen özel
güvenlik eğitimi, verilen eğitimin niteliği, ders içerikleri, eğiticiler ve eğitim sonucu yeterliliği
değerlendirildiğinde yetiĢkinlere yönelik bir mesleki eğitim programıdır. Bu programın
amacına hizmet edebilmesi, değiĢen Ģartlara ve yeniliklere ayak uydurabilmesine; programın
öğrenenlerin özelliklerine uygun düzenlenmesine; formal, nonformal ve informal tüm
öğrenme süreçlerindeki kazanımların bir bütün halinde değerlendirilmesine bağlıdır.
Ġrlanda‘nın YetiĢkin Eğitimi hakkındaki ilk Beyaz Kitabı olan Yaşam için Öğrenme kitabına
göre Yetişkin Eğitimi sektörünün, hızla değiĢen iĢgücünün beceri gereksinimlerini karĢılamaya
büyük bir katkısı bulunmaktadır (Government of Ireland, 2020: 26). Günümüzde güvenlik
sektörü de kamusal alanda vazgeçilmez bir ihtiyacın karĢılanabilmesi nitelikli insan
kaynağına ihtiyaç duymaktadır. Bu çerçevede, özel güvenlik görevlilerinin mesleğe hazırlık
süreçlerinin, parçası oldukları kamu güvenliğinin sağlanmasından sorumlu diğer kolluğun
eğitiminden bağımsız değerlendirilememelidir.
3. ÖGG’LERĠN TEMEL EĞĠTĠMĠNĠN YAZILI HUKUKTAKĠ YERĠ
5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun (ÖGK) amacı, Türkiye‘de kamu
güvenliğini tamamlayıcı mahiyetteki özel güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesine iliĢkin
esas ve usulleri belirlemektir (ÖGK, md.1). Bu Kanunun, özel güvenlik izninin verilmesine,
özel güvenlik hizmetini yerine getirecek olan kiĢilerin sertifikasyon ve kuruluĢlara iliĢkin
ruhsat iĢlemlerine ve denetlenmeye iliĢkin hususları kapsadığı görülmektedir (ÖGK, md.2).
Özel güvenlik görevlisi olarak çalıĢabilmek, belirlenmiĢ bir takım yeterlilikleri taĢıdığının
yetkili otorite tarafından tanınmasına ve sertifikasyona bağlıdır. Bu sertifikasyon için özel
güvenlik temel eğitiminde teorik ve pratik eğitim ile silah eğitiminden oluĢmak üzere yüz
yirmi ders saatinden az olmamak üzere eğitim alınması gerekir. Özel güvenlik yenileme
eğitimleri ise altmıĢ ders saatinden az olmamak üzere düzenlenmektedir. Kanunda,
yükseköğretim kurumlarının güvenlikle ilgili fakülte ve meslek yüksek okulları mezunları ile
genel kolluk kuvvetleri ve Milli Ġstihbarat TeĢkilatı emeklilerine yönelik istisnai düzenlemeler
olmakla birlikte genel iĢlemler, eğitiminin niteliği, müfredatı, eğiticilerde ve eğitim
merkezlerinde aranacak şartlar ile eğitim sonucu yeterliliğin belirlenmesine ve sınavlarda
görevlendirileceklere yapılacak ödemelere ilişkin esas ve usulleri içeren yönetmelikle
düzenlenmektedir (ÖGK, md.14).
Özel güvenlik hizmetlerinde görev yapacaklara yönelik temel eğitimler4 ile geçerlilik süresi
sonucu verilen yenileme eğitimleri5 ĠçiĢleri Bakanlığı tarafından faaliyetine izin verilen özel
4

Temel Eğitim Programı: Özel Güvenlik Hukuku ve KiĢi Hakları (20 saat), Güvenlik Tedbirleri (20 saat),
Güvenlik Sistem ve Cihazları (5 saat), Temel Ġlk Yardım (10 saat), Yangın Güvenliği ve Tabii Felaketlerde
Müdahale Tarzı (8 saat), UyuĢturucu Madde Bilgisi (2 saat), Etkili ĠletiĢim (12 saat), Kalabalık Yönetimi (10
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eğitim kurumlarında gerçekleĢtirilir (Özel Güvenlik
Uygulanmasına ĠliĢkin Yönetmelik [ÖGY], md.31).

Hizmetlerine

Dair

Kanunun

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik uyarınca silahlı
olarak görev yapacak özel güvenlik görevlileri 20 (yirmi) saati silah ve atıĢ eğitimine ait
olmaz üzere en az yüz yirmi saat sürecek bir temel eğitime tabi tutulurlar. AteĢli silah
taĢımayacak özel güvenlik görevlilerinin silah ve atıĢ eğitimi alma zorunluluğu
bulunmamaktadır. Ġlgili mevzuat uyarınca özel güvenlik görevlileri görev yapacakları
kuruluĢların ve tesislerin özelliğine göre, eğitim kurumunca programlarına ilave edilecek
konulardan da sorumlu olacaklardır (ÖGY, md.33). Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair
Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik uyarınca özel güvenlik görevlileri ve bu alanda
çalıĢan yöneticiler kimlik kartlarının yenilenmesi amacıyla her beĢ yılda bir 60 (altmıĢ) ders
saatinden oluĢan yenileme eğitimi alırlar (ÖGY, md.34).
Özel güvenlik temel eğitimini tamamlayanlar merkezi sınav komisyonunca eğitim konularının
ağırlığına göre ve konuların tamamını kapsayacak Ģekilde hazırlanan 100 soru sorudan oluĢan
birinci kısım ve adayların silah bilgisinin ölçüldüğü 25 sorudan oluĢan ikinci kısım olmak
üzere çoktan seçmeli yazılı sınava tabi tutulurlar (ÖGY, md.37). Uygulamalı sınav, yazılı
sınavlardan hemen sonra yapılır, sınava katılanların atıĢ becerilerinin ölçülmesi amacıyla
belirli mesafeden gerçekleĢtirilen atıĢların isabet oranları değerlendirmeye alınır (ÖGY,
md.38). Sınava katılan adayların baĢarılı olabilmeleri için almaları gereken en düĢük puan 60
(altmıĢ) olarak belirlenmiĢtir (ÖGY, md.39).
4. GENEL DEĞERLENDĠRME VE SONUÇ
Güvenlik olgusu, elle tutulamayan, gözle görülemeyen ve depolanamayan ancak yokluğunda
öneminin farkına varılabilen bir mefhumdur. Bu mefhumun önemini düzensizliğin olmadığı,
kargaĢanın bulunmadığı, çatıĢmanın ve sapma davranıĢların yaĢanmadığı bir toplumsal
hayatta anlamak mümkün değildir. Böylesine bir toplumsal hayat ise ütopiktir. Nasıl ki bugün
farkına dahi varılmadan teneffüs edilen havaya ve varlığında akıllara dahi gelmeyen suya
yarınlar da ihtiyaç duyulacaksa güvenlik mefhumuna da bugünkü kadar gelecekte de en az
bugünkü kadar ihtiyaç duyulacaktır.
Sosyolojik bir olgu olan suç insanoğlunun varoluĢundan günümüze kadar tüm toplumlarda
var olmuĢtur ve var olmaya devam edecektir. Suçun iĢlenmediği bir toplum düĢünmek
hayaldir. Ancak farklı sosyal, ekonomik ve polisiye tedbirler ile suç oranlarını en aza
indirgemek pekâlâ mümkündür (Yıldırım, 2014:1). Güvenliğin değiĢken ve karmaĢık bir
yapıya sahip olduğunu ifade eden Zedner (2015: 33-34) güvenlik olgusuna her zaman ihtiyaç
duyulacağı gerçeğini ―güvenlik kendini yere, zamana, Ģartlara göre farklı bir kisve altında
sunmaktadır‖ sözcükleriyle izah etmektedir. Güvenlik kavramı geniĢ bir kullanım alanına
sahiptir. Devletin varoluĢ nedeni iç ve dıĢ güvenliği sağlamaktır. Ġç güvenliği hakim kılmak
hükümetin dıĢardan gelecek tehditlere karĢı dıĢ güvenliği sağlamak ise devletin görevidir
(Montero, 2013: 205).
Günümüzde artık güvenlik fenomeninin tek tedarikçisi devlet değildir. 1980 yılların baĢından
itibaren ortaya çıkan neo-liberal akımlar devletlerin bazı kamusal hizmetlerin sunumunda
paradigma değiĢikliğine gitmesine sebebiyet vermiĢtir. Devletlerin yeni yönetim paradigması
bazı kamusal hizmetlerin -devletin denetiminde ve düzenlemesinde kalmak Ģartıyla- özel kiĢi

saat), KiĢi Koruma (9 saat), Genel Kollukla ĠliĢkiler (4 saat), Silah Bilgisi ve AtıĢ (20 saat).
5
Yenileme Eğitim Programı: Özel Güvenlik Hukuku ve KiĢi Hakları (10 saat), Güvenlik Tedbirleri (10 saat),
Güvenlik Sistem ve Cihazları (3 saat), Temel Ġlk Yardım (4 saat), Yangın Güvenliği ve Tabii Felaketlerde
Müdahale Tarzı (4 saat), UyuĢturucu Madde Bilgisi (1 saat), Etkili ĠletiĢim (8 saat), Kalabalık Yönetimi (4 saat),
KiĢi Koruma (4 saat), Genel Kollukla ĠliĢkiler (2 saat), Silah Bilgisi ve AtıĢ (10 saat).
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ve kuruluĢlarca da görülebileceği düĢüncesi üzerine kurulmuĢtur. Bahse konu kamusal
hizmetlerin baĢında eğitim, sağlık ve güvenlik gelmektedir.
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde bu üç temel kamusal hizmetin sunumu hem kamu kurum
ve kuruluĢları hem de özel teĢebbüsler tarafından yapılmaktadır. Bir hekimin hekimlik
mesleğini yapabilmesi için tıp fakültesi bir hemĢirenin hemĢirelik mesleğini yapabilmesi için
en az iki yıllık bir hemĢirelik meslek yüksekokulu mezunu olması gerekir. Bir öğretmen
öğretmenlik mesleğini yerine getirebilmesi için eğitim fakültesi mezunu olmalıdır. Gerek
hekim ve hemĢirelerin sağlık hizmetini gerek ise öğretmenlerin eğitim hizmetini sadece
kamuda değil aynı zamanda özel teĢebbüslerde yapabilmesi için yukarıda belirtilen eğitimleri
alması ön koĢuldur.
Güvenlik hizmeti de devletin eğitim ve sağlık hizmetleri gibi devletin asli görevlerindendir.
Güvenlik hizmeti sunabilmek için bir polis memurunun en az ön lisans mezunu olması
gerekir. Aynı durum askeri statülü kolluk görevlisi (astsubay) olmak isteyenler için de
geçerlidir. Fakat özel güvenlik görevlisi olabilmek için ilköğretim mezunu olmak ve
sonrasında yaklaĢık üç hafta süren 100 saatlik bir özel güvenlik temel eğitimi almak yeterlidir.
Ayrıca polis memuru olabilmek için bazı fizyolojik, psikolojik ve akademik yeterliliklere
sahip olmak ve açılan yarıĢma sınavlarından baĢarılı olmak gerekir.
ÖGG olmak için hemen hemen hiçbir yeterlilik aranmamaktadır. 60 yaĢında, 150 kilo
ağırlığında ve ilköğretim mezunu olan bir kiĢinin ÖGG olarak çalıĢmasında hukuken bir engel
bulunmamaktadır. Özel teĢebbüslerde güvenlik hizmeti sunan ÖGG‘lerin yaptığı iĢin mahiyeti
de polisliktir. Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik TeĢkilatlarında genel kolluk hizmetleri
adı altında güvenlik hizmeti sunan kamu görevlilerinin yaptığı iĢin mahiyeti de polisliktir.
Güvenlik hizmeti sunan emniyet mensuplarının ve askeri statülü kolluk görevlilerinin
mesleğin gerektirdiği bazı yeterliliklere sahip olması ve belli bir mesleki temel eğitimden
geçmesi beklenirken kendi görev alanlarında tamamlayıcı mahiyette güvenlik hizmeti sunan
ÖGG‘lerde genel kolluk görevlileri için gerekli olan meslek öncesi ve meslek içi eğitimlerden
geçmemesi acilen giderilmesi gereken önemli bir problemdir.
YaklaĢık 20 üniversitede ―özel güvenlik ve koruma programı‖ ismi altında ÖGG yetiĢtiren ön
lisans programları bulunmaktadır. Bu programlar meslek öncesi formal eğitim kapsamında
değerlendirildiğinde yeterli olduğu düĢünülse de kendi içinde bazı sorunları vardır. Bu
sorunlar Ġnankul (2020, s. 5006-5007) tarafından aĢağıda olduğu gibi ifade edilmiĢtir:
“Özel Güvenlik Programlarının bulunduğu üniversitelerin Web sayfalarına
bakıldığında her bir üniversitenin kendi derslerini koyduğu/okuttuğu
görülmektedir. Özel güvenlik programlarının bulunduğu üniversitelerin Polis
Akademisi Başkanlığı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ve Özel Güvenlik
Denetleme Başkanlığı ile birlikte çalışarak derslerin ve içeriklerinin belirlenmesi
gerekir. Her bir üniversitenin özel güvenlik programında müfredatı aynı olan
dersler verilmelidir. Ayrıca özel güvenlik programlarında ders veren öğretim
üyelerinin ve görevlilerinin güvenlik bilimi alanında çalışmaları olan ve eğer
mümkün ise sahadan gelmiş eğitmenlerden oluşması gerekir. Kişiye uygun ders
hazırlamak yerine özel güvenlik sektörünün gerçeğine uygun dersler
hazırlanmalıdır ve bu dersler uzmanları tarafından verilmelidir”.
ÖGG‘lerin mesleğe hazırlık süreçlerini, parçası oldukları kamu güvenliğinin sağlanmasından
sorumlu diğer kolluğun eğitimleriyle kıyasladığımızda ÖGG olabilmek için alınan formal
eğitim süresinin oldukça yetersiz kaldığı görülmektedir. O halde, ÖGG eğitimi kendileriyle
aynı iĢi yapan genel kolluk görevlilerinden farklı olmamalıdır. Nitekim hem genel kolluğun,
hem de ÖGG‘lerin kendi görev alanlarında güvenlik hizmeti sundukları bilinmektedir.

TAM METİN KİTABI

ISBN: 978-625-7341-02-8

www.cumhuriyetkongresi.org

Sayfa | 50

Cumhuriyet Zirvesi

4. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

ÖGG‘ler meslekleriyle ilgili her konuyu formal yöntemlerle öğrenmemektedirler. Bazı olaylar
karĢısındaki hareket tarzı nonformal ve informal yollarla öğrenilmektedir. Ancak, informal
öğrenmeyi formal öğrenmeden veya formal öğrenmeyi informal öğrenmeden üstün tutmak
doğru bir yaklaĢım olmayacaktır. Her ikisinin eğitimdeki yeri farklıdır ve biribirlerinin yerine
geçemezler. Ġnformal öğrenmenin formal öğrenmeyi desteklediği unutulmamalıdır (Cross,
2007:16). Görevin ifasına yönelik yeterliliklerin kazandırıldığı temel eğitimin sonuçları
formal öğrenmeye, görev yerinde yeni baĢlayanlara yönelik oryantasyon sürecinin
kazanımları nonformal öğrenmeye, görev esnasında temel eğitimlerde verilemeyen bazı
olaylara müdahaleyle gerçekleĢen öğrenme ise informal öğrenmeye örnek teĢkil etmektedir.
Bu süreçte tüm eğitimlerin ve kazanımların öneminin farkına varılmalı, çok geniĢ bir
yelpazeye sahip olan özel güvenlik sektörünün tüm yeterliliklerinin yönetmelikte belirlenen
ders süresi ve içeriğiyle kazanılamayacağı gerçeği kabul edilmelidir.
5. ÖNERĠLER
ÖGG‘lerin benzer iĢ yaptıkları ve uygulamalarının hukuki sonuçlarının neredeyse olduğu,
güvenlik sektöründeki kamu görevlilerinden baĢka bir eğitim sürecinden geçiyor olmaları açık
ve denetlenebilir bir sistem olan eğitim açısından sorunludur. Kamu güvenliğinin
sağlanmasından sorumlu kolluğun ihtiyaç duyulan yeterlilik seviyesine ulaĢtırılmasını
hedefleyen eğitim süreçleriyle ÖGG olabilmek için iĢletilen formal eğitim süreçlerinin daha
yüksek standartları amaçlayanda eĢitlenmesi gereklidir. O halde, yapılması gereken temel
ÖGG eğitiminin içerik, süre, değerlendirme süreçleriyle diğer kolluğun eğitimleri seviyesine
çıkarılması için yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesidir.
Bu çerçevede, ÖGG olarak kamuda veya özel teĢebbüslerde iĢe baĢlayabilmek için 5188
sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunu‘nda değiĢikliğe gidilmelidir. Fiziksel ve
akademik yeterliliğinin yanında üniversitelerin özel güvenlik ve koruma programından mezun
olma zorunluluğu getirilmelidir. Böyle bir düzenleme sonrasında bu programlara talep
artacaktır. Özel güvenlik ve koruma programını bünyesinde bulunduran üniversiteler özel
güvenlik sektörünün ihtiyacına göre programın kontenjan sayısını yükseltecektir. Özel
güvenlik ve koruma programına sahip olmayan üniversiteler ise en kısa sürede bu programı
açacaklardır. Böylece özel güvenlik sektöründe daha nitelikli personel istihdam edilecektir.
Zaman içerisinde genel kolluk ile ÖGG‘lerin meslek öncesi temel eğitim seviyesi aynı
seviyeye gelecektir. Bu durum da ülkenin iç güvenlik toplam kalitesine olumlu yönde katkı
sağlayacaktır.
Diğer yapılması gereken düzenleme ise özel güvenlik eğitim kurumlarının temel eğitimden
çekilerek yenileme eğitimi vermeye devam etmesidir. Özel eğitim kurumları yenileme
eğitiminin yanında meslek içi eğitimler ve ÖGG‘ler için branĢlaĢma eğitimi vermelidir. Her
bir ÖGG sunduğu güvenlik hizmeti alanıyla ilgili bahse konu eğitim kurumlarından uzmanlık
eğitimi almalıdır.
ÖGG‘lerin temel ve yenileme eğitimiyle ilgili hukuki düzenlemeler incelendiğinde özel
güvenlik görevlik hizmetlerinin tek tip hizmet sunan bir yapıya sahip olduğu algısı
oluĢmaktadır. Oysa, ÖGG‘lerin alıĢveriĢ merkezlerinden bankalara, havalimanlarından
fuarlara uzanan oldukça geniĢ görev alanlarında güvenliği sağladıkları bilinmektedir. Yasal
olarak zorunlu olan temel eğitim sürecini baĢarıyla tamamlayan yetiĢkin bireylere ÖGG
olarak görev yapabilmelerinin ön Ģartı olan bir güvenlik sertifikası verilmektedir. Bu sertifika
yukarıda sayılan tüm görevlerin sertifika sahibince yeterli düzeyde yerine getirileceği
anlamını taĢımaktadır ki bu durumun gerçekleĢmesi fiilen pek mümkün görülmemektedir.
Temel ÖGG eğitiminin zorunluluk hali saklı kalmak üzere alt uzmanlık alanları olarak
değerlendirilecek eğitsel süreçlerin planlanmasıdır. Ġçeriği kanun koyucu tarafından
belirlenecek bu eğitimlerin farklı alanlarda özel güvenlik hizmeti veren kuruluĢların
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sorumluluğunda yürütülmesinin konunun takibi bakımından daha uygulanabilir olduğu
değerlendirilmiĢtir.
ÖGG‘ler görevlerini yerine getirirken pek çok güvenlik cihazı ve ekipman kullanmak
durumunda kalmaktadır. Burada sorunlu nokta genel kolluğun kullanımına sunulan ekipmanın
ülke genelinde kullanımına iliĢkin satın alma ve kullanıcı standartlarının belirlenmiĢ olmasına
ve belirli denetleme prosedürleri ile kontrol edilmesine rağmen, ÖGG‘lerin farklı görev
yerlerinde görevin ifasına uygun ancak farklı üreticilerden temin edilmiĢ pek çok markanın
cihazını kullanmak zorunda kalmalarıdır. Elbette özel güvenlik firmalarının kullanabileceği
ekipmanın yeterliliği sorgulanmamaktadır. Ancak yüzlerce üretici firmadan temin edilen
cihazların kullanımında farklılıklar bulunması kaçınılmazdır. Sadece formal eğitimle
aĢılamayacak olan bu sorunun üstesinden gelmek amacıyla nonformal ve informal
öğrenmelerin de kıymetlendirilmesi gereklidir. YetiĢkin bireyin ÖGG olarak bir yerde ilk defa
göreve baĢlaması ya da görev yerinde kullanılan elektronik güvenlik cihazları baĢta olmak
üzere ekipmanın yenilenmesi durumunda personelin bilgilendirilmesi (nonformal) ve bu
durumun kaydının tutulması (elektronik veya yazılı) zorunluluğu getirilmelidir. Aylık, üç
aylık veya yıllık periyotlarla ÖGG‘lerin iĢ akıĢıyla ilgili geliĢimleri en yakın amiri tarafından
izlenmeli ve değerlendirmeye esas teĢkil edecek Ģekilde kaydedilmelidir. Olaylara
yaklaĢımındaki geliĢim informal öğrenme olarak genel mesleki eğitimin önemli bir parçası
Ģeklinde görülmelidir.
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https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5188.pdf (EriĢim: 20.12.2020)
(ÖGY) 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına ĠliĢkin
Yönetmelik.
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=7190&MevzuatTur=7&MevzuatTe
rtip=5 (EriĢim: 20.12.2020)
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UZAKTAN EĞĠTĠMLE DRAMA DERSĠ ALAN SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETMEN
ADAYLARININ DRAMA DERSĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ
Mehmet ORAN 1
1

Dr. Öğr. Üyesi, UĢak Üniversitesi, Orcid ID: 0000-0001-5995-8430

ÖZET
Bilindiği üzere pandemi sürecinde hemen her kurumda öğretim uzaktan eğitim yöntemiyle
sürdürülmeye çalıĢılmıĢ ve eğitimin sekteye uğramaması için büyük gayret sarf edilmiĢtir.
Drama dersi de pandemi sürecinde üniversitelerde uzaktan eğitim yöntemi kullanılarak
verilen dersler arasında yerini almıĢtır. Drama dersi uygulama ağırlıklı olup uzaktan eğitimle
verilmesi çok zor bir derstir. Bu çalıĢma, UĢak Üniversitesi‘nde öğrenimlerine devam eden ve
pandemi sürecinde uzaktan eğitimle drama dersi alan sosyal bilgiler öğretmen adaylarının
drama dersine iliĢkin görüĢlerini ortaya koymayı amaçlamıĢtır. AraĢtırmada nitel araĢtırma
yöntemlerinden olgubilim (fenomenoloji) modeli kullanılmıĢtır. AraĢtırmanın çalıĢma
grubunu 2020-2021 öğretim yılında UĢak Üniversitesi‘nde seçmeli dersler kapsamında drama
dersini seçen 10 sosyal bilgiler öğretmen adayı oluĢturmaktadır. ÇalıĢma grubu belirlenirken
amaçsal örneklem yönteminden kolay ulaĢılabilir veya elveriĢli örneklem yöntemine
baĢvurulmuĢtur. AraĢtırmaya dâhil edilen katılımcılara yarı yapılandırılmıĢ mülakat formu
uygulanmıĢtır. Uygulanan mülakat formu hazırlanırken sosyal bilgiler alanında uzmanlığını
kazanmıĢ 3 akademisyenin görüĢü dikkate alınmıĢtır. Uzman görüĢü alınmasındaki amaç,
araĢtırmanın geçerlik ve güvenirliğinin arttırılmak istenmesidir. Yarı yapılandırılmıĢ mülakat
formu ile elde edilen veriler bilgisayar ortamında Word dosyasına aktarılarak metin haline
getirilmiĢ ve kodlama yöntemiyle benzer veriler bir araya getirilerek içerik analizine tabi
tutulmuĢtur. AraĢtırmanın sonunda drama dersinin, eğlenerek öğreten bir ders olduğu, eğitimi
desteklediği, yaratıcılığı geliĢtirdiği, öğretmenlik mesleğine katkı sağladığı ve öğrenmede
kalıcılığı arttırdığı sonuçları ortaya çıkmıĢtır. Uzaktan eğitimde drama dersinde yaĢanan en
büyük sorunun, uygulamaya dayalı etkinliklerin yapılamaması olmuĢtur.
Anahtar Kelimeler: Sosyal bilgiler, drama, uzaktan eğitim, pandemi

1. GĠRĠġ
2019 yılının sonlarına doğru Çin‘de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan
COVID-19 salgını hemen hemen her sektörü olumsuz etkilemiĢtir. Bu sektörlerden birisi de
eğitim sektörü olmuĢtur. Ülkeler salgından önce devam ettirdikleri eğitim-öğretim
faaliyetlerini salgın boyunca da devam ettirmek istemiĢler ve vatandaĢlarının sağlığını
koruyup vatandaĢlarına sağlıklı eğitim sunabilmek için çeĢitli önlemler almıĢlardır. Uzaktan
eğitim modeli de salgın döneminde eğitim-öğretimin devam ettirilmesinde en çok baĢvurulan
önlem ve yöntemlerden birisi olmuĢtur.
Uzaktan eğitim, aynı ortamda bulunmayan, aktaran ile alıcı arasındaki bağlantıyı
teknoloji yardımıyla sağlayan ve alıcıda istendik yönde bilgi, beceri, tutum ve davranıĢları
teknoloji yardımıyla kazandırmaya çalıĢan bir sistemdir (Yadigar, 2010: 10). Uzaktan
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eğitimde öğrenen ile öğretenin farklı ortamlarda bulunması hasebiyle karĢılıklı iletiĢim ve
etkileĢimin tablet, bilgisayar, telefon, televizyon, video konferans gibi çeĢitli araç gereçler
yardımıyla sağlandığı, istendik yönde bilgi, beceri, deneyim, kazanım, tutum ve davranıĢları
kazanmak isteyen öğrencilere istenilen zaman ve mekânda eğitim fırsatının sağlandığı bir
ortam söz konusudur (Koçdar, 2006: 23).
Uzaktan eğitim ile birlikte pandemi gibi eğitimin aksamasına neden olabilecek
etmenlerin etkileri en aza indirilerek eğitimin sağlıklı bir Ģekilde sürdürülebilmesi
sağlanabilmektedir (Akgül ve Oran, 2020: 18). 2019 yılının sonunda Çin‘de ortaya çıkan ve
tüm dünyayı kasıp kavuran COVID-19 salgınının etkisiyle birçok ülke eğitimde uzaktan
eğitim modelini uygulamıĢtır ve birçok ders uzaktan eğitim ile verilmiĢtir. Drama dersi de bu
derslerden biridir.
Drama olayın, duygunun, hareketin, kavram veya hikâyenin sözlü ve sözsüz bir
biçimde spontane olarak canlandırılmasına denir (Kurudayıoğlu ve Özdem, 2015: 27).
Timothy ve Apata (2014: 60) ise dramayı, plan yapılmadan kendiliğinden geliĢen öğrenme ve
öğretme yöntemi olarak tanımlamaktadır.
Drama sayesinde öğrenciler derslere yönelik daha olumlu tavır ve tutum sergilerler.
Drama, öğrencilerin ders anlamında baĢarısına faydalı olacağı gibi onların sosyal hayatta
geliĢimlerine de katkı sağlar. Drama aracılığıyla empati duygusu kazanan öğrenciler hayata
baĢka gözlerden bakar ve kendilerini daha net ifade edebilir, arkadaĢlık bağlarını geliĢtirip
güçlendirebilir.
Bu araĢtırmanın amacı uzaktan eğitimle drama dersi alan sosyal bilgiler öğretmen
adaylarının drama dersine iliĢkin görüĢlerini ortaya koymaktır. Bu bağlamda aĢağıdaki
soruların cevapları aranmıĢtır:
 Drama dersi denildiğinde aklınıza neler gelmektedir?
 Drama dersine iliĢkin beklentileriniz nelerdir?
 Uzaktan eğitimde drama dersi, drama dersine iliĢkin beklentilerinizi karĢıladı mı?
Nedenleriyle açıklar mısınız?
 Uzaktan eğitimde drama dersi almanın ne gibi avantajları oldu?
 Uzaktan eğitimde drama dersi almanın ne gibi dezavantajları oldu?
 Drama dersine iliĢkin önerileriniz nelerdir?
2. YÖNTEM
AraĢtırmanın bu bölümünde araĢtırmanın modeli, araĢtırmanın çalıĢma grubu,
araĢtırmada kullanılan veri toplama araçları, verilerin toplanması ve verilerin analizine yer
verilmiĢtir.
AraĢtırmanın Modeli
Bu araĢtırmada nitel araĢtırma modellerinden olgubilim (fenomenoloji) modeli
kullanılmıĢtır. Bilindiği üzere olgubilim modelinde farkında olduğumuz ancak derinlemesine
bilgi sahibi olmadığımız olgu ve konular hakkında gerçekleĢtirilen bilimsel araĢtırmalar söz
konusudur (Yıldırım ve ġimĢek, 2008: 72).
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ÇalıĢma Grubu
AraĢtırmanın çalıĢma grubunu UĢak Üniversitesi sosyal bilgiler öğretmenliği
bölümünde okuyan ve seçmeli dersler kapsamında drama dersini seçen 10 sosyal bilgiler
öğretmen adayı oluĢturmuĢtur. Bu seçimde hem katılımcıların araĢtırmanın konusuna
uygunluğu hem de katılımcılara ulaĢılabilirlik göz önünde bulundurularak amaçsal örneklem
yöntemine baĢvurulmuĢtur. Amaçsal örneklem yöntemlerinden kolay ulaĢılabilirlik veya
elveriĢli örneklem yönteminin baĢvurulduğu bu çalıĢmada emek, para ve zamandan tasarruf
sağlamak adına kolay olanı seçmek ön plandadır (Baltacı, 2018: 246). Ayrıca amaçsal
örneklemlerde detaylı araĢtırma yapmak amacıyla bilgi bakımından zengin konu ve durumlar
tercih edilmektedir (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2008).
AraĢtırmaya katılan öğretmen adayları K. Ģeklinde kısaltılıp kodlanmıĢtır.
Veri Toplama Araçları
Öğretmen adaylarına uygulanan yarı yapılandırılmıĢ mülakat formu araĢtırmanın veri
toplama aracının ana materyali konumunda olmuĢtur. Ayrıca kalem, silgi, bilgisayar gibi
materyaller de araĢtırmada kullanılmıĢtır.
Verilerin Toplanması ve Analizi
Verilerin toplanmasında öncelikle konu ile ilgili alan yazın taraması yapılmıĢtır. Alan
yazın taramasında farklı doküman ve kaynaklardan konu ile ilgili bilgiler elde edilerek
verilerin toplanması söz konusudur (Timmins ve McCabe, 2005: 41-42). Literatürle ilgili
gerekli bilgiler edinildikten sonra araĢtırmaya dâhil edilen sosyal bilgiler öğretmen adaylarına
uygulanması düĢünülen yarı yapılandırılmıĢ mülakat formu sosyal bilgiler eğitimi alanında
uzmanlığını kazanmıĢ 3 akademisyenin görüĢü alınarak oluĢturulmuĢtur. Buradaki amaç
araĢtırmanın güvenirlik ve geçerliğinin arttırılmak istenmesidir. Mülakat formu kullanılarak
elde edilen veriler bilgisayarda Microsoft Word dosyasına aktarılmıĢ ve veriler birbiriyle
iliĢkilendirilerek içerik analizine tabi tutulmuĢtur. Ġçerik analizinde elde edilen verilerin
ayrıntılı bir Ģekilde incelenip irdelenmesi mevzubahistir (Tedmem, Palancı, Kandemir ve
Dündar, 2014: 433). Ayrıca araĢtırmada elde edilen veriler kodlanırken bir akademisyen ile
görüĢ alıĢveriĢinde bulunulmuĢ ve araĢtırmanın güvenirliği Miles ve Huberman‘ın (1994)
güvenirlik formülüne göre [UzlaĢma Yüzdesi = GörüĢ Birliği / (GörüĢ Birliği + GörüĢ
Ayrılığı) x 100] % 94 olarak hesaplanmıĢtır.
AraĢtırmaya dâhil edilen sosyal bilgiler öğretmen adaylarının mülakat sorularına
verdikleri cevaplar 17 kodda toplanmıĢtır. Bu kodlar Ģunlardır: eğlenerek öğrenme,
öğrenmede kalıcılık, eğitimi destekleme, yüz yüze eğitim, derse aktif katılım, öğretmenlik
mesleğine katkı, karĢıladı, karĢılamadı, online eğitimi canlı tutması, avantajı yok, önyargının
yıkılması, yaratıcılığın geliĢtirilmesi, uygulamadan uzak olması, drama dersine ilginin
arttırılması, öneri yok, görsel sunumların arttırılması ve drama dersinin zorunlu kılınması.

TAM METİN KİTABI

ISBN: 978-625-7341-02-8

www.cumhuriyetkongresi.org

Sayfa | 56

Cumhuriyet Zirvesi

4. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

3. BULGULAR
Çizelge 1: AraĢtırmaya katılan sosyal bilgiler öğretmen adaylarının kiĢisel bilgileri

Öğretmen Adayı
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Sınıf
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Cinsiyet
Kadın
Kadın
Erkek
Kadın
Kadın
Erkek
Kadın
Kadın
Kadın
Erkek

Tablo 1 incelendiğinde araĢtırmaya katılan 10 sosyal bilgiler öğretmen adayının 7‘si
kadın 3‘ü erkektir. Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sınıf düzeyleri incelendiğinde
hepsinin lisans 2. sınıf öğrencisi olduğu görülmektedir. Bunun nedeni drama dersinin UĢak
Üniversitesi‘nde sosyal bilgiler öğretmenliği bölümünde seçmeli dersler kapsamında lisans 2.
sınıflarda verilmesi.
Çizelge 2: AraĢtırmaya katılan öğretmen adaylarının mülakat sorularına verdikleri cevaplara
iliĢkin kodlar.
Öğretmen
Adayı
1.

1. Soruya ait
kodlar
Eğlenerek
öğrenme

2. Soruya ait
kodlar
Yüz
yüze
eğitim

3. Soruya ait
kodlar
KarĢıladı

4. Soruya ait
kodlar
Online
eğitimi canlı
tutması

5. Soruya ait
kodlar
Uygulamadan
uzak olması

2.

Öğrenmede
kalıcılık
Eğlenerek
öğrenme

Derse
katılım
Yüz
eğitim

aktif

KarĢıladı

Avantajı yok

yüze

KarĢıladı

Önyargının
kırılması

Uygulamadan
uzak olması
Uygulamadan
uzak olması

4.

Eğitimi
destekleme

KarĢıladı

Eğitimi
destekleme

Online
eğitimi canlı
tutması
Yaratıcılığı
geliĢtirmesi

Uygulamadan
uzak olması

5.

Öğretmenlik
mesleğine
katkı
Derse
aktif
katılım

6.

Eğitimi
destekleme

Öğretmenlik
mesleğine
katkı

KarĢılamadı

Avantajı yok

Uygulamadan
uzak olması

3.
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Drama
dersine
ilginin
arttırılması
Öneri yok
Drama
dersine
ilginin
arttırılması
Görsel
sunumların
arttırılması
Drama
dersinin
zorunlu
kılınması
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7.

Eğitimi
destekleme

Öğretmenlik
mesleğine
katkı

KarĢıladı

Online
eğitimi canlı
tutması

Uygulamadan
uzak olması

8.

Eğitimi
destekleme

Öğretmenlik
mesleğine
katkı

KarĢılamadı

Avantajı yok

Uygulamadan
uzak olması

9.

Öğrenmede
kalıcılık

KarĢılamadı

Avantajı yok

Uygulamadan
uzak olması

10.

Eğitimi
destekleme

Öğretmenlik
mesleğine
katkı
Yüz
yüze
eğitim

KarĢılamadı

Yaratıcılığı
geliĢtirmesi

Uygulamadan
uzak olması

Drama
dersinin
zorunlu
kılınması
Drama
dersine
ilginin
arttırılması
Öneri yok

Drama
dersine
ilginin
arttırılması

3.1. Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının drama dersi denildiğinde akıllarına
gelen cevaplara iliĢkin bulgular:
Pandemi sürecinde uzaktan eğitim ile drama dersi alan sosyal bilgiler öğretmen
adaylarının araĢtırmanın ilk sorusu ―Drama dersi denildiğinde aklınıza neler gelmektedir?‖
sorusuna iliĢkin olarak; eğitimi destekleme (6), eğlenerek öğrenme (2) ve öğrenmede kalıcılık
(2) Ģeklinde üç farklı kodda görüĢ ortaya çıkmıĢtır. Eğitimi destekleme görüĢüne iliĢkin
doğrudan bazı alıntılar Ģu Ģekildedir:
K.4: ―Drama dersi almadan önceki yaĢantımda dramayla ilgili pek bir fikrim yoktu.
Hüzünlü ve kederli yaĢantılar aklıma gelirdi. Drama dersi almaya baĢladıktan sonra drama
denildiğinde aklıma eğitimde kullanılan, çocuklar ve öğrencileri olumlu yönde etkileyen ve
onların geliĢimlerine katkı sağlayan bir teknik olduğu aklıma gelir. Yani drama dersi
öğrencilerin birçok alandaki geliĢimini destekleyen bir derstir.‖
K.6: ―Drama denilince aklıma eğitimde kullanılan eğitici dramalar geliyor. Drama
çocukların eğitimi için gerekli olan, onların geliĢimini olumlu yönde etkileyen bir
uygulamadır. Drama denilince aklıma gelenler bunlar.‖
K.8: Drama dersi denildiğinde öğrencilerin dersleri daha iyi anlamaları, derslere aktif
katılmaları, kendilerini ifade etmeleri, gerçek hayatta karĢılaĢtıkları sorunları nasıl
çözeceklerine dair yollar bulmaları, öğrencilerde yaparak ve yaĢayarak öğretmeyi amaçlayan,
öğrencilerin görsel ve iĢitsel becerilerini geliĢtiren ders aklıma geliyor.‖
Eğlenerek öğrenme görüĢüne iliĢkin doğrudan bir alıntı Ģu Ģekildedir:
K.1: ―Drama dersi denildiğinde aklıma eğlence eĢliğinde entegre edilen bilgiler
gelmektedir. Drama, dersin sıkıcı gittiği anda dersi kurtaran bir kurtarıcıdır. Sınıftaki her
çocuğu aktif kılar. Eğlenerek öğrettiği için de bilgiler çocuğun hafızasında kalıcı olur. Drama
hem eğlenip hem öğrenmektir. Çok iyi bir öğretim yöntemidir.‖
Öğrenmede kalıcılık görüĢüne iliĢkin doğrudan bir alıntı Ģu Ģekildedir:
K.2: ―Drama insanların bir problemi çözmesi ya da bir konuyu kavratma konusunda
hayal gücüne dayanarak fikrin, deneyimin, olayın, vücut dilini kullanarak iĢ birlikçi veya
kiĢisel olarak canlandırılması ve kalıcılığın sağlanması sanatıdır.‖
Yukarıdaki ifadelerden de anlaĢılacağı üzere sosyal bilgiler öğretmen adayları drama
dersini eğitimi destekleyen bir ders olarak görmektedirler. Ayrıca öğretmen adayları drama
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dersinde eğlenerek öğrenmenin gerçekleĢtiğini ve drama dersinde gerçekleĢen öğrenmelerin
daha kalıcı olduğunu belirtmiĢlerdir.
3.2. Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının drama dersine iliĢkin beklentilerine dair
bulgular:
Pandemi sürecinde uzaktan eğitim ile drama dersi alan sosyal bilgiler öğretmen
adaylarının araĢtırmanın ikinci sorusu olan ―Drama dersine iliĢkin beklentileriniz nelerdir?
sorusuna iliĢkin olarak; öğretmenlik mesleğine katkı (5), yüz yüze eğitim (3) ve derse aktif
katılım (2) Ģeklinde üç farklı kodda görüĢ ortaya çıkmıĢtır. Öğretmenlik mesleğine katkı
görüĢüne iliĢkin doğrudan bazı alıntılar Ģu Ģekildedir:
K.4: ―Drama dersinden beklentim, eğitim ve meslek hayatımıza katkı sağlaması,
derslerimizi nasıl eğlenceli hale getirebiliriz sorusuna bize cevap vermesidir.‖
K.6: ―Beklentim ilk baĢta yüksek değildi. Çünkü bilerek ve isteyerek seçtiğim bir ders
değildi. Ancak dersin içeriğini öğrendiğim ilk andan beri bu dersin hem öğretmen adayları
için hem de drama ile öğrenim görecek çocuklar için çok faydalı bir ders olduğunu anladım.
Beklentim olumlu yönde değiĢti diyebilirim.‖
K.7: ―Drama dersine yönelik beklentilerim bu dersin tiyatroyla ve gösteriyle iliĢkili
özellikleri üzerineydi. Fakat dersi aldıktan sonra drama dersinin öğrenci üzerinde yarattığı
olumlu etkileri, hatta bizler içinde öğretmenlik mesleğine atılabilecek en yol gösterici ders
olduğunu söyleyebilirim.‖
Yüz yüze eğitim görüĢüne iliĢkin doğrudan bazı alıntılar Ģu Ģekildedir:
K.1: ―Drama dersine iliĢkin beklentilerim çok değerli hocamız ile yüz yüze ders
iĢlemekti. Bu sayede daha çok eğlenip daha çok bilgi öğrenecektik. Fakat salgın hastalık buna
izin vermedi. Uzaktan eğitimde bile bu dersten çok verim aldığımı düĢünüyorum. Çünkü bize
verilen ödev bir drama yazmak ve oynatmaktı. Bunu ilk defa yapıyordum. Bu ders bana bunu
kattı. Bu dersi seçtiğim için mutluyum.‖
K.10: ―Drama dersindeki beklentim, tiyatro ve oyun gibi etkinliklerin yüz yüze
oynanması.‖
Derse aktif katılım görüĢüne iliĢkin doğrudan bir alıntı Ģu Ģekildedir:
K.5: ―Her drama dersine bütün öğrencilerin katılabilmesi gerekmektedir bana göre.
Öğrenciler hayal gücü ile bir Ģeyleri daha çabuk öğrenir, fakat drama dersine katılamaz ise
diğer arkadaĢlarından geri kalabilir.‖
Yukarıdaki ifadelerden de anlaĢılacağı üzere sosyal bilgiler öğretmen adayları drama
dersinin öğretmenlik mesleğine katkı sağlayacağına dair beklenti içindedirler. Ayrıca
öğretmen adayları drama dersinin yüz yüze olmasının dersin verimliliğini daha da artıracağını
ve yüz yüze olan bir drama dersinde derse aktif katılımın daha fazla olacağını
vurgulamıĢlardır.
3.3. Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının uzaktan eğitiminde drama dersinin
beklentilerini karĢılayıp karĢılamadığına iliĢkin bulgular:
Pandemi sürecinde uzaktan eğitim ile drama dersi alan sosyal bilgiler öğretmen
adaylarının araĢtırmanın üçüncü sorusu ―Uzaktan eğitimde drama dersi beklentilerinizi
karĢıladı mı? Nedenleriyle açıklar mısınız?‖ sorusuna iliĢkin olarak; karĢıladı (5) ve
karĢılamadı (5) Ģeklinde görüĢ belirtmiĢlerdir. KarĢıladı cevabını veren öğretmen adaylarının
görüĢlere iliĢkin doğrudan bazı alıntılar Ģu Ģekildedir:
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K.2: ―Açıkçası uzaktan drama nasıl olur, sıkıcı mı olur diye düĢünmüĢtüm fakat öyle
olmadı. Derste iĢlenen konuların özenle seçilmesi, özveriyle ele alınıp sunulması, sanki
karĢımda drama oyunu sergileniyormuĢ hissi verdiği için ön yargılarımı yıktı. Bu yüzden
beklentilerimi karĢıladı diyebilirim‖
K.3: ―Uzaktan olan eğitimin çoğu öğrenciye katkı veremeyeceğini savundum.
Özellikle de uygulamalı olan derslerin eğitiminin asla uzaktan eğitimle karĢılanamayacağını
söylerdim ama bu derste yaptığımız etkinlikler sayesinde benim gibi ön yargılı birinin
beklentilerini fazlasıyla karĢıladığını söyleyebilirim.‖
K.7: Drama dersi daha çok uygulamalı bir ders olduğu için kendimizi açıkça ifade
etmekte biraz zorlandık diyebilirim fakat hocamızın her derste büyük bir özverili ve derse
karĢı istekli oluĢu da bizi motive etti ve yaptığımız etkinliklerde bizler de daha çok istekli
olduk ve en iyi Ģekilde yapmaya çalıĢtık. Uzaktan eğitime rağmen benim beklentimi
karĢılayan bir ders oldu.‖
KarĢılamadığını ifade eden görüĢlere iliĢkin doğrudan bazı alıntılar Ģu Ģekildedir:
K.5: ―Beklentilerimi karĢıladı diyemem, çünkü drama daha çok görsel bir Ģey bana
kalırsa, ben bu etkinlikleri tahtaya birilerini çıkartıp yaptırmak isterdim mesela. Sadece sesli
olarak fazla ilerlediğimizi düĢünmüyorum.‖
K.9: ―Bu uzaktan eğitimde drama benim beklentilerimi karĢılamadı doğrusu. Çünkü
sınıfta canlı canlı uygulama yapamıyoruz, arkadaĢlarımızla bile doğru düzgün iletiĢime
geçemiyoruz, iletiĢimde sıkıntı olunca da hiç bir verimlilik olmuyor.‖
K.10: Uzaktan eğitimde drama dersi beklentilerimi tam olarak karĢılamadı. Çünkü
drama, oyun gibi etkinliklerin oynanmasına imkân sağladığı için uzaktan eğitimde bu sadece
yazılı olarak kaldı.‖
Yukarıdaki ifadelerden de anlaĢılacağı üzere araĢtırmaya katılan sosyal bilgiler
öğretmen adaylarının yarısı uzaktan eğitimle aldıkları drama dersinin beklentilerini
karĢıladıklarını ifade ederken diğer yarısı ise beklentilerini karĢılamadıklarını dile
getirmiĢlerdir.
3.4. Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının uzaktan eğitimde drama dersi almanın
avantajlarına iliĢkin cevaplarına dair bulgular:
Pandemi sürecinde uzaktan eğitim ile drama dersi alan sosyal bilgiler öğretmen
adaylarının araĢtırmanın dördüncü sorusu ―Uzaktan eğitimde drama dersi almanın ne gibi
avantajları oldu?‖ sorusuna iliĢkin olarak sırasıyla; avantajı yok (4), online eğitimi canlı
tutması (3), yaratıcılığı geliĢtirmesi (2) ve önyargının kırılması (1) Ģeklinde dört farklı kodda
görüĢ ortaya çıkmıĢtır. Avantajı yok görüĢüne iliĢkin doğrudan bazı alıntılar Ģu Ģekildedir:
K.6: ―Uzaktan eğitimde drama dersi almamın bana bir avantajı olmadı. Çünkü bu
dersin kesinlikle yüz yüze olup uygulanması gerektiğini düĢünmekteyim. Yapılan sunumlar,
arkadaĢlarımın çektiği videolar uzaktan eğitimin önemli bir avantajıydı diyebilirim.‖
K.9: ―Ben avantajı olduğunu düĢünmüyorum.‖
Online eğitimi canlı tutması görüĢüne iliĢkin doğrudan bazı alıntılar Ģu Ģekildedir:
K.4: ―Uzaktan eğitimde drama dersi için hazırladığımız sunumlarla hepimiz söz aldık
ve aktif katılım gerçekleĢtirdik. Bu da bizi online eğitimde canlı tuttu.‖
K.7: ―Avantajlarından bir tanesi ders hocamız oldu. Yaptığı konuĢmalar, derse karĢı
bilgisi bizi de derse karĢı istekli ve canlı tuttu.‖
Yaratıcılığı geliĢtirmesi görüĢüne iliĢkin doğrudan bazı alıntılar Ģu Ģekildedir:
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K.10: ―Uzaktan eğitimde drama dersi yaratıcılığımın geliĢmesini sağladı. Beceri, değer
ve kazanımların neler olduğunu ve bunların öğrenciye olan katkılarını öğrendim.‖
Önyargının kırılması görüĢüne iliĢkin doğrudan bazı alıntılar Ģu Ģekildedir:
K.3: ―Bu soruya tek bir cevap verebilirim o da bu dersten aldığım verim sayesinde
uzaktan eğitime karĢı az da olsa ön yargılarımın kırılmasıdır.‖
Yukarıdaki ifadelerden de anlaĢılacağı üzere araĢtırmaya katılan sosyal bilgiler
öğretmen adayları uzaktan eğitimde drama dersi almanın online eğitimi canlı tuttuğunu ve
drama dersi sayesinde yaratıcılıklarını geliĢtirdiklerini ifade etmiĢlerdir. Ayrıca araĢtırmaya
katılan bir öğretmen adayı uzaktan eğitimde drama dersini almadan önce önyargılarının
olduğunu ancak drama dersini aldıktan sonra bu önyargılarının olumluya dönüĢtüğünü ifade
etmiĢtir. AraĢtırmaya katılan bazı sosyal bilgiler öğretmen adayları ise uzaktan eğitimle drama
dersi almanın herhangi bir avantajı olmadığını dile getirmiĢlerdir.
3.5. Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının uzaktan eğitimde drama dersi almanın
dezavantajlarına iliĢkin cevaplarına dair bulgular:
Pandemi sürecinde uzaktan eğitim ile drama dersi alan sosyal bilgiler öğretmen
adaylarının araĢtırmanın beĢinci sorusu ―Uzaktan eğitimde drama dersi almanın ne gibi
dezavantajları oldu?‖ sorusuna iliĢkin olarak bütün katılımcılar; uygulamadan uzak olması
(10) Ģeklinde cevap vermiĢtir. Uygulamadan uzak olması cevabına iliĢkin doğrudan bazı
alıntılar Ģu Ģekildedir:
K.2: ―Drama dersi elbette ki oynanarak, canlandırma yapılarak, jestlerle, mimiklerle,
bakıĢlarla desteklenerek, duygu aktarımı yapılarak daha etkili olur ama hastalıktan dolayı
mümkün olmadı.‖
K.4: ―Drama dersi için hazırladığımız etkinlikleri okumak yerine uygulamalı bir
Ģekilde yapmak bizim için daha verimli olurdu.‖
K.5: ―Drama dersi görsel bir ders, arkadaĢ ortamında ve öğretmen ile yüz yüze iken bu
dersin daha etkili olacağını düĢünüyordum. Fakat uzaktan eğitim olmak zorunda kaldı. Bu
alanda ilerlemek isteyenleri pek tatmin etmedi diye düĢünüyorum. ĠĢin dezavantajı bu bence.‖
K.7: ―Dezavantajı kesinlikle dersin uzaktan olmasıydı.‖
K.8: ―Uzaktan eğitimde drama dersi almanın dezavantajları; uygulamalı bir eğitim
alma öz konusu olmadığından yüzeysel öğrenme gerçekleĢiyor. Drama bilindiği üzere grup
çalıĢması esasına dayalı etkinliklerin birçoğunu kapsadığından uzaktan eğitimde bireysel bir
öğrenme Ģekli ortaya çıktığı için tam anlamıyla drama etkinlikleri yapılamıyor.‖
Yukarıdaki ifadelerden de anlaĢılacağı üzere sosyal bilgiler öğretmen adayları drama
dersinin uygulamaya dayalı bir ders olduğunu belirtmiĢler ve drama dersinin yüz yüze eğitim
ile gerçekleĢtiğinde daha faydalı olacağını vurgulamıĢlardır. AraĢtırmaya katılan öğretmen
adaylarının hepsi uzaktan eğitimle verilen drama dersinin uygulamadan uzak olduğunu ve
bunun da en büyük dezavantaj olduğunu belirtmiĢlerdir.
3.6. Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının drama dersine iliĢkin önerilerine dair
bulgular:
Pandemi sürecinde uzaktan eğitim ile drama dersi alan sosyal bilgiler öğretmen
adaylarının araĢtırmanın altıncı sorusu ―Drama dersine iliĢkin önerileriniz nelerdir?‖ sorusuna
iliĢkin olarak; drama dersine ilginin arttırılması (4), öneri yok (3), drama dersinin zorunlu
kılınması (2) ve görsel sunumların arttırılması (1) Ģeklinde dört farklı kodda görüĢ ortaya
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çıkmıĢtır. Drama dersine ilginin arttırılması görüĢüne iliĢkin doğrudan bazı alıntılar Ģu
Ģekildedir:
K.3: ―Derste drama eğitimleri, tiyatro gibi eğitimlerin dıĢında sınıfça bir tiyatro
gösterisine gidip öğrencilerin tiyatroyu yaĢamalarını isterdim. Öğrenciler tiyatronun
mutfağına girdikleri zaman oradaki duygu aktarımına canlı canlı Ģahit olacaklar ve gelecekte
öğrencilerine uygulayacakları drama eğitiminde bu onlar için çok büyük bir deneyim
olacaktır.‖
K.8: ―Drama dersine iliĢkin önerilerim: Okullarda drama sınıfları hazırlanarak
öğrenciler dramaya teĢvik edilmeli.‖
Öneri yok görüĢüne iliĢkin doğrudan bazı alıntılar Ģu Ģekildedir:
K.2: ―Drama dersi Ģu anda uzaktan eğitimle olabildiğince verimli geçiyor. Hocama bu
konuda verdiği emeklerden dolayı teĢekkür ediyorum. Ekleyebileceğim bir önerim yok.‖
K.9: ―Drama dersi üzerine bir önerim yok çünkü yeterince iyi faaliyetleri
bulunmaktadır. Drama dersi sayesinde öğrencilerdeki rol yapma becerileri artar, özgüveni
arttırır, empati duygusunu geliĢtirir, beden dili kullanımını geliĢtirir, stresle baĢa çıkmayı
öğretir, rol yapma becerisini öğretir ve öğrenciler topluluk önünde utanma duygusunu yener.‖
Drama dersinin zorunlu kılınması görüĢüne iliĢkin doğrudan alıntılar Ģu Ģekildedir:
K.7: ―Drama dersi özellikle sosyal bilgiler dersi için kesinlikle olması gereken bir ders
diye düĢünüyorum. Öğrencinin tarih dersi ve durağan derslere ilgisini arttıran ve dersi
eğlenceli ve zevkli hale getirebilecek bir ders drama dersi. Bu yüzden sosyal bilgiler için
etkili ve önemli bir derstir. Aynı zamanda drama dersi çocuklarda biliĢsel, duyuĢsal ve
davranıĢsal yetileri geliĢtirmesi açısından oldukça önemlidir. Her açıdan öğrenciyi besleyecek
ve olumlu etkiler bırakacak bir ders olması açısından bu dersin devamlılığının olması ve
üzerinde önemle durulması gerektiğini düĢünüyorum.‖
Görsel sunumların arttırılması görüĢüne iliĢkin doğrudan bir alıntı Ģu Ģekildedir:
K.4: ―Drama dersine iliĢkin beklentilerim bu online eğitim sürecinde daha çok görsel
sunumlarla dersin iĢlenmesidir.‖
Yukarıdaki ifadelerden de anlaĢılacağı üzere araĢtırmaya katılan sosyal bilgiler
öğretmen adayları drama dersine ilginin attırılması gerektiğini ve drama dersinin eğitimöğretim kurumlarında zorunlu bir ders olarak okutulması Ģeklinde öneride bulunmuĢtur.
Ayrıca öğretmen adayları drama derslerinde görsel sunumların arttırılması gerektiği
hususunda da önerilerde bulunmuĢlardır.
4. TARTIġMA, SONUÇ VE ÖNERĠLER
Gerek drama ile ilgili gerekse uzaktan eğitim ile ilgili yapılan çalıĢmalara göz
attığımızda ortaya konan eserlerin sayısı bir hayli fazladır. Bu çalıĢma ile uygulamalı bir ders
olan drama dersinin pandemiden sebep uzaktan eğitim ile verilmesinden dolayı uzaktan
eğitimde drama dersinin avantajları, dezavantajları, beklentiler, beklentileri karĢılayıp
karĢılayamama durumları ortaya konmak istenmiĢtir. Bu çalıĢmaya benzer olmasa da, bu
çalıĢmanın sonucuna benzer çalıĢmalardan Yalçınkaya (2010) ―Sosyal bilgiler dersinde
kullanılan drama yöntemine iliĢkin öğrenci görüĢleri‖ adlı makalesinde ilköğretim 7.
sınıflarda sosyal bilgiler derslerinde drama yöntemi kullanılarak konu iĢlendikten sonra
öğrencilerin drama yöntemine iliĢkin görüĢlerini incelemiĢtir. Yalçınkaya araĢtırmasının
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sonunda öğrencilerin genel olarak drama yöntemine dair olumlu görüĢ belirttiklerini ve drama
yöntemi sayesinde konuları daha iyi öğrendiklerini ifade ettiklerini dile getirmiĢtir.
Arslan, Erbay ve Saygın (2010) ―Yaratıcı drama ile bütünleĢtirilmiĢ iletiĢim becerileri
eğitiminin çocuk geliĢimi ve eğitimi bölümü öğrencilerinin iletiĢim becerilerine etkisinin
incelenmesi‖ adlı makalelerinde dramanın iletiĢim becerilerine etkisinin olup olmadığını
incelemiĢlerdir. AraĢtırmanın sonunda yaratıcı dramanın öğrencilerin iletiĢim becerilerini
olumlu yönde katkı sağladığını ortaya koymuĢlardır.
Aykaç ve Adıgüzel (2011) ―Sosyal bilgiler dersinde yaratıcı dramanın yöntem olarak
kullanılmasının öğrenci baĢarısına etkisi‖ adlı makalelerinde, ilköğretim 4. sınıf sosyal
bilgiler dersi ―gruplar, kurumlar ve sosyal örgütler‖ öğrenme alanında ―hep birlikte‖
temasında yaratıcı drama yönteminin kullanılmasının öğrenci baĢarısını ne kadar etkilediğini
ortaya koymayı amaçlamıĢlardır. AraĢtırmanın sonunda sosyal bilgiler dersinde yaratıcı
drama kullanmanın öğrencilerin baĢarıları üzerinde etkili olduğu sonucu ortaya çıkmıĢtır.
Yılmaz, (2013) ―Sosyal bilgiler öğretiminde bir yöntem olarak dramanın kullanımına
iliĢkin öğretmen adaylarının görüĢleri‖ adlı makalesinde öğretmen adaylarının drama dersine
iliĢkin görüĢlerini incelemiĢtir. AraĢtırmasının sonunda öğretmen adaylarının drama dersini
aldıktan sonra drama dersine karĢı bakıĢ açılarının olumlu yönde değiĢtiği ve sosyal bilgiler
dersinde drama kullanmanın öğrencilerin biliĢsel, duyuĢsal ve psikomotor becerilerinin
geliĢmesine katkı sağladığı vurgulanmıĢtır. Yılmaz (2013)‘ın çalıĢması gerek yöntem
bakımından, gerek çalıĢma grubu bakımından gerekse elde edilen sonuçlar bakımından bu
çalıĢmaya çok yakın bir çalıĢma olmuĢtur.
Drama ile ilgili ortaya konan eserlere baktığımızda, genellikle drama dersinin
öğrencilerin geliĢimlerine olumlu yönde katkı sağladıklarını ifade eden bulgulara rastlamak
mümkündür. Bu çalıĢmada benzer sonuçlara ulaĢılarak drama dersinde eğlenerek öğrenmenin
gerçekleĢtiği ve bu Ģekilde öğrenmenin daha kalıcı olduğu ortaya konmuĢtur. Drama dersinin
uygulamaya dayalı bir ders olduğu ve bu dersin yüz yüze yapıldığında öğrenmenin daha kalıcı
olacağı dile getirilmiĢtir. Ayrıca drama dersine ilginin arttırılması gerektiği ve drama
derslerinde görsel sunulara daha fazla yer verilerek drama dersine ilginin arttırılabileceği ifade
edilmiĢtir.
Elde edilen bulgular yola çıkılarak şu önerilerde bulunulabilir:
 Drama dersi temel eğitimden baĢlayarak ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarında
zorunlu ders olarak verilebilir.
 Drama derslerinde görsel öğelerden daha fazla yararlanılabilir.
 Drama dersine ilginin artırılabilmesi için derslerde çeĢitli etkinlikler düzenlenebilir.
 Drama derslerinde etkinlik ve uygulamaların sayısı arttırılabilir.
 Bu çalıĢmaya benzer çalıĢmalar diğer dersler üzerinde ve diğer alanlarda yapılabilir.
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ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN KĠġĠLĠK ÖZELLĠKLERĠ VE ÖĞRENCĠ
LĠDERLĠĞĠ ĠLĠġKĠSĠ: HAKKARĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖRNEĞĠ
Dr. Öğr. Üyesi Hava YaĢbay Kobal1

ÖZET
Bu çalıĢmanın amacı, Hakkari Üniversitesi öğrencilerinin kiĢilik özellikleri (dıĢa dönüklük,
deneyime açıklık, sorumluluk, uyumluluk ve nevrotiklik) ile öğrenci liderliği özellikleri
arasındaki iliĢkiyi araĢtırmaktır. Anket yöntemi ile toplanan veriler SPSS 25 nicel analiz
programı ile analize tabi tutulmuĢtur. Analiz sonucunda, 3. sınıf öğrencilerinde; not
ortalaması 3,00-3,49 olan öğrencilerde ve çalıĢma tecrübesi olan öğrencilerde öğrenci liderliği
boyutlarından olan etkili iletiĢim özelliğinin daha yüksek olduğu saptanmıĢtır. Korelasyon
analizi sonucunda ise öğrencilerin uyumluluk, dıĢa dönüklük ve deneyime açıklık kiĢilik
özellikleri arttıkça öğrenci liderliğine ait özelliklerin arttığı; nevrotiklik ve sorumluluk
özellikleri arttıkça öğrenci liderliğine ait özelliklerin azaldığı sonucuna ulaĢılmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Liderlik, öğrenci liderliği, kiĢilik, beĢ faktör kiĢilik özellikleri.
THE RELATION OF PERSONALITY CHARACTERISTICS OF UNIVERSITY
STUDENTS AND STUDENT LEADERSHIP: THE SAMPLE OF HAKKARĠ
UNIVERSITY
ABSTRACT
This study aims to examine the relationship between students‘ personality traits (extraversion,
agreeableness, conscientiousness, openness and neuroticism) and perceptions about their
leadership. The data collected by the questionnaire method were analyzed with the SPSS 25
quantitative analysis program. As a result of the analysis it was found that effective
communication feature was higher in 3rd grade students, in students with a GPA of 3.00-3.49
and in students with work experience. As a result of the correlation analysis, it was found that
as students' agreeableness, extroversion and openness to experience characteristics increased,
student leadership characteristics increased; It was concluded that as the neuroticism and
conscientiousness characteristics increased, student leadership characteristics decreased.
Keywords: Leadership, student leadership, personality, five factor personality traits.
1. GĠRĠġ
Son yıllarda yükseköğretim kurumları da dahil olmak üzere her türlü örgütte hiyerarĢik
liderliğe dayalı yaklaĢımların etkisiz olduğu anlaĢılmıĢ, daha katılımcı liderlik biçimlerine
duyulan ihtiyaç artmıĢtır (Kezar, 2000:6). Gençler arasında liderlik kapasitesinin
geliĢtirilmesindeki önemli rolü göz önüne alındığında, yükseköğretim kurumlarının liderler
geliĢtirme konusunda toplumsal bir göreve sahip olduğu vurgulanmaktadır. Bu görevin,
sadece liderlik dersleri verenlerin veya liderlik programlarında çalıĢanların değil, tüm üyelerin
sorumluluğu olduğu giderek artan bir kabul görmektedir (Dugan ve Komives, 2007:5).
Atwater ve Yammarino (1993:645), liderlik özelliklerinin tanımlanmasının liderlik
potansiyeli olanların seçilmesine veya kiĢilik özelliklerinin liderlik özelliklerinin geliĢimine
1
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yardım edeceğini ifade etmiĢtir. Bu çalıĢmada da benzer bir akıl yürütme ile öğrencilerin
kiĢilik özelliklerine odaklanılarak Hakkari Üniversitesi öğrencilerinin kiĢilik özellikleri (dıĢa
dönüklük, deneyime açıklık, sorumluluk, uyumluluk ve nevrotiklik) ile öğrenci liderliği
özellikleri arasındaki iliĢkiyi araĢtırmak amaçlanmaktadır.
2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
2.1. Liderlik ve Öğrenci Liderliği
―Liderlik, belirli Ģartlar altında, belirli kiĢisel veya grup amaçlarını gerçekleĢtirmek üzere bir
kimsenin baĢkalarının faaliyetlerini etkilemesi sürecidir‖ (Koçel, 2010: 569). Literatürde
liderlik alnının geliĢimi özellikler kuramı ile baĢlamıĢtır. Kurama göre liderler, onları lider
yapan, göreceli olarak sabit, doğuĢtan gelen evrensel özelliklere sahiptirler (Lo vd., 2009:
134). Ancak daha sonraki araĢtırmalarda, bazen etkili liderlerin aynı özellikleri taĢımadıkları,
bazen de anılan özelliklerden fazlasına sahip oldukları halde lider olarak ortaya çıkmadıkları
gözlenmiĢtir. Bu sonuçlardan sonra liderlik sürecinin anlaĢılabilmesi için davranıĢsal
değiĢkenler araĢtırılmaya baĢlanmıĢtır. DavranıĢsal liderlik kuramlarında, baĢarılı olan liderin
davranıĢları incelenerek lider davranıĢlarının özellikleri üzerinde çalıĢılmıĢtır (Komives vd.,
2013: 47). Durumsal liderlik kuramlarına göre ise liderlik, içinde bulunulan durumlara ve bazı
unsurlara (lideri izleyen üyeler, amaçlar ve ortam koĢulları) özgü olarak değiĢmektedir
(Bolden vd., 2003:6; Eren, 2009: 503). Örneğin, bazı durumlarda daha katılımcı bir yaklaĢım
gerekirken, bazı durumlar otokratik liderlik tarzı gerektirebilir (Bolden vd., 2003:6).
Liderliği açıklayan bu teoriler örgütlerin ana amaçlarının üretim ve verimlilik olduğu
endüstriyel bir dönemde açıklayıcı olmuĢtur. Endüstriyel dönem paradigmanın varsayımları
Ģu Ģekildedir: (a) liderlik bir kiĢinin mülkiyetindedir; (b) liderlik öncelikle resmi gruplara veya
kurumlara aittir ve (c) liderlik ve yönetim terimleri birbirinin yerine kullanılabilir. Ancak,
teknolojideki hızlı geliĢmeler, küreselleĢme, karmaĢıklık ve birbirine bağlılık, bilgi tabanlı,
ağa bağlı bir dünya, değiĢimi yönetmenin yeni yollarını gerektirmektedir. Post-endüstriyel
paradigmanın varsayımları Ģu Ģekildedir: (a) liderlik iliĢkilere dayanır ve herhangi bir bireye
ait değildir; (b) liderlik değiĢiklik yaratmak içindir ve (c) liderlik sadece lider olarak atanan
kiĢiler tarafından değil, herkes tarafından yapılabilir (Shertzer vd., 2005:86; Komives vd.,
2005: 593).
Üniversitelerin temel amaçları öğrencileri mesleki sorumluluklara uygun Ģekilde
hazırlamaktır. Bu amaç, çok mantıklıdır ancak yeterli değildir. Hızla değiĢen toplum ve iĢ
dünyası, karmaĢık sorunları ele alabilecek yetenekli liderlere ihtiyaç duymaktadır (Astin ve
Astin, 2000: 30-31). Bu anlamda üniversitelerin ulusal ve küresel liderler yetiĢtirmeleri
beklenmektedir (Shertzer vd., 2005:86; Mozhgan vd., 2011: 1616). Guido-DiBrito ve
Bachelor (1988:52)‘a göre de üniversiteler, kiĢilerarası ve teknik becerilere sahip olan, farklı
bakıĢ açılarına değer veren, çatıĢmaları yönetebilen yetkin liderler geliĢtirmelidir.
Öğrenci liderliğinde resmi olarak kimin sorumlu olduğu veya kimin yüksek notlar aldığı
önemli değildir. Öğrenci liderliği doğuĢtan gelen bir özellik de değildir. DeğiĢim ajanı olmak
isteyen herhangi bir öğrenci bunu yapabilir (Astin ve Astin, 2000: 23). Öğrenciler liderlik
becerilerini sınıfta veya sınıf dıĢındaki katılımlarıyla öğrenebilirler (Mozhgan vd., 2011:
1617). Astin ve Astin (2000:18-19) liderliği, iĢbirliği ve ortak amaç gibi grup değerlerine
dayanan bir süreç olarak ele aldığı için öğrenciyi düzenli olarak diğer insanlarla temasa sokan
her türlü faaliyet liderlik becerilerini geliĢtirmek için potansiyel bir fırsattır. Katılım, bir
sosyal kulübe, müzik grubuna ya da meslek derneklerine katılmak, öğrenci gazetesinde
yazmak, araĢtırma projesinde yer almak, spor müsabakalarında yarıĢmak Ģeklinde olabilir
(Kuh ve Lund, 1994:6; Cavins, 2005:46-47; Shertzer vd., 2005:85-86; Wagoner, 2017:5-6).
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Dugan vd.‘ne (2008:477) göre lider olarak görülen öğrenciler akranlarıyla yüksek etkileĢime
ve çeĢitli kulüplere katılım deneyimlerine sahiptir. AraĢtırmalarda (Anderson ve Kim, 2009:8;
Simonsen vd., 2014:200), liderlik becerilerinin en çok spor, iĢ deneyimi ve toplum
hizmetlerine katılım yoluyla öğrenme ve uygulama fırsatı bulunduğu tespit edilmiĢtir.
Katılımı temel alan Quellette (1998:18), öğrenci liderliğini; öğrencilerin üniversite
topluluğuna katılmalarını ve kendilerine Ģimdi ve gelecekte fayda sağlayacak becerileri
kazanmalarını sağlayan bir fırsat olarak tanımlamaktadır (Brasof, 2011:21). Öğrencilerin ders
dıĢı organizasyonlara katılımının; kiĢilerarası iliĢkiler, akademik özerklik, yönetim ve iletiĢim
becerilerine sahip olma (McKinley vd., 1993; Hoffman vd., 2011; Özgen vd., 2013; Simonsen
vd.,2014), baĢkalarıyla iyi geçinme, baĢkalarına saygı gösterme ve sorumluluk sahibi olma
(Wingenbach ve Kahler, 1997:18), takım çalıĢması, çok sayıda insan tanıma ve uzun süreli
dostluklar edinme (Bialek ve Lloyd, 1998; Özgen vd., 2013); sosyallik, kararlılık, kendine
güven, karizma (Hoffman vd., 2011; Simonsen vd.,2014), öğrenmeye bağlılık, sonuç
odaklılık (Özgen vd., 2013), duygusal zeka, özyeterlik, kendine güven (Mozhgan vd., 2011);
baĢarı motivasyonu, hakimiyet, dürüstlük, yaratıcılık (Hoffman vd., 2011) gibi liderlik
özellikleri ile iliĢkili olduğu kanıtlanmıĢtır.
Öğrenci organizasyonlarına katılımın ve öğrenci liderliği becerilerine sahip olmanın
akademik baĢarı ve mesleki yeterlilik üzerinde de etkisi bulunmaktadır. Örneğin, Davila ve
Mora (2007:2), öğrenci organizasyonlarına katılım ile sekizinci sınıftan sonraki eğitim
arasındaki iliĢkiyi araĢtırmıĢtır. Bulgular, organizasyonlara katılan lise öğrencilerinin daha
fazla akademik ilerleme kaydettiklerini ve üniversiteden mezun olma olasılıklarının daha
yüksek olduğunu göstermektedir. Gallup AraĢtırması‘na (2015) göre üniversitede öğrenci
organizasyonlarına aktif Ģekilde katılan öğrencilerin iĢe baĢlama olasılıkları diğerlerinin
neredeyse iki katıdır (Wagoner, 2017:6).
Çizelge 1: Öğrenci Liderliği ile Ġlgili Modeller
ĠliĢkisel Liderlik Modeli
Liderliği, ortak yararı elde etmek için değiĢim yapmaya ya da fark yaratmaya çalıĢan bireylerin
iliĢkisel süreci olarak tanımlayan (Komives vd., 1998:21; Komives vd., 2005:593) model beĢ
boyuttan oluĢmaktadır (Komives vd., 2007:87-104).
EĢitlikçi ve grup üyelerinin birbirini dinlediği bir ortam yaratmak
Amaç
amaçlanmaktadır
Grup üyelerinin farklı bakıĢ açılarından en iyi Ģekilde faydalanmak
Katılım
amaçlanmaktadır.
Grup üyelerinin potansiyellerini tam olarak ortaya çıkarmalarına yardımcı
Yetkilendirme
olmak amaçlanmaktadır.
Grup değerlerine önem vermek amaçlanmaktadır.
Etik
Grubun amaçlarına ulaĢabilmesi için plan yaparak eylemde bulunmaları
Süreç
amaçlanmaktadır.
Katılım Kuramı
Öğrencinin kampüste fazla zaman geçirmesine, derneklerde görev yapmasına, öğretim üyeleri ve
öğrencilerle etkileĢimine vurgu yapan kuramın beĢ varsayımı bulunmaktadır (Astin, 1984:518-519).
Katılım, öğrencilerin fiziksel ve psikolojik enerjilerinin belirli amaçlara
1.Varsayım
yönlendirilmesidir. Bu amaçlar çok genel (öğrenci deneyimi) veya özel (kimya
sınavına hazırlanma) olabilir.
Katılım, amacından bağımsız bir süreç boyunca gerçekleĢir. Farklı öğrenciler
2.Varsayım
belirli bir amaca farklı katılım dereceleri gösterirler ve aynı öğrenci farklı
zamanlarda farklı amaçlara farklı katılım dereceleri gösterebilir.
Öğrencinin akademik çalıĢmalara katılımı nicel (öğrenim için harcanan süre) ve
3.Varsayım
nitel (ödevlerin anlaĢılıp anlaĢılmadığı) olarak ölçülebilir.
Öğrencinin bir eğitim programı içindeki kazanımının ve kiĢisel geliĢiminin
4.Varsayım
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miktarı; öğrencinin programa katılımının miktarı ve kalitesi ile orantılıdır.
Bir eğitim uygulamasının etkinliği, uygulamanın öğrenci katılımını artırma
kapasitesi ile doğrudan iliĢkilidir.
Liderlik Mücadelesi Modeli
Liderlik sınır tanımaz. Her ülkede, her Ģehirde, her örgütte, her fonksiyonda, her pozisyondan kiĢiler
lider olabilir. BeĢ adet liderlik becerisi vardır (Kouzes ve Posner, 2012: 14-24).
Liderler model olmalıdır. Bunun için grubun paylaĢılan değerlerini de içine
Model Olma
alan ilkelere sahip olmalıdırlar. Söyledikleri ile yaptıkları tutarlı olmalıdır.
Liderler geleceği hayal eder ve paylaĢılan bir vizyon oluĢtururlar.
Vizyon
OluĢturma
Sürece Meydan Liderler bilinmeyene atım atmaya, risk almaya isteklidirler. BaĢarısızlık ile
karĢılaĢsalar da devam ederler.
Okuma
Ġzleyenler güçlendirilerek iĢin sahibi yapıldığında amaçlar doğrultusunda
Ġzleyenleri
harekete geçeceklerdir.
Harekete
Geçirme
Cesaretlendirme Ġzleyenler bitkin düĢtüğünde, hayal kırıklığına uğradığında katkılarını yürekten
takdir etmek ve baĢarılarını kutlamak topluluk ruhu duygusunu oluĢturarak zor
zamanların üstesinden gelebilecek cesaret yaratmaktadır.
Liderlikte Sosyal DeğiĢim Modeli
Sosyal değiĢim modeli, tüm öğrencilerde liderlik niteliklerini geliĢtirmek isteyen ve herkesi sürece
dahil eden bir modeldir. Yedi boyuttan oluĢmaktadır (Astin ve Astin, 1996: 18-23; 2000:11-13).
Kendini Tanıma Ġnsanı harekete geçmeye motive eden inançların, değerlerin, tutumların ve
duyguların farkında olmak anlamına gelmektedir.
Diğerlerine karĢı doğruluk ve dürüstlükle düĢünme ve davranma anlamına
Tutarlılık
gelmektedir. Tutarlı kiĢinin eylemleri, değerleri ve inançları ile tutarlıdır.
Fedakarlık/Bağlı Öğrenciyi hizmet etmeye motive eden ve kolektif çabayı yönlendiren ruhsal ve
fiziksel enerjidir.
lık
Diğerleriyle ortak bir çaba içinde çalıĢmak anlamına gelmektedir.
ĠĢbirliği
PaylaĢılan amaç ve değerlerle birlikte çalıĢmak anlamına gelmektedir.
Ortak Amaç
BakıĢ açısı farklılıkları kaçınılmazdır ve bu tür farklılıklar açıkça ama nezaketle
Medeni
ifade edilmelidir.
TartıĢmalar
BaĢkaları ve toplum adına olumlu değiĢim için çalıĢmaktır.
Ġyi VatandaĢlık
Liderlik Kimliği GeliĢim Modeli
Öğrenci liderlik faaliyetleri ile öğrencilerin kimliklerini kazanmalarını ve kendilerini gelecekteki
liderler olarak tanımlamalarını destekleyen (Brooks, 2012:32) model altı aĢamadan oluĢmaktadır
(Komives vd., 2005:606-607; 2006:406-412; 2009:14).
Öğrenci kendini lider olarak görmez. Lider olarak görülür. Ayrıca öğrenciler
1.AĢama:
ebeveyn figürlerinin, tarihi ve karizmatik liderlerin farkına varırlar.
Farkındalık
Öğrenciler ilgi alanlarını keĢfetmek için gruplara (izciler, yüzme takımı, koro,
2.AĢama: KeĢif
spor, dans grupları) dahil olurlar, yeni arkadaĢlıklar edinirler.
3.AĢama: Lider Öğrenciler liderliğin bir pozisyon olduğuna inanırlar. Grup içi iliĢkilerin
hiyerarĢik doğası hakkında farkındalık kazanırlar.
Kimliği
Öğrencilerin liderliğe bakıĢ açıları farklılaĢmıĢ, liderlikte sürecin sonuçtan daha
4.AĢama:
Liderliğe BakıĢın önemli olduğunu, liderliğin herkes tarafından yapılabileceğini düĢünmeye
baĢlamıĢlardır.
FarklılaĢması
Öğrenciler amaçlarına tutkuyla bağlanır ve baĢkalarının refahına özen
5.AĢama:
göstermeye baĢlarlar.
Üretkenlik
Öğrenciler baĢkalarından öğrenmeye ve sürekli kendilerini geliĢtirmeye açık
6.AĢama:
olmaları gerektiğini fark etmiĢlerdir. Kendi görüĢlerini diğerlerininkiyle
Entegrasyon
bütünleĢtirmeye baĢlamıĢlardır.
5.Varsayım
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2.2. BeĢ Faktör KiĢilik Özellikleri
2.2.1. KiĢilik ve KiĢiliği Etkileyen Faktörler
KiĢilik, her bireye özgü, zaman ve farklı durumlar boyunca devam eden tutarlı davranıĢ,
düĢünce ve duygu kalıplarını ifade etmektedir (Chai, 2015:28). Funder (1997), kiĢiliği bireyin
duygu, düĢünce ve davranıĢ örüntüsü ve bu kalıpların arkasındaki psikolojik mekanizmalar
olarak tanımlamıĢtır (Roach, 2006:83). Sürekli olarak içsel ve dıĢsal uyaranların etkisi altında
olan kiĢilik, bireyin biyolojik ve psikolojik; kalıtsal ve edinilmiĢ bütün yeteneklerini,
güdülerini, duygularını, alıĢkanlıklarını ve bütün davranıĢlarını içine almaktadır (Yelboğa,
2006: 198). KiĢilik özellikleri genetik faktörlerden etkilenmesine rağmen, bazı kiĢilik
özellikleri yaĢam boyu edinilen bireysel deneyimler ile zamanla geliĢebilir ve değiĢebilir
(Chai, 2015:28).
Genetik özelliklerin kiĢilik üzerine olan etkileri iyi bilinmektedir ve artık ĢaĢırtıcı değildir.
ÇeĢitli kiĢilik özellikleri ve örnekleri üzerinde yapılan çalıĢmaların sonuçları kiĢilikteki
biresel farklılıkların %40-60‘ı genetik varyasyona iĢaret etmektedir (Hicks vd., 2008:250).
Toplumun sosyo-kültürel özellikleri de kiĢilik üzerinde etkiye sahiptir. Çünkü bireylerin
amaçları, bakıĢ açıları, ilgi alanları çevre Ģartları ile karĢılıklı etkileĢim sonucunda
Ģekillenmekte ve bireyde kiĢilik özelliği olarak tezahür etmektedir (Tatlılıoğlu, 2013: 133).
Diğer taraftan aile de kiĢilik geliĢimi üzerindeki önemli faktörler arasında
değerlendirilmektedir. Çocukların çeĢitli kiĢilik özellikleri kısmen ebeveynlerin kiĢilik
özelliklerinden etkilenmektedir (Forman ve Forman, 1981: 163; Spinath ve O‘Connor, 2003:
786-787). Son olarak içinde yaĢanılan coğrafi ve fiziki konum da bireyin kiĢiliği üzerinde
etkili olan bir husustur. Örneğin, soğuk iklimde yaĢayanların daha sert, sıcak iklimde ve kıyı
kesiminde yaĢayanların daha yumuĢak olduğu görülmektedir (Çetin ve Beceren, 2007:117).
―BeĢ Faktör KiĢilik Kuramı‖ liderliğin zekadan daha kuvvetli göstergeleri olduğunu
dolayısıyla liderliğin ortaya çıkıĢında genetik faktörlerin düĢük oranda etkisi olduğunu
göstermiĢtir (Tüysüz, 2007: 27).
2.2.2. BeĢ Faktör KiĢilik Kuramı
KiĢilik sınıflandırması oluĢturma çabaları, McDougall‘ın (1932) kiĢilik, zihin, karakter,
mizaç, eğilim ve öfke olmak üzere birbirinden ayırt edilebilir beĢ faktörlü analizi ile
baĢlamıĢtır. Daha sonra Allport (1937) kiĢiliğin farklı yönlerini tanımlayan 4.500 farklı
―özellik terimi‖ bulmuĢtur. Cattell (1943) ise Allport‘un listesini sadeleĢtirerek bireysel
farklılıkların 16 adet birincil faktör ve 8 adet ikinci dereceden faktörden oluĢan bir
sınıflandırmasını geliĢtirmiĢtir. Bununla birlikte, bu modelin geçerliliği farklı araĢtırmacılar
(Fiske, 1949; Tupes, 1957) tarafından sınanmıĢ ve her durumda araĢtırmacılar 5 faktörlü
modelin (sosyallik, nevrotiklik, kabul edilebilirlik, güvenilirlik ve kültür) verileri oldukça iyi
açıkladığını bulmuĢlardır. Bu faktörler bugün genel kabul görenlere oldukça benzerdir. Bu
beĢ faktörlü model, sonraki dört çalıĢmada da (Borgatta, 1964; Hakel, 1974; Norman, 1963;
Smith, 1967) desteklenmiĢtir. Norman‘ın çalıĢması özellikle önemlidir. Çünkü tanımlamaları
(dıĢa dünüklük, nevrotiklik, uyumluluk, sorumluluk ve kültür/deneyime açıklık) literatürde
yaygın olarak kullanılmaktadır. Daha sonra farklı araĢtırmaların (Barrick ve Mount, 1991;
Cooper vd., 2013; Costa ve McCrae, 1988; Digman ve Takemoto-Chock, 1981; Digman ve
Inouye, 1986; Digman, 1990; Goldberg, 1981,1990; John ve Srivastava, 1999; Lorr ve
Youniss, 1973; McCrae ve Costa, 1985; McCrae ve Costa, 1987; McCrae ve John, 1992;
Norman ve Goldberg, 1966) sonuçları ile beĢ faktör kiĢilik kuramının sağlamlığına dair
kanıtlar sağlayan bir literatür oluĢturulmuĢtur. BeĢ faktör kiĢilik kuramı kiĢilik farklılıklarının
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sadece beĢ özelliğe indirgenebileceği anlamına gelmez. Daha ziyade, bu beĢ boyutun her biri
çok sayıda farklı, spesifik kiĢilik özelliklerini kapsamaktadır (John ve Srivastava, 1999:6-7).
2.2.2.1. DıĢa dönüklük (Exraversion)
DıĢa dönük bireyler, sosyal, arkadaĢ canlısı, iyimser, konuĢkan, enerjik, iddialı, aktif, cesur ve
maceracı olarak tanımlanmıĢtır (McCrae ve Costa, 1987: 87; Barrick ve Mount, 1991:3;
Barrick vd., 2002:4; Judge vd., 2002: 767; Cooper vd., 2013:69). Üstünlük kazanma ve ödül
alma arzusu, dıĢa dönük bireylerin temel motivasyonu olarak tanımlanmıĢtır (Barrick ve
Mount, 1991:3; Barrick vd., 2002:4). Güçlü ve baskın olduğu için takipçi değil grup lideri
olmayı tercih etmektedir (Costa ve McCrae, 1992: 244). Diğer uçta yer alan içe dönük
bireyler ise utangaç ve çekingendir (McCrae ve Costa, 1987:87).
2.2.2.2. Deneyime Açıklık (Openness)
Deneyime açıklık, yeniliklerin keĢfine ve çeĢitliliğe hoĢgörüye iĢaret etmektedir. Bu tür
bireyler genellikle meraklı, yaratıcı, kültürlü, yenilikçi, açık görüĢlü, cesur, zeki ve sanata
duyarlıdır. Deneyime daha az açık olanlar ise katı görüĢlü olma eğilimindedir (McCrae ve
Costa, 1987:87; Barrick ve Mount, 1991:4-5; Costa ve McCrae, 1992: 244-245; Judge vd.,
2002: 767; Roach, 2006:89; Cooper vd., 2013:69).
2.2.2.3. Nevrotiklik
Nevrotik bireyler genellikle kaygılı, depresif, öfkeli, duygusal, üzgün, utangaç ve güvensiz
olarak tanımlanmıĢtır (McCrae ve Costa, 1987:87; Barrick ve Mount, 1991:4; Costa ve
McCrae, 1992: 244; Judge vd., 2002: 767). Bu bireyler daha düĢük sosyal statüye sahiptirler
ve yüksek baĢarıya sahip olma olasılıkları daha düĢüktür (Cooper vd., 2013:69). Nevrotiklik
düzeyi düĢük olan bireyler ise dengeli, daha az duygusal, rahat, soğukkanlı ve stresi iyi
yönetme becerisine sahiptirler (Glass vd., 2013: 120; Cooper vd., 2013:69).
2.2.2.4 Uyumluluk (Aggreeableness)
Uyumlu bireyler saygılı, esnek, diğerlerine güvenen, dürüst, merhametli, iĢbirliğine yatkın,
affedici, hoĢgörülü, fedakar, nazik, cömert, sempatik, samimi ve yardımseverdirler (Barrick
ve Mount, 1991:4; Costa vd., 1991:888; Barrick vd., 2002:4; Judge vd., 2002: 767; Cooper
vd., 2013:69). Uyumsuz bireyler ise Ģüphecilik, düĢmanlık, baĢkalarına karĢı ilgisizlik,
bencillik, kıskançlık, inatçılık ve asosyallik gibi özellikler ile tanımlanmaktadır (McCrae ve
Costa, 1987:88; Digman, 1990: 423-424; Costa ve McCrae, 1992: 245; Cooper vd., 2013:69).
2.2.2.5. Sorumluluk (Conscientiousness)
Sorumlu bireyler mantıklı, çalıĢkan, azimli, becerikli, güvenilir, planlı, verimli, titiz, kararlı,
öz disiplin sahibi, baĢarı odaklı ve giriĢimcilik gibi özellikler göstermektedir (Barrick ve
Mount, 1991:4; Costa vd., 1991:889; Costa ve McCrae, 1992: 245; Barrick vd., 2002:4;
Bartley ve Scott, 2011: 79; Cooper vd., 2013:69). Diğer uçta yer alan bireyler sabırsızlık,
tembellik ve dikkatsizlik gibi özellikler göstermektedir (Cooper vd., 2013:69).
3. LĠTERATÜR TARAMASI
Stogdill (1974), dıĢa dönüklük (yani, giriĢkenlik, konuĢma akıcılığı, sosyallik), duygusal
istikrar (yani uyum, duygusal denge, bağımsızlık ve kendine güven), sorumluluk (yani, baĢarı,
inisiyatif, kiĢisel bütünlük ve etik davranıĢ) ve uyumluluk (yani, arkadaĢlık, sosyal yakınlık ve
destek) kiĢilik özelliklerinin liderlik ile olumlu yönde iliĢkili olduğunu saptamıĢtır. Bentz
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(1985), Sears'ta yönetici seçimi üzerine yaptığı araĢtırmada benzer bulgulara ulaĢmıĢtır
(Hogan vd., 1994: 498).
Posner ve Brodsky (1992: 235), ABD‘deki 100 üniversitede kulüplere katılan 239 öğrenci ile
yaptıkları çalıĢmada liderlik davranıĢlarının cinsiyete bağlı olmadığını ortaya koymuĢtur.
Princeton Üniversitesi‘nin 2000‘lerin sonunda hazırladığı raporda kız öğrencilerin liderlik
rollerini tercih etme olasılığının düĢük olduğu belirtilmiĢtir. 2011‘de yayınlanan rapor, 10 yıl
boyunca üniversitedeki kız öğrenci sayısındaki artıĢa rağmen seçilmiĢ pozisyonlardaki kız
sayısında azalma olduğunu göstermiĢtir. Kız öğrenciler ―bu görevlerin erkekler tarafından
daha uygun olduğu‖ düĢüncesinin hakim olmasından dolayı liderlik rollerine cesaret
edemediklerini, sosyal olarak kabul edilebilir ve erkek egemenliğini gölgelemeyecek Ģekilde
davranmaları için baskı hissettiklerini belirtmiĢlerdir (Wagoner, 2017: 6-7). Posner ve
Brodsky (1992)‘nin çalıĢmasının aksine Kezar, (2000), Kuh vd., (2015), Romano, (1996),
Sax, (2008), kız öğrencilerin organizasyonlara erkeklerden daha fazla zaman harcadığı,
liderlik pozisyonlarında daha fazla yer aldığı kadınların hiyerarĢik olmayan; erkeklerin ise
hiyerarĢik liderlik tarzına sahip olduğunu saptamıĢtır. Ayrıca kadınlar liderliği iĢbirlikçi,
güçlendirme temelli, süreç odaklı, kolaylaĢtırıcı, takım odaklı, etkileĢimli ve eriĢilebilir olarak
tanımlarken; erkekler liderliği bireysel, direktif ve hedef odaklı olarak tanımlamıĢlardır.
Judge vd. (2002:765), 73 örneğin dahil olduğu meta analiz çalıĢmasında liderlik ve beĢ faktör
kiĢilik özellikleri arasındaki iliĢkiyi araĢtırmıĢlardır. DıĢa dönüklük ve sorumluluk kiĢilik
özellikleri ile liderlik kriterleri (liderin ortaya çıkıĢı ve liderlik etkinliği) arasındaki yüksek
korelasyon olduğu görülmüĢtür.
Lin (2003), Tayvan‘da 18 farklı üniversiteden 1235 öğrenci ile gerçekleĢtirdiği araĢtırmada
liderlik davranıĢlarının bazı değiĢkenler açısından farklılaĢıp farklılaĢmadığını belirlemeyi
amaçlamıĢtır. Analizler sonucunda liderlik davranıĢlarının sınıf düzeyi, fakülte, öğrenci
organizasyonlarında geçirilen süre ve liderlik görevi yapma, çalıĢma tecrübesi değiĢkenlerine
göre farklılaĢtığı ancak cinsiyet değiĢkenine göre farklılaĢmadığı saptanmıĢtır.
Dugan ve Komives (2007:11), 50.378 üniversite öğrencisi ile gerçekleĢtirdikleri çalıĢmada
öğrenci liderliğini belirli demografik değiĢkenler açısından ele almıĢlardır. ÇalıĢmanın
sonuçlarına göre öğrencilerin üniversite öncesi çalıĢma deneyimine sahip olan öğrencilerin,
kız öğrencilerin ve not ortalaması yüksek olan öğrencilerin daha fazla liderlik özellikleri
gösterme eğiliminde olduklarını saptamıĢtır.
Dugan vd. (2008), 859 üniversite öğrencisi ile yaptığı çalıĢmada cinsiyetin, öğrencilerin
sosyal sorumlu liderlik becerileri üzerindeki etkisini araĢtırmıĢtır. Kız öğrencilerin sosyal
sorumlu liderliğin bütün alt boyutlarında erkeklere kıyasla daha yüksek puan aldıkları
sonucuna ulaĢılmıĢtır.
Özmutlu (2008), Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda 606 öğrenci ile
gerçekleĢtirdiği çalıĢmada öğrencilerin liderlik ve yaratıcılık özellikleri arasındaki iliĢkinin
belirlenmesini amaçlamaktadır. Bulgulara göre, öğrencilerin liderlik özelliklerinin, cinsiyet ve
bölüm değiĢkenleri açısından anlamlı olarak farklılaĢtığı; fakat sınıf değiĢkeni açısından
anlamlı olarak farklılaĢmadığı saptanmıĢtır.
Salisbury vd. (2012), 19 farklı üniversitedeki 2931 birinci sınıf öğrenci ile gerçekleĢtirdiği
çalıĢmasında çalıĢma deneyimine sahip olmanın, öğrencilerin liderlik geliĢimine olan etkisini
belirlemeyi amaçlamaktadır. Sonuçlar, herhangi bir iĢte çalıĢmanın öğrencilerin liderlik
becerilerine katkı sağladığını göstermektedir.
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Chai (2015: 27-28), üniversitede kulüplerde çeĢitli görevlerde bulunmak üzere seçilen bir
grup öğrenci liderine odaklanmıĢtır. AraĢtırmanın amacı, öğrenci liderlerinin liderlik
niteliklerini tahmin edebilecek kiĢilik türleri hakkında bir anlayıĢ kazanmaktır. Veriler,
Malezya‘da özel bir üniversite yüksekokulundan 59 öğrenciden (33 erkek, 26 kız) elde
edilmiĢtir. Sonuçlar, nötr kiĢilik boyutunda, diğerleri için endiĢe göstermenin liderlik kalitesi
için; açık iletiĢim boyutunun özgüven için; iliĢkisel kiĢilik boyutunun karizma için en önemli
belirleyici olduğunu göstermektedir.
Knight ve Novoselich (2017), 31 farklı üniversitedeki 150 farklı mühendislik programında yer
alan 5076 mühendislik fakültesi öğrencisinin üniversite deneyimlerinin ve lisans ders
içeriklerinin onların liderlik becerilerinin geliĢimindeki etkisini incelemiĢtir. ÇalıĢmanın
bulgularına göre; cinsiyet, ırk ile liderlik becerileri arasında anlamlı bir farklılık
bulunmamıĢtır fakat sınıf düzeyi arttıkça öğrencilerin liderlik becerilerinin anlamlı olarak
arttığı saptanmıĢtır.
Uslu (2018), 963 üniversite öğrencisi ile gerçekleĢtirdiği çalıĢmada öğrencilerin liderlik
algılarının cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermediğini fakat daha önce bir iĢte çalıĢma,
sınıf düzeyi, GANO, fakülteye giriĢ puan türü ve etkinliklere katılma değiĢkenlerine göre
anlamlı düzeyde farklılık gösterdiğini tespit etmiĢtir.
4. YÖNTEM
4.1 AraĢtırmanın Amacı
Bu çalıĢmanın amacı, üniversite öğrencilerinin kiĢilik özellikleri (dıĢa dönüklük, deneyime
açıklık, sorumluluk, uyumluluk ve nevrotiklik) ile öğrenci liderliği algıları arasındaki iliĢkiyi
ortaya koymak ve bu kavramları demografik değiĢkenler açısından incelemektedir. Daha
önceki araĢtırmalarda liderlik ve kiĢilik özellikleri arasındaki iliĢkiler araĢtırılmıĢ ancak
Türkiye‘de üniversite öğrencilerinin kiĢilik özellikleri ve öğrenci liderliği algıları arasındaki
iliĢkilerin incelendiği bir çalıĢmaya rastlanmamıĢtır. Bu noktada araĢtırma sonuçlarının ilgili
alan yazına katkı sağlayacağı düĢünülmektedir.
4.2. AraĢtırmanın Hipotezleri
H1a: Üniversite öğrencilerinin liderlik algıları cinsiyete göre anlamlı bir farklılık
göstermektedir.
H1b: Üniversite öğrencilerinin liderlik algıları daha önceki iĢ tecrübesine göre anlamlı bir
farklılık göstermektedir.
H1c: Üniversite öğrencilerinin liderlik algıları sınıf düzeyine göre anlamlı bir farklılık
göstermektedir.
H1d: Üniversite öğrencilerinin liderlik algıları GANO‘ya göre anlamlı bir farklılık
göstermektedir.
H1e: Üniversite öğrencilerinin liderlik algıları fakülte/yüksekokula göre anlamlı bir farklılık
göstermektedir.
H2a: Öğrenci liderliği algısı ile dıĢa dönüklük, deneyime açıklık, sorumluluk ve uyumluluk
kiĢilik özellikleri arasında anlamlı pozitif yönlü ve anlamlı bir iliĢki vardır.
H2b: Öğrenci liderliği algısı ile nevrotik kiĢilik özelliği arasında anlamlı negatif yönlü ve
anlamlı bir iliĢki vardır.
4.3. AraĢtırmanın Evreni ve Örneklemi

TAM METİN KİTABI

ISBN: 978-625-7341-02-8

www.cumhuriyetkongresi.org

Sayfa | 73

Cumhuriyet Zirvesi

4. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

AraĢtırmanın örneklemi amaçlı örnekleme yöntemlerinden, kolayda örnekleme yolu ile
seçilmiĢtir. Kolayda örneklemde araĢtırma öğeleri araĢtırmacının araĢtırmanın özelliklerine
dayanarak oluĢturduğu yargılara göre seçilmektedir (Gürbüz ve ġahin, 2015: 132).
AraĢtırmanın evreni Türkiye‘deki üniversite öğrencilerinden oluĢmaktadır. AraĢtırmanın
örneklemini Hakkari Üniversitesi‘nde 2020-2021 güz yarıyılında eğitimlerine devam eden
243 lisans ve ön lisans öğrencisi oluĢturmaktadır. Örneklem büyüklüğünün 200‘ün üzerinde
olması güvenilir faktörlerin elde edilmesi için genellikle yeterli görülmektedir (Gürbüz ve
ġahin, 2015: 128).
4.4.Veri Toplama ve Analiz Yöntemi
AraĢtırmada, nicel araĢtırma tekniklerinden ―anket‖ tekniği kullanılarak örneklem üzerinden
bilgi toplanmıĢtır. AraĢtırmaya iliĢkin anket formu üç bölümden oluĢmaktadır. Ġlk bölümde
demografik değiĢkenlere iliĢkin sorular yer almaktadır. Ġkinci bölümde ―BeĢ Faktör KiĢilik
Ölçeği‖ soruları yer almaktadır. Oliver P. John ve Sanjav Srivastava‘nın ―The Big-Five Trait
Taxonomy: History, Measurement, and Theoretical Perspectives‖ (1999) isimli makalesinde
geliĢtirdiği ve 44 maddeden oluĢan ölçeğin birebir çevirisi yapılmıĢtır. Anketin üçüncü
bölümünde ―Öğrenci Liderliği‖ değiĢkenine ait sorular yer almaktadır. Turgut Uslu‘nun 2018
yılında yayınlanan ―Üniversite Öğrencilerinin Liderlik, Akademik Özyeterlik ve Okula
YabancılaĢma Algıları (Erzincan Üniversitesi Örneği)‖ isimli doktora tezinde geliĢtirdiği 59
sorudan oluĢan ölçek soruları kullanılmıĢtır. Anket formunu oluĢturan ölçek sorularının
cevapları beĢli Likert ölçeğine göre derecelenmiĢtir. Derecelendirmeler ―1- kesinlikle
katılmıyorum, 2-katılmıyorum, 3-orta derecede katılıyorum 4-katılıyorum, 5-kesinlikle
katılıyorum‖ Ģeklindedir.
Öğrenci liderliği ölçeğinin geçerlilik ve güvenilirliğinin test edilmesi amacıyla keĢfedici
faktör analizi ve güvenilirlik analizi uygulanmıĢtır. Analiz sonuçları Ģu Ģekildedir:
Çizelge 2. Öğrenci Liderliği Ölçeğinin Güvenilirliğine ĠliĢkin Bulgular
Faktör

Topluma
Duyarlılık

Etkili ĠletiĢim

Ġfade

Faktör Yükü

Liderlik _12
Liderlik _52
Liderlik _55
Liderlik _56
Liderlik _58
Liderlik _10
Liderlik _53
Liderlik _51
Liderlik _42
Liderlik _30
Liderlik _50
Liderlik _48
Liderlik _49
Liderlik _13
Liderlik _25
Liderlik _15
Liderlik _54
Liderlik _26
Liderlik _7
Liderlik_2
Liderlik _18
Liderlik _27
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,792
,734
,733
,695
,682
,677
,668
,624
,621
,614
,593
,591
,548
,750
,735
,698
,690
,679
,641
,638
,606
,571

ISBN: 978-625-7341-02-8

Açıklanan
Varyans

Güvenirlik
Katsayısı

20,699

0,930

18,554

0,919

www.cumhuriyetkongresi.org

Sayfa | 74

Cumhuriyet Zirvesi

4. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

Liderlik _1
,571
Liderlik _14
,570
Liderlik _36
,548
Liderlik
_35
,697
GiriĢimcilik
Liderlik _33
,628
Liderlik _19
,590
Liderlik _39
,583
Liderlik _41
,580
Liderlik _8
,564
Liderlik _24
,707
Toplumsal
Liderlik _38
,661
Etkinlik
Liderlik _45
,607
Liderlik 3
,853
Grup
ÇalıĢması
Liderlik _4
,644
Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Yeterliliği: 0,945
Bartlett Küresellik Testi p Değeri: 0,000
Toplam Açıklanan Varyans: 61,956

11,635

0,899

5,947

0,701

5,120

0,689

Çizelge 2‘de görüldüğü üzere, öğrenci liderliği beĢ boyut altında toplanmıĢtır. Ölçeğin
geçerlilik (KMO=0,945, p=0,000) ve güvenilirliği (Cronbach‘s Alpha=0,755) sağlanmıĢtır.
BeĢ faktör kiĢilik özellikleri ölçeğinin geçerlilik ve güvenilirliği, keĢfedici faktör analizi ve
güvenilirlik analizi kullanılarak test edilmiĢtir. Analiz sonuçları Ģu Ģekildedir:
Çizelge 3. BeĢ Faktör KiĢilik Özellikleri Ölçeğinin Güvenilirliğine ĠliĢkin Bulgular
Faktör

Ġfade

Faktör Yükü

KiĢilik_33
,784
KiĢilik_7
,784
KiĢilik_41
,760
KiĢilik_28
,716
Uyumluluk
KiĢilik_32
,679
KiĢilik_22
,672
KiĢilik_3
,650
KiĢilik_13
,612
KiĢilik_37
,516
KiĢilik_35
,794
DıĢa Dönüklük KiĢilik_26
,782
KiĢilik_1
,727
KiĢilik_11
,623
KiĢilik_29
,722
Nevrotiklik
KiĢilik_14
,675
KiĢilik_8
,646
KiĢilik_31
,641
KiĢilik_42
,562
KiĢilik_43
,855
Deneyime
Açıklık
KiĢilik_30
,804
KiĢilik_19
,638
Sorumluluk
KiĢilik_38
,587
Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Yeterliliği: 0,880
Bartlett Küresellik Testi p Değeri: 0,000
Toplam Açıklanan Varyans: 62,249
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Güvenilirlik
Katsayısı
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0,890

13,644
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Çizelge 3‘de görüldüğü üzere, beĢ faktör kiĢilik özellikleri beĢ boyut altında toplanmıĢtır.
Ölçeğin geçerlilik (KMO=0,880, p=0,000) ve güvenilirliği (Cronbach‘s Alpha=0,755)
sağlanmıĢtır. Cronbach‘s Alpha değerinin 0,70 ve üstü olduğu durumlarda ölçeğin güvenilir
olduğu kabul edilir (DurmuĢ vd., 2018:89).
4.5. Verilerin Analizi ve Bulgular
Öğrenci liderliğinin ve beĢ faktör kiĢilik özelliklerinin demografik değiĢkenlerle iliĢkisini ve
öğrenci liderliği ile beĢ faktör kiĢilik özellikleri arasındaki iliĢkiyi ortaya koymak amacıyla
SPSS 25 nicel analiz programı kullanılmıĢtır.
Katılımcıların demografik özelliklerini ortaya koymak amacıyla frekans analizi yapılmıĢtır.
Analiz sonuçları Çizelge 4‘de görülmektedir.
Çizelge 4. Katılımcıların Demografik Özellikleri
Demografik Özellikler
Cinsiyet

Fakülte/Yüksekokul

Sınıf Düzeyi

GANO

Kalınan Yer

ÇalıĢma Tecrübesi

Kız
Erkek
ĠĠBF
Eğitim Fakültesi
Ġlahiyat Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Hizmetleri MYO
Çölemerik MYO
Yüksekova MYO
1. Sınıf
2. Sınıf
3. Sınıf
4. Sınıf
2,00 Altı
2,00-2,49
2,50-2,99
3,00-3,49
3,50-4,00
Devlet Yurdu
Özel Yurt/Pansiyon
ArkadaĢla Kalma
Aile ile Kalma
Var
Yok

n
153
90
14
65
30
5
85
40
4
153
61
19
10
39
24
61
81
38
58
18
14
153
103
140

%
63,0
37,0
5,8
26,7
12,3
2,1
35,0
16,5
1,6
63,0
25,1
7,8
4,1
16,0
9,9
25,1
33,3
15,6
23,9
7,4
5,8
63,0
42,4
57,6

Çizelge 4‘de görüldüğü üzere anketi cevaplayanların %63,0‘ü kadın; %37,0‘si erkek; %5,8‘i
Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi , %26,7‘si Eğitim Fakültesi , %12,3‘ü Ġlahiyat Fakültesi,
%2,1‘i Mühendislik Fakültesi, %35,0‘i Sağlık Hizmetleri MYO, %16,5‘i Çölemerik MYO ve
%1,6‘sı Yüksekova MYO öğrencisi iken bu öğrencilerin %63,0‘ü 1. Sınıf, % 25,1‘i 2. Sınıf,
%7,8‘i 3. Sınıf ve %4,1‘i 4. sınıftadır. Öğrencilerin %16,00‘sının GANO‘su 2,00‘nin altında,
%9,9‘unun 2,00-2,49 arasında, %25,1‘inin 2,50-2,99 arasında;, %33,3‘ünün 3,00-3,49
arasında ve %15,6‘sının ise 3,50-4,00 arasındadır. Katılımcıların %23,9‘ü devlet yurdunda,
%7,4‘ü özel yurt/pansiyonda, %5,8‘i arkadaĢları ile, %63,0‘ü ailesi ile birlikte kalmaktadır.
Son olarak ankete katılan öğrencilerin %42,4‘ünün çalıĢma tecrübesi var iken %57,6‘sının
herhangi çalıĢma tecrübesi yoktur.
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Öğrenci liderliği boyutlarının cinsiyete göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek üzere
bağımsız gruplar t testi yapılmıĢtır. Analiz sonucunda öğrenci liderliğinde cinsiyete göre
anlamlı bir farklılık tespit edilmemiĢtir.
Öğrenci liderliği boyutlarının Fakülte/Yüksekokula göre farklılık gösterip göstermediğini
belirlemek üzere tek yönlü varyans analizi (ANOVA) uygulanmıĢtır. Analiz sonucunda
öğrenci liderliğinde Fakülte/Yüksekokula göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit
edilmemiĢtir.
Öğrenci liderliği boyutlarının sınıfa göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek üzere
tek yönlü varyans analizi (ANOVA) uygulanmıĢtır. Analiz sonucunda öğrenci liderliğinde
etkili iletiĢim boyutu açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmiĢtir.
Sonuçlar Çizelge 5‘de açıklanmıĢtır.
Çizelge 5. Etkili ĠletiĢimin Sınıf Düzeyine Göre Farklılığına ĠliĢkin Tek Yönlü Varyans
Analizi (ANOVA)
Etkili ĠletiĢim

Sınıf
1. Sınıf
2. Sınıf
3. Sınıf
4. Sınıf

N
153
61
19
10

Ortalama
3,3922
3,7131
4,0702
3,6750

F Değeri

p Değeri

6,340

,000

Çizelge 5‘de görüldüğü üzere, etkili iletiĢim boyutu sınıf düzeyine göre farklılık
göstermektedir. Farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığını belirlemek üzere Post-Hoc
testlerinden Scheffe testi uygulanmıĢtır. Test sonuçları Çizelge 6‘daki gibidir.
Çizelge 6. Etkili ĠletiĢimin Sınıfa Düzeyine Göre Farklılığına ĠliĢkin Scheffe Testi

1. Sınıf
2. Sınıf

3. Sınıf
4. Sınıf

2. Sınıf
3. Sınıf
4. Sınıf
1. Sınıf
3. Sınıf
4. Sınıf
1. Sınıf
2. Sınıf
4. Sınıf
1. Sınıf
2. Sınıf
3. Sınıf

Ortalama
Farkı
-,32096*
-,67802*
-,28284
,32096*
-,35706
,03811
,67802*
,35706
,39518
,28284
-,03811
-,39518

Standart Hata

p Değeri

,11354
,18238
,24473
,11354
,19699
,25580
,18238
,19699
,29293
,24473
,25580
,29293

,049
,004
,721
,049
,352
,999
,004
,352
,611
,721
,999
,611

Çizelge 6‘da görüldüğü üzere etkili iletiĢim boyutundaki farklılık 1. Sınıf ile 2. ve 3 sınıf
arasında fark bulunmakta olup, 3. Sınıf öğrencilerinde etkili iletiĢim özelliğinin daha yüksek
olduğu ortaya çıkmaktadır.
Öğrenci liderliği boyutlarının GANO‘ya göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek
üzere tek yönlü varyans analizi (ANOVA) uygulanmıĢtır. Analiz sonucunda öğrenci
liderliğinde etkili iletiĢim boyutu açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit
edilmiĢtir. Sonuçlar Çizelge 7‘de açıklanmıĢtır.
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Çizelge 7. Etkili ĠletiĢimin GANO’ya Göre Farklılığına ĠliĢkin Tek Yönlü Varyans
Analizi (ANOVA)
GANO
2,00 Altı
2,00-2,49
2,50-2,99
3,00-3,49
3,50-4,00

Etkili ĠletiĢim

N

Ortalama
3,2671
3,5035
3,4904
3,7469
3,4649

39
24
61
81
38

F Değeri

p Değeri

2,912

,022

Çizelge 7‘de görüldüğü üzere, etkili iletiĢim boyutu GANO‘ya göre farklılık göstermektedir.
Farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığını belirlemek üzere Post-Hoc testlerinden Scheffe
testi uygulanmıĢtır. Test sonuçları Çizelge 8‘deki gibidir.
Çizelge 8. Etkili ĠletiĢim Boyutunun GANO’ya Göre Farklılığına ĠliĢkin Scheffe Testi
2,00 Altı

2,00-2,49

2,50-2,99

3,00-3,49

3,50-4,00

2,00-2,49
2,50-2,99
3,00-3,49
3,50-4,00
2,00 Altı
2,50-2,99
3,00-3,49
3,50-4,00
2,00 Altı
2,00-2,49
3,00-3,49
3,50-4,00
2,00 Altı
2,00-2,49
2,50-2,99
3,50-4,00
2,00 Altı
2,00-2,49
2,50-2,99
3,00-3,49

Ortalama Farkı
-,23638
-,22334
-,47982*
-,19782
,23638
,01304
-,24344
,03856
,22334
-,01304
-,25648
,02552
,47982*
,24344
,25648
,28200
,19782
-,03856
-,02552
-,28200

p Değeri
,839
,728
,036
,862
,839
1,000
,756
1,000
,728
1,000
,416
1,000
,036
,756
,416
,474
,862
1,000
1,000
,474

Standart Hata
,19776
,15628
,14857
,17375
,19776
,18367
,17715
,19875
,15628
,18367
,12922
,15753
,14857
,17715
,12922
,14988
,17375
,19875
,15753
,14988

Çizelge 8‘de görüldüğü üzere öğrenci liderliğinin etkili iletiĢim boyutundaki farklılık 2 altı ve
3,00-3,49 arası ortalaması olan öğrencilerden kaynaklanmakta olup, 3,00-3,49 arası
ortalaması olan öğrencilerde etkili iletiĢim özelliğinin daha yüksek olduğu ortaya çıkmaktadır.
Öğrenci liderliği boyutlarının çalıĢma tecrübesine göre farklılık gösterip göstermediğini
belirlemek üzere bağımsız gruplar t testi yapılmıĢtır. Sonuçlar Çizelge 9‘da açıklanmıĢtır.
Çizelge 9. Öğrenci Liderliğinin ÇalıĢma Tecrübesine Göre Farklılığına ĠliĢkin Bağımsız
Gruplar t Testi
Topluma Duyarlılık
Etkili ĠletiĢim
GiriĢimcilik

TAM METİN KİTABI

ÇalıĢma
Tecrübesi
Var
Yok
Var
Yok
Var
Yok

N
103
140
103
140
103
140
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Ortalama Standart
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3,6934
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,71606
4,2000
,65858

t

p
,972

,332

2,730

,007

,244

,807

www.cumhuriyetkongresi.org

Sayfa | 78

Cumhuriyet Zirvesi
Toplumsal Etkinlik
Grup ÇalıĢması

4. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

Var
Yok
Var
Yok

103
140
103
140

3,5113
3,4286
3,8495
3,7929

,98664
,85128
,95187
,93875

,700

,485

,462

,644

Çizelge 9‘da görüldüğü üzere, öğrenci liderliğinin etkili iletiĢim boyutu çalıĢma tecrübesi
açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermektedir. ÇalıĢma tecrübesi olan
öğrencilerde etkili iletiĢim özelliğinin daha yüksek olduğu ortaya çıkmaktadır.
AraĢtırmada kullanılan ölçeklerin, alt ölçeklerinin kendi aralarında ve birbirleriyle gösterdiği
iliĢkileri ortaya koyabilmek amacıyla Pearson Korelasyon analizi kullanılmıĢtır. Analiz
sonucunda elde edilen korelasyon katsayılarına Çizelge 10‘da yer verilmiĢtir.
Çizelge 10. Korelasyon Analizi
Uyumluluk
DıĢa Dönüklük
Nevrotiklik
Deneyime Açıklık
Sorumluluk

Topluma
Duyarlılık
,715**
,527**
-,095
,502**
,037

Etkili
ĠletiĢim
,522**
,694**
-,370**
,442**
,283**

GiriĢimcilik
,675**
,553**
-,207**
,449**
,101

Toplumsal
Etkinlik
,449**
,506**
-,215**
,395**
,048

Grup
ÇalıĢması
,409**
,382**
-,148*
,256**
,050

Ölçeklerin alt ölçekleri arasındaki korelasyonlar incelendiğinde, beĢ faktör kiĢilik özellikleri
ölçeğinin uyumluluk boyutu ve öğrenci liderliği ölçeği boyutları arasındaki iliĢkiler
incelendiğinde; topluma duyarlılık ile arasında,715‘lik, etkili iletiĢim ile arasında ,522‘lik,
giriĢimcilik ile arasında ,675‘lik, toplumsal etkinlik ile arasında ,449‘luk, grup çalıĢması ile
arasında ,409‘luk pozitif bir iliĢki bulunduğu görülmektedir. BeĢ faktör kiĢilik özellikleri
ölçeğinin dıĢa dönüklük boyutu ve öğrenci liderliği ölçeği boyutları arasındaki iliĢkiler
incelendiğinde; topluma duyarlılık ile arasında ,527‘lik, etkili iletiĢim ile arasında ,694‘lük,
giriĢimcilik ile arasında ,553‘lük, toplumsal etkinlik ile arasında ,506‘lık, grup çalıĢması ile
arasında ,382‘lik pozitif bir iliĢki bulunduğu görülmektedir. BeĢ faktör kiĢilik özellikleri
ölçeğinin nevrotiklik boyutu ve öğrenci liderliği ölçeği boyutları arasındaki iliĢkiler
incelendiğinde; etkili iletiĢim ile arasında -,370‘lik, giriĢimcilik ile arasında -,207‘lik,
toplumsal etkinlik ile arasında -,215‘lik ve grup çalıĢması ile arasında -,148‘lik negatif bir
iliĢki bulunduğu saptanmıĢtır. Buna göre öğrencilerin uyumluluk, dıĢa dönüklük ve deneyime
açıklık kiĢilik özellikleri arttıkça öğrenci liderliğine ait özelliklerin arttığı; nevrotikilik
özellikleri arttıkça öğrenci liderliğine ait özelliklerin azaldığı ifade edilebilir.
SONUÇ VE ÖNERĠLER
Bu çalıĢmanın amacı, üniversite öğrencilerinin kiĢilik özellikleri (dıĢa dönüklük, deneyime
açıklık, sorumluluk, uyumluluk ve nevrotiklik) ile öğrenci liderliği algıları arasındaki iliĢkiyi
ortaya koymak ve bu kavramları demografik değiĢkenler açısından incelemektedir.
Analizler sonucunda 3. Sınıf öğrencilerinde etkili iletiĢim özelliğinin daha yüksek olduğu
saptanmıĢtır. Bu bulgu Özmutlu, (2008) ve Uslu, (2018)‘nun çalıĢmalarının sonuçlarıyla
örtüĢmezken; Dugan ve Komives (2007), Knight ve Novoselich (2017)‘in çalıĢmalarının
sonuçlarıyla paraleldir. Bu durum, uygulamaya dönük olan ve öğrencilerin etkili iletiĢim
becerilerini geliĢtirebilecek derslerin (topluma hizmet uygulamaları, staj vb.), üst sınıfların
programlarında yer almasıyla açıklanabilir. Ayrıca, öğrencilerin üst sınıflara geçiĢiyle birlikte
artan yaĢam ve okul deneyimleri, üniversitede edinilen çevrenin geniĢlemesi, bireysel
geliĢimin artıĢı ile birlikte etkili iletiĢim becerilerinin sınıf düzeyi ile birlikte artması
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beklenebilir. Analizler sonucunda 3,00-3,49 arası ortalaması olan öğrencilerde etkili iletiĢim
özelliğinin daha yüksek olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu çalıĢmanın bulguları Kabakçı
(2013)‘ün ve Uslu (2018)‘in çalıĢmalarının bulguları ile tutarlılık göstermektedir. Bu sonuç,
etkili iletiĢim özelliğinin özellikle baĢarılı öğrencilerde bulunması ve akademik baĢarının
getirdiği yüksek özgüven ile açıklanabilir. Analizler sonucunda çalıĢma tecrübesi olan
öğrencilerde etkili iletiĢim özelliğinin daha yüksek olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu bulgular
Lin (2003), Dugan ve Komives (2007) ve Salisbury vd. (2012)‘nin çalıĢmalarının bulguları ile
uyumludur. ÇalıĢma yaĢamı tecrübesi sayesinde çok sayıda kiĢiyle iletiĢim kurabilme fırsatı
edinebilirler. Ayrıca, sorumluluk alma, takım çalıĢması gibi deneyimler yaĢayarak özgüven,
özerklik, becerilerini geliĢtirebilir. Bu sayede etkili iletiĢim yeteneği artan öğrencilerin liderlik
becerilerinin artacağı düĢünülebilir.
Hakkari Üniversitesi öğrencilerinin liderlik algılarının ve onların kiĢilik özellikleri arasındaki
iliĢkiler incelenmiĢtir. Sonuç olarak, öğrencilerin uyumluluk, dıĢa dönüklük ve deneyime
açıklık kiĢilik özellikleri arttıkça öğrenci liderliğine ait özelliklerin arttığı saptanmıĢtır.
Uyumluluk kiĢilik özelliği açısından bakıldığında uyumlu bireylerin sempatik ve empatik
olmaları onların liderliğini kolaylaĢtırabilir. DıĢadönüklüğün liderlikle iliĢkisi, dıĢa dönük
öğrencilerin kendilerini rahat ifade etmeleri, baskın olmaları gibi özeliklerin ön plana çıkması
ile açıklanabilir. Ayrıca, liderlerin dıĢa dönük olmaları beklenir. Deneyime açık bireylerin
daha yaratıcı olmaları, farklı düĢünmeleri ve risk alabilmeleri onların vizyon sahibi liderler
olma olasılıklarını arttırabilir. Öğrencilerin nevrotiklik özelliği arttıkça öğrenci liderliğine ait
özelliklerin azaldığı saptanmıĢtır. Nevrotik bireyler daha az ilham verici oldukları ya da
kendilerinden veya baĢkalarından daha düĢük beklentilere sahip oldukları için lider özellikleri
gösterme olasılıkları daha düĢük olabilir.
AraĢtırma bulgularından hareketle üniversitelerde öğrencilerin liderlik becerilerinin geliĢimi
için liderlik eğitimleri, programları düzenlenebilir. Bu amaçla baĢka üniversitelerden
uzmanlar davet edilebilir. Ders programlarına iletiĢim, takım çalıĢması, giriĢimcilik, liderlik
gibi dersler eklenebilir. Üniversitede düzenlenen ve öğrencilerin liderlik becerilerinin
geliĢimine katkıda bulunabilecek sosyal, kültürel etkinliklerin ve spor faaliyetlerinin sayısı,
kalitesi ve bunlar için ayrılan kaynaklar arttırılabilir. Öğrencilerin liderlik becerilerini
artırmak amacıyla, üniversite tarafından öğrencilere sağlanan staj/iĢ olanakları arttırılabilir.
Diğer taraftan, öğrencilerin kiĢilik özelliklerini saptamak amacıyla ölçümler yapılabilir,
öğrencilerin olumlu kiĢilik özellikleri kazanmalarına katkıda bulunacak dersler, etkinlikler
yapılabilir.
Gelecek çalıĢmalarda belirli türdeki liderlik programlarının (örneğin, sertifika programları,
kültürel liderlik atölyeleri vb.) liderlik geliĢimi nasıl etkilediği araĢtırılabilir. Bu çalıĢmadaki
veriler yalnızca tek bir kurumu temsil etmektedir. Daha sonraki çalıĢmalarda, çok sayıda
üniversiteden öğrencinin dahil edildiği bir örneklem kullanılabilir. AraĢtırmanın bulguları
―hangi‖ kiĢilik özelliklerinin öğrenci liderliği ile ilgili olduğunu ortaya çıkarması açısından
değerlidir. Fakat ―neden‖ böyle olduğu konusunda derinlemesine bilgi sahibi olabilmek için
nitel bir çalıĢma yöntemi benimsenebilir. Örneğin, bu araĢtırmada nevrotiklik kiĢilik özelliği
ile öğrenci liderliği arasında negatif bir iliĢki olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Fakat bu sonucun
nedenleri gelecekteki araĢtırmalarda nitel bir araĢtırma yöntemi ile derinlemesine
araĢtırılabilir.
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ÖZET
Ġngiltere‘nin 1914 yılında Irak‘ın Fav bölgesine asker çıkarmasıyla baĢlayan iĢgali bu
ülkede uzun yıllar varlığını sürdürmesiyle sonuçlanır. Gerek iĢgal gerekse manda yönetimiyle
bölgede varlığını sürdüren Ġng l zler, Irak halkının zaman zaman syanıyla karĢılaĢır. B rçok
Ģa r ve yazar bu syanlara Ģ rler yle ve yazılarıyla destek çıkar, Ġng l zler n ülkedek varlığının
son bulmasını arzular. Ma r f er-Rusâf de Ġng l z varlığından rahatsız olan ve onlara karĢı
yapılan syanlara destek veren modern Irak Ģ r n n önde gelen Ģa rler arasındadır. Rusâf ,
yaĢadığı dönemde gerek Irak toplumunun gerekse bütün Arap toplumunun muzdarip olduğu
fakirlik, cehalet, yöneticilerin ikiyüzlülüğü, Batılı güçlerin iĢgali, düĢünce özgürlüğü, kadının
toplumdaki değersiz konumu gibi birçok siyasi ve sosyal soruna Ģiirlerinde değinmiĢ ve bu
Ģiirleriyle toplumsal vicdanın güçlü sesi olmuĢtur. Özellikle de Arap toplumunun yaĢadığı
önemli sosyal sorunlardan b r olan fak rl k temalı Ģ rler yle ünü yayılmıĢ ve ‗yoksulların
Ģa r ‘ olarak anılmıĢtır. Rusâf ‘n n Ģ rler nde ele aldığı konulardan b r de Irak‘tak Ġng l z
manda yönetimidir. Bu Ģiirlerinde manda yönetimini sömürge olarak nitelemiĢ, bu yönetimle
Ġng l zler n, Irak‘ın sah p olduğu bütün kaynaklara el koyduğunu, bağımsızlığını ve geleceğ n
çaldığını, tay n ett kler yönet c ler n de bunlara ortak olduğunu d le get r r. Rusâf ‘ye göre
mevcut hükümet ülkeyi yönetiyor gibi görünse de perde arkasında Ġngilizler yönetmekte ve
bütün iĢleri Irak‘ın menfaatindense kendi menfaatleri doğrultusunda yapmaktadırlar. Bundan
dolayı bu hükümeti halka karĢı ikiyüzlü davranmakla eleĢtirmektedir. EleĢtirilerinde daha da
ileri giderek bayrak, anayasa ve meclis gibi kavramların sadece birer sözcükten ibaret
olduğunu ve anlamlarının da toplumun nezdinde bilinmediğini ifade eder. ġair, bu siyasi
Ģiirlerinde keskin ve sert bir üslup takınarak yöneticilerin hedef noktası haline gelir.
Bu çalıĢmada, Rusâf ‘n n Irak‘tak Ġngiliz manda yönetimine yönelik Ģiirleri ele alınıp
bazı bölümler Türkçeye çevrilmiĢ ve bu Ģiirler doğrultusunda manda yönetimine karĢı
yaklaĢımı incelenmiĢtir. Ayrıca Ģairin hayatı ve Ģiirleri hakkında bilgiler verilmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Ma r f er-Rusâf , Modern Irak Ş r , İng l z Mandası
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MA R F ER-RUS F ’S POEMS ON THE BRITISH MANDATE

ABSTRACT
The occupation of Britain, which started with the landing of troops in the Fav region of
Iraq in 1914, results in its presence in this country for many years. The British, who maintain
their existence in the region with both the occupation and the mandate, occasionally encounter
the revolt of the Iraqi society. Many poets and writers support these revolts with their poems
and writings, and they wish the British presence in the country to end. Ma r f al-Rusâf is also
among the leading poets of modern Iraqi poetry, who were disturbed by the British presence
and supported the revolts against them. In his poetry, he touched on many political and social
problems such as poverty, ignorance, the hypocrisy of the rulers, the occupation of Western
powers, freedom of thought, and the worthless position of women in society, which both the
Iraqi society and the whole Arab society suffered during his lifetime, and he became the
strong voice of social conscience with these poems. His reputation has spread especially with
his poetry-themed poems, which is one of the important social problems experienced by the
Arab society, and he was referred to as "the poet of the poor". One of the issues that Rusâf
deals with in his poems is the British mandate in Iraq. In these poems, he expresses that the
mandate as a colony, and with this administration, that the British seized all the resources of
Iraq, stole its independence and future, and that the rulers they appointed were partners with
them. According to Rusâf , the existing government seems to be ruling the country, but
behind the scenes the British rule and they do all their work for their own benefits rather than
for the benefit of Iraq. Therefore, he criticizes this government for being hypocritical towards
the people. He goes even further in his criticism and expresses that concepts such as flag,
constitution and parliament are only words and their meanings are unknown to the public. The
poet becomes the target of the rulers by wearing a sharp and harsh style in these political
poems.
In this study, some parts of Rusâf 's poems on British mandate rule in Iraq were
mentioned and some parts were translated into Turkish and his approach against the mandate
was examined in line with these poems. In addition, information about the life and poems of
the poet was given.
Keywords: Ma r f er-Rusâf , Modern Iraqi Poetry, British Mandate

1. HAYATI
Rusâf , orta hall b r a len n çocuğu olarak 1875 yılında Bağdat‘ta doğmuĢtur. Ġlk
eğ t m n bu Ģeh rde Kuttâb adı ver len ve yaĢadığı dönemde eğ t m n lk aĢaması sayılan
okullarda tamamlamıĢtır. PeĢi sıra askeri rüĢdiyeye baĢlamıĢ ancak mezun olamadan buradan
ayrılmıĢ ve dönem n önde gelen âl mler nden Mahm d ġükr el- l s (1857-1924)‘n n
yanında l m öğrenmeye baĢlamıĢtır. YaklaĢık olarak 13 yıl kaldığı el- l s ‘n n yanında Arap
dili ve edebiyatı baĢta olmak üzere birçok alanda eğitim almıĢtır. Burada tahs l n
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tamamladıktan sonra 1908 yılında II. MeĢrut yet‘ n lanına kadar madd ht yaçlarını
karĢılamak ç n Bağdat‘ın çeĢ tl okullarında öğretmenl k yapmıĢtır (el-Fâh r , 1991, 572;
Batt , 1923, 69).
Daha 16 yaĢına varmadan baĢarılı Ģiirler yazan Rusâf , MeĢrut yet‘ n lanından önce
Mısır, ġam ve Irak‘ta el-Muktebes dergisi ve el-Müeyyed gazetesi baĢta olmak üzere çeĢitli
gazete ve dergilerde yayınladığı siyasi ve sosyal temalı Ģiirleriyle Ģairlik yeteneğini göstermiĢ
ve bu Ģiirleriyle bütün Arap dünyası tarafından tanınır olmuĢtu. (Kürd Ali, 1980, 240)
MeĢrutiyet‘ten sonra İkdam gazetesinin sahibi Ahmet Cevdet Bey tarafından Ġstanbul‘a
gazetenin Arapça ekinin editörlüğü için davet edildi. Ancak bu projeden vazgeçildiği için bir
süre Ġstanbul‘da kaldıktan sonra Irak‘a dönerken Lübnan‘a uğradı ve burada Ģimdiye kadar
yazdığı Ģiirlerini yayınladı (Ayyıldız, 2003, 69).
Rusâf Bağdat‘tayken Medrese-i Mülkiyye-i liye‘de Arapça dersler okutmak ve elİrşâd dergisinde yazı yazmak için ikinci kez Ġstanbul‘a davet edildi. Bu arada Müntefik
sancağına milletvekili seçilerek Osmanlı Meclis-i Meb usan‘a girdi. I. Dünya SavaĢı‘ndan
sonra Irak‘a döndü ve akabinde ġam‘a geçti. Burada yedi ay kaldıktan sonra bir arkadaĢının
daveti üzerine Öğretmen Okulu‘nda Arap edebiyatı dersleri okutmak için Kudüs‘e gitti. 1921
yılında Irak hükümetinin daveti üzerine ülkesine dönerek Maarif Bakanlığı bünyesinde
Terceme ve Ta r b komisyonuna baĢkan vekili olarak atandı. 1923 yılında üç aydan kısa yayın
hayatı olan el-Emel gazetesini yayınladı. Daha sonra farklı kurumlarda birçok görev icra etti
ancak 1928 yılında bu görevler nden el çekerek 8 yıl m lletvek ll ğ yaptı. II. Dünya
SavaĢı‘nın baĢlarında ReĢ d l el-K lân ‘n n Bağdat‘ta Ġng l zlere karĢı çıkardığı syana
yazdığı marĢlarla destek verdi. Ġsyan baĢarısız olunca münzevi bir hayat yaĢamaya baĢladı ve
1945 yılında Bağdat‘ta vefat ett . (el-Fâh r , 1991, 573)

2. ġĠĠRLERĠ
Rusâf , yaĢadığı dönemde yazdığı Ģ rlerle toplumu lg lend ren gerek s yas gerek
sosyal birçok sorunu dile getirmiĢtir. Onun Ģiirleri yalnızca Irak‘ta değil bütün Arap
coğrafyasında büyük yankı uyandırmıĢ; yoksulluk çeken insanların, toplumda ikinci sınıf
muamelesi gören kadınların, Fransa ve Ġngiltere gibi Batılı güçler tarafından sömürülen Arap
topraklarındaki insanların güçlü sesi olmuĢtur. Bundan dolayıdır ki o, hem Irak edebiyatının
hem de Arap edebiyatının önde gelen Ģairleri arasındadır.
ÇağdaĢ Arap edeb yatında neo-klas k akımın önde gelen Ģa rler nden olan Rusâf ,
Ģiirlerinde ‗sanat toplum içindir‘ anlayıĢını yansıttığı görülmektedir (Ayyıldız, 2003, s. 69).
Fakirlik, kadınların evl l k ve boĢanma sorunları, f kr ve s yas özgürlük, eğ t m ve öğret m,
toplumların kendi kaderlerini belirme, güzel sanatların önemi ve milletlerin ilerlemesindeki
rolü vb. birçok konuya değinmiĢ ve yaĢadığı toplumda bu konuların önemine dikkat çekmeye
çalıĢmıĢtır. Ummu‟l-Yet m (Yetimin Annesi), es-S cnu f Bağdad (Bağdat‘taki Hapishane), elFaḳru ve‟s-Seḳâm (Fakirlik ve Hastalık), et-Tıflu f ‟l- İd (Bayram Günündeki Çocuk), elErmeletu‟l-Murdi a (Emz kl Dul Kadın) g b Ģ rler , Rusâf ‘nin Arap ülkelerinde ününü
arttırmıĢ ve insanlar bu Ģiirlerde kendilerinden izler ve gerçek duygular bulmuĢtur. (Safva,
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1988, 50) Öyle ki bu ve benzeri toplumsal temalı Ģiirler, onun Şâ ru‟l-Bu‟esâ‟ (Yoksulların
ġairi) olarak tanınmasına vesile olmuĢtur (el-Fâh r , 1991, 574). Örneğ n Ģa r, kocası ölen
dul bir kadının çektiği fakirliği anlattığı ve neredeyse her beytinde fakirliğe değindiği elErmeletu‟l-Murdi a adlı Ģiirinin bazı beyitleri Ģöyledir:
مشييييييييي
ييييييييي
تمشيييييييييل اإليييييييييا ييييييييي
ا لييييييييييا ي تلخد يييييييييي ييييييييييل ل ييييييييييا عين يييييييييي
ي يييييييي
يييييييَر يييييييي يلح خدش يييييييي ييييييييح
ْ ا صي
لييييييييييا ر يييييييييي ييييييييييا يييييييييي لَ ر يييييييييي
ا لهيييييييييييييي ُّم ض اهيييييييييييييي ا ل يييييييييييييي ُّم يييييييييييييين

ل يتهييييييييييي ليتنييييييييييييل يييييييييييي نيييييييييييي ل يييييييييييي
يييييييييييييييي
ي ح هييييييييييييييي د ْييييييييييييييي ا لر خ ييييييييييييييي
مر يييييييييا ه
ْ كييييييييي ييييييييي لَ ييييييييير ييييييييي
ميهييييييييي ا طييييييييي ا
ييييييييي ليييييييييله ييييييييي
لميييييييييييييح و هييييييييييييي ا لَ ييييييييييييير ا هييييييييييييي

Onunla (emzikli dul kadınla) karşılaştım. Keşke karşılaşmaz olaydım! Yürüyordu ve
fakirlik ağır gelmişti ayaklarına.
Üstü başı yırtık, yalınayaktı ve yanaklarından gözyaşları akıyordu.
Fakirlikten ağlaya ağlaya göz pınarları kurumuş ve açlıktan beti benzi solmuştu.
Onu koruyup kollayan, mutlu eden kocası ölmüştü. Felek, kocasından sonra fakirlikle
sınamıştı.
Kocasının ölümü onu perişan ederken, fakirlik canını yakmış, çektiği bunca gam ve
kederden iyice zayıf düşmüştü (Rusâf , 2014; 303).

3. RUS FĠ’NĠN ĠNGĠLĠZ MANDASIYLA ĠLGĠLĠ ġĠĠRLERĠ
Irak toplumu, Rusâf ‘n n yaĢadığı zamanda b rçok s yas gel Ģmeye Ģah t olmuĢtur.
ġüphesiz ki onun edebi hayatını da bu toplum için önemli dönüm noktaları olan Ģu üç siyasi
döneme ayırmamız mümkündür. Birinc s ; Irak‘ın Osmanlı Devlet ‘n n toprak parçası olduğu
dönem, k nc s ; Irak‘ın Ġng l zler tarafından Ģgal ed ld ğ dönem, üçüncüsü se Irak‘ın Ġng l z
mandası altına g rd ğ dönemd r (Zerk b ve Muhammed , 2006: s. 22). Toplumsal b rçok
konuyu Ģiirlerine taĢıyan Ģair, bu dönemlerde cereyan eden birçok siyasi geliĢmeyi de
Ģiirlerine taĢımıĢ ve bu Ģiirleriyle kendi siyasi duruĢunu net bir Ģekilde ortaya koymakla
birlikte bu siyasi geliĢmeler karĢısında Irak halkının yaĢadığı sorunları dile getirmiĢtir.
Rusâf ‘n n ele aldığı bu s yas gel Ģmeler n baĢında Irak‘ın 1920 yılında manda yönet m
altına girmesi gelmektedir.
Rusâf , I. Dünya SavaĢı yıllarında sömürgec güçler karĢısında yer n alarak Osmanlı
Devleti‘nin müdafaası için çağrıda bulunmuĢ, merkezi hükümet n çöküĢünden sonra yabancı
Ģgalc lere, onların planlarını yer ne get rmekten baĢka b r Ģey b lmeyen yönet c lere ve
manda hükümet olarak tanımlanan ‗kukla yönet m ne‘ karĢı çıkmıĢtır (Zerk b ve
Muhammed , 2006: s. 33). Çünkü Osmanlı Devlet ‘nin yıkılmasıyla birlikte Irak‘ta Ġngiliz
varlığından kaynaklanan tehlikenin farkındaydı. Bu yüzden bu millete güvenmemekle birlikte
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onları dünyadaki en kurnaz millet olarak görüyordu. Öyle ki Ġngiliz manda yönetiminin en
katı düĢmanıydı ve Ġngiltere tarafından Irak‘a verilen sahte bağımsızlığa Ģiddetle saldırıyordu
(Badawi, 1975, s. 59). Manda yönetimini Fransa, Ġngiltere gibi Batılı ülkelerin Suriye, Irak
gibi güçsüz ülkeleri sömürmek için uyguladıkları bir sistem olarak görüyordu. Örneğin Ġngiliz
sömürgesini, onların Hindistan, Irak gibi ülkelerdeki halkı nasıl sömürdüğünü, tatlı dille,
güzel sözlerle insanları nasıl aldattığını ifade ettiği el-İnk l z f S yâset h m el-‟İsti mariyye
(Sömürge Politikalarında Ġngilizler) adlı kasidesinden bazı bölümler Ģöyledir:
إلتاييييييييييييي ِيييييييييييييي لتيخمطييييييييييييييي لي ييييييييييييي
ا يييييي طييييييت يم لاييييييح ييييييل عي يييييي ل يييييي
لم ضيييييييحع ييييييي ْ ييييييي ظيييييييي ل ييييييير
ظييييييي ي
هييييييي تنييييييي لييييييياْ خ ي خهميييييييل عاييييييي لحعييييييي
ا ا يييييييييييييح لا ايييييييييييييي ييييييييييييينه ْ ييييييييييييي لَير
ا طييييييييحضهم نهيييييييي لطيييييييي ي يييييييي ل ر ييييييييل
عاييييي ندغ ييييي ك خيييييير نييييي ا ييييي ييييي
الييييييييم ماييييييييح كييييييييير لكييييييييح د ا لكيييييييير
اليييييييم تر يييييييح لا يييييييح نهييييييي ضيييييييح ل ييييييي
يدإل يييييي ي لهييييييم تيكييييييل عايييييي ل ييييييح ا تر ييييييل

ع لاييييييييييح ي ا ضييييييييييمي يييييييييي إلييييييييييح يييييييييي ضنل
ش عيييييييييييييي اصييييييييييييييح
يييييييييييييي ضْهم ا لنيييييييييييييي ي
كييييييييييم ر ييييييييييح ييييييييييل دغ طييييييييييت مر تهم
ضيييييييح
ا يييييييم ظيييييييح ا لنييييييي ش يييييييل لايييييييي
ْ
ُّ
لس ييييييييييا يييييييييي نتو تهيييييييييي
ا ييييييييييم يييييييييي اح
يي خ ظيييييييييييييح نهييييييييييييي لنَييييييييييييي ص عاضهيييييييييييييم
زد لهنيييييييياي ا خ د يييييييي ل ييييييييي كييييييييم تيييييييير
حلييييييييييييييح ل اضيييييييييييييي عيييييييييييييي اح ي لطيييييييييييييي ا م
ا يييييييييييم ضيييييييييييايح دغ ل ييييييييييير ضيييييييييييمينه
اذ ييييييي د ييييييي ل يييييييح يييييييل ييييييي كييييييير م

Bırak serzenişi, şu söylediklerime kulak ver! Ben İngilizlerin kim olduğunu çok iyi
bilirim.
Onlarla insanlar güvelerle yün parçası gibidir. Güvelerin istilasında yün hiç sağlam
kalır mı?
Onlar ki sömürdükleri topraklara ekinlerin en korkuncu olan nice zulümler ektiler.
Bu sömürge topraklarında insanlar gece uykusundayken, düz bir araziye düşen sis
misali nice fitneler çıkardılar.
Elde edilen mahsulün en güzellerini yiyip de halka en çürüklerini bıraktılar.
İnsanlardan değerli olan şeyleri alıp onlara eski püskü, işe yaramayanları verdiler.
Şayet kendin görmek istersen Hindistan‟a git. Rengi bezmiş, saçı başı dağınık niceler
görürsün.
Diyorlar ki; biz sizin mutluluğunuz için çalışıyoruz. Onlar sadece acı ve felaket için
çalışır.
Irak topraklarının bütün güzelliklerini talan edip oradaki halka sadece değersiz olanı
bıraktılar.
Şayet onların hilekârlık tuzağına düşmüş bir millet görürsen, bu millete ağıt yakarak,
ağlayarak merhamet göster (Rusâf , 2014; 677).
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ġair, Beyne‟l-İnt dâb ve‟l-İst klâl (Manda Yönetimi ve Bağımsızlık Arasında) adlı
Ģiirinde Ġngilizlerin manda yönetimiyle bazı yöneticileri kandırıp onlar üzerinden kendi
hedeflerini gerçekleĢtirdiğini ve bu yöneticilerin de desteğiyle Irak halkının geleceğini ve
bağımsızlığını elinden aldığını ifade etmiĢ ve birçok beyitte ‗bağımsızlık‘ ifadesini
tekrarlayarak Irak‘ın bağımsız olmadığını, bağımsızca yönetilmediğini anlatmıĢtır. Ayrıca
birçok Ģiirinde değindiği gibi bu Ģiirinde de Ġngilizlerin gizli saklı yaptıkları anlaĢmalarla
hedefledikleri politikaları uyguladığını, tıpkı Iraklı bakanlar gibi meclis divanlarında
gerçekleĢen toplantılara katıldığını, bu toplantılarda istedikleri gibi kararlar aldığını dile
getirmiĢtir. Bütün bunları eleĢtirel bir dille anlattığı kasidesinin bazı beyitleri Ģöyledir:
الكييييييييي عاييييييييي ا ييييييييي لنييييييييي يييييييييح ييييييييييا
إليييييييييييييييييحع هيييييييييييييييي ضييييييييييييييييت لن ت يييييييييييييييييا
يييييييييييي ضيييييييييييي ر يييييييييييي يييييييييييير ا نيييييييييييياع
ويييييييييييييرع ليد ييييييييييييي ِيييييييييييييحد ا يميييييييييييييا
عاييييييييي ضييييييييي يييييييييل ل كيييييييييم لَييييييييي ويييييييييرع
اذ ليييييييييييم كييييييييييي يييييييييييل كمييييييييييي تَيييييييييييرع
يييييييييييييي نح ا ْيييييييييييييياا
عاييييييييييييييي د يييييييييييييي
كيييييييييم رإليييييييييح كيظييييييييي عاييييييييييكم ا دعييييييييياا

تيييييييييييييييييييييياْلتم ضيييييييييييييييييييييت لن ضتيييييييييييييييييييييا كم
يييييييييح
ْ ا ييييييييييتم لنيييييييييي يييييييييي يييييييييي عهييييييييييا مي
كيييييييا ضيييييييت لن ييييييي ك ليييييييحد
الييييييي
اصيييييييييي د طييييييييييي إليييييييييي ِي ييييييييييل َكييييييييييم
يييييييييييي ا
كييييييييييييردتم يييييييييييي نكيييييييييييير د ا
يييييييل كيييييييم ضَطييييييي
ا ييييييي طيييييييت لشييييييي
ميييييييييي ييييييييييح ا ل يمييييييييييي يييييييييينكم عييييييييييي ضكم
س يييييييي تكم
ا يييييييي ضييييييييك ن يييييييير د عيييييييي

Bağımsızlığımızı manda yönetiminizle değiştirdiniz. Lakin bizim için o (Manda
Yönetimi) köleleştirmektir.
Her gizli saklı anlaşmadan bağımsızlığımıza zincirler vuran şartlar meydana getirdiniz.
Bağımsızlığımız insanlar nezdinde gülünç bir duruma dönüştü ve herkes onu
küçümseyip eleştirmeye başladı.
(Bağımsızlığımız) Korkutmak için bazen kınından çıkan bazen kınına giren
avuçlarınızdaki keskin bir kılıç oldu.
Onunla deneyimsiz kişilerin aklını çeldiniz. Allah da şahittir ki; artık yönetimdeki
bağımsızlık sadece kuru laftan ibarettir.
Eğer halk yönetimde tek başına söz sahibi değilse bağımsız hareket etmiş sayılır mı?
Bu ancak sizin yalanınızdır. Bu yalanda hainler size yardım etti ve destek çıktılar.
Özgür olanlar ise sizin rezilliklerinize karşı susmayıp nice kez size karşı öfkelenip
gürlediler (Rusâf , 2014; 679).

Rusâf ‘n n manda yönet m n anlattığı d kkat çek c Ģ rler nden b r de âdetu‟l-İnt dâb
(Manda Yönetiminin Dilberi) baĢlıklı Ģiiridir. Bu Ģiirinde manda yönetimini zarif genç bir
kıza benzetmiĢtir. Bu kızın güzel giysiler giyindiğini, değerli takılarla süslendiğini ve
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yüzünün en karanlık geceyi bile aydınlattığını tasvir ederek onun dıĢ güzelliğine dikkat
çekmiĢtir. Ancak iç güzelliğinin dıĢ güzelliği kadar cezbedici olmadığını, acı ve sıkıntılar
barındırdığını anlatmıĢtır. Manda yönetiminin de bu genç kız gibi dıĢardan bakıldığında Irak
halkı için güzellikler barındıran, menfaat sağlayan siyasi bir geliĢmeymiĢ gibi görünse de Irak
halkına sıkıntılar çektirdiğini, sahte görüntüsüyle halkı aldattığını zikretmiĢtir. ġiirin bazı
bölümleri Ģöyledir:
يييييييير نييييييييي
يييييييييل لكيييييييييحن ييييييييي يييييييييا عي ي ْ
لييْتهييييييييييييييييييييييييي يييييييييييييييييييييييييحإلي يرا ييييييييييييييييييييييييي ل ا
اا ههييييييييييييييييييييي يطميييييييييييييييييييييص ي
ضييييييييييييييييييييي خ ن ي
ييهييييييييييييي
تمشيييييييييييييل ل ير خ ييييييييييييين يييييييييييييل
ش ا ييييييييييييييييييييي عه
ت ي خ تاييييييييييييييييييييي لنييييييييييييييييييييي ي
إليييييييييييا ا ييييييييييي ت ييييييييييي عاييييييييييي د ضيييييييييييه
طيييييييييييييييييييييي يييييييييييييييييييييي عد تمح هيييييييييييييييييييييي
خ ي
ييييييييييير نيييييييييييي ل
ايطييييييييييييل ييييييييييييح ي
إليييييييييييي
ْ
إلاييييييييييييييييي لييييييييييييييييي ل تاييييييييييييييييي ناِ ضنييييييييييييييييي
ر ييييييييييييييييي يييييييييييييييييي لنييييييييييييييييي د مييييييييييييييييي
ايييييييييييييييي ن طيييييييييييييييي ظي يييييييييييييييي هيييييييييييييييي
تييييييييييييييي ا إليييييييييييييييا ييييييييييييييي لنييييييييييييييي ضنييييييييييييييي

ح يييييييييييييي تيييييييييييييي ا يييييييييييييي ذا ل ويييييييييييييي
ا َُّهييييييييييييييييييييي خشيييييييييييييييييييييي ل ييييييييييييييييييييي
يييييييييييي ضييييييييييييح ع لن يييييييييييي
عنيييييييييييي يييييييييييي
شييييييييييييي ا ييييييييييييا لمح طيييييييييييي ل يييييييييييي
ا يييييييييييي يييييييييييي ايييييييييييياد نهيييييييييييي يييييييييييي
امييييييييييي ييييييييييل لظيييييييييي ر لمييييييييييي لشيييييييييييه
ا يييييييييييييييح اذ ْ تييييييييييييييي ييييييييييييييي ضييييييييييييييي
ي ييييييييييييي يييييييييييييل ل ييييييييييييي عا ذ ل وييييييييييييي
كح يييييييييييييييي يييييييييييييييي ع هيييييييييييييييي ضتييييييييييييييييا
ا لح يييييييييييييي ييييييييييييييل ِنهيييييييييييييي ا ل ييييييييييييييل
يييييييييي د يييييييييي ظييييييييييي ييييييييييل لماييييييييييي
ض ييييييييييييح عايييييييييييي ند ش يييييييييييي ْ لتيييييييييييير

Bir gün Bağdat‟tın küçük bir kulübesindeyken örtünmüş genç bir kız bize geldi.
Gerdanı değerli taşlarla süslü, avuçlarında ise rengârenk kınalar vardı.
Yüzü, siyah örtü misali üzerimize çöken karanlığın bütün varlığını yok ediyordu.
Giysiler içinde bir hayat kadının yürüyüşü misali işveli işveli yürüyor,
Hal hareketiyle insanların aklını başından alıyordu ve yaptığı her şey bir cazibeydi
adeta.
Bir taç takmıştı başına parlak yıldızlar gibi ışıklar saçıyor,
Çeşitli çiçeklerden yaptığı bu taç ki zannedersin inciden yapılmıştı.
?Bize geldiği bir gün arkadaşım dedi ki: Kim bu örtünmüş güzeller güzeli dilber
Dedim ki: Bu dilber, manda yönetiminin bol bol ihsanlarda bulunduğu hükümetimizdir.
(Bu dilberin ) Görünüşünde bizim için rahmet varken, ne yazık ki içi azap doludur.
Onunla başımıza gelen felaket korkunç bir duruma dönüştü. Ya rabbi bu ne korkunç bir
!felakettir
Allah‟a yemin olsun ki yöneticilerin yüzüne toprak atmak artık bizim hakkımızdır
(Rusâf , 2014; 651-52).
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Rusâf , Huk metu‟l-İnt dâb (Manda Hükümeti) adlı Ģiirinde yabancıların tayin ettiği
Irak‘ı yöneten hükümeti, görünenden tamamen farklı olmakla ve bu hükümeti onların
politikalarını yerine getirmekle sert bir Ģekilde eleĢtirmiĢ, halk için yaptığı her Ģeyin
gösteriĢten ve yalandan ibaret olduğunu dile getirmiĢtir. Bu Ģiirinde yabancılar ifadesiyle
Ġngilizleri kastetmiĢtir. Rusâf yaptığı eleĢtiride daha da ileri giderek bayrak, anayasa, meclis
gibi devleti oluĢturan mekanizmaların içi boĢ, manasız kavramlardan ibaret olduğunu ve
kasidesinin ilk beyitlerinde bu hükümete yönelik yapacağı sert eleĢtirilerden dolayı kendisine
‗radikal Ģair‘ denmesinden de korkmadığını söylemiĢtir.
ي ي ييييييييييييييييييييل تَنيييييييييييييييييييييا ا عنْيييييييييييييييييييي
حلييييييييييييح ل يييييييييييي عر تطيييييييييييير
يييييييييييي
ييييييييييييييل ُ ا يييييييييييييي صييييييييييييييني ه تكاْيييييييييييييي
ومييييييييييييي ييييييييييي يهييييييييييي يهييييييييييي د ز ْييييييييييي
لا نيييييييييييييييييييييل ا يييييييييييييييييييي ر تكشيييييييييييييييييييي
ُّا لظيييييييييييي ر لمكشييييييييييييح ييييييييييييي ت ياييييييييييييا
يييييييير
ييييييييي عييييييييي لم نييييييييي لاييييييييي ي
ْ ي
يييييييييييييير
ييييييييييييييي ضيهييييييييييييييي ايطييييييييييييييي ت خي
ي

ضيييييييييييي ل كح يييييييييييي ا لطي ضيييييييييييي ي
عيييييييييييير
ي
ضيييييييي إلح يهيييييييي ييييييييي إلييييييييح الييييييييم ييييييييي خ
يييييييييييييله كح تنييييييييييييي ا ييييييييييييي ُّ يييييييييييييمح ه
ْ ك
شييييييييييييي خ ظ ر ييييييييييييي ا يييييييييييييح ي ا ههييييييييييييي
ا هييييييييييييييي يهييييييييييييييي ييييييييييييييي ِ تطيييييييييييييييتر
ا لييييييييييييييي ِ لمطييييييييييييييتحد ييييييييييييييي ت كييييييييييييييم
يعاييييييييييييييييم اعضيييييييييييييييتحد ا وايييييييييييييييص ييييييييييييييي
ضيييييييييييم لييييييييييييص لنييييييييييي ضيييييييييييح لَ هييييييييييي

İyi tanırım siyaseti ve hükumeti. Acaba onları yalanladığım için paylanıp azarlanır
mıyım?
Onlar hakkındaki düşüncelerimi söyleyeceğim ve benim için „radikal şair‟ demelerinden
de korkmuyorum.
Bizim hükümetimiz ve onun bütün azameti yalandır, her icraatı ise yapmacıktır.
Kamufle edilmiş yüzü, aldatıcı bir görünümü vardır. İçinde bulunan her şey sahtedir.
İkiyüzlüdür; biri yabancının gizlendiği bâtın iken diğeri göründüğü zâh rd r.
Görünmeyen kısmında başkasının otoritesi, görünen kısmında ise kendini beğenmişlik
vardır.
Bayrak, anayasa, millet meclis; hepsi gerçek manalarından uzaklaşıp çarpıtılmıştır.
Bu kavramlar bizim nezdimizde birer lafızdan ibaret ve anlamları ise bilinmemektedir
(Rusâf , 2014; 669) .
Rusâf , Ġng ltere manda yönet m n hedef alan Ģ rler n yanı sıra Ġng l zler n Irak‘ın bazı
bölgeler nde yaptıkları gayr nsan faal yetler anlatan Ģ rler de yazmıĢtır. Yevmu‟l-Fell ce
(Felluce SavaĢı) adlı Ģiir de bunlar arasındadır. Ġngiliz ordusu, Fırat nehrinin yakınında küçük
bir yerleĢim yeri olan Felluce‘ye 1941 yılında yaptıkları iĢgale karĢı halkın direniĢini
bastırmak için girer. Ancak ordu, halkın kahramanca direniĢiyle karĢılaĢır. Bunun üzerine
Ġng l zler Felluce‘de yaĢayan Yahud ve Asur lerden bazı grupların gücünü kullanarak Felluce
halkına sıkıntılar yaĢatır (Ġbrah m, 2004: Parag. 1). Rusâf , Ġng l zlere karĢı halkın gururlu
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duruĢunu, boyun eğip zelil bir hayat yaĢamaktansa savaĢıp ölmeyi tercih ediĢini dile getirip bu
halkın Ġngilizlerin yaptığı kötülükleri hiçbir zaman unutmayacağını anlatır. Aynı Ģekilde
Ģiirinde Ġngilizlere yönelik Ģiddetli bir dil kullanmanın yanı sıra onlara yardım eden bazı
Yahudi ve Asurilere de eleĢtiriler yapar.
لَاُّح ييييييييييييييي
ي ييييييييييييييييك خم يييييييييييييييل طييييييييييييييي
لمح ييييييييييييييييييل ر يييييييييييييييييي ا ييييييييييييييييييوي يو
طيييييييييييييح لطيييييييييييييي ضيت يييييييييييييل تَر وييييييييييييي
اد ييييييييييييييييييي ي ل يين ْيييييييييييييييييييي لم وح ييييييييييييييييييي
ا ييييييييييييييح يييييييييييييير لطيييييييييييييي ني عاح يييييييييييييي
ييييييييييييي يييييييييييي لييييييييييييا د يييييييييييي ا يييييييييييييو
ييييييييييييي يكم ييييييييييييياعل اليييييييييييييي عرا ييييييييييييي
ييييييييييييييرا عنيييييييييييييييا طيييييييييييييييح موح ييييييييييييييي
ي
ْ
اضيييييييييييييييي عاييييييييييييييييي يييييييييييييييي « اُّح يييييييييييييييي

هيييييييييييييييي ضوايييييييييييييييييس ليييييييييييييييي ضتن ضيييييييييييييييي
يييييييييييييييييييَل ا
ييييييييييييييييييييل ليييييييييييييييييييي يشي
ذ
ي
ْ
ل ميْيييييييييييي ضيييييييييييي
يييييييييييير تيييييييييييي
ييييييييييييح
خ
يييييييييح طييييييييي كيييييييييي ل ييييييييير إلي ا لشيييييييييي
اهيييييييييييييييي يشييييييييييييييييكم ر ييييييييييييييييا ضت يييييييييييييييي
ا ضييييييييييييييييييييتي تم ح لهيييييييييييييييييييي اإلط ييييييييييييييييييييتم
هيييييييييييييييييييييييييل تميييييييييييييييييييييييييياُّ اعيييييييييييييييييييييييييي
ييييييييييييييي يييييييييييييييي ا ضطييييييييييييييي ليييييييييييييييل ا
نييييييييييييييييييييييي لار يييييييييييييييييييييييا ا يييييييييييييييييييييييكر

Ey İngiliz! Unutmayacağız Felluce‟de yaptığınız zulmü.
Bu öyle bir zulümdür ki ondan geriye kalan yaralılara ve acı çekenlere Allah ancak
kılıçlar çekildiği vakit şifa verecektir.
Öyle bir acıdır ki; halkın gururu sadece kılıçla (savaşarak) onun acısını dindirmek
istememizi kabul etti.
Ve bu durum Irak şeh rler n (Basra, K fe), Şam‟ı ve Mekke‟y yasa boğdu.
Ordunuz, intikam için Felluce‟ye girdi, bunu da oradaki inançsız ve zalim kişileri
kışkırtarak yaptı.
Halkın mallarını gasp edip onların arasındaki bütün dostluk bağlarını yok ettiniz.
Sizin milletinizin ilericilik olarak savunduğu uygarlık ve çağdaşlık bu mudur?
Boyunduruk altındaki insan hayatı, yudumlandığında hemen tükürülen acı bir tat
gibidir.
Şükran ve övgü sanadır Irak ve selam olsun sana ey Felluce! (Rusâf , 2014; 675-76).

SONUÇ
Ma r f er-Rusâf , Irak toplumunun yaĢadığı b rçok s yas ve sosyal sorunu Ģ rler ne
taĢımıĢ ve bu sorunların sebeplerini ve sonuçlarını duyurarak onlara kendince çözümler
aramaya çalıĢmıĢtır. Sosyal içerikli Ģiirlerine cehalet, yoksulluk, kadın sorunları, eğitimöğretim gibi temalar hâkimken; siyasi Ģiirlerine ise yaĢadığı dönemde cereyan eden hemen
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hemen bütün siyasi geliĢmeler hâkim olmuĢtur. Bu siyasi geliĢmelerin baĢında Irak‘taki
Ġngiliz manda yönetimi yer almaktadır. Manda yönetimiyle Irak halkının bağımsızlığının
çalındığını ve bütün kaynaklarının Ġngiltere tarafından gasp edildiğini dile getirmiĢ,
Ġngiltere‘nin tayin ettiği hükümeti ikiyüzlülükle ve Ġngilizlerin aldığı kararları yerine
getirmekle suçlamıĢtır. ġair bu Ģiirlerinde sadece manda yönetimini hedef almamıĢtır aynı
Ģekilde bu yönetim altında Irak halkına sıkıntı çektiren politikaların ortak yöneticilerini de
hedef alarak onlara Ģiddetli eleĢtiriler yöneltmiĢ bundan dolayı birçok yöneticinin hedef
noktası haline gelmiĢtir.
Rusâf , Ġng ltere politikaları altında özel olarak Irak halkının genel olarak ise bu
politikalara maruz kalmıĢ diğer dünya halklarının yaĢadığı yoksulluğu, mahrumiyeti, acıları
ve felaketleri duyurmaya çalıĢmıĢ ve bunu yaparken de realist bir üslup takınmıĢtır. O, ele
aldığımız bazı Ģ rler nde sert üslup kullandığının farkında olduğunu ve yer yer yaptığı
eleĢt r lerden dolayı geleb lecek yaptırımlardan korkmadığını ve çek nmed ğ n de fade
etm Ģt r. Bu da Ģa r n kalem n n cesaret n göstermekted r. Rusâf ‘n n manda yönetimiyle ilgili
siyasi Ģiirleri sakin bir üsluptan uzak, insanların siyasi duygularını harekete geçiren, onların
siyasi düĢüncelerinde belirleyici rol oynayan hitabi bir güce sahiptir.
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LĠNQVODĠDAKTĠKANIN METODĠK FƏNN KĠMĠ ƏSAS ANLAYIġLARI
Kərimova Sevinc Ġlham qızı
Bakı Slavyan Universiteti, 0000-0003-4432-2266
XÜLASƏ:
Dildə daim dəyiĢikliklər baĢ verir və dil həmiĢə öz sistemini, daxili quruluĢunu
təkmilləĢdirməyə çalıĢır. Bir tərəfdən, elm, mədəniyyət və texnikanın inkiĢafı ilə əlaqədar
olaraq cəmiyyətin daim artan tələbatını ödəmək üçün dil həmiĢə inkiĢaf etməli, Ģəklin
dəyiĢməlidir: son nəticədə dilin heç bir səviyyəsi inkiĢafdan, təkamüldən kənarda qalmır.
Dilin tədrisi prosesi mürəkkəbliyi, çoxaspektivliyi və çoxfaktorluğu ilə fərqlənir. Son illərdə
bir çox alimlər müasir metodika elmi olan linqvodidaktikanın metodoloji mürəkkəbliyindən
daha çox bəhs edirlər. Müasir pedaqoji elmdə dil tədrisinin üç səviyyəsi müəyyən edilmiĢdir:
metodologiya, dilin tədrisi metodikası və dil tədrisinin pedaqoji texnologiyası. Bir elmi fənn
kimi linqvodidaktikanın əsas anlayıĢları - dil təhsili, tədrisin məqsəd və vəzifələri, məzmunu,
səriĢtəliliyi tədris prinsipləri, metodları və formalarıdır. Müasir pedaqoji elm sahəsi olan
linqvodidaktikanın öz obyekti və predmeti vardır. Dilin tədrisi və onun tədqiqi prosesi olan
anlayıĢlar, dil təhsilinin məzmunu, tədrisin təĢkilati formaları, tədris materialının məzmunu
arasındakı qarĢılıqlı qanunauyğunluqların nəzəri əsaslandırılması isə predmeti hesab olunur.
Linqvodidaktika termini dilçilik elmində əsasən XX əsrin ikinci yarısından sonra geniĢ
öyrənilməyə baĢlanılmıĢdır. Azərbaycan dilçiliyi üçün də bu yeni bir termin və yeni
araĢdırma sahəsidir. Bu sahənin tədqiqi ilə hazırda müasir dilçilərlə yanaĢı psixoloqlar,
psixolinqvistlər də məĢğul olurlar. Linqvodidaktikanın öyrənilməsində rus alimlərinin
araĢdırmaları xüsusi diqqət cəlb edir. Rus alimlərindən N. M. ġanski, R. K. MinyarBeloruçyev, L.V.ġerba, A.N. ġukin, N. D. Qalskova, L. V. Moskovkin və digərləri
―linqvodidaktika‖ anlayıĢının tədqiqinə dəyərli elmi əsərlər həsr etmiĢlər. Azərbaycan dili
təlimi sahəsinə isə çox böyük elmi töhvələr vermiĢ A.S.Abdullayev, Ə.R.Əfəndizadə,
B.A.Əhmədov və b. həm linqvometodist, həm də linqvodidakt hesab edilirlər. Professor Əziz
Əfəndizadə linqvodidaktika məktəbinin yeni nəsil alimlərini yetiĢdirmiĢdir. Onlardan
professor Elbəyi Maqsudov, professor Akif Ġmanlı, Ənvər Abbasov, Akif Məmmədov, Sevil
Hümmətova və b. bugünki kurikulum metodologiyasının mütəxəssisləridir.
Açar sözlər: linqvodidaktika, metodika, linqvopsixologiya, interaktiv, inkiĢaf
Təhsildə innovasiya onun məzmununa, inkiĢafına təsir göstərən sosial sivilizasiya
Ģəraiti ilə ölçülür. Fəal-interaktiv təlimin metod və texnologiyaları öz növbəsində təhsildə
innovasiyanın əsas mərhələsini əks etdirir. Ġnnvovasiyalı keçidin təlim vasitələri, məzmun
standartları, təhsil texnologiyaları, qiymətlərndirmə mexanizmlərinin mahiyyəti təhsilin
üstün inkiĢaf sahəsinə çevrilməsini Ģərtləndirir. Bundan baĢqa, tədris prosesində yalnız dil
deyil, həmçinin dilə olan münasibət, tələbənin Ģəxsi keyfiyyətlərinin formalaĢması
problemləri də nəzərə alınmalıdır. Azərbaycan dili dərslərinin düzgün təĢkili, aparılması

TAM METİN KİTABI

ISBN: 978-625-7341-02-8

www.cumhuriyetkongresi.org

Sayfa | 97

Cumhuriyet Zirvesi

4. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

iĢinin mahiyyəti bu baxımdan dərslərdə ənənəvilik, müasir təlim və tədris
texnologiyalarından istifadənin müvafiq qanunauyğunluğuna bağlıdır. Bu cəhətdən
Azəbaycan dili dərslərinin təĢkilində fəal-interaktik təlimin mühüm rolu vardır.
Linqvodidaktikanın qarĢısında duran vəzifələrin həlli elmin müxtəlif sahələrinə məxsus
anlayıĢlar sisteminin cəlb edilməsi ilə həyata keçirilir.
Dilçilik elmində yaranan bütün sahə və istiqamətlərin ən baĢlıca məqsədi dilin tam
mahiyyətini açmaq, onun yaranma və fəaliyyət qanunauyğunluqlarn, prinsip və üsullarını üzə
çıxarmaq, elmi cəhətdən Ģərh etmək, dillərin tədqiqi yollarını dəqiqləĢdirmək, bu və ya digər
dilin qeyri-dil daĢıyıcıları tərəfindən öyrənilməsini asanlaĢdırmaqdır [M.B.Əsgərov s.22].
Linqvodidaktikanın psixoloji və metodiki əsaslarını təhlil etməmiĢdən əvvəl, əlbəttə ki, onun
mahiyyəti açılmalı, həmin məsələnin elmi ədəbiyyatda qoyuluĢu araĢdırılmalıdır.
Linqvodidaktika – dilçilik və metodikanın inteqrasiyası nəticəsində yaranan dilin tədris
metodikasının ümumi nəzəri hissəsidir [Шаклин В.М. s.50] Metodika isə dil tədrisini
konkret Ģərtlərlə öyrənilməsi qaydalarını müəyyən edir. Linqvodidaktika termini 1985-ci ildə
akademik N.M.ġanski tərəfindən elmi istifadəyə daxil edilsə də hələ indiyə qədər
mütəxəssislər arasında terminin məzmununu dərk edilməsi ilə bağlı ortaq bir fikir
formalaĢmamıĢdır. Bəzi alimlər bu anlayıĢları sinonim hesab edirlər lakin, bu anlayıĢları
fərqləndirmək mütləqdir. Ġki termin arasındakı fərq dil tədrisinin nəzəri əsasıları olan
məzmunu, məqsədləri və vəzifələridən, prinsipləri, metodları, vasitələrindən, öyrənmə
prosesi, tədqiqat metodları haqqında, həmçinin onun baza elmləri ilə qarĢılıqlı əlaqəsi və dil
tədrisinin metodik əsasları olan dilin aspektlərinin və nitq fəaliyyətinin konkret tədris
Ģəraitində öyrədilməsi, tədris prosesinin təĢkili və müəllimlik peĢəsinə olan tələblərdən irəli
gəlir.
Elmdə, təhsildə də tədqiqatlar dil təliminin müəyyən qanun, prinsip və tələblərini
ortaya çıxarır, idraki fəaliyyət, dialektik inkiĢaf da onlara əsaslanır. Öyrətmək və öyrənmək
eyni prosesin iki ayrılmaz tərəfidir və təlimdə bu iki tərəfin olması onun vacib Ģərtidir.
Müəyyən mərhələlərdə bilikli, təcrübəli olan öyrədənlə, nisbətən biliksiz, yeni olan öyrənən
arasnda ―ziddiyyətlər‖in yaranması qaçınılmazdır. Dil təlimi qanunlarını, onlarn iĢ
mexanizmlərini dərindən bilmədən ikitərəfli ziddiyyət çətin prosesdir. [H.B.Balıyev,
A.H.Balıyev s.3]. Linqvodidaktikanın tədris və metodiki fənn kimi əsas elementlərindən biri
də qanunlar və nəzəriyyəyə malik olan məntiqi quruluĢun təsviridir. Bu zaman tədris
prosesində fəaliyyət göstərən qanunlar dedikdə, ilk növbədə dilin mənimsənilməsi prosesinə
aid olan (onlar elm kimi metodika üçün vacibdir) və mikro dil və didaktik nitqin strukturu və
onların tədris prosesində fəaliyyəti ilə bağlı olan qanunlar nəzərdə tutulur.Buna əsaslanaraq,
aĢağıda göstərilən linqvodidaktika qanunlarını ayırmaq olar.
1. Dil tədqiqi üzrə diaxron aspekt dilin tədris məqsədi ilə sinxron kəsikdə tədqiq
edilməsinə kömək etməsinə görə məna daĢıyır. Diaxroniya üzrə sinxroniyanın olması
məlumdur.
2. Mikrodildə xüsusi dərsliyin ümumi dərslikdən qarĢılqılı asılılığı qanunu ona
əsaslanır ki, dildə xüsusilik yalnız bütöv strukturda özünü daha dolğun göstərir. Eyni
zamanda, onun konteksti dilin xüsusi hadisələri, onların xüsusiyyətləri və funksiyaları və
əksinə anlayıĢına təsir göstərir.
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3. Dil öyrənənlərin tədris nitqində ana dilinin interferensiyası adətən öyrənilən dilin
təsnifi (qohumluğu) qohumsuzluğu dərəcəsi ilə və dil öyrənənlərin ana dili ilə düz
mütənasibdir.
4. Dil forması dil məzmununun bir funksiyasıdır. Tədris prosesində müvəffəqiyyət,
bir qayda olaraq, tədrisin dil məzmunu baxımından dil formasının məzmununa uyğunluğu ilə
birbaĢa mütənasibdir.
Dil hadisələrinin linqvodidaktik zəruriliyinin nəzəri əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, o,
onun tədqiq prosesinin optimizasiyası məqsədilə didaktik, dil və dilçilik metodoloji
konsepsiyasını, yəni dilin tədqiqi metodikasının linqvodidaktik əsaslarını əks etdirir. Burada
ilk növbədə dərsliyin yaradılması üzrə təcrübə nəzərdə tutulur ki, bu da misal üçün nitq
mühitindən, məqsədindən, vəzifələrindən, təhsil müddətindən, xarici dilin mənimsənildiyi
xarici auditoriyanın xüsusiyyətindən asılı olaraq müxtəlif Ģəkillərdə həyata keçirilir. Bu
baxımdan dilçi-pedaqoq tədris məqsədləri üçün nəzərdə tutduğu maddi həqiqəti, nəzəri və
praktiki fəaliyyətinin bir növü kimi təĢkil etməlidir. Bu zaman yadda saxlamaq lazımdır ki,
dilin tədris fənni kimi tədqiqi elmin nəzəriyyələri, prinsipləri, qanunları Ģəklində bu elmə aid
olan nəzəriyyələrin müəyyən məntiqlə qurulması və faktlarla elmi biliklər sisteminə daxil
edilməlidir.
Tədris prosesində dilin tədqiqi və tədrisi əsaslarının müəyyən edilməsi məqsədini
daĢıyan elmi-tədqiqat fəaliyyəti, dil ifadə vasitələrinin bu fəaliyyətin aid olduğu fənn və
tədris vasitəsi kimi nəzərdən keçirilməlidir.
Dil xalqın ruhu, onun dünyagörüĢü kimi bir insan üçün olduqca vacibdir, belə ki, biz
onun köməyi ilə düĢünür və ünsiyyət qururuq; dilin bu funksiyaları sosial baxımdan daha
vacibdir.
Müasir dil tədqiqi onun yalnız bilik vasitəsi kimi nəzərdən keçirilməsini istisna edir.
Dil təhsilinin ictimai inkiĢafın təĢkili və həyata keçirilməsi üsulu kimi öyrənilməsi də
zəruridir. Beləliklə də, tədris prosesində özünü didaktik əhəmiyyətə malik xüsusiyyətlərlə
göstərən mikro dil və tədris nitqinin xüsusiyyətləri dili öyrənənin, gələcək filoloq - müəllimin
Ģüurunda saxlanılır. Buna görə də, dil haqqında məntiqi kateqoriyalar kimi əsas müddəaları
Ģəklində linqvodidaktikanın əsasları həmin fənni maddi həqiqət ilə - dil ilə həm bilavasitə,
həm də dilçilik, psixolinqvistika və onunla həmsərhəd dillə məĢğul olan digər elmlərlə
bağlayır. Demək olar ki, linqvodidaktikanın əsasını eyni vaxtda tədqiq olunan fənn – dil və
bizim ona qarĢı olan münasibətimiz və ya dilin, əlaqəli elmlərə xas olan tədqiq aspektindən
fərqli tədqiq aspekti təĢkil edir.
Linqvodidaktika ilə həll olunan məsələlər aĢağıdakılardır:
- dil təhsili – linqvosentrik və antroposentrik konsepsiyalarının nəzəri əsaslarının
iĢlənib hazırlanması;
- dilin tədqiq prosesinin mahiyyətinin və onun effektivlik Ģərtlərinin təsviri və
izahı;
- fənn təhsilinin məqsədləri, tədris materialının seçilməsi və strukturlaĢdırılması
prinsipləri, dil tədrisinin vasitələri, metodları və üsullarını təĢkil edən dillərin
tədrisi metodik sistemlərinin nəzəri əsaslandırılması;
- dillərin tədrisinin təĢkilati formalarının təkmilləĢdirilməsinin nəzəri
əsaslandırılması və dərk edilməsi, yeni tədris sistemlərinin və texnologiyalarının
yaranması.
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Dil tədrisi metodikasında linqvodidaktika aĢağıdakı funksiyaları yerinə yetirir:
- elmi-nəzəri (dil öyrənmə prosesinin tədqiqi);
- konstruktiv modelləĢdirmə (təhsil prosesinin təkmilləĢdirilməsi, dəyiĢdirilməsi);
- inteqrativ (dil tədrisi prosesinin düzgün əsaslandırılması məqsədilə filosofların,
dilçilərin, pedaqoqların, psixoloqların, metodistlərin, kommunikasiya və
informatika nəzəriyyəsi üzrə mütəxəssislərin elmi nailiyyətlərinin birləĢdirilməsi).
Hər hansı bir dili tədrisinin qarĢısında qoyulmuĢ baĢlıca vəzifələri müəllim o zaman
müvəffəqiyyətlə yerinə yetirə bilir ki, o öz fənninin tədrisi metodikasından səmərəli istifadə
etməyi bacarsın. Bu məqsədlə təlim prosesinin təĢkilində bir sıra metodik tələbləri gözləmək
vacib Ģərtlərdəndir. Linqvodidaktikada istifadə olunan əsas anlayıĢları və kateqoriyaları:
- fəlsəfi anlayıĢlar: forma və məzmun, ümumi və vahid, səbəb və nəticə;
mümkünlük və həqiqət, kəmiyyət və keyfiyyət, nəzəriyyə və təcrübə, qanun və
qanunauyğunluq və s.;
- ümumi elmi anlayıĢlar: struktur, funksiya, təĢkilat, proses, konsepsiya, yanaĢma,
aspekt, fəaliyyət, prinsip və s.;
- ümumi pedaqogika anlayıĢları: təhsil, inkiĢaf, tərbiyə, pedaqoji eksperiment,
pedaqoji proses, pedaqoji monitorinq və s.;
- linqvodidaktikanın xüsusi anlayıĢları: dilin tədrisi, dilin tədqiqi, rus dili (və baĢqa
dillər) tədris fənni kimi, tədris materialı, tədris vəziyyəti, dil tədrisinin prinsipləri,
metodları və üsulları və s.;
- baĢqa elmlərdən götürülmüĢ anlayıĢlar: psixologiya (qavrama, dərk etmə,
mənimsəmə, yaddaĢ, təfəkkür, əqli inkiĢaf və s.); məntiq (induksiya, deduksiya,
analiz, sintez, ümumiləĢdirmə, təsnifat, sistemləĢdirmə və s.); kibernetika (geri
əlaqə, dinamik sistem); psixolinqvistika (nitq fəaliyyəti nəzəriyyəsi, nitqin əmələ
gəlməsi, nitqin qavranılması, nitq fəaliyyəti, nitq mexanizmləri və s.).
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HACI BEKTAġ-I VELĠ’NĠN MANZUM VĠL YETN MESĠNDE DEYĠM VE KALIP
SÖZLER ÜZERĠNE BĠR ĠNCELEME

Dr. Öğr. Üyesi Salih Gülerer
UĢak Üniversitesi
salih.gulerer@usak.edu.tr- https://orcid.org/0000-0001-8221-2874

ÖZET
Velilik kitabı anlamına gelen velayetnâme, bir velinin yaĢantısı ve göstermiĢ olduğu
kerametleri anlatan eserlerdir. Genel olarak menâkıbnâme olarak adlandırılan bu eserlerin
BektaĢi tarikatı çevresinde yazılanlarına ise ―vilayetname‖ adıyla geçmektedir. Bunların
içerisinde en tanınmıĢ olanı Hacı BektaĢ-ı Veli‘nin, yaĢantısını ve kerametlerini anlatarak
onun adının geniĢ bir alana yayılmasına vesile olan mensur, manzum, mensur-manz m
karıĢık yazılmıĢ ―Vilâyetnâme‖ adlı kitaptır. Deyim, TDK Güncel Türkçe Sözlük‘te:
―Genellikle gerçek anlamından az çok ayrı, kendine özgü bir anlam taĢıyan kalıplaĢmıĢ söz
öbeği, tabir.‖ Ģeklinde tanımlanmıĢtır. Türkçenin söz varlığı içerisinde atasözü, ikilemeler,
deyim gibi kalıplaĢmıĢ Ģekillerin dıĢında ―kalıp sözler‖ de bulunmaktadır. Türkçe Sözlük‘te
kalıp sözler için ayrıca bir tanım bulunmamaktadır. Kalıp sözler, ―toplumundaki iliĢkiler
esnasında kullanılan birtakım sözler‖ Ģeklinde tanımlanarak farklı araĢtırmacılarca ―iliĢki
sözleri‖ veya ―kültür birim‖ Ģeklinde adlandırılmıĢtır. Gerek deyimler gerekse kalıp sözler bir
dilin ifade gücü ve anlam zenginliği göstermesi bakımından önemlidir. Tarikat çevrelerinde
teĢekkül eden tasavvuf dilindeki deyim ve kalıp sözler bu çevrelerle sınırlı kalmayıp halkın
konuĢtuğu dili de etkilemiĢtir. Doğal olarak bu etkileĢim karĢılıklı olmuĢ ve haklın konuĢtuğu
dil de bu zümrelerin dilini etkilemiĢtir. Bu çalıĢmanın amacı, Hacı BektaĢ-ı Veli‘nin Manzum
Vilâyetnâmesi‘nde yer alan deyim ve kalıp sözleri incelemek ve tasavvufi dile etkisini tespit
etmektir. ÇalıĢmanın modeli nitel araĢtırma deseninden betimsel tarama yöntemiyle
yapılmıĢtır. Bu yöntem doğrultusunda metnin analizinden Vilâyetnâme‘de geçen deyimler
yazıldığı dönem, manzum ifadedeki kullanıĢı ve bugünkü kullanımı belirlenmiĢ, deyim
çeĢitliliği yönünden BektaĢi zümrelerine katkısı tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır. Manzum
Vilâyetnâme‘de çok sayıda deyim ve kalıp sözlerin varlığı tespit edilmiĢ hem tasavvufi
zümrelerin hem halkın edebi ve konuĢma dilini etkilediği sonucuna varılmıĢtır.
Anahtar kelimeler: Manzum Vilâyetnâme, deyim, kalıp sözler
AN EXAMINATION ON THE IDIOMS AND FORMULAIC EXPRESSIONS IN HACI
BEKTSHI VELI’S POETIC VILAYETNAME
ABSTRACT
Velayetname which means book of tuition is the work tells a saint‘s life and his miracles.
Those works are generally called ―menakibname‖ and if it was written among the Bektashi
cult, it‘s called ―vilayetname‖. The most famous one between those works is the one which
tells Haci Bektashi Veli‘s life and his miracles conduced toward his life‘s separation to broad
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areas. That work called ―Vilayetname‖ and it‘s a prose, poetic and prose-poetic mixed work.
In accordince with TDK‘ Current Turkish Dictionary, the term defined as: ―Generally,
divided from its real meaning stereotyped phrase which carries distinctive meaning,
oneiromancy.‖ Inside of the Turkish phrase, there are formulaic expressions out off adage,
duplexing and idiom. Formulaic expressions by defining as ―certain words during the
relationships among the society‖ are called by various researchers ―relationship words‖ or
―culture unit‖. Either idioms or formulaic expressions are important from the point of view to
show of a language‘s power and meaning abndance. Idioms and formulaic expressions which
consist in mystical language among cult environments are not limited for only those
environments, they also effected the language which society speaks. Naturally, this interaction
were mutual and the society‘s language effected the environmets‘ language. The aim of this
work is to exemine the idioms and formulaic expressions which in Haci Bektashi Veli‘s
Vilayetname and to determine its effects on the mystical language. The model of the work has
been done from qualitative research pattern as descriptive survey model. In the direction of
this model, it‘s been determined that the period of the idioms inside the Vilayetname, their
using on poetic text, and current using. And also it‘s been tried to determine that those
idioms‘ effects on the Bektashi coteries. It also has been determined that there are many
idioms and formulaic expressions inside the Poetic Vilayetname, and deduced that those‘ve
been effected both mystical coteries and society‘s literate and colloquial language.
Key words: Poetic Vilayetname, idiom, formulaic expression
GĠRĠġ
Ġslâm dünyasında zaman içinde geliĢen mistik hayata, düĢünce ve faaliyetlere tasavvuf adı
verilmektedir. Tasavvuf dini prensipleri konu ile ilgili yönlerini ele alan ve diğer kiĢilere de
aktarma yollarında belli kurallar geliĢtiren bir faaliyettir denilebilir (Kara, 1990: 17-18). IX.
yüzyıldan itibaren tasavvuf cereyanının Ġslam coğrafyasında kurumsallaĢarak yayılmaya
baĢlamıĢtır. Tekkeler kurarak kurumsallaĢan tarikatlarda tasavvuf düĢüncesi kendine özgü
terimler, deyimler ve kalıp sözler geliĢtirerek kendi çevresinde geliĢen bir dil ortaya çıkmıĢtır.
Bu dilin bazı tarikatlarda ortak bazılarında ise kendine özgü ifade ve anlamları vardır.
Tasavvufi dilin içerisinden halkın diline veya halkın dilinden de yeni bir takım anlamlar
kazanarak tasavvuf diline geçen özellikler bulunması kaçınılmazdır. Bu karĢılıklı etkileĢimin
tespitini yapabilmemiz için tarikat çevrelerinde üretilen eserlerin üretim sürecine bakmamız
gerekmektedir. Bu ürünlerden biri olarak XIII. yüzyıldan baĢlayarak tek bir vel için
anlatılanları içine toplayan menâkıbnâme denilen eserler ortaya çıkmıĢtır (Gülerer, 2013:
237). Menâkıbnâbeyi/vilâyetnâmeyi oluĢturan menkabeler baĢta sözlü üretilmiĢ ve anlatma
ve belli bir alana yayılma sürecinden geçtikten sonra bir yazıcı tarafından yeniden
düzenlenerek yazıya geçirilmiĢtir. Bu eserler, tekke gibi mekânlarda bir topluluğa -genellikle
derviĢ topluluğu- karĢısında okunup/anlatılarak ikincil sözlük kültür ortamını yaratmıĢlardır.
Menkabelerin ilk söyleyeni belirsizdir ki bu yüzden halk arasındaki yayılımı bakımından
anonim bir özellik sergilerler. Belli bir yazıcı tarafından yazılı kültüre geçirilmesi ise bireysel
yönünü gösterir. Her ne kadar yazıcı derlediği, bildiği, dinlediği menkabeleri geleneksel bir
yapıya dayandırarak yazıya geçirerek yazsa da yaratılıĢı yönünden bu eserler sonuçta halk
bilgisinin bir ürünüdür (Gülerer, 2018: 310-311). Bu eserler sadece tekke-tasavvuf edebiyatı
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araĢtırmalarını değil aynı zamanda tekke ve halk dili üzerine yapılan araĢtırmalar için de
kaynak teĢkil etmektedir.
XIV-XV. yüzyıllarda Hacı BektaĢ-ı Veli‘nin adı çevresinde kurumsallaĢmaya baĢlayan
BektaĢilik tarikat olarak ortaya çıkmıĢtır. Hacı BektaĢ-ı Veli için yazılmıĢ olan ―Menâkıb-ı
Hacı BektaĢ-ı Vel ‖ ―Vilâyetnâme‖ adıyla mensur, manzum, manzum-mensur karıĢık olarak
yazıya geçirilmiĢtir (Gülerer, 2013: 239). Menâkıbnâmeler/Vilâyetnâmeler önce sözlü sonra
da yazılı olarak üretilen metin her defasında yeniden yaratıldığı için eĢ metinleri mevcuttur.
Hacı BektaĢ-ı Vel Vilâyetnâmesinin manzum, kısmen manzum çoğu nesir ve tamamen nesir
olan nüshaları üzerine yayınlanmıĢ beĢ kitap bulunmaktadır. Ġlki Abdülbâki Gölpınarlı
tarafından ―Vilâyet-nâme Manâkıb-ı Hünkâr Hacı BektâĢ-ı Vel ‖ baĢlığıyla yayınlanan
eserdir. Nüsha, H. 1034 tarihli ve müellifi Firdevsi‘dir (Gölpınarlı, 1990: XXVII). Ġkinci kitap
Bedri Noyan tarafından ―Hacı BektaĢ-ı Veli Manzum Vilâyetnamesi‖ adlı eseridir. Kitapta
metni verilen yazma nüsha 184 varak, çift sütunda harekeli nesih yazıyla yazılmıĢtır. Nüshada
35 bölüm mevcuttur. Bütün baĢlıklar Farsça yazılmıĢtır. Nüshanın tarihi H. 1044/ M.
1634/35‘tir (Noyan, 1996: 23-16). Üçüncü kitap ise Dr. Hamiye Duran tarafından hazırlanan
doktora tezinden hazırlanan ―Velâyetnâme‖ (2007) adlı çalıĢmadır. Bu nüshanın manz mmensur karıĢık olmasına rağmen büyük bir kısmı mensurdur. Ġstinsah tarihi 1035‘tir (M.
1625/26) (Duran, 2007: 16-19). Eser, bir tam sayfa özgün metin diğer sayfanın yarısı varağın
Latin harfli okunuĢu yarısı ise günümüz Türkçesine aktarılmıĢ Ģeklindedir. Dördüncü kitap
Sedat KardaĢ‘ın doktora tezi olarak hazırlanıp ―Ali Nihani‘nin Manzum Hacı BektaĢ-ı Veli
Velayetnamesi‖ adıyla basılan kitaptır. Bu eserde yazar menâkıbnâme/velayetnâme
kavramlarına değinerek Türk edebiyatındaki örnekleri de tanıtmıĢtır. Metin Ģekil ve muhteva
yönünden incelendikten sonra sadeleĢtirme yoluna da gidilmiĢtir (KardaĢ, 2018). Salih
Gülerer‘in yayınladığını Hacı BektaĢ-ı Veli‘nin Manz m Vilâyetnâmesi‘nde varak sayısı
131‘dir.Eser talik yazı çeĢidiyle yazılmıĢtır ve harekesizdir. Ancak yazıcı zor okunacağını
düĢündüğü bazı kelimeleri harekelendirmiĢtir. ―haẕā vilāyet-nāme-i sulṭān ḥācı bektāĢ-ı
velīḳaddes‘allāhu sırrahu‘l- azīz‖ baĢlığı ile baĢlayan nüshanın ilk üç varakı dördüncü varakın
ilk altı satır da dâhil olmak üzere mensurdur. Sonraki varaklar iki sütun olmak üzere
manzumdur. Nüshanın istihsah tarihi H. 1269/M. 1852-53‘tür. (Gülerer,2019: 22-23). Dr. S.
Gülerer‘in yayınladığı Hacı BektaĢ-ı Veli‘nin Manz m Vilâyetnâmesi‘nin çalıĢmanın metni
olarak seçilmiĢtir. Bu eserin manzum anlatımın mesnevi nazım Ģekliyle olmasının getirdiği
dilin canlılığı, halkın anlayacağı tekke çevresi dilinin sadeliği, duygu ve düĢünceleri daha
etkili vermesi, çeviri yazılı metnin verilmesi ve tamamen Türkçe olmasındandır.
Deyim, TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü‘nde: ―Genellikle gerçek anlamından az çok
ayrı, kendine özgü bir anlam taĢıyan kalıplaĢmıĢ söz öbeği, tabir.‖ Ģeklinde tanımlanmıĢtır.
Ayrıca birçok araĢtırmacı da deyimi benzer Ģekilde tanımlamıĢtır. Örneğin, Ömer Asım
Aksoy: ―Çekici bir anlatım kılığı taĢıyan ve çoğunun gerçek anlamlarından ayrı bir anlamı
bulunan kalıplaĢmıĢ sözcük toplulukları‖ diye tanımlamıĢtır (Aksoy, 1984:53). Örnek
tanımlarda görüldüğü gibi deyim gerçek anlamından ayrı bir anlam kazanarak kalıplaĢmıĢ
olduğu ifade edilmekle birlikte kalıp sözler için ayrıca bir tanım yapılmamıĢtır. Kalıp sözler,
―toplumundaki iliĢkiler esnasında kullanılan birtakım sözler‖ Ģeklinde tanımlanarak farklı
araĢtırmacılarca ―iliĢki sözleri‖ veya ―kültür birim‖ Ģeklinde adlandırılmıĢtır. Gerek deyimler
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gerekse kalıp sözler bir dilin ifade gücü ve anlam zenginliği göstermesi bakımından
önemlidir. Gökdayı (2008) Kalıp Sözler adlı makalesinde: Kalıp sözlerin yapısal, iĢlevsel,
anlamsal ve bağlamsal özelliklerini belirleyerek, onların diğer kalıplaĢmıĢ dil birimlerinden,
ayırt edilebilmesi ve tanımlanabilmesi yaptığı incelemede sonucunda bir tespit yapmıĢtır.
Buna göre: Kalıp sözlerin tanımlanabilmesi ve tanınabilmesi için, yapı, iĢlev, anlam ve
bağlam özellikleri tek baĢına yetersiz kalır. KalıplaĢmıĢ bir dil birimiyle karĢılaĢtığımızda
kalıp söz olup olmadığını belirlemek, ancak bu sıralanan özelliklerin bir arada düĢünülmesiyle
mümkündür. Kalıp sözlerin daha geniĢ çaplı derlenmesi ve bağlamsal özelliklerinin ayrıntılı
bir biçimde belirginleĢtirilmesine yönelik çalıĢmalarla desteklenmesini önermektedir.
Gökdayı, kalıp sözlerin tanımını Ģu Ģekilde yapmaktadır: ―Bu sözler, önceden belirli bir
biçime girip öylece hafızada saklanan, söyleneceği sırada yeniden üretilmeyip olduğu gibi
hatırlanarak ve eğer gerekiyorsa bazı ekleme ve çıkarmalar yapılarak kullanılan, tek bir
sözcükten, ardıĢık veya aralı sözcüklerden oluĢabilen, belirli durumlarda toplumun
benimsendiği sözleri sunarak iletiĢimin kurulmasına veya devamına yardım eden ve kullanım
yerleri çok sınırlı olan kalıplaĢmıĢ dil birimleridir.‖ (Gökdayı, 2008: 106-107).
Deyimler ve kalıp sözler halkın ortak kültürel belleğinin söz varlığıdır. Halkbilimin sözlü ve
yazılı kaynaklarından beslenen bu söz ve söz öbekleri halkın yaĢanan olaylara bakıĢ ve
düĢünüĢ Ģeklini yansıtmaktadır. Bu yüzden ister konuĢma dilinde olsun ister dinsel/tasavvufi
dilde olsun geçmiĢten günümüze halkın yaĢam tecrübesinin kalıplaĢmıĢ Ģekilleridir. Bu
Ģekillerin zaman içerisinde kalıplaĢmıĢ olması bu denenmiĢlerin kullanım yerlerinin
doğruluğun halk yaĢamının geliĢimiyle de doğru orantılıdır. Bu yüzden bazı deyim ve kalıp
sözler unutulur ya da yerini yeni baĢka kalıp sözlere bırakırlar. Vilâyetnâme gibi halkbilimin
yazılı kaynakları hâlâ kullanılan veya unutulmuĢ kalıp sözler için önemli bir kaynak
durumundadır. ÇalıĢmanın modeli nitel araĢtırma deseninden betimsel tarama yöntemiyle
yapılmıĢtır. Bu yöntem doğrultusunda metnin analizinden Vilâyetnâme‘de geçen deyimler
yazıldığı dönem, manzum ifadedeki kullanıĢı ve bugünkü kullanımı belirlenmiĢ, deyim
çeĢitliliği yönünden BektaĢi zümrelerine katkısı tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır.
1. HACI BEKTAġ-I VELĠ’NĠN MANZ M VĠL YETN MESĠNDE DEYĠM VE
KALIP SÖZLER
1.1.Hacı BektaĢ-ı Veli’nin Manzûm Vilâyetnâmesinde Deyimler
Ayağına yüz sürmek: 1. Saygı göstermek 2. Kutsal veya saygın birinin önünde eğilmek
Çün iĢitdi Ģeyh BektāĢ‘ın sözini
Sürdi BektāĢ ayağına yüzini (6b/10)
Sordı Haydar dahı babası hālin
Sürdi ayağına yüz öpdi elin (15a/18)
Çünki bezirgān bunı böyle görür
Hocanın ayağına yüzin sürür (22a/2)
DüĢdi ayağına yüzlerin sürür
Kisvetini naẓarına indirür (28a/18)
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GözyaĢı akıtmak/dökmek: Ağlamak
Gördi hatun oğlunun ağladığın
Gözi yaĢı akuban çağladığın (4a/7)

Allah ağlatmasın
Dir oğul ağlatmasın Allāh seni
Niye ağlarsın haberdār it beni (4a/8)
Ayan beyan etmek: Besbelli, apaçık, açık seçik
Didi hatun kimmiĢ eyle ayān
ġeyh Ahmed kızı Bānū-yı cihan (4a/14)
Dir menākıb mükemmel hūĢ beyān
Zikr idem ki ola bu söz ayān (6b/14)
Geçdi bunın üstine niçe zamān
Niçe oldı ideyim bir bir ayān (8a/16)
Ġkrar almak/vermek
Münkiri dervīĢleri ikrār ider
Hācı BektāĢ medhini tekrār ider (15b/17)
Rāzı oldı cümle kāfir ey ammu
Ġtdiler ikrār Hakk‘a anda kamu (18b/8)
Hazret-i Hünkār ana gör ne kılur
Ġkrārın alup çerāğ ṣofra virür (101b/7)
ġad olmak: neĢelenmek, sevinmek
Bildi Hatun her cihetden Ģād olur
Gussadan hem kaygudan azād olur (4b/4)
Yiyüp içüp Ģādlıklar kıldılar
Mecmū halk oynadılar güldüler (4b/7)
(mecmu: toplanmıĢ)
Birbirinden aldılar bunlar murād
Halkı āleme cümleten Ģād oldı Ģād (4b/10)
Kulak vermek/tutmak: Merak edip dinlemek, iĢitmeye çalıĢmak
Bir Ģeye kulak vermek: Değer vermek, önemsemek
Dir duyar mısız benim ahvālimi
Zikr idem siz gūĢ idin efālimi (4b/15)
(g Ģ:kulak efâl: iĢler, ameller)
PādiĢāhın emrini gūĢ eyledi
Emre rāzı oldı dil-cūĢ eyledi (6a/14)
(dil-c Ģ: gönül coĢkunluğu)

TAM METİN KİTABI

ISBN: 978-625-7341-02-8

www.cumhuriyetkongresi.org

Sayfa | 105

Cumhuriyet Zirvesi

4. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

GūĢ-i hūĢıh bana dut ki söyleyim
Bu vilāyet-nāmeyi Ģerh eyleyim (11b/4)
(g Ģ-i h Ģ: akıl kulağı, dikkatle dinleme)
Çūn bunın üstine geçdi bir zamān
Niçe oldı dut kulak idem beyân (38a/18)
Kin idüp halīfeye kalkup gider
Dut kulak tā zikr edeyim bir haber (57a/8)
Hācı BektāĢ halīfelerin sana
Zikri ideyim tut kulak imdi bana (120b/13)
Kan dökmek: Ölüme yol açmak, cana kıymak
Ol BedahĢān iklīmini açasın
Kāfirin kanını yire saçasın (13b/10)
Didiler ki ey tekür ey hanımız
ciziz bu iĢde dökme kanımız (17b/13)
Kılıç kuĢanmak (veya takmak): Kılıcı olmak ve onu taĢıyacak güce ve yetkiye hak kazanmak
Altı bin yoldaĢ koĢup hayli haĢem
KuĢadup kılıç virüp tūğ-ı alem (13b/12)
(haĢem: yanında bulunanlar, hizmet edenler
Bir ağaç kılıç kuĢatdı gör eri
Yedi ok bir yayla virdi beri (65a/18)
Gözü açık olmak: Fırsattan yararlanmak, kurnazca davranmak
Dut sözim düĢür özin açgıl gözin
Hakka tabĢur gerçek ersin kendi özin (13b/18)
Yer öpmek: Bir büyüğün önünde eğilmek
EĢigine yir öpüp kıldı sücūd
Sözini redd etmedi ol pāk-i cūd (14a/2)
(süc d: secde edenler pâk-i c d: temizliğin cömertliği
El öpmek: YaĢlı ve saygı gösterilmesi gereken kimselerin sağ elinin üstünü önce dudağa,
sonra alna götürmek
Tīz segirdüp ben buna ulaĢayım
Elin öpüp ayağına düĢeyim (31b/3)
Elin öpüp düĢerler ayağına
Gel kerem kıl iĢte geldik biz yine (40b/4)
Ayağına düĢmek: Çok yalvarmak
Elin öpüp ayağına düĢdiler
Evliyādır bu azīz deyiĢdiler (47a/16)
Elin öpüp ayağına düĢdiler
Kavm-i tatar hep ol-dem and içdiler (89b/2)
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Canı çıkmak: 1. Çok yorulmak veya çok zorluk çekmek 2. Ölmek 3. Çok yıpranmak 4. Zarar
etmek
BaĢı kel kel olmıĢ akar hem kanı
Az kalmıĢ çıkmaya cesetden cānı (14b/11)
Tīz yetüben anı atdan indürür
Sıkuban cānını tenden gönderür (74b/13)
KuĢ uçmaz, kervan geçmez: Kimsenin uğramadığı ıssız ve sapa
Bunda kāfir korkusından her zamān
KuĢ uçup kolan yürimez ey civan (15a/3)
Malum olmak: Ġçine doğmak
Hocaya bu iĢ dahı malūm olur
Sanma nesne anlara mektūm olur (21b/1)
(mekt m: saklanmıĢ, gizlenmiĢ)
Pes bu imiĢ ol hazrete malūm olur
Azm bir demde idüp anda gelür (23b/1)
BaĢ olmak/etmek
Rūm erenlerine baĢ etdik seni
Var iriĢ tālibleri ile gani (24b/4)
Aklı baĢından gitmek: Çok sevinçten veya çok korkudan ne yapacağını ĢaĢırmak
Dizi altına alup ḳuvvet ider
Ol-zamānda aklı baĢından gider (28a/16)
Tamdı yürekten yere üç ṭamla kan
Aḳlı gitdi düĢdi sa de‘d-dīn hemān (78b/18)
Aklı baĢına gelmek: DavranıĢlarının yanlıĢlığını sezerek doğru yolu bulmak
Yine çünki aklı baĢına gelür
Kāḍılığı her ne kim var terk kılur (71a/18)
Aklını cem etdi çünki baĢına
Oldı peĢīmān eyledigi iĢine (75b/1)
Donuna girmek/Ģekil değiĢtirmek: Bir baĢka Ģekle dönüĢmek, kılık değiĢtirmek
Yedi er turna tonına girdiler
Azm-i Türkistān idüben sürdiler (21a/18)
Gökçe gügerçin tonına girdiler
Süzülüben yir yüzine indiler (27b/9)
Peymançeye durmak: Sağ ayağın baĢparmağını, sol ayağın baĢ parmağı üzerine koyup
durmak. Ayak mühürlemek
Geçüben peymānçeye durdı özi
Didi afvı eyle bizim ṣuçımızı (28b/1)
KavĢırup el durdılar peymānçeye
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Yüz sürdiler cümlesi ol-dem yere (111b/10)
Tekbir getirmek/tekbir etmek: Müslümanlıkta Allah‘ın büyüklüğünü yüceliğini anmak için
söylemen söz, merasimle dua okuyup taç, kisve giydirmek.
Dahı andan kisvetini indirir
Tekbīr idüben baĢına giydirir (28b/6)
Didi baĢındakin indir gel beri
Tācını tekbīr idem virem giri (30b/10)
Nazar etmek: MürĢidin müridine manev yolla bakıĢı.
Hazret-i Hünkār āhū postına
HoĢ nazar kıldı o dahı dostına (32a/2)
Atdı asāsın asā perrān olur
Manī yüzinden ana nazar kılur (109b/7)
(perrân: uçan, uçucu)
Himmet etmek: Yardım etmek, emek vermek (TDK)
Ola ki himmet ide nazar kıla
Evliyānın bize ihsānı ola (31b/4)
Er nazar idüp ana himmet ider
Ol dahı erden nasīb alup gider (122a/5)
Mesken tutmak: YerleĢmek
Çūnki ol üc hāne dahı geldiler
Karayük‘ü mesken idüp kaldılar (37b/1)
Eyledi mesken tutup anda karār
Emr-i Hakka oldı anda intizar (86a/12)
Yüz tutmak: Yönelmek
Tīz selām virüp bulara tutdı yüz
Didi bu çağ bunda niye geldiniz (39b/15)
Pes Gülev Han keĢīĢe tutdı yüzin
Dir iĢitin mi bu dervīĢin sözin (59a/9)
Helak etmek: 1. Yok olmak, ölmek 2. Yorulmak, bitkin duruma girmek
Ben helāk olmadın ger çıkar isem
Sözimi dutar mısız ne dir isem (59b/7)
Göreler ervanla neyler nider
Ervanı ne resmile helāk ider (115b/4)
Bir iki dememek: Hiçbir Ģekilde duraksamadan
Cān Baba bir dir iki hīç dimedi
Hāl nola deyübeni gam yimedi (59b/10)
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Kara tonlı Cān Baba merd-i azīz
Bir iki dimedi nūĢ itdi temiz (62a/4)
Yakıp yıkmak: Çok büyük zarar vermek, harap etmek
LeĢker alup deĢt ilinden çıkmıĢam
Uğradığım yeri yakup yıkmıĢam (62a/18)
(deĢt: bozkır, çöl)
Zahmet çekmek: Güçlükle karĢılaĢmak, sıkıntıya katlanmak
Didi Hünkār Ağ Koca‘ya ey azīz
Bu ne zahmetdir çekersiz böyle siz (54b/15)
Duzımız ırakda zahmet çekeriz
Duz ucından katı mihnet çekeriz (79b/4)
Reva görmek: Bir davranıĢı, bir olayı bir kimse için uygun görmek
Nān-ı nimet her ne biĢirürseniz
Her niçe nimet revā görürseniz (79b/5)
Seyre çıkmak: 1. Bir yerden baĢka bir yere gitmek için yola çıkmak 2. Eğlenmek üzere
gözlemek, bakmak
Seyre çıkmıĢ idi seyrānda ol er
Seyr idüp gezer idi deryā kenar (65b/14)
Nakildir bir gün o Ģāh-ı evliyā
Seyre çıkdı Hırka tağından yana (52b/3)
ĠĢini bitirmek: Öldürmek
Kılıcı bildir ki ejder baĢını
Kesüben bitire anın iĢini (67a/10)
Didi geldik bir iĢe bitirelim
Bir iĢ dutaruk yerine yetirelim (90b/5)
Dört bir yanı dolanmak: Her tarafı aramak
Dört yana dolanuban çizgindiler
Bir çoban koyun güderdi gördiler (67b/8)
Örü durdı dört yana etdi nazar
Karayük Kızılca Halvet aĢikâr (107a/11)
(Örü durmak: Ayağa kalkmak, saygı göstermek için ayağa kalkmak)
Fevt olmak: 1. Yitmek; 2. Ölmek
Fevt olmalı olınca ol azīz
Muhīblerine vasiyyet etdi tīz (68b/2)
Her biri tābūtın koyup gitdiler
Fevt olıncağız gelüben yetdiler (68b/8)
Ayağına yüz sürmek: Sığınmak, yardım dilemek
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Didiler cāīz degil biz varalım
Anıñ ayağına biz yüz sürelim (28b/14)
Kobdı çobān tīz segirdüben irer
Elin öpüp ayağına yüz sürer (31b/b)
El sunmak: YaklaĢmak istemek, el uzatmak, yardım etmek
Dönüben Hünkār ṣağına el ṣunar
Bir tolu bohca alubanı döner (87a/14)
Hazret-i Hünkārı gör ki ne kılur
El sunup ol tācı eline alur (99b/2)
Yerine oturmak: Her makama, iĢin veya görevin gereklerine uygun kiĢi yerleĢtirmek
Ben gidince oturcak yerime
Budur evlâdı ile didi yine (88a/9)
Nefesi keskin olmak: Okuyup üfleyenin bir hastalığı iyileĢtirmesi veya sıkıntıyı gidermesi
Nefesi keskin oldı ol azīz
Çok yaĢamadı ve göçdi yine tīz (88a/18)
Hak yolu: Allah‘ın insanlara dünya hayatındaki yaĢama düzeni
Dir reīsim gel seni erenlere
Hak yolına durgurılup varanlara (94a/3)
Didiler Hünkār‘a Ģükr siz irdürür
Hak yolına mürĢīdi rāh-ber dürür (79a/17)
Kadir olmak: Güçlü olmak, gücü olmak, gücü yetmek
Çekme zahmet kesmedi kesmez dahı
Kādir olmazsın bu iĢe ey ahi (80a/13)
Zahmet çekmek: Güçlüklerle karĢılaĢmak, sıkıntıya katlanmak
Yanī kim yelden ṣovuk kıĢdan katı
Bunda gāyetle çeker zahmeti (52a/7)
Didi Hünkār Ağ Koca‘ya ey azīz
Bu ne zaḥmetdir çekersiz böyle siz (53b/7)
Ahdetmek: Yemin etmek, bir Ģeyi yapıp yapmamaya söz vermek.
Birbiriyle bular ahdi etdiler
BoĢayup avretlerin cehd etdiler (81a/16)
Ol safādan unudur ahdin erin
Geçdi gönlinden bu resme siz görin (111b/1)
Rıhlet etmek: ölmek
Çünki Hünkār rıhlet etdi ez-fenā
Sefere azm etdi ol sāhib-likā (112a/1)
(fenâ: Yok olma, sâhib-likâ: Yaradıcısına kavuĢma)
Rıhlet etdi biri mukaddem olur
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Karayük‘de kabri evvel okunur (37b/2)
Yüz göstermek: Ortaya çıkmak, belirmek
Didi seni ana yüzlü gösterem
Er murādı yahĢidir her dem kerem (96b/4)
Nite ki remzi etdi Hünkār hazreti
PādiĢāha yüzlü görindi kati (96b/16)
Önüne düĢmek: 1. Birinin önünde yürümek; 2. Birine kılavuzluk etmek
DüĢ önimize gazālar idelim
Kāfire dürlü cezālar idelim (96b/18)
1.2.Hacı BektaĢ-ı Veli’nin Manzûm Vilâyetnâmesinde Kalıp Sözler
Aç gözünü yum gözünü
Kıbleye karĢu dönüp yüzini er
Didi Haydar yum gözin itme naẓar (15a/14)
Yum gözin dir yumuben açar
Bu bedahĢān‘dan Horāsān‘a geçer (16b/17)
Gör imdi
Çıkdı anda kapudan taĢra o dem
Bak gör imdi neyler ol Ģāh-ı kerem (14a/8)
Sığırı kor gider ardısın iĢine
Bak gör imdi Hünkār‘ın hoĢbeĢine (45b/1)
El götürmek: El kaldırmak, el açmak, elini göğe doğru kaldırmak
El getürüp rabbine itdi duā
Didi ya Rabb hazretidir Hakk reva (16a/9)
El getürüp Hakk‘a eyledi duā
Didi eyle kāfir günin kara (17a/2)
Ya Allah
Saldı seccādeyi bismillāh diyüp
Ol taru üstine ya Allāh diyüp (23b/11)
Kapuya el urdı bismillah didi
NāliĢile Hakk‘a ya Allāh didi (116b/5)
Ver selavat
fā ilāt fā ilāt fā ilāt
vir ṣalavāt bulasın ondan necat (27a/1)
Tohum al piĢe kıl katlan cefāya
Salavāt vir Muhammed Muṣṭafā‘ya (73b/15)
Velayet Ġssi/ sahibi
Fāṭıma dir anda Rūm erlerine
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Ol vilāyet issi serverlerine (27a/11)
Emre dirlerdi adına ol erin
Ol vilāyet issi gerçek serverin (30b/4)
Ey aziz
Karaca Ahmed‘e didiler ey azīz
Gözci sensin Rūm‘a anı gözle tīz (27b/14)
Didiler ki çille-i merdāne biz
Çekmeye yok tākatimiz ey azīz (26a/18)
KaĢınacak tırnak bulamamak
Kim ki bizim tavlamızdan boĢana
Bulmaya yer geze kendi döĢine
KaĢınacak dahı tırnak bulmaya
Himmetimiz bahr-i rūzīn almaya (30a/8-9)
Cem olmak

Pes bu esnāda kamu cem olan
Ol güzel cemiyyete cümle gelen (30a/10)
Ol horāsān iklīminin erleri
Cem olur her ne ki vardır pirleri (8a/17)
Ol dem
Hazret-i hünkār iĢitdi sözini
Dir ana dönderdi ol-dem yüzini (31b/7)
Ol erin himmetiyle bir doğan
Olup uçdım oradan ol-dem hemān (15b/11)
Gör ki
Orada oturdı Hünkār hazreti
Gör ki neyler dinle imdi hikmeti (31b/9)
Bostānı dikdiği vaktin ağacı
Bile dikdi gör ki dinle son ucı (74b/2)
Hak Katında
Cümle maksūdlarına eriĢdi ol
Hak katında oldı min ehli‘l-kabūl (31b/16)
Dahı etdi hakkına hayr duā
Hak katında ol duā oldı reva (96b/13)
Hızır yoldaĢın olsun (dursun)
Çūn bizim ser-riĢtemüz BektāĢ durur
Bahrile berde Hızır yoldaĢ durur (32a/11)
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Didi adım bil Hācı BektāĢ durur
Hızır Ġlyās hem bana yoldaĢ durur (92b/5)
Nakildir
Nakildir ol Ģāh-ı aktāb-ı cihān
Ayrulup çobāndan oldı pes revan (32a/18)
Nakildir ol kān-i eltāf-ı kerem
Dut kulağın zikri idem ey muhterem (35b/15)
Artsın eksilmesin taĢsın dökülmesi: KalıplaĢmıĢ sofra duası
Artuban eksilmesin dedi hemīn
TaĢuban dökülmesin dir ol güzīn (38b/9)
Artuban eksilmesin didi ol er
TaĢuban dökilmesin didi haber (39a/2)
Göz açıp yumuncaya: Bir anda, ansızın
Göz açup yumunca Kelikıra‘ya
Hızır iriĢdi hemān ol araya (67a/11)
Okuyanı dinleyeni yazanı: KalıplaĢmıĢ dua
Okuyanı dinleyeni yazanı
Rahmetinle yarlığagıl ya kāni (79b/8)
Yazanı okuyanı dinleyeni her belālardan
Eser ki mağfiret kāni ganī sen adl-ı dād eyle (117a/14)
ĠĢbu
Sarı Ġsmāīl iĢidüp dinledi
ĠĢbu seyrden çok manāni anladı (86b/16)
ĠĢbu seccādenin altından bu zer
Eksik olmaz bilesin anla haber (87b/7)
Nutka gel
Nutka gel ey tūtī-yi bāğ-ı cihān
ġol Ģeker güftārından depret zeban (89a/18)
Nutka gel kılma tahammül iĢbu dem
Lāzım ol durur dahı sana da hem (93b/3)
Görelim Hak neyler
Ol kız anun ḳızı imiĢ çün bilür
Didi Zeyneb görelim Hakk ne ḳılur (4a/17)
El yüze sürüp de secde eyledi
Secdede iken gör ki ol Hakk neyledi (7b/8)
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SONUÇ
Manzum Vilâyetnâme diğer vilâyetnâmelerle karĢılaĢtırıldığında nazire özelliği öne çıkar ve
tarikat çevresinde yetiĢen Molla Hacım tarafından yazılmıĢtır. Eserde yer alan eski Türkiye
Türkçesi kelime ve ekleri göz önüne aldığımızda çok daha eski tarihli bir nüshadan istinsah
edildiği anlaĢılmaktadır. Bu özelliği göz önünde tutulduğunda bugün kullandığımız
deyimlerin eski Ģekillerini görme bakımından da önemlidir. Hem deyimlerin hem de adı
üzerinde kalıp sözlerin ―kalıplaĢmıĢ‖ olma özelliği, istediğinde bu yapılarda kelimelerinin ve
gramer özelliklerinin değiĢtirilmeden kullanılması önemlidir. Bu yapıların manzum metinler
içinde kullanıĢlarında bu kuralın, vezin zorunluluğu, sanatlı söyleyiĢ ve zaman içerisinde
deyim ve kalıp sözlerin özellikle Farsça kelimelerle ifade edilmesi nedeniyle çoğu kez
yapısında değiĢiklik olduğu görülmektedir.
Eserden kaynaklanan dil tasavvufi dilin oluĢma ve geliĢmesine etkili olmuĢtur. Buradan
hareketle eserde kullanılan deyimlerin bazıları hem deyim olarak hem terim olarak yeni
anlamlar kazanarak tarikatta ve halk arasında da kullanılır olmuĢtur. Deyimlerim bu iĢlevine
örnek ―himmet almak‖ hem deyim hem tasavvuf terimidir. Diğer bir iĢlevi de deyimin zaman
içinde deyim anlamını kaybederek sadece terim olarak kullanılmasıdır. Örnek ―ayak
bağlamak‖ deyimi artık deyim olarak değil sadece tasavvuf terimi olarak kullanılmaktadır.
Araya kelimelerin eklenmesi veya deyimi oluĢturan söz öbeğinde vezne uydurmak ve anlamı
daha da kuvvetlendirmek için kelimenin yerlerinin değiĢtirilmiĢ olması deyimlerin manzum
bir yapıda kullanılıĢına örnek teĢkil etmektedir.
Kalıp sözler üzerinde yapılmıĢ çalıĢmalar yok denecek kadar azdır. Kalıp halinde olduğu
düĢünülen atasözleri, deyimler ve ikimeler üzerinde yapılan çalıĢmalara bunların dıĢında
―kalıp sözler‖ de dâhil edilmelidir. Manzum Vilâyetnâmede yer alan kalıp sözler diğer
kalıplaĢmıĢ öğelerden çok da farklı değildir. Kalıp sözlerin farlılığı bu sözlerin bazen tek bir
sözle bazen de söz öbeği Ģeklinde ifade edilmesidir. Diğer kalıplaĢmıĢ sözler için bu durum
söz konusu değildir. Anlam olarak çoğu kez kelimenin asıl anlamı bazen de mecaz anlamı
kalıp sözleride görülür. ĠĢlevleri bakımından ise yeni bir menkabeye baĢlanırken ve
bitirilirken yazılması/söylenmesi en belirgin iĢlevi olarak ortaya çıkmaktadır. Bunun dıĢındaki
bir iĢlevi de bir kiĢi veya toplulukla iliĢki kurmada en uygun ifade olarak belli kalıp sözlerin
seçilmesidir. Bir baĢka iĢlevi ise dikkat çekmedir. Bu iĢlevlerinden hareketle hem
iletiĢim/iliĢki kurma hem de menkabenin yarattığı olağanüstü duruma ait bağlamın
vurgulanmasında etkili bir Ģekilde yer almaktadır. Vilâyetnamenin okuma yazma bilen bir
halife ya da derviĢin bir topluluk karĢısında kitabı okuması okunuĢ bağlamını bağlamını
oluĢturmaktadır. Kitabın yazıcısının bu bağlamı göz önünde bulundurarak her menkabenin
sonunda hem yazanı/kendisini hem okuyanı hem de dinleyenleri hedef alan kalıp sözlerden
kurulmuĢ hayırdua ve iyi niyet dilekleri yer almaktadır. Bunun yanı sıra menkabe aralarında
dinleyenlerin dikkatini çekme amacıyla ―tut kulak‖ ―dinlegil‖, g Ģ it‖ gibi bağlama bağlı kalıp
sözler kullanılmaktadır. Bunların dıĢında menkabede geçen olayların içinde dua ve beddualar,
tehdit, eleĢtiri ve tepkisel bağlamına bağlı kalıp sözler yer almaktadır.
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XÜLASƏ
Məqalədə XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının 60-cı illər nəslinə mənsub olan Arif
Abdullazdənin poema yaradıcılığının xüsusiyyətləri araĢdırılmıĢdır. Mövzusu etibarilə yeni
olan bu araĢdırmada Azərbaycan ədəbiyyatında orta əsrlərdən bəri bu janrın inkiĢaf
dinamikasına qısaca nəzər salınmıĢ,
60-80-ci illər ədəbiyyatında poema janrına müraciət məsələsinə toxunulmuĢdur. Arif
Abdullazadənin poemalarının yazılması və çap tarixi, poemaların mövzu dairəsi, onların janr
və quruluĢ xüsusiyyətləri və s. məsələlər araĢdırılmıĢdır. ġair poema janrında yazdığı
nümunələr sayca az olsa da, onların hər biri mövzu, quruluĢ, məzmun və bədii dil baxımından
orijinaldır. Tədqiqata cəlb olunan ―Getdilər‖, ―Narahat ürəklər‖, ―Məni insan çağırır‖, ―Ulu
Qorqud‖ kimi poemaların hər birinin təhlili onların özünəməxsus poetik yükə malik olduğunu
söyləməyimiz üçün əsas verir. Məqalədə həmçinin ədibin poeziyası üçün xas olan özündə
poema səciyyəsi daĢıyan silsilələrə də (―Cənnətdən məktublar‖, ―Ulduzların karvan yolu‖,
―Yerdəki yuxular göydə yozulur‖, ―Tövbə duaları‖ və s.) müəyyən yer ayrılmıĢdır. Göstərilən
məsələlərin hər biri poemalardan gətirilmə parçalarla əsaslandırılmıĢ, yeri gəldikcə nəzəri
ədəbiyyata müraciət olunmuĢdur.
Açar sözlər: Arif Abdullazadə, poema, üslub, silsilə, obrazlılıq, bədii dil, folklor
GiriĢ
Məqalədə XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının 60-cı illər nəslinə mənsub olan Ģair, nasir,
filologiya elmləri doktoru, professor Arif Abdullazdənin poeziyasında önəmi yer tutan
poemalarından bəhs olunur. ġairin poemalarının araĢdırılması müəllifin yaradıcılığı ilə bağlı
apardığım geniĢplanlı tədqiqat iĢinin bir hissəsi kimi həyata keçirilmiĢəm.
Məlumdur ki, Azərbaycan klassik poeziyasında ―dastan‖, ―hekayət‖, ―mənzumə‖, ―qissə‖ və
s. adlar altında istər fars dilində, istərsə də anadilli poeziyada poemanın orijinal nümunələri
yaradılmılĢdır. Həmin nümunələrdə klassik Ģərq poeziyasının ən yaxĢı ənənələri davam
etdirilməklə yanaĢı, bir çox sənətkarlarımızın istedadı və məsələyə novator yanaĢması
sayəsində bu janr xeyli inkiĢaf etmiĢdir. Son dövrlərdə ədəbiyyatĢünaslıqda Azərbaycan
ədəbiyyatında janrın əsasının qoyulması məsələsinə münasibətdə ziddiyyətli fikirlər
səsləndirilməkdədir. Lakin ümumun fikri Azərbaycan ədəbiyyatında janrın ilk nümunəsinin
bu günlərdə bütün respublika səviyyəsində yubiley tədbirlərini keçirdiyimiz dahi mütəfəkkir
Nizami Gəncəvinin ―Sirlər xəzinəsi‖ didaktik poeması olduğu qəbul olunmuĢdur (―Xəmsə‖yə
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daxil olan əsərləri mənzum roman adlandıranlar da var). Daha sonrakı mərhələdə müəllifi
məlum olmayan anadilli poeziyamızın ilk nümunələrindən ―Dastani Əhməd Hərami‖ (XIII
əsr), Qul Əlinin ―Qisseyi Yusif‖ (XIII əsr), Əhvədinin ―Cami cəm‖ (XIII əsr), Əssar
Təbrizinin ―Mehr və müĢtəri‖ (XIV əsr), ġah Ġsmayıl Xətayinin ―Dəhnamə‖ (XVI əsr),
Füzulinin ―Leyli və Məcnun‖, ―Səhhət və Mərəz‖, ―Bəngü badə‖ (XVI əsr) və bir çox digər
nümunələrdə həyatın, yaĢayıĢın müxtəlif məsələləri yüksək ustalıqla dilə gətirilmiĢdir.
Onların müasir poemalarla müqayisəsi belə bir fikri dilə gətirmyə əsas verir ki, həmin
əsərlərdə məzmun daha geniĢ, obrazların sayı isə çoxdur. Eyni zamanda quruluĢ baxımından
klassik poemalar daha mürəkkəbdir.
XX əsr poeziyasında, xüsusilə 60-80-ci illər ədəbiyyatında poema janrına müraciət
aktuallığını qoruyub saxlayırdı. Təbii ki, sözügedən zaman kəsiyində artıq yaradıcı insanlar
protkulçuluğun tələbi ilə siyasi konyukturadan irəli gələn özlərindən əvvəlki mərhələnin
ədəbiyyatına tənqidi yanaĢır, hazır Ģablonlardan qaçırdılar. Onsuz da XX əsrin əvvəllərindən
baĢlamıĢ Avropa ədəbiyyatına meyil, klassik Ģərq divan ədəbiyyatı ənənələrindən imtina, yeni
janrlar və vəzn axtarıĢları bir çox hallarda eksperimentçilikdən o yana getmirdi. Və çox vaxt
bu uğursuz eksperimentlər poetik nümunələrin fikir-məna yükünü azaldırdı. Bütün deyilənlərə
baxmayaraq, onu da qeyd etməliyik ki, bütöv XX əsr boyunca Azərbaycan ədəbiyyatı
S.Vurğunun ―Muğan‖, ―Komsomol‖, ―Aygün‖, R.Rzanın ―Bir gün də insan ömrüdür‖,
―Qızılgül olmayaydı‖, Ə.Kürçaylının ―Durnalar cənuba uçur‖, Qabilin ―Nəsimi‖,
B.Vahabzadənin ―Muğam‖, ―AtılmıĢlar‖, ―Gülüstan‖, M.Arazın ―Atamın kitabı‖ və baĢqa birbirindən maraqlı poemaların yarandığı dövr kimi qiymətləndirilməlidir.
Tədqiqatın əsas hissəsi
Prof. A.Abdullazadə bir sıra fundamental araĢdırmalarında (―Novatorluq və üslub‖, ―ġairlər
və yollar‖, ―Od nə çəkdi‖ və s.) Azərbaycan sovet poeziyasında fərdi yaradıcılıq üslubları,
janr və mövzu seçimi məsələlərini araĢdırmaqla yanaĢı, öz bədii yaradıcılığında da ənənəyə
sədaqət və novatorluğu müxtəlif Ģəkillərdə tətbiq etmiĢdir. AraĢdırmam belə bir qənaəti
söyləməyimə əsas verir ki, ədibin poema janrında yazdığı nümunələr sayca az olsa da öz
orijinal teamtikası və yazı ədası baxımından diqqət çəkir və mütləq Ģəkildə həmin
nümunələrin təhlilinə ehtiyac var.
Arif Abdullazadəni poema janrında yazdığı ilk əsəri 1962-ci ildə yazılmıĢ, dahi Azərbaycan
mütəfəkkiri Mirzə Fətəli Axundzadəyə həsr olunan ―Narahat ürəklər‖ adlı nümunədir.
Poemadan parçalar ilk dəfə ―Ədəbiyyat və incəsənət‖ qəzetinin 6 oktyabr 1962-ci il tarixli 39cu nömrəsində çox güman ki, Axundzadənin yubiley tədbirləri çərçivəsində iĢıq üzü
görmüĢdür. (3) Poema tam olaraq Ģairin 1966-cı ildə iĢıq üzü görən ―Könüllərin dünyası‖
kitabında çap olunmuĢdur. (2. s.63-83)
Poemanın mövzusu qeyd olunduğu kimi, Axundzadənin həyatından götürülmüĢdür. Epik
poemalara aid edilə bilən əsrdə onunla bərabər Mirzə ġəfi Vazeh, Abasqulu ağa Bakıxanov,
Naci, Marlinski kimi tarixi Ģəxsiyyətlərin də surətləri yaradılmıĢdır. Burada Abdullazadə
tarixi faktlardan, ictimai-siyasi hadisələrdən, tərcümeyi-hal materiallarından, həmçinin
Axundzadənin nəzəri-fəlsəfi görüĢlərindən istifadə etmiĢdir.
―Narahat ürəklər‖ poeması dörd hissədən ibarətdir. Ġlk hissədə Gəncədə gənc Fətəli və ona
xəttatlığın sirlərini öyrədən müəllimi Mirzə ġəfinin arasında gedən mükalimə təsvir olunur.
Poemanın yazıya alındığı dövrü nəzərə alsaq, Sovet Azərbaycanında Axundzadənin ateist
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dünyagörüĢünə sahib olmasına dair tez-tez səslənən bir əhvalatın poetik bir ifadəsidir sanki bu
hissə. Ruhanilik təhsili almaq üçün Gəncəyə gələn Fətəli müəllimi Mirzə Fətəli tərəfindən
ruhaniliyin mahiyyətində yatan məqamlardan xəbərdar edilir, onu bu yoldan çəkindirməyə
çalıĢır:
- Bəs özün, bəs özün, sənin öz sözün?
Bəs sən bilmirsənmi o Ģarlatanlar,
O insan cildinə girmiĢ Ģeytanlar,
Bu xalqa düĢməndir, ona yağıdır,
Onların verdiyi o təlim ki, var,
Ayələr, surələr, çürük kəlamlar,
Qəlblərə vurulan lənət dağıdır.
Bu dağ hər ələmdən, dərddən yamandır
Neçə əsrlərdir, neçə zamandır
Bunlar əsarətdə saxlayır bizi,
Bunlar ətalətdə saxlayır bizi. (2, s.65)
Poemanın ikinci hissəsində hadisələr artıq Tiflisdə cərəyan edir, ―ġeytanbazar‖la gedən Mirzə
Fətəlinin düĢüncələrinin təsviri verilir:
Beynində qəm yükü, qəlbi qüssəli
Gedir tələsmədən Mirzə Fətəli,
Könlünü bürümüĢ dərdlə, qübarla,
Gedir yavaĢ-yavaĢ ġeytanbazarla
Yanından dəstəylə insanlar keçir,
Bir ovuc ağanın,
Bəyin, mollanın
Əlində qul olan qurbanlar keçir,
Keçir axĢamacan əli qabaran,
HəmiĢə hamıdan söyüĢ eĢidən,
Yenə də evinə əliboĢ gedən
bəlalı insan. (2, s.67)
Növbəti misralarda Ģairin kədərli olmasının sirləri aydın olur, millət dərdinə yanan bir ziyalı
kimi o, yalnız öz dolanıĢığını düĢünmür, onu ―min ilin dərdi‖ ilə yaĢayan xalqın acınacaqlı
durumu, ―boĢluqdan dad uman müsəlman‖ların cahilliyi və əsarət üzür. ġair bir qədər sonra
qatıldığı ―Divani-Hikmət‖ məclisində gənc Ģair Nacinin Ģeir oxumasına qulaq asır. Bu zaman
Abdullazadə Ģeirin ahənginə, deyim gözəlliyinə heyran olan rus əsilli Bestujevin
düĢüncələrini belə təsvir edir:
Gah alçalıb-yüksələn,
Qulağa ney səsi tək,,
Nalə səsi tək gələn,
ÇeĢmə kimi çağlayan
Cəngi kimi gurlayan,
Kaman kimi ağlayan
Bu dilin tükənməyən
Axarı hardan gəlir,
Bu dildəki gül ətri
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Hansı bahardan gəlir?! (2, s.70)
Doğma dilin gözəlliyi təkcə rus ziyalısını yox, sanki hamını heyran etmiĢdir, ətrafdakılar tərif
yağdırdığı halda Ģeir Fətəlini heç də məmnun etmir, əksinə o düĢünür ki, Ģeirin deyim və
ahəng gözəlliyinin kimə faydası var, onun bir az öncə minarənin qarĢısında üzünə salavat
çevirən zavallılara nə faydası var:
DüĢünür, nə vaxtacan
Bizim zavallı ġərqi
Yatırdacaq bu Ģeir?
Top kimi səslənəcək
Əsrin qulaqlarında
Haçaq, haçaq bu Ģeir?! (2, s.71)
Abdullazadə heç Ģübhəsiz, poemaya Mirzə Fətəlinin ədəbi-nəzəri görüĢlərindən istifadə
etməklə bu fikirləri daxil etmiĢdir. Məlumdur ki, bir sıra məqalələrində Axundzadə Zakir,
Vaqif yaradıcılığını Füzuli yaradıcılığı ilə qarĢılıqlı Ģəkildə müqayisə etmiĢ, ―güldənbülbüldən yazmağın‖ insanlara faydası olmadığını vurğulamıĢdır. Ədəbiyyatın həyata
yaxınlaĢdırılması yolunda islahatların və modernləĢmənin tərəfdarı olan Axundzadə bu
fikirlərində hətta bəzən ifrata da yol vermiĢ, çoxəsrlik Azərbaycan ədəbiyyatının keçdiyi
yolun bəzi həlqələrini tamamilə gərəksiz hesab etmiĢdir. Onun Ģəxsiyyəti və ədəbi görüĢləri
ilə bu məqamları poemaya daxil edərkən Arif Abdullazadə obrazın dramatik mühitini tam
dolğunluğu ilə yaratmağa çalıĢmıĢdır.
Poemanın üçüncü hissəsi Mirzə Fətəlinin Tiflisdəki evində təklikdə gecə düĢüncələrinə
dalması təsvir olunur ki, bu hissə daha çox lirik ricət təsiri bağıĢlayır. Sonuncu – dördüncü
hissədə Mirzə Fətəlinin müəllimi Mirzə ġəfi ilə vidalaĢaraq ayrılması təsvir olunmuĢdur.
―Narahat ürəklər‖ poemasında daha əvvəl də qeyd etdiyimiz kimi, A.Abdullazadə tarixi
faktlara, obrazların tərcümeyi-hal materiallarına müraciət etməklə hadisələrə canlılıq qatsa da,
bəzi məqamlarda bədii əsərlər üçün yolverilən olan tarixi həqiqətlərin təhrifinə də yol
vermiĢdir. Ümumilikdə, poema orta məktəb proqramında Qabilin ―Nəsimi‖, Rəsul Rzanın
―Qızılgül olmayaydı‖ poemaları və digər ədəbi və tarixi Ģəxsiyyətlər haqqında yazılan
bioqrafik əsərlər kimi tədris proqramlarına daxil edilə bilər.
A.Abdullazadənin ədəbi portretlərin surətlərinin yaradıldığı ikinci bir əsəri müəllifin özü
tərəfindən ―lirik poema‖ kimi səciyyələndirilən rus Ģairi Mixail Yuryeviç Lermontovun
xatirəsinə həsr olunan ―Getdilər...‖ adlı əsərdir. (2, s.39-44) Əsər həcmcə kiçikdir. 1958-64-cü
illərdə yazılmıĢ əsər gənc müəllifin yaradıcılıq axtarıĢlarından xəbər verir. Çünki poemada
M.F.Axundzadə tərəfindən yazılmıĢ ―Qəsideyi-təziyyə‖ (―PuĢkinin ölümünə ġərq poeması‖)
poemasının təsiri aydınca hiss olunmaqla yanaĢı, Abdullazadənin ―Narahat ürəklər‖ poeması
ilə də deyim və ifadə tərzi baxımından oxĢarlıqlar nəzərə çarpır.
Abdullazadənin 1964-cü ildə poema janrında yazdığı digər əsəri ―Məni insan çağırır" adlanır.
Əsər bir qəhrəmanın həyat yolunun təsvirindən ibarətdir. Təhkiyə birinci Ģəxsin dilindən
aparılır. Onun müharibənin ağır günlərində keçən uĢaqlığı haqqında həzin və qəmli xatirələri
belə təsvir olunur:
Xatirələr diksinir,
Xatirələr ayılır;
Xatirələr duman tək
Ġllərin, fəsillərin
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Arasına yayılır.
...Gözümü bu dünyaya
Açan gündən hər yanda
Məzar sükutu gördüm;
BaxıĢları dumanlı,
Üzləri qəmli gördüm;
Ürəkləri yaralı,
Dərdli, vərəmli gördüm... (1, s.61)
ġair bir gəncin xatirələri içərisində körpə yaĢda atasını və anasını əlindən alan müharibə
dəhĢətlərini təsvir edərkən sanki milyonların fəlakətinə səbəb olan bu afətə nifrət aĢılayır.
Qəhrəmanın psixoloji durumunun, Ģəxsi yaĢantılarının ifadəsi zamanı bəzən sentimentallıq da
nəzərə çarpır. Yetimliklə yarıac-yarıtox keçən uĢaqlıq, gənclik, tələbəlik illəri, ilk gənclik
sevgisi hamısı arxada qalmıĢdır. Və təhsilini baĢa vuraraq bir kəndə həkim kimi göndərilən
gənc, paytaxtın gözəl küçələri, dostları və gənclik əyləncəsi üçün darıxır, onu kəndə heç nə
bağlamır.
Lakin bir gün:
...Bir gün mənim yanıma
Od içində titrəyən
Bir körpə gətirdilər.
Dinmədən, danıĢmadan
Min illik əmanət tək
Onu mənə verdilər... (1, s.69)
O zaman bütün dərdi-qəmi Bakı ilə bağlı xatirələr olan, fikrində sadəcə geri dönüĢün yollarını
arayan gənc həkim anlayır ki, əsil ömür, əsil həyat insanların qayğısına qalmaqla, baĢqalarına
fayda olmaqla yaĢana bilər. Poema onun artıq kənddə özünü lazımlı, gərəkli hiss edərək onu
çağıran insanların səsinə səs verməsi ilə tamamlanır.
Ġlk baxıĢda bu poema Süleyman Rəhimovun romanlarını, Səməd Vurğunun ―Aygün‖
poemasının motivlərini xatırlatsa da, əslində onları tamamilə təkrarlamır. Poemanın heç bir
yerində (hətta A.Abdullazadənin bütün yaradıcılığı boyunca) adları çəkilən müəlliflərin
əsərləri üçün xas olan sosializm quruculuğu, kənd zəhmətkeĢlərinin fədakar əməyi kimi
məsələlərə toxunulmur. Poemada Ģairin oxucusuna çatdırmağa çalıĢdığı ana fikir məhz
―insan‖ kəlməsi ilə bağlıdır. Bu ―insan‖a xidmət isə nə sosializmə, nə quruculuğa, nə də
xalqlar dostluğuna xidmət deyil, sadəcə yaĢama, həyata anlam qatmaq, insanlara faydalı
olmaqdadır.
Müəllifin yaradıcılığının ilkin dövrlərinə aid olan ―Məni insan çağırır‖ poemasının ideyası
sonralar dəfələrlə fərqli Ģəkillərdə, fərqli janrlarda (Ģeir, roman, pyes) yazdığı əsərlərində
müxtəlif bədii boyalarla ifadə olunmuĢdur. Arif Abdullazadəyə görə, məqsədsiz həyatlar,
əqidəsiz yaĢam heç nədir. Ġnsan mövcudluğu və varlığı arasındakı fərq duyulmursa, ən
azından o özü niyə var olduğunu anlamırsa, ―yaĢayıram‖ deməyə haqqını itirmiĢ olur:
Bir-bir seçilməsə ömürdə qıĢ,yaz,
Bəxtinin dərsinə adi bir ―üç‖ yaz,
Ulduz tək yanmasan, iĢığın uçmaz,
Özünə nur saçmaq çıraq iĢidir. (5 , s. 48)
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Arif Abdullazadənin poema yaradıcılığında adlarını çəkdiyimiz təqribən eyni zaman
kəsiyində qələmə alınan bu üç əsərlərdən sonra fasilə müĢahidə olunur. Ümumiyyətlə, 60-cı
illərdən sonra yazılan poemalarda lirik təhkiyəyə meyil artır, irihəcmli epik əsərlərin yerinə
poema janrının daxili məzmununda köklü dəyiĢikliklərlə yadda qalan yeni Ģəkillər meydana
gəlir. Bu, ilk növbədə poemaların mövzusunda baĢ verən yenilənmə ilə bağlı idi. Məlumdur
ki, 60-cı illər poeziyasında insanın həyatı, yaĢantıları, psixoloji durumu önə çəkilirdi və
poema-monoloq, poema-müraciət kimi yeni ədəbi Ģəkillər meydana gəlirdi. Arif Abdullazadə
də 80-ci illərdən baĢlayaraq ənənəvi süjetli poemalardan imtina edir.
Arif Abdullazadənin poema janrında daha bitkin əsəri olan ―Ulu Qorqud‖ poeması ilk dəfə
1983-cü ildə ―Səninlə sənsiz‖ adlı kitabında oxucuların ixtiyarına verilmiĢdir (6). Həmin
kitabda poemanın yazılma tarixi olaraq 1980-ci il göstərilmiĢdir. 1991-ci ildə ―AzərnəĢr‖
tərəfindən Ģairin ―SeçilmiĢ əsərləri‖ çap olunduqda buraya ―Ulu Qorqud‖ poeması da daxil
edilmiĢdir (4). Eyni ildə poemanın S.Məmmədzadə tərəfindən edilmiĢ tərcüməsi ―Literaturnıy
Azerbaydjan‖ jurnalında rus dilində yenidən dərc olunur (14). 1999-cu ildə bütün
respublikada ―Kitabi-Dədə Qorqud‖ dastanının 1300 illik yubiley tədbirləri həyata
keçirilərkən Arif Abdullazadə həmin poemanı ―Ulu Qorqud‖ kitabında yenidən çap etdirir
(kitaba poema ilə yanaĢı bir neçə Ģeir də daxil edilmiĢdir) (9). 2004-cü ildə ―Öndər‖ nəĢriyyatı
tərəfindən çap olunan, M.Rzaquluzadə, Səhənd, Anar, N.Xəzri, K.Abdulla, R.Təhməzoğlu,
Dilsuzun ―Kitabi-Dədə Qorqud‖ motivləri əsasında yazdıqları müxtəlif janrları əsərlərinin
daxil olduğu ―Qorqud ədəbiyyatı (Bədii əsərlər)‖ adlı kitaba (toplu) A.Abdullazadənin ―Ulu
Qorqud‖ poeması da yer almıĢdır. Həmin nəĢri əvvəlki nəĢrlərdən fərqləndirən cəhət bundan
ibarətdir ki, kitab tərtib olunarkən poemanın bir hissəsi (―Ön söz‖, 5 və 6-cı hissələr) ixtisara
salınmıĢdır (8). Bundan əlavə, poema parçalar Ģəklində vaxtĢırı mətbuat səhifələrində də
iĢıqlandırılmıĢdır.
Tədqiqat zamanı poemaya ədəbi-tənqidi fikirdə münasibət məsələsini araĢdırarkən yetərincə
ideya və məzmun, eləcə də forma gözəlliyinə malik olan bu əsərin geniĢ Ģəkildə tədqiq və
təhlil olunduğu müstəqil bir məqalə və ya hər hansı tədqiqata rast gəlmədim. Lakin ―Kitabi
Dədə Qorqud‖ dastanının XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatına təsirlərinin araĢdırıldığı bir neçə
mənbədə poema ilə bağlı müəyyən fikirlərə rast gəldim ki, həmin fikirlərlə heç də razılaĢmaq
yox, əksinə apponentlik etmək fikrindəyəm.
Poema haqqında oxuduğum diqqətimi çəkən münasibətlərdən biri ―Qorqud ədəbiyyatı (Bədii
əsərlər)‖ adlı topluya akad. Tofiq Hacıyev tərəfindən yazılmıĢ ―HəmiĢəyaĢar Dədə Qorqud
ədəbiyyatı‖ adlı ön sözdə yer alan aĢağıdakı fikirlər oldu: ―Arif Abdullazadənin ―Ulu
Qorqud‖ poeması bilavasitə ―Dədə Qorqud kitabının‖ yubiley günlərində yazıldı. ġair aĢkarca
Qarabağ yolunda torpaq birliyi uğrunda mübarizəyə Qorqud ovqatı aĢılayır. Bu sözlər tarix
deyil, bu günün həqiqətidir‖ (11, s.7). Gətirdiyimiz parçada poemanın yazılması ilə bağlı
fikirlə heç cür razılaĢa bilmərik, çünki daha əvvəl də qeyd etdiyimiz kimi, əsər 1980-ci ildə
qələmə alınmıĢdır. Yubiley günlərində isə təkrar nəĢr olunmuĢdur. Akad. Tofiq Hacıyevə aid
olan misal gətirdiyimiz parçanı eynilə prof. Yeganə xanım Ġsmayılova ―Dədə Qorqud kitabı‖
və müasir Azərbaycan ədəbi düçüncəsi‖ adlı monoqrafiyada sitat olaraq iĢlətmiĢdir (12,
s.200). Monoqrafiyada ―Ulu Qorqud‖ poemasının təhlilinə yer ayıran müəllif hörmətli
akademikin fikrini təkzib etmir, onunla razılaĢır. Maraqlısı budur ki, Y.Ġsmayılova həmin
poemanın bir neçə dəfə nəĢr olunduğunu qeyd etməklə yanaĢı sözügedən ―yubiley
tədbirləri‖ndən daha əvvəlki – 1991-ci ildə A.Abdullazadənin ―SeçilmiĢ əsərləri‖ və
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―Literaturnıy Azerbaydjan‖ jurnalında rus dilində olan nəĢrlərin də adını çəkir. Bəlkə də,
bunu adi diqqətsizlik hesab etmək mümkündür. Lakin hər iki alimin ―Ulu Qorqud‖
poemasının Qarabağ hadisələri ilə bağlamasıyla heç də razılaĢa bilmərik.
Belə ki, 90-cı illərdə milli müstəqillik və vətənpərvərlik ideyaları, Qarabağ hadisələrinə,
müharibə və ərazi bütövlüyü mövzularına müraciət olunması adi hal idi, günün mövzusundan
yazmaq üçün müəllifdən xüsusi cəsarət tələb olunmurdu. Lakin poemanın 1980-ci ildə
yazıldığını nəzərə alsaq, oradakı vətən haryı, tarixi keçmiĢə münasibət, azadlıq və
vətənpərvərlik tərənnümü tamamilə baĢqa bir aspektdən dəyərləndirilməlidir. Mənim
subyektiv anlamıma görə, A.Abdullazadənin ―Ulu Qorqud‖ poemasını Qarabağ mövzusu ilə
bağlamaq yolverilməzdir və poemada yer alan vətənpərvərlik çağırıĢları, orada haqqında söz
açılan müəyyən tarixi hadisələr barədə 1980-ci ildə söz açılması müəllifdən xüsusi cəsarət
tələb edir. Məs,
Ən sondasa
Çağımın əvvəlində yurd salan,
Imzalar içində
imzasını arayan,
Hadilərin, Sabirlərin
zamanların arxasından, önündən
ucalan gur səsləri,
nəhayət,
bu günümün
ili əsrə bərabər,
inadlı inamı,
yorulmaz həvəsləri. (9, s.128)
Ġstiqlal aĢiqi Məhəmməd Hadini (1879-1920) ümumtürk düĢüncəsinin ifadəsi olan ―Dədə
Qorqud kitabı‖nın adı ilə bağlı bir poemada xatırlamaq, onun ən təəssübkeĢ misralarına
müraciət etmək hələ Azərbaycanın SSRĠ-nin tərkibində olduğu vaxtda ―günümüzün yorulmaz
həvəsləri‖ ilə bağlamaq istiqlal arzusunun ifadəsi idi.
―Ulu Qorqud‖ poeması daha əvvəl adlarını çəkdiyimiz poemalardan quruluĢu etibarilə
fərqlənir, ―Ön söz‖, altı hissə və ―Son söz‖ parçalarından ibarətdir ki, hər birinin əvvəlində
epiqraf verilmiĢdir. ―Ön söz‖ün əvvəlində verilmiĢ xitab-epiqrafı çıxmaq Ģərtilə bütün
epiqraflar ―Kitabi-Dədə Qorqud‖ dastanının giriĢ hissəsində və müxtəlif boylarında yer alan
müraciətlər (xitablar) - parçalardır. Epiqraflarda Tanrıya, qadın anaya, sevgiliyə, igidə və b.
xitab olunan parçalar seçilsə də, poemada onlara xitab olunmur, həmin məfhumların yozumu
Dədə Qorquda müraciətdə açılır, poema ümumən Ulu Qorquda xitabən yazılmıĢdır. Dastanın
mətninə dərindən bələd olan ədib hər hissənin əvvəlində dastandan götürülmüĢ kiçik parçaları
verdikdən sonra məsələyə ənənəvi baxıĢın heç də eynisi olmayan fəlsəfi yanaĢmalarını təqdim
edir. ġair dərin qatlarda yatan, hadisə və məfhumların mahiyyətini açmaqda əhəmiyyətli olan
müxtəlif məqamlara diqqət çəkir, bir sıra məfhumlara Ģərh verərkən ənənəvi, qəbul olunmuĢ
fikirlərin ardınca qaçmır, birxətli yozum vermir, əksinə daha dərin qatlara enir, fəlsəfi yozum
verir.
Poemanın yazıldığı dövrdə dastanın motivlərindən bəhrələnməklə müxtəlif janrlı əsərlər
yaradılmasına maraq artmıĢdı. Həmin əsərlərin müəllifləri əksər hallarda müxtəlif boyların
süjetləri əsasında əsər yaratmağa üstünlük verir, dastan qəhrəmanlarına yeni bədii əsərlərdə
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təkrar həyat qazandırırdılar. ―Ulu Qorqud‖ poemasında Arif Abdullazadə eyni yoldan getmir.
Poema istər quruluĢ, istərsə də məzmun xüsusiyyətləri baxımından həmin qəbildən olan
əsərlərdən tamamilə fərqlənir. Poemada Xan Qazan, Alp Aruz, Bamsı Beyrək, Banu Çiçək və
Dastandan gələn baĢqa obrazların adları çəkilsə də, onların heç biri poemanın qəhrəmanı
deyil, hadisələr onların ətrafında cərəyan etmir. Ümumiyyətlə, poema dastandan götürülmüĢ
hansısa süjetin əsasında qurulmamıĢdır. ―Ulu Qorqud‖ poeması fəlsəfi-psixoloji ruhu ilə
seçilir.
Y.Ġsmayılova poemanı xrakterizə edərkən onu ―poetik mahiyyəti etibarilə Ģairin ―dünənin‖
bünövrəsi üzərində durub ―bugünə‖ yazdığı ―məktub‖ adlardırır (12, s.200). Əgər bu yanaĢma
ilə razılaĢmıĢ olsaq, onda bu ―məktub – müraciət‖ kimə ünvanlanmıĢdır, məramı (əslində
müəllifin ideysı) nədir?
Poemanın ―Ön söz‖ündə epiqraf olaraq müəllif yazır:
Ulu Qorqud, gedər oldun, bunu bil,
Karvan keçdi, sən gecikdin, bunu bil (9, s.95).
Ġlk misralardan oxucuda hansısa bir ümidsizlik, itirilmiĢ nəsil və dünya haqqında təsəvvür
yaranır, lakin mətnin mahiyyətinə vardıqca hər Ģey misra-misra açılır. Ulu Qorqudun xalqın
ümumiləĢmiĢ rəmzi olduğu aydın olur. ġair ona xitab edərkən Dastanda təsvir olunan ―bilgə‖
Dədəyə yox, əslində millətə xitab edir. Bütün ruhu baxımından poemanı millət harayı, çağırıĢ
adlandırmaq olar. Lakin bu çağırıĢın içərisində millətçilik yox, humanizm və insani dəyərlər
önə çəkilir. ġair əsil türk ruhunun xəyanətdən, pisliklərdən, Ģərdən uzaq mahiyyətindən söz
açır və sonda məhz pisliklərdən və Ģərdən arınmıĢ olanların zamanların sınağından keçərək
əbədiyyət qazanmasını dilə gətirir:
Ulu Qorqud,
ömrün boyu
insan ilə, inam ilə, ər ilə,
məhəbbətlə, namus ilə, su ilə
dünya ucaldı, söylədin.
Amma, nədən, son anında
fani dünya kimə qaldı,
söylədin?
Kimə qaldı?
Sənə qaldı, Ulu Qorqud.
Qaldı, qaldı fani dünya
ölmədi,
nə Beyrəkdə, nə Qazanda,
nə Çobanda, nə səndə.
Bədən ölər, ömür ölməz
bu dünyada insan kimi yaĢayanda,
öləndə,
Zaman-zaman
dünya sənin, sən dünyanın –
əl-ələ yol getdiniz,
zaman-zaman üfüqlərdə
göründünüz, itdiniz,
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bu günümə yetdiniz (9, s.133).
Beləliklə də, ―Son söz‖də ümidsizlik dumanı tamamilə çəkilir, poema son dərəcə nikbin
əhvalda tamamlanır.
Arif Abdullazadənin poeması ilə tanıĢ olduqdan sonra məlum olur ki, burada bir dəfə də olsun
―Dədə Qorqud‖ kəlməsi iĢlədilməmiĢdir. ġair poema boyunca ―Ulu Qorqud‖, bir neçə dəfə isə
―dədə‖ xitabından istifadə edilir. Təbii ki, bu təsadüfən seçilməmiĢ, müəllifin ideyasına uyğun
olaraq məhz ―Ulu Qorqud‖a xitab olunmuĢdur. Kimdir Ģairin ―dədə‖ deyib, üzünü tutduğu,
pənah gətirdiyi kəs? ġair onu necə təqdim edir? Əsərdən götürlmüĢ parçalara baxaq:
Ulu Qorqud,
sağ əcdadım, oğuz nəslim, qopuz səslim,
bəri gəlgil,
baĢa keç.
Bu günümün süfrəsinin baĢına yığ
ulu nəvələrini –
ötənlərdən danıĢaq,
torpaq altdan, zaman üstdən,
qayalardan, dağlardan,
uzaq-uzaq çağlardan
mərd səsləri ucalan
ərənlərdən danıĢaq (9, s.98).
və yaxud
Ulu Qorqud,
ululardan ulu babam, hey!
ən uzaqlı, ən yaxınlı dünənim,
ən yaxınlı, ən uzaqlı sabahım,
Ulu Qorqud,
mənim elim, obam, hey! (9, s.125)
Parçalardan göründüyü kimi, Ģair bir ulusu bir süfrə baĢında toplayaraq hər Ģeydən söhbət
etməyə qadir olan, hər Ģeyi bilən, müdrikliyi və Ģəxsiyyəti ilə bütün zamanların adamı olan
xəyali ―Ulu Qorqud‖la görüĢmək istəyir, onu səsləyir. ÜmumiləĢmiĢ, rəmzi Ulu obrazı
keçmiĢlərin Ģanlı günlərinin, qəhrəmanlıq səlnamələrinin Ģairin zəmanəsində əks-sədasıdır.
ġair qəbul edir ki, Dədənin zamanından çox ―karvanlar keçib‖, mərdlik, doğruluq və ədalət də
çox dəyiĢib, lakin onun müdrikliyinin, onun sözünün qüdrətinin zamanların çətin
sınaqlarından çıxaraq bugünkü nəsildə hələ də yaĢadığına inamı tamamilə itməmiĢdir. Müəllif
inanır ki, Ulu Qorqud onun səsinə səs versə, xalqın gələcəyinə və xoĢ günlərinə ümid
yaranacaq. Məhz bu səbəbdən Ģair ona ―Dədə Qorqud‖ yox ―Ulu Qorqud‖ deyə xitab edir.
―Ulu Qorqud‖ poemasının üçüncü hissəsində Ģair Ulu Qorquda xitabən Tanrıdan söz açır.
ġairə görə, insanın inandığı, tapındığı hər Ģey onunçün müqəddəsləĢə, tanrılaĢa bilər. Ədib
Tanrının varlığını inkar etmir, lakin eyni zamanda onu sabitləĢmiĢ dini təsəvvürlərdən və
ehkamlardan kənarda axtarır, Tanrını müqəddəs məfhumlarla eyniləĢdirdiyi kimi, ―çılğın
arzu‖, ―yırtıcı həvəs‖ kimi fərdin yaĢantıları və xarakterindən irəli gələn daxili təlabatlarda da
görür. Ümumiyyətlə, insan xarakterlərindəki fərqlilik ətrafda baĢ verən hər Ģeyə münasibətdə
üzə çıxdığı kimi Tanrıya münasibət və inamda da əks olunur. Və biz poemadakı müraciətin
giriĢindən sonra artıq müəllifin dünyasındakı Tanrıya müraciətini, ya ittihamını görürük. O
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həm vəsf edir, həm təsvir edir, həm də sanki sorğulayır. Dünyada, kainatın düzənindəki
ziddiyyətlərdə haradasa Tanrının ədaləitsizliyi, yaratdığına qarĢı biganəliyi və
məsuliyyətsizliyi Ģairdə inamsızlıq yaradır. ġair çox nigarandır, barıĢa və sadəcə Ģükranlığını
ifadə edə bilmir. Bu ardıcıllıqla biz poemada dünyanın əbədi nizamında rast gəlinən, lakin
hamını narahat edən bir sıra məqamların, həyat hadisələrinin təsvirini də görürük. Eyni
zamanda Ģair özünün imansız və allahsız kimi bilinməsini də istəmir:
Əsərdə Ģairin Tanrıya müraciətinin ən maraqlı hissəsi bu müraciətin son misralarında yer alır.
ġair sanki öz yazdığına, ziddiyyətli fikirlərinə, inamsızlığına, Ģübhələrinə, hər Ģeyə məhz son
misralarda yenə ―Kitabi Dədə Qorqud‖dan götürülmə bu misralarla son qoyur və Ulu
Qorquda güvənərək yazır:
Ulu Qorqud,
Özünə də ―ulu‖ dedin, Tanrıya da,
―ucalardan ucasan‖ da söylədin,
nə yaxĢı ki,
―heç kəs bilməz necəsən‖ də söylədin. (9, s. 31)
Deməli, müəllif nə yazsa da, qiyam etsə də, barıĢmasa da, ―heç kəs bilməz necəsən‖ fikrini
söyləməklə Yaradanın dərkedilməzliyi qənaətinə varır. Yenə də daha əvvəl qeyd etdiyimiz
kimi, Ģair bu müraciətdə bir fərdin düĢüncəsi və inancını ifadə etməkdən uzaqdır, o həm
tanrısını axtarır, mən onu ―sorğualyır‖, həm güvənir, eyni zamanda da dərkediləzliyi qənaətini
ifadə edir.
Əslində sanki Ģairin Tanrıya, Yaradanına olan münasibəti müxtəlif zamanlarda insanlığın
inanc və əqidə baxımından keçdiyi, yaĢadığı bütün inam və tərəddüdünü özündə əks etdirir.
Ədibin misralarında Tanrıya qəlbən, bütün varlığı ilə iananan, Yaradanını sevən və ona
sığınan, tapınan, dua edən bəndə ilə yanaĢı, hələ inancını tapa bilməyən, içində tərəddüdlər,
Ģübhələr olan, eyni zamanda Tanrının varlığına həm də üsyan edən bir insanı görürük.
Deməli, A.Abdullazadə qələmində Tanrıya münasibətdə qarĢımıza çıxan ziddiyyətli fikirlərdə
(yalvarıĢ, heyrət, tapınma, ittiham, Ģükranlıq və s.) hardasa müəllifin Tanrıya subyektiv
münasibətindəki fərqlilik yox, Ġnsan düĢüncəsi və qəlbində Yaradana olan çoxsaylı
yanaĢmalar ifadə olunmuĢdur və bu rəngarəngliyi və ziddiyyəti fərqli formalarda ədəbi
materialda ifadə etmək bacarığı müəllifin peĢəkarlığından və bədii istedadının gücündən
xəbər verir.
Arif Abdullazadə ―Ulu Qorqud‖ pemasının yazılma səbəbindən bəhs edərkən Qorqud
ruhunun böyüklüyü, ―Kitab‖ın bütün zamanlar üçün həmiĢəyaĢar ideyalarından, mənəvi
dəyərindən söz açır, lakin onu da qeyd edir ki, hər kəs bu dəyəri anlamaq iqtidarında deyil:
Mən də sənin
xatirəli, yaddaĢlı
adi bir nəvən kimi,
səninlə çox öyünən,
səni çox sevən kimi,
adına bağlayıram,
dünənimə göndərirəm,
sabahıma saxlayıram
bu ürəkli, bu titrək,
kövrək misralarımı,
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bu sözlərdə tapıram
dünyadakı yerimi.
Qüsuruma baxma, dədə,
əməlinin, iĢinin,
zamanlar gərdiĢinin
çoxunu deyə bildim,
çoxunu deyə bilmədim,
qüsuruma baxma, dədə,
sən elə dəryasan ki,
ordan hərə bir qətrə,
bir damla ala bilər,
bir Ģərtlə ki,
ürəklə, ilhamla ala bilə. (9, s.134)
A.Abdullazadə ―bu ilham‖ın, fəhmin xarakterindən asılı olaraq hər Ģeyi fərqli görmək,
qavramaq və duymaqdan söz açır. Bütün yaradıcılığı boyunca insanın xarakterindəki fərqliliyi
―kəĢf etməyə‖ çalıĢan Ģairə görə, hər Ģey nisbidir, məqamından, məkanından, daha bir çox
Ģeylərdən asılı olaraq məfhumlara münasibət dəyiĢir, insanların davranıĢları da bu baxımdan
fərqli izah oluna bilər. Abdullazadənin yetkin dövr əsərləri üçün xarakterik olan mənalara
eniĢ, bir çox məsələlərə fəlsəfi anlam vermək bu poema üçün də xarakterikdir. ġair hər Ģeyin
birmənalı, sadə izahı ilə razılaĢmır, məfhumların izahlı lüğətlərdə verilən müstəqim mənası ilə
deyil, daha dərin qatlarda yatan və müxtəlif həyat hadisələri zamanı üzə çıxan çalarları ilə
qəbul edilməsini məqbul hesab edir. Bu müxtəlif mənalandırma poemanın ikinci fəslində
―qadın ana‖ya münasibətdə də qarĢımıza çıxır, ―məhəbbətin düĢməninə güllə atan‖, ―sinəsi
xəyanətə sipər olan ər həsrətli‖, ―dünyaya Nizami doğan‖, ―hamıdan erkən yuxudan duran‖,
―gecələr oyaq‖ və s. neçə təyinlə yadda qalır. Məlumdur ki, Dastanın müqəddiməsində
xaraktercə müxtəlif qadınlardan söz açılır, bəd xasiyyətli, xoĢagəlməz olanlara qarğıĢ edilsə
də, əldə olan mətn boyunca yalnız dözümlü, mərd, müdrik, sadiq qadınlar təsvir olunur. ġair
də qadınlarda yüksək mənəvi dünya və kamillik görür, qadın ucalığına heyrətini belə ifadə
edir:
Ulu Qorqud,
qadında
bu qədər sirli duyum,
bu qədər aĢkar dözüm,
bu qədər iti sezim
nə vaxt, necə, haradan
toplanıb bir araya?! (9, s.109)
Poemanın beĢinci fəslində sudan söz açarkən yenə də çoxsaylı yozumlar verilir bu məfhuma.
Su bir tərəfdən toy Ģərbəti kimi insanların qovuĢduğu, səadət tapdığı günü rəmzidirsə, digər
tərəfdən ―bir diyarı ikiyə ayıran‖ Araz da sudur. Deməli, bizim baxmağımızdan,
mənalandırmağımızdan, eyni zamanda situasiyadan asılı olaraq hər Ģey dəyiĢə bilər.
Əsərdə ən çox diqqət çəkən məfhumlardan biri mərdlik, ərənlikdir və əvvəldə adını çəkdiyim
dəyərli alimlərimiz poemanın ideya yükünü izah edərkən daha çox həmin məsələ üzərində
dayanmıĢ, xüsusilə də onu Qarabağ hadisələri ilə birbaĢa bağlılığını qeyd etmiĢlər. Heç
Ģübhəsiz, keçmiĢə bağlılıq, kökə qayıdıĢ, babaların mübarizə dolu örnək həyatı və ərənlik
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tarixindən öyrənmə poemada əsas xətlərdən birini təĢkil edir. Ancaq fikrimcə, əsərin
ideyasının sadəcə bundan çıxıĢ edilməklə yozumu onun ideya yükünün küll halında dərkini
müəyyən qədər məhdudlaĢdırır. Ümumiyyətlə, Arif Abdullazadə poeziyası ilə yaxından
tanıĢlığım əsasında belə bir qənaətimi ifadə edə bilərəm ki, ―Ulu Qorqud‖ poeması da Ģairin
digər əsərləri kimi özünün də məqalələrindən birində ifadə etdiyi kimi ―çoxsaylı suallara
cavab vermə cəhdi‖dir. Bu suallar Dastanın mətni ilə birbaĢa bağlı olduğu kimi, ümumiyyətlə,
həyatla da bağlıdır. A.Abdullazadə Dastandan mexaniki bəhrələnmə yolu ilə getmir, mətnə
yaradıcı yanaĢaraq öz ideyasını ortaya qoymağa nail olur. Yəni bu əsərində də Ģair öz
poeziyası üçün xarakterik olan üsluba sadiq qalaraq dərin qatlara enir, yalnız konkret əsərdən
– Dastandan yaranan ovqatı ifadə etməyə çalıĢmır, onu tarixə, bu günə və gələcəyə nəzərən
müxtəlif rakurslardan izah etməyə çalıĢır.
Dastan türk ulusunun dini, inancı, tarixi, məiĢəti, əxlaqı və digər dəyərləri haqqında bir toplu
kimi yüksək əhəmiyyətə malikdir və Arif Abdullazadənin də ―Ulu Qorqud‖ poemasında
həmin dəyərlərə yenidən qayıtması, XX əsr insanının – türkün gözü ilə yozum verməsi kökə
qayıdıĢ və kökə bağlılıq baxımından poemanın yazıya alındığı dövr üçün önəmli ədəbi
faktdır. Müəllif əsər boyunca Dastanın ideya yükünün böyüklüyünü dilə gətirməkdən
çəkinmir və bununla da türkçülüyü tərənnüm edir. Poema ənənəvi Ģəkildə dastan süjetləri
əsasında yaradılan əsərlərdən tamamailə fərqli struktura malikdir. 60-cı illər ədəbiyyatının
intellektual-fəlsəfi qoluna aid olan Ģair diqqəti alt mənalara və yozumlara yönəltmiĢ, Ulu
Qorquda xitabən mərdlik və namərdlik, sədaqət və xəyanət, Ulu Tanrı, qadın ana, ər-qadın,
zaman, insan, dünya və s. barədə düĢüncələrini ifadə etmiĢdir. Əsərdə adı çəkilən məfhumlara
münasibətdə dilə gətirilən fikirlərdə təbiətin, yaĢamın, həyatın mahiyyətində dayanan
ziddiyyətlərin hər Ģeydə üzə çıxdığı dönə-dönə vurğulanır. ġair oxucusuna bu ziddiyyətlərin
dərki, onlara qarĢı duruĢ gətirmək, gələcəyə daha mükəmməl bir ulusu daĢımaq üçün Qorqud
ululuğuna xitab etməyin vacibliyini çatdırır.
Abdullazadənin poema yaradıcılığından bəhs edərkən diqqətimizi onun silsilə Ģeirləri də
çəkdi. Həmin silsilələrin əksəriyyəti müəllifin yaradıcılığının son dövrlərində yazılmıĢdır və
ölümündən sonra iĢıq üzü görən ―Tövbə duaları‖ kitabında toplanmıĢdır. (7) Kitabın
redaktoru Fikrət Sadıq həmin silsilələrdən bəhs edərkən onları ―özündə poema səciyyəsi
daĢıyan silsilə üslubunda‖ yazılmıĢ əsərlər kimi qiymətləndirir. (10) Belə silsilə üslubunda
yazılmıĢ əsərlərə ―Anasız dünyam‖, ―Böyük Ģəhərlərin böyük dərdləri‖, ―Tövbə duaları‖,
―Ulduzların karvan yolu‖, Cənnətdən məktublar‖, ―Yerdəki yuxular göydə yozulur‖,
―Minilliklər ayrıcında‖ və b. misal göstərə bilərik. Eləcə də, ədəbiyyatĢünas alim Vaqif
Yusifli Arif Abdullazadə haqqında məqaləsində ―Ulduzların karvan yolu‖ silsiləsini məhz
―poema‖ adlandırır. (12)
Silsilələrə daxil olan parçalar lirik-fəlsəfi, lirik-psixoloji məzmunu ilə seçilir. Onların əsas
mövzusunu insanın dünyada varlığı və mövcudluğu, Yaradan və insan münasibətləri, Tanrının
dərki və dərkedilməzliyi, həyat və ölüm, təklik və tənhalıq motivləri təĢkil edir. Həmin
nümunələrdən bəhs edən ədəbiyyatĢünasların əksəriyyəti müəllifin yaradıcılığının
yetkinləĢməsindən, poetik kamillik həddinə çatmasından söz aĢırlar. Bu fikirlə tamamilə
razılaĢmaq ən azından o səbəbə görə mümkündür ki, yaradıcılığının ilk dövrlərində - Ģagirdlik
və poetik axtarıĢlar mərhələsində yazılan əsərlərdə sövq-təbii təqlidçilik nəzərə çarpırdısa, son
dövrə aid əsərlərdə müəllifin üslubunun sabitləĢdiyi Ģünhəsizdir. Xüsusilə, Ģairin son dövr
əsərlərinin dili və obrazlar sistemi intellektual poeziyanın tələbindən irəli gələrək dilinin
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sambalı, obrazlarının təkrarsızlığı ilə diqqət çəkir. Artıq ənənəvi təsvirlərin yerini məhz
müəllifin öz təxəyyülünün məhsulu olan orijinal bənzətmələr tutmuĢdur:
BaĢım üstə tək tavanım,
Yerlə göyün arasında
Durub darıxan hayanım,
Tanrının əlindən düĢəndə,
Saçlarımda cığır açan
Yarı mənim, yarı sənin
son gümanım,
Nə deyəsən bu sevgiyə,
Sanki göylərdən tək düĢüb,
Sənə sevilmək,
mənəsə
TəkbaĢına sevmək düĢüb. ( ―Minilliklər ayrıcında‖, 7, s.299)
və yaxud:
Məni bu dünyada tapmaq çətindi,
Ġçimdə talelər sınağı kimi
nə qədər dünyalar baĢ alıb gedir,
Biri dirilməmiĢ o biri ölür,
Doğulur hardasa, hansı adlasa,
O da o biritək yaĢanıb gedir.
Məni ulduzların karvan yolunda
Azan ulduzların içində ara. ( ―Yerdəki yuxular göydə yozulur‖, 7, s.286)
Nəticə
Tədqiqatımın nəticəsi olaraq fikirlərimi ümumiləĢdirərək demək istəyirəm ki, Arif
Abdullazadənin poemaları XX əsrin sonları və XXI əsrin əvvəllərində bu janrın yetərincə
bitkin nümunələri sırasına daxil ola bilmiĢdir. Onlar istər mövzu, istər quruluĢ və məzmun,
istərsə də bədii dil və obrazlılıq baxımından orijinallığı ilə seçilir. Ümumiyyətlə, Arif
Abdullazadənin poemaları Ģərti olaraq iki mərhələ Ģəklində qruplaĢdırıla bilər. 60-cı illərdə
yazılan poemalarda mövzu və ifadə tərzi baxımından janrın tələblərinə və ənəyə sadiqlik
diqqət çəkirsə, ―Ulu Qorqud‖ poemasından sonra Ģablonlardan qaçma və mövzuya uyğun
orijinal quruluĢ və obrazlılığın seçilməsi daha xarakterikdir. Ədibin poemalarının mövzu
qaynağı kimi ədəbi və tarixi Ģəxsiyyətlərin həyatı, cəmiyyətdaxili münasibətlər, fəlsəfə,
folklor və s. çıxıĢ edir. Bu poemaların mövzusu Ģairin müasirlərinin bir çoxu tərəfindən
iĢlənən məsələlərlə bağlı olsa da, demək olar ki, bütün əsərlərdə onu baĢqalarından
fərqləndirən obrazlılıq və bədii dillə oxucusunda maraq yaratmağa müvəffəq olur.
Poemaların, xüsusilə silsilə üslubunda yazılmıĢ poemaların bütün məziyyətlərinin açılması bir
məqalənin imkanlarına sığmadığından bu istiqamətdə araĢdırmamı davam etdirməyi
düĢünürəm.

TAM METİN KİTABI

ISBN: 978-625-7341-02-8

www.cumhuriyetkongresi.org

Sayfa | 128

Cumhuriyet Zirvesi

4. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

Ġstifadə edilmiĢ ədəbiyyat
1. Abdullazadə A. Ana dünyamız: Ģeirlər və poema. Bakı, AzərnəĢr, 1975, 73 səh.
2. Abdullazadə A. Könüllərin dünyası: Ģeirlər və poema. Bakı, AzərnəĢr, 1966, 82 səh.
3. Abdullazadə A. Narahat ürəklər: poema. ―Ədəbiyyat və incəsənət‖ qəzeti. 6 oktyabr
1962, № 39, səh.3
4. Abdullazadə A. SeçilmiĢ əsərləri. Bakı, AzərnəĢr, 1991, 336 səh.
5. Abdullazadə A. Sevin Azərbaycanı. Bakı, Gənclik, 1979. 102 səh.
6. Abdullazadə A. Səninlə sənsiz: Ģeirlər və poema. Bakı, Yazıçı, 1983, 134 səh.
7. Abdullazadə A. Tövbə duaları: Ģeirlər. Bakı, ÇaĢıoğlu, 2003, 357 səh.
8. Abdullazadə A. Ulu Qorqud. Qorqud ədəbiyyatı (Bədii əsərlər). Bakı, ―Öndər‖
nəĢriyyatı, 2004, 368 səh, səh. 267-289
9. Abdullazadə A. Ulu Qorqud: poema. Azərbaycan Respublikası ―Kitab‖ cəmiyyəti,
1999, 94 səh.
10. Fikrət Sadıq. Redaktordan. Abdullazadə A. Tövbə duaları: Ģeirlər. Bakı, ÇaĢıoğlu,
2003, 357 səh., səh. 3-6
11. Hacıyev T. HəmiĢəyaĢar Dədə Qorqud ədəbiyyatı. Qorqud ədəbiyyatı (Bədii əsərlər).
Bakı, ―Öndər‖ nəĢriyyatı, 2004, 368 səh, səh. 4-14
12. Ġsmayılova Y. ―Dədə Qorqud kitabı‖ və müasir Azərbaycan ədəbi düçüncəsi. Bakı,
―Elm‖, 2011; 368 səh.
13. Yusifli V. Arif Abdullazadə: Ədəbiyyatımızın cəfakeĢləri silsiləsindən. Ədalət, 2014,
26 noyabr, 2014, səh.6
14. Абдуллазаде А. Вещий Коркут (поэма). Пер. С.Мамед-заде // Жур.
«Литературный Азербайджан», 1991, № 1, с. 29-33.
ARIF ABDULLAZADEH'S POEM CREATIVITY
Aliyeva Pakiza İsrayil
SUMMARY
The article deals with the features of Arif Abdullazdeh's poetry, which belongs to the
generation of the 60s of the XX century Azerbaijani literature. In this new study, a brief
overview of the development dynamics of this genre in Azerbaijani literature since the Middle
Ages has been provided, the issue of appealing to the poem genre has been touched upon in
the literature of the 60s and 80s. The date of writing and publication of Arif Abdullazade's
poems, the scope of poems, their genre and structure features and other issues have bee
investigated. Although the number of examples written by the poet in the genre of poems is
few, each of them is original in terms of theme, structure, content and literary language. The
analysis of each of the poems involved in the study, such as "Gone", "Anxious Hearts", "A
Man Calls Me", "The Great Fear", gives us reason to say that they have their own poetic
burden. The article also includes a series of poems specific to the poet's poetry ("Letters from
Heaven", "The Caravan Road of the Stars", "Dreams on Earth Interpreted in Heaven",
"Prayers of Repentance", etc.). Each of these issues is based on excerpts from poems, and
refers to the theoretical literature.
Keywords: Arif Abdullazadeh, poem, style, series, imagery, literary language, folklore
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ENFORMASYON ÇAĞINDA MODERNLĠK/SEKÜLERLĠK SARMALI, BĠR
KAVRAMIN SERENCAMINA BAKIġ

Dr. Öğretim Üyesi Mikail UĞUġ*
Sakarya Üniversitesi - orcid.org/0000-0001-7250-3369

ÖZET
On dokuzuncu asrın en önemli tartıĢma konularından olan Modernite/Modernizm ve
ModernleĢme tartıĢmaları, beraberinde getirdiği sekülerlik tartıĢmaları ile etkileri günümüze
değin süren sonuçları doğurmuĢtur. Kitle iletiĢim araçlarının yaygınlık kazandığı
ondokuzuncu yüzyılın hareketli ve en yoğun döneminde, önde gelen düĢünür/yazarlar
tarafından getirilen farklı yorum ve tartıĢmaları yakından inceleme amacında olan bu
çalıĢmamız, edebiyat çevresinden ve resim sanatından temsilcilerin yaklaĢımlarını da
inceleyeceğiz.

Kavramların Alacakaranlığı: Modernite, Modernizm, ModernleĢme
Modernlikle iliĢkili olarak kullanılagelen modernite, modernizm ve modernleĢme
kavramları sıkça karıĢtırılır. Bunda kavramların tanımlarındaki muğlaklığın yanı sıra
kavramların ifade ettiği durumların kolayca birbirine dönüĢebilmesi de etkilidir. Modernite,
temel olarak belirli bir tarihsel dönemi anlatır. Antik Yunan ve Roma dönemleri gibi bir
belirli bir medeniyet anlayıĢının hâkimiyetini ifade eder. Modernite, Avrupa ve Kuzey
Amerika‘da ortaya çıkmıĢtır ama en yalıtılmıĢ toplumu bile etkileyecek Ģekilde dünyaya
yayılmıĢtır. Adam Smith ve Karl Marx moderniteyi kapitalizm ile özdeĢleĢtirir. Onlara göre
kar amaçlı üretim modern toplumsal hayatın temel dinamiğidir. Henri Saint-Simon ve
Auguste Comte ise bilim ve teknolojinin modern toplumların örgütlenmesinde ana etkenler
olduğu görüĢündedir. Alexis de Tocqueville moderniteyi aristokratik kültürel değerler ve
siyasi kurumlardan, demokratik kurumlar ve eĢitlikçi değerlere doğru bir dönüĢüm olarak
yorumlar. Emile Durkheim içinse modern hayatın alametifarikası bireycilik ve iĢbölümüdür.
Son zamanlarda Max Weber‘in çalıĢmalarıyla geliĢen bir literatür ise modern toplumları
açıklayan en kapsamlı kavramın ulus devlet olduğu fikrine dayanır. Ulus devlet ise bütün
kültürel alanlarda bir bürokratikleĢme eğiliminin bir sonucudur. Bütün bu tanımlardan yola
çıkarak denebilir ki modernite toplumun önceki dönemlerden farklı bir Ģekilde örgütlenmesi
anlamına gelir. Moderniteyi tanımlayanlar aynı zamanda onu eleĢtirmiĢlerdir. Marx, modern
üretim biçimlerinin insanı ―yabancılaĢtıracağını‖ söyler. Durkheim, modern toplumsal
örgütlenmenin büyük toplumsal yapılar ile bireylerin bağlarını zayıflatması sonucu bir
―anomiye‖ yol açtığını ifade eder. Weber ise bürokratik toplumsal örgütlenmenin ve
rasyonelleĢmenin ―dünyanın büyüsünü bozduğunu‖ insanlar için hayatın anlamını ortadan
kaldırdığını iddia eder. Georg Simmel ise modern Ģehir yaĢantısının hız ve yoğun zihinsel
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uyarılar sebebiyle insanlarda olaylara ve kiĢilere karĢı bir kayıtsızlık yarattığını söyler. Bütün
bu eleĢtiriler de modernitenin maruz kalınan bir durum olduğunu iĢaret eder. (Çiğdem, 1997)
Modernizm ise en geniĢ anlamıyla modernite karĢısında insanların aldıkları zihinsel
tutumdur. Özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısı ile 20. yüzyılın ilk yarısında sanat ve edebiyat
çevrelerindeki hakim bir akım ile iliĢki içerisinde düĢünülür. Resim Pablo Picasso, edebiyatta
James Joyce, T. S. Eliot ve Ezra Pound gibi romancı ve Ģairler, müzikte Igor Stravinksy ve
mimaride Bauhaus hareketi bu akımın temsilcileridir. Edebiyat ve sanatta modernizm, klasik
dönemin aksine gerçek dıĢı olana yönelmiĢ ve temsil karĢıtı bir tutum benimsemiĢtir.
Kelimeler ve imajlar bağlamlarından koparılmıĢ bir Ģekilde alıĢılmadık bir halde
kullanılmıĢtır. Mimaride ise modernizm iĢlevi ön plana çıkarır. Yeni endüstriyel ürünlerin
yaygın kullanımı modernizmin mimarideki etkisinin bir diğer yansımasıdır. Modernizm
moderniteye karĢı olumlu ve olumsuz tepkileri bünyesinde barındırdığı için temelde çeliĢkili
bir görüntü arz eder. Marshall Berman‘ın güzel bir Ģekilde resmettiği bu durum, moderniteye
karĢı eleĢtirel yaklaĢanların dahi modernist olmaları gerçeğini ortaya koymuĢtur. Berman
özellikle Karl Marx, Johann Wolfgang von Goethe, Charles Baudelaire gibi düĢünsel ve edebi
figürlerde farklı eğilimleri göstererek modernizmin muğlak mahiyetine açıklık getirir. Marx
her ne kadar burjuvazinin sıkı bir eleĢtirmeni olarak belirse de Berman‘ın gösterdiği Ģekliyle
Komünist Manifesto bir burjuvazi destanı olarak da okunabilir. Goethe‘nin Faust‘u da farklı
evrelerinde eleĢtirel modernist, romantik ve radikal modernist profiller çizebilmektedir.
Baudelaire Ģehir hayatının devasa değiĢimine kimi zaman hayranlıkla kimi zaman nefretle
bakabilmektedir. Modernizm bu bakımdan en iyi Ģekilde katılıktan kaçınan bir bakıĢ ile
kavranabilir. (Berman, 2009) (Bauman, 2012)
ModernleĢme ise modernitenin Batı dıĢı toplumlara yayılıĢını ifade eder. Aslında Batı
bile kendi içinde farklı modernleĢme tecrübeleri yaĢamıĢtır. Bu farklı tecrübelerin en öne
çıkanı Ġngiliz ve Fransız yapımı modernliğe alternatif bir çizgi izleyen ―Sonderweg‖ (özel
yol) Ģeklinde ifade edilen Alman modernleĢmesidir. Ancak modernleĢme özellikle Amerikan
sosyolojisinde 20. yüzyılın ikinci yarısında geliĢtirilen kuramın adı olarak öne çıkar. Bu
bakımdan Amerika‘da son halini bulan modernliğin Batı dıĢı toplumlara yayılması anlamında
bir kültürel hegemonya aracı olarak kullanılmıĢtır. ModernleĢme kuramı bütün toplumların
modernlik yolunda sekülerleĢeceklerini, toplumsal ve ekonomik açıdan da farklılaĢacaklarını
öngörür. Weberci bir noktadan hareket ederek modern toplumlar için Batıyı örnek alan bir
model inĢa eden Talcott Parsons‘un yaklaĢımı modernleĢme kuramının atası kabul edilir.
Daha sonraları özellikle Immanuel Wallerstein‘ın ―dünya sistemi‖ kuramı etrafında
modernleĢme paradigması eleĢtirilmiĢ ve revize edilmiĢtir. Wallerstein, modernleĢmeyi
kaynağını 15. yüzyılda Ġtalyan site devletlerinde ortaya çıkan kapitalist zihniyetten alan ve
günümüzde merkezi Amerika‘da olmak üzere bütün dünyayı kapsayan kapitalist sistemin
geniĢlemesi Ģeklinde açıklar. ModernleĢme bir bakıma hareket halinde modernitedir.
Moderniteyle muhatap olan bütün toplumlar dolayısıyla modernist paradigmanın çevrimi
içine girmiĢtir. Daryush Shayegan‘ın ortaya koyduğu Ģekliyle Batı dıĢı toplumlarda modernlik
karĢıtı hareketler bile esasen modernisttir. Shayegan, bunu Ġran devriminin ideolojik
arkaplanındaki modern tasavvurları örnek göstererek delillendirir. Ona göre modernliğe karĢıt
geliĢen her tür düĢünce modernlikle maluldür. (Shayegan, 2010) (Altun, 2005)
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Modernliğe KarĢı Modernistler: Marx, Freud, Nietzsche
Modernliğin muhataplarında yarattığı en büyük paradoks en eleĢtirel görünenin bile
modernlikten kaynaklanan motivasyonlarla hareket etmesidir. EleĢtirelliğin bizatihi modern
bir refleks olduğu düĢünüldüğünde konu daha da aydınlanır. Marshall Berman, modernliğin
en büyük eleĢtirmeni diyebileceğimiz Karl Marx‘ı dahi bir modernist olarak tanıtarak bu
konudaki yorumlarda bir çığır açmıĢtır. Marx modern toplumsal sistemi kıyasıya
eleĢtirmesine rağmen neden hala modernisttir? Bu soruya cevap vermek için modernliği
eleĢtirmenin üç gereğini ortaya koymak gerekiyor. Modernliği eleĢtirmek için öncelikle
modernlikle karĢılaĢmıĢ olmak gerekiyor. Modernliğin en büyük özelliği de etkisi altına aldığı
insanları geri dönüĢü olmayacak Ģekilde dönüĢtürmesidir. Bu yüzden modernlik hakkında
görüĢ serdeden her düĢünce kaynağını modernlikten alır. Modernliği eleĢtirmenin bir diğer
gereği de eleĢtiri konusu olacak ilkelerin modern olmasıdır. Bu ilkeler de malzemesini
geçmiĢten alsa da tamamen modern döneme has ideallerdir. Üçüncü gerek ise eleĢtiri sonrası
ortaya konan çözümün de modern olmasıdır. Modern sorunlara getirilen çözümler modern
toplumsal yapıdan farklı bir yapı önerse de bu yapı modernlik öncesi yapılardan kökten
farklıdır.
Karl Marx, modernliği kapitalizm üzerinden anlar. EleĢtirisi de kapitalist sistemin
insanlarda bir yabancılaĢmaya yol açmasıdır. YabancılaĢma kavramı insanın tarihsel rolünden
uzaklaĢması anlamına gelir. Marx hümanist bir bakıĢ açısıyla insanların kendi hayatları
üzerinde etkinliklerinin artmasını ister. Kapitalist sistemde insan aĢırı iĢbölümü yüzünden
yapılan iĢin amacından ve ortaya çıkan sonuçtan uzak kalmaktadır. Bu da insanı yaptığı iĢin
öznesi değil yapılan iĢi örgütleyen sistemin nesnesi konumuna düĢürmektedir. Marx‘ın
yabancılaĢma kavramı öncelikle modern bir kavramdır. Aydınlanmanın ve Batı hümanizminin
bir sonucudur. Bu yüzden de geleneksel değerlerden farklılık arz eder. YabancılaĢma
kavramıyla ortaya konan eleĢtiri modern değerleri temel alır. Bu değerler kısaca insanın
kendini gerçekleĢtirmesi ve tarihin öznesi olmasıdır. Marx‘ın bir diğer eleĢtirisi de modern
toplumsal yapıların insanların dünya hakkındaki görüĢlerinde bir bulanıklığa yol açtığı
Ģeklindedir. Ġnsanlar kendileri hakkında yanlıĢ bir bilince kapılmaktadırlar. Burjuva ideolojisi,
bütün örgütlenmeyi burjuva değer ve çıkarlarına göre düzenleyecek Ģekilde modern
toplumlara egemendir. Ġdeoloji kavramıyla ortaya konan eleĢtiri de insanın kendisi hakkında
gerçek bir bilince ulaĢmasını öngörür. Bu düĢünce de mitlerden, geleneklerden bağımsız bir
Ģekilde insanın kendisi hakkında fikir sahibi olabileceğine dair modern bir inanca tekabül
eder. Marx modernliği eleĢtirirken sunduğu çözümler de modern unsurlardır. Marx modern
bir sınıf olan burjuvazinin egemenliğini eleĢtirirken yerine yine modern bir sınıf olan iĢçi
sınıfının egemenliğini önerir. Modern bir kurgu olan burjuva ideolojisini eleĢtirirken yerine
modern bir tasavvur olan sınıf çatıĢması mefhumunu koyar. (Marx, 2001)
Marx gibi Sigmund Freud da modernliği modern bir eleĢtiriye tabi tutar. Freud
modernliği medeniyet olarak ele alır. Batı medeniyeti için gelenekleri yerinden etti ve mitleri
ortadan kaldırdı der. Ancak yine Batı medeniyetinin gelenekselleĢtiğini ve bir mit haline
geldiğini söyler. Freud'un geleneklere ve mitlere karĢı tutumu öncelikle modern bir tutumdur.
Kaynağını bireysel akıl yürütmeden almayan bütün bilgileri sorgulamak modern öncesi
toplumlarda olmayan bir tavırdır. Freud modernliği yine bu modern hareket noktalarından
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yola çıkarak eleĢtirir. Modernlik kendisi yerine koyduğu Ģey gibi davranmaya baĢlamıĢtır.
Ġnsan modernlik öncesinde doğrudan aldatılmaktadır. Modernlik ise insanlara gerçeği vaat
eder. Ancak bu vaat gerçekleĢmez. Ġnsanlar modern toplumsal sistemlerde dolaylı olarak
aldatılırlar. Freud ayrıca insanın rasyonel bir düĢünsel yapı ortaya koymak için bedenin
isteklerinin bastırıldığını savunur. Zaten ruh beden ayrımının bu Ģekilde tebarüz etmesi de
üzerindeki etkiler antik dönemlere uzansa da modern bir durumdur. Freud medeniyetin doğa
durumundaki Ģiddetten insanı koruduğunu söyler. Ancak doğa durumunda doğrudan ortaya
çıkan Ģiddet medeniyetle birlikte dolaylı yollardan ortaya çıkar, ya da ortaya çıkmayarak
sürekli bir gerilim yaratır. Dolayısıyla Freud medeniyeti Ģiddeti ortadan kaldırmak Ģeklindeki
modern ideali gerçekleĢtiremediği için eleĢtirir. Freud‘un modern sorunlara getirdiği çözümler
de yine modern saiklerden yola çıkar. Freud, rüyaları ve bilinçaltını tamamen yok saymak
yerine insan varoluĢunun geniĢçe bir alanı olarak görüp araĢtırmayı önerir. Mitleri inceleyerek
insanların durumları ve kendilik tasavvurları hakkında bir yorum getirmeye çalıĢır. Bastırılan
doğa durumu yerine doğa durumunu da göz önünde bulunduran bir kendilik tasavvuru ortaya
koyar. Böylelikle insanın en mahrem ve aĢağılık görünen eylemleri bile mantıki olarak
açıklanabilecektir. (Freud, 2000)
Modernliğin belki de en büyük düĢmanı Friedrich Nietzsche‘dir. Ancak onun bile
ziyadesiyle modernlik içinde bir düĢünür olduğunu bilmek modernlik sarmalı dediğimiz
durumu anlamamızı sağlayacaktır. Nietzsche, Hristiyan ahlakının insan kaynaklı bir kurgu
olduğu görüĢündedir. Ahlakın soy kütüğünü çıkartarak insanın yalanı dinin yerine ikame
ettiğini anlatır. Ona göre Batı‘da modernlikle birlikte geliĢen burjuva ahlakı da bu arızaya
sahiptir. Ġnsan tanrıyı öldürmüĢ ancak yerine baĢka da bir Ģey koyamamıĢtır. Nietzsche temel
olarak modern ahlakın negatif bir biçimde kurulduğunu söyler. Bu negatif ahlaka Nietzsche
köle ahlakı adı verir. Nietzsche‘ye göre modern insan cesaret, yiğitlik ve cömertlik gibi
erdemler yerine kölenin efendisinin davranıĢlarının tersini doğru bilmesi gibi hesaplılığı,
bencilliği ve biriktirmeyi davranıĢları ahlaki kaideler olarak benimsemiĢtir. Nietzsche köle
ahlakı yerine ise insanın yükselmesini ve irade ortaya koymasını öngören bir ahlakı önerir.
Madem ki insan tanrıyı yerinden etmiĢtir o halde bir ―üst insan‖ haline gelip o yere kendisi
yerleĢmelidir. Nietzsche‘yi modern kılan en belirgin özellik çekiçle felsefe yapmak adını
verdiği düĢünüĢ tarzıdır. Onun araĢtırma tarzı olarak belirlediği soy kütüğü çıkarma yaklaĢımı
günümüz felsefi düĢüncesini derinden etkilemiĢtir. Nietzsche nasıl ahlakın soy kütüğünü
çıkarmıĢsa Foucault da bilginin soy kütüğünü çıkarır. Nietzsche‘yi modernist kılan bir diğer
yön ise ahlakı insanın insan üzerindeki tahakkümüne yol açan bir aldanma olarak el almasıdır.
Çünkü bu eleĢtiri Marx‘ın yabancılaĢma ile dile getirdiği eleĢtiri gibi insanın kendi gerçekliği
hakkında doğru bir fikre sahip olması açısından modern bir ideale dayanır. Ayrıca
Nietzsche‘nin öne sürdüğü ―üst insan‖ kavramı da hümanizmin bir varyantı olması açısından
modern bir kavramdır. (Nietzsche, 2008)

Sonuç
Bir kavramın tarihi üzerine uzun boyutlu tartıĢmalar yapılabilir, bunun asırlar içerisindeki
kullanımına bakarak da ne türden değiĢim/dönüĢüm geçirdiğinin izi sürülebilirdir.
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Kavramların canlı birer varlık olmaları, kullanımları dolaysıyla anlam yoğunluğunun çok
fazla olmasına sebebiyet vermektedir. Modern kökü üzerinden baĢladığımız araĢtırmamızın
zengin anlam dünyasına yönelik sanat, edebiyat camiasından ve filozofların getirdiği
yaklaĢımları incelediğimiz araĢtırma makalemizde gördüğümüz, zengin içerikli kavramların
anlam dünyasının da takibi zor olduğudur. Bu anlamda milletlerin modernlik anlayıĢlarındaki
ayrıĢmadan yola çıkarak tek boyutlu bir Modernite anlayıĢı olmadığını gördük.
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BĠLGĠ EKONOMĠSĠ ve EĞĠTĠM ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠYE YÖNELĠK BĠR
DEĞERLENDĠRME
EvĢen ALTUN-ASLAN 1
1
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi,
ORCID ID: 0000-0001-7703-1890
ÖZET
Günümüz toplumlarında bilgi en önemli güç olarak kabul edilmektedir. Bundan dolayı birçok
ülke, bilgi ekonomisi ile birlikte bilgi toplumuna geçiĢ için eğitim, teknoloji, sanayi, ekonomi
gibi pek çok alanda politikalar geliĢtirmektedirler. Nitekim bilginin büyük bir güç olduğunun
farkına varan toplumların, bu gücü kullanarak siyasal, ekonomik, toplumsal alanda geliĢim
sağlayacağı kabul edilmektedir. Bilgi ekonomisinde, eğitim, sağlık, sanayi, iletiĢim vb. pek
çok alan; bilgi ve iletiĢim teknolojisindeki geliĢmelerle birlikte bilgiyi temel alacak Ģekilde
yeniden Ģekillendirilmektedir. Bilgi ekonomisinde, rekabet edebilmeyi sağlayan temel
faktörün bilgi olduğu kabul edilmektedir. Bu eksende bilgi ekonomisinde iyi eğitimli, nitelik
sahibi bilgi iĢçilerinin yetiĢtirilmesine önem verilmektedir. Böylece vasıflı, eğitimli iĢgücü,
sahip olduğu eğitim, beceri ve yetenek sayesinde iĢ piyasası için vazgeçilmez bir çalıĢan
olabilecektir. Nitekim bilgi iĢçisi olmadan bilgiyi yaratmak, kullanmak ve paylaĢmak zorlaĢır.
Bu noktada, bilgi ekonomisi ekseninde nitelikli emek gücüne yönelik artan talebin
karĢılanmasında eğitim kurumuna önemli bir sorumluluk yüklenmektedir. ġüphesiz, vasıflı
bir bilgi iĢçisinin yetiĢtirilmesi her Ģeyden önce eğitim sistemiyle iliĢkilidir. Bu nedenle, bilgi
ekonomilerinde yetenek ve beceri sahibi bir bilgi iĢçisinin yetiĢtirilebilmesi için eğitim
politikalarının bu eksende geliĢtirilmesi beklenmektedir. Ayrıca eğitim, toplumsal
konumlanıĢları etkileyen toplumsal bir kurum olarak kabul edildiğinden dolayı bilgi
ekonomisinde, bireylerin toplumsal konumlarını Ģekillendirmek amacıyla yetenek ve beceri
geliĢimlerine de yatırım yapmaları beklenmektedir. Bu noktada bilgi ekonomisinde yaĢam
boyu öğrenme desteklenmektedir. Böylece yaĢam boyu öğrenen bireylere, bilgi toplumunda
kendi toplumsal konumlarını iyileĢtirebilme ve koruyabilme fırsatının verildiği kabul
edilmektedir. Ancak Bourdieu sosyolojisi ekseninde ele alındığında; bilgi toplumunda
toplumsal bir konum elde etmek veya sahip oldukları konumu korumak amacıyla bireylerin
yetenek ve beceri sahipliğine yönelik stratejilerinin toplumsal farklılaĢmaya da neden
olabileceği göz ardı edilmemelidir. Bu bağlamda çalıĢmanın amacı; bilgi ekonomisi ve eğitim
politikaları arasındaki iliĢkinin önemini göstermektir.
Anahtar Kelimeler: Bilgi, Eğitim, Bilgi Ekonomisi.
1. GĠRĠġ
Tarihsel süreçte, ülkeler ekonomik, siyasal, kültürel ve toplumsal alanda ilerlemek
amacıyla sahip oldukları kaynaklardan faydalanmıĢlardır. Tarım toplumlarından baĢlayarak
endüstri toplumlarına kadar geçen sürede kullanılan en önemli kaynaklardan biri Ģüphesiz
bilgi olmuĢtur. Bilgi, üretim ve dağıtım süreçlerinin en önemli unsuru olarak kabul
edilmektedir. Bilginin kullanımı ilerlemenin ve geliĢmenin aracı olarak kabul edilmektedir.
Bilginin kullanımı noktasında bilgi ekonomisini diğer ekonomilerden ayıran en önemli fark;
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bilginin rekabet unsuru olarak kabul edilmesidir (Kevük, 2006: 320). Bilgi ekonomisin ortaya
çıkıĢında küreselleĢmenin önemli bir etkisinin olduğu kabul edilmektedir. KüreselleĢme ile
birlikte teknoloji kullanımın artması, araĢtırma ve geliĢtirme faaliyetlerinin yaygınlaĢması,
bilgi aktarımının ve alıĢveriĢinin kolaylaĢması tüm dünya ekonomilerini etkilemiĢtir
(Berberoğlu, 2010a: 112). Bu süreçte ulusal ve uluslararası pazarda rekabet avantajı elde
etmek, istikrarlı büyüme sağlamak isteyen ülkeler de ekonomi, bilim, eğitim gibi alanlarda
bilgi ve iletiĢim teknolojilerini kullanarak bilgi ekonomisini yerleĢtirmeye çalıĢmaktadırlar. ĠĢ
piyasası bu yeni ekonomi karĢısında esneklik ilkesi ekseninde hareket ederek verimliliklerini
artırmaya çalıĢmaktadırlar. Bunun için de nitelikli iĢgücü talep etmektedirler. Bilgi
ekonomisinde bilgiyi üretecek, kullanacak ve paylaĢacak nitelikli iĢgücüne talep artmaktadır.
Bu noktada nitelikli iĢgücünün yetiĢtirilmesinde eğitime önemli bir sorumluluk
yüklenmektedir.
Bu bilgiler ekseninde çalıĢmamız, bilgi ekonomisinde eğitimin nasıl bir rolü olduğu
sorusundan hareket etmekte ve eğitimin bilgi ekonomisinde nitelikli iĢgücünün
yetiĢtirilmesindeki etkisi gösterilmeye çalıĢılmaktadır.
2. BĠLGĠ EKONOMĠSĠ
Bilgi ekonomisi, küreselleĢen dünyada bilgiyi temel unsur olarak ele alan yeni bir
ekonomi olarak kabul edilmektedir (Berberoğlu, 2010a: 114). Bilgi ekonomisi, bilginin elde
edilmesi ile baĢlayan, iĢlenmesi ve dağıtımı ile devam eden bir süreci anlatmaktadır (Kevük,
2006: 322). Bilgi ekonomisinde girdi bilgi olarak kabul edildiğinden üretim ve dağıtım
kütlesel olmaktan çıkarak esneklik ilkesi ekseninde talebe göre biçimlenmektedir (Yıldırım,
2004: 109-110).
Bilgi ekonomisinin ortaya çıkıĢ sürecine baktığımızda; bilgi tarihsel süreçte tarım ve
sanayi toplumlarında da var olmuĢ ve kullanılmıĢtır (OdabaĢı ve Erdal, 2018: 440).
KüreselleĢme ile birlikte bilgi alıĢveriĢinin kolaylaĢtırılması, sermayenin uluslararası
dolaĢımının artması, teknolojinin geliĢimi, tüm ekonomik faaliyetlerin bilgi temelinde
gerçekleĢtirilmesini gerekli kılmaktadır. Bu noktada bilgi ekonomisi, küreselleĢmenin
ekonomik ayağı olarak kabul edilmektedir (Berberoğlu, 2010a: 114).
KüreselleĢme ile uluslararası kuruluĢlarla iĢbirliklerinin artması, bilgi ve iletiĢim
teknolojilerinin kullanımının yaygınlaĢması, vasıflı emeğe yönelik talebi artırmıĢtır (Erdinç,
1999: 116). Bu eksende bilgi ekonomisinde iyi eğitimli, nitelik sahibi bilgi iĢçilerinin
yetiĢtirilmesine önem verilmektedir. Böylece vasıflı, eğitimli iĢgücü, sahip olduğu eğitim,
beceri ve yetenek sayesinde iĢ piyasası için vazgeçilmez bir çalıĢan olabilecektir. Nitekim
bilgi iĢçisi olmadan bilgiyi yaratmak, kullanmak ve paylaĢmak zorlaĢır. Bu noktada, bilgi
ekonomisi ekseninde nitelikli emek gücüne yönelik artan talebin karĢılanmasında eğitim
kurumuna önemli bir sorumluluk yüklenmektedir.
3. EĞĠTĠM ve BĠLGĠ EKONOMĠSĠ
Eğitim, bireyin toplumsal bir konum elde etmesini sağlayan kaynaklara sahip bir
toplumsal kurum olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bireye sağladığı, diploma, yetenek ve beceri
birikimi iĢgücüne katılımda önemli bir kültürel sermaye kaynağı olarak kabul edilmektedir
(Bourdieu, 2015). Eğitim, tarım ekonomisinde, sanayi ekonomisinde de önemli olduğu kadar
bilgi ekonomisinde de oldukça önemlidir. Zira bilgi ekonomisinin talep ettiği iĢgücü,
profesyonel eğitimli, rekabetçi, yaĢam boyu öğrenen, yetenekli bireyler olacağından bu
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iĢgücünün yetiĢtirilmesinde eğitimin önemli bir rol oynayacağı kabul edilmektedir (Buyruk,
2018: 615).
2003 yılında Dünya Bankası tarafından yayınlanan ―Küresel Bilgi Ekonomisinde
YaĢam Boyu Öğrenme (Lifelong Learning in the Global Knowledge Economy)‖ baĢlıklı
raporda; bilgi ekonomisinde değiĢim hızlı olduğu için sürekli yeni becerilerin geliĢtirilmesinin
gerekliliği ifade edilmektedir. Bu nedenle çalıĢanlar yaĢamları boyunca becerilerini
geliĢtirmeli ve yeni beceriler kazanmalıdırlar (The World Bank, 2003: xviii). Bu noktada bilgi
ekonomisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli iĢgücünün yetiĢtirilmesi amacıyla yaĢam boyu
öğrenme hizmetleri desteklenmektedir (Bağcı, 2011: 144). YaĢam boyu öğrenme, okul öncesi
eğitimden itibaren yetiĢkin eğitimini de kapsayan örgün ve yaygın eğitim faaliyetleri olarak
kabul edilmektedir (Gününç, vd., 2012: 310). YaĢam boyu öğrenme, Avrupa Birliği
tarafından da desteklenmektedir. Avrupa Ġstihdam Stratejisinde de istihdam düzeyinin
yükseltilmesi için, çalıĢanların becerilerini geliĢtirmeleri gerektiği ve istihdam edilmeyenlerin
de istihdam edilebilirliklerini arttırmaları gerektiği belirtilmektedir (Gündoğan, 2003: 7). Bu
eksende bilgi ekonomisinde bireye de sorumluluk yüklenmekte ve bireyden yetenek ve beceri
geliĢimine yatırım yapması beklenmektedir. Böylece bireylerin istihdam edilebilirliğinin
artacağı kabul edilmektedir (Güllüpınar ve Gökalp, 2014: 73).
YaĢam boyu öğrenim ile, bireylerin kiĢisel geliĢimlerine katkıda bulunmak, toplumsal
bütünleĢme ile birlikte ekonomik büyümeyi gerçekleĢtirmek amaçlanmaktadır (DPT, 2001:
10). YaĢam boyu öğrenenler, bilgi toplumunda baĢarılı olan kiĢiler olarak kabul
edilmektedirler (Berberoğlu, 2010b: 114). Öğrenme süreci, bireye sorumluluk yükleyerek,
sunulan eğitim hizmetleri ekseninde ihtiyacına uygun olanı seçebilmesini sağlamaktadır.
Dolayısıyla eğitim olanaklarına ulaĢılabilmeye yönelik gerekli düzenlemelerin yapılması
gerekmektedir (Turan, 2005: 90). Ancak bilgi ekonomisinde, değiĢen iĢgücü piyasalarının
talep ettiği nitelikleri kazanmanın yolu olarak görülen yaĢam boyu öğrenme hizmetlerinin
belirli bir fiyatının olması bu hizmetten sadece hizmeti alabilecek ekonomik sermayeye sahip
olanların faydalanabilmesine neden olmaktadır. Bu durumun eğitimden kaynaklanan
eĢitsizlikleri, daha fazla arttırabileceği dile getirilmektedir (Buyruk, 2018: 622). Dolayısıyla
eğitim politikalarının bu eksende planlanması gerekir.
4. GENEL DEĞERLENDĠRME
Eğitimin, bilgi ekonomisinde talep edilen iĢgücünün yetiĢtirilmesinde önemli bir rolü
olduğu kabul edilmektedir. DeğiĢen piyasa koĢullarına uyum sağlayabilen, rekabetçi, yaratıcı,
giriĢimci yetenek ve beceri sahibi iĢgücüne yönelik talebin arttığı bilgi toplumlarında yaĢam
boyu öğrenme hizmetleri desteklenmektedir. YaĢam boyu öğrenen bireylere, bilgi
toplumunda kendi toplumsal konumlarını iyileĢtirebilme ve koruyabilme fırsatının verildiği
kabul edilmektedir. Bilgi toplumunda toplumsal bir konum elde etmek veya sahip oldukları
konumu korumak amacıyla bireyler sahip oldukları ekonomik sermayeyi harekete geçirerek
yetenek ve beceri sahipliğine yatırım yapmaktadırlar. Ancak yaĢam boyu öğrenme
hizmetlerinin belirli fiyatlarının olması; bu hizmetten ekonomik sermaye sahibi bireylerin
faydalanabilmesini sağlarken, ekonomik sermayeden yoksun olanlar bu yatırımı
yapamayacaklarından eğitimden kaynaklanan eĢitsizliklerin artabileceği göz ardı
edilmemelidir. YaĢam boyu öğrenme hizmetleri beceri ve yeteneklerin geliĢtirilmesi açısından
oldukça önemlidir. Bu nedenle eğitimde fırsat eĢitliği ilkesi göz önünde bulundurulmalı ve
herkesin bu imkânlara ulaĢabilmesini sağlayacak düzenlemeler yapılmalıdır. Bu çalıĢmada,
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bilgi ekonomisinde eğitimin rolüne yönelik genel bir değerlendirme yapılmaktadır. ġüphesiz
bilgi ekonomisi ve eğitim arasındaki iliĢkiyi göstermeye yönelik nitel ve nicel araĢtırmalara
ihtiyaç bulunmaktadır.
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TÜRKĠYE’DE TARIM SEKTÖRÜNÜN TEMEL SORUNLARI VE UYGULANAN
TARIM POLĠTĠKALARININ TÜRKĠYE EKONOMĠSĠ ÜZERĠNE ETKĠLERĠ:
2000-2018
GülĢah Arslan1 Prof. Dr. Serdar Öztürk2
ÖZET
Tarım sektörü ülkelerin geliĢmiĢlik düzeyi ne olursa olsun, tüm ülke ekonomilerinin temelini
oluĢturan ve ikamesi olmayan bir sektördür. Tarım sektörü gıda güvenliği ve beslenme
açısından önemli olduğu kadar katma değer, istihdam, kalkınma ve dıĢ ticarete katkı
yönünden de ekonominin mihenk taĢıdır. Ekonominin kalkınmasında önemli rol oynayan
tarım sektörü, küreselleĢen ekonomi, artan rekabet ortamı ve değiĢen pazar Ģartlarının etkisine
karĢın önemini korumaktadır. Tarım sektörü diğer sektörlere göre politika ve ekonomik analiz
için geniĢ kapsamlı sonuçlara sahiptir. Diğer sektörlere oranla belirgin farklılıkları vardır.
Tarım dıĢı sektörlerde üretim süreci aĢamasında girdi ve çıktı arasında bilinen bir mühendislik
iliĢkisi mevcut iken tarımsal üretim süreci doğa koĢullarına bağlı olarak risk ve belirsizliklere
açıktır. Tarımsal üretim girdilerinin tedarik edilip uygulanması ve çıktıların toplanması
arasında uzun zaman gecikmeleri vardır. Bu özellikler tarımın çok problemli bir alan olarak
tanımlanmasına neden olmaktadır. Tarım sektöründe yanlıĢ uygulanan teknik ve yöntemler,
verimli arazilerin tarım dıĢı alanlarda kullanılması, tarımsal ürünlerin fiyatlarının belirsizliği
gibi sektörel sorunlar mevcuttur. Tarım ürünleri arzında görülen istikrarsızlıklar tarım ürün
fiyatlarının oluĢmasına müdahale edilmesini gerekli kılmaktadır. Sektör, yapısal değiĢimden
girdi ve ürün piyasalarına değin kamu müdahalesine ihtiyaç duymaktadır. Bu bağlamda Tarım
politikaları aracılığıyla tarım sektörünün yapısal sorunlarını çözümlemek, arz-talep dengesini
sağlamak, ekonomiye katkıda bulunmak gibi amaçlar gerçekleĢtirilmektedir. Buna karĢın
tarım ürünleri fiyatlarına müdahale sonucu tarım piyasasının iĢleyiĢinde aksamalara neden
olunmaktadır. Bu sebeple tarım sektörü için uygulanacak politika ve stratejiler titizlikle
belirlenmeli ve ekonomik koĢullar gözetilmelidir. Bu çalıĢmanın amacı 2000 sonrası yapısal
değiĢim ile birlikte tarım sektörü politikalarının ekonomide yarattığı etkileri ve tarımın
karĢılaĢtığı temel sorunları incelemektir. Sonuç olarak ise, Türkiye ekonomisi sahip olduğu
coğrafya, iklim yapısı ve genel ekonomik kapasitesi ile doğru politika uygulanması sonucu
tarım sektöründe yetkin olabilecektir. Ayrıca Türkiye küreselleĢen piyasa sermayesinde;
kamu ve özel kesimin iĢbirliği içerisinde özümsenip doğru politika ve stratejilerin
uygulanması ile olumsuz durumları da olumluya çevirebilir.
Anahtar Kelimeler: Tarım politikaları, Tarımsal Destekler, Temel Sorunlar
Uygulanan Tarım Politikaları ve Etkileri
Tarım politikası, arz ve talep arasında denge oluĢturacak biçimde, üretime yön vermeyi amaç
edinmektedir. Piyasa dengesinin sağlanması için öncelikle iç tüketimin karĢılanması ve buna
bağlı beslenme düzeyinin iyileĢtirilmesi gerekir. Üretim politikası açısından, iĢletmelerin
1
2
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modernizasyonu, çiftçilerin kullandıkları üretim girdileri düzeyinin artırılması ve üretimin
planlanmasıyla, tüketim ve ihracat politikasına dönük olan faaliyetleri kapsar. Tarımsal üretim
politikasının oluĢturulmasında tüketim, ihracat ve fiyat politikalarının da değerlendirilmesi
gerekmektedir.3
Tarıma yönelik politikalar temelinde üç amaca yönelik uygulanmaktadır: Gıda maddelerinin
stratejik öncelikli mallar olarak görülmesi, tarım dıĢı kesimlere nazaran tarımda kiĢi baĢına
gelirin ciddi boyutlarda düĢük olması sektörü tehdit altında tutmaktadır. Son olarak da,
tarımda fiyat ve gelir istikrarsızlığını azaltmaktır.4
1980‘lere kadar geliĢmiĢ ülkeler arzı etkileyen ve fiyatlara doğrudan etkisi bulunan
desteklemeler aracılığıyla büyük tarımsal üretim hacmine eriĢmiĢlerdir. Ayrıca bu dönemde
tarıma girdi tedarikinde bulunan ve tarımsal ürünleri sağlayan iĢletmelerde artmıĢtır. 1994
yılında GATT turu Tarım AnlaĢmasıyla ülkelerin tarıma sağladıkları destekleri azaltmaları ve
gümrüklerini indirmeleri kabul edildi. Bu zamana değin az geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan
ülkelere karĢı güç üstünlüğü elde eden geliĢmiĢ ülkeler ise anlaĢmanın gereklerini yerine
getirmediler. Bu yıllarda geliĢmekte olan ülkeler tarım politikalarında yapısal uyarlama
politikalarından önemli ölçüde etkilenmiĢtirler. Türkiye‘de de tarım sektörü aynı biçimde
geliĢmiĢtir. Özellikle 2001‘de imzalanan tarımsal reform projesi ile fiyatı etkileyecek destek
politikasının yerini doğrudan gelir ve prim gibi politika uygulamaları aldı. Seksenli yılların
ikinci yarısından itibaren tarımsal KĠT‘lerin özelleĢtirilmesiyle boĢalan alana ulusal ve uluslar
arası birçok tekel yerleĢti. Ancak bu politikaların sonuçları olumsuz olmuĢtur. Tarım ürünleri
dıĢ ticarette açık artmaya, iç ticaret hadleri ise kötüleĢmeye baĢladı. Ülkede birçok tarla
bitkileri ve hayvansal üretim duraklama veya gerileme yaĢadı. Sadece meyve ve sebze
üretimlerinde artıĢlar devam etti. Ancak meyve ve sebze üretiminde büyük Ģirketlerin
piyasaya hâkim olması fiyatları geriletti, anlaĢmalı tarım çiftçilerin sahibi olduğu
topraklarında ücretli çalıĢan proleterlere dönüĢmesinin aracısı olmuĢtur. 5
1999 yılı sonunda IMF ile imzalanan Stand-by AnlaĢması çerçevesinde uygulanan ‗istikrar
programı‘ kapsamında ele alınan ve Türk tarımsal destekleme politikalarında radikal bir
değiĢikliktir.
2001 yılından itibaren tarımsal destekleme alımlarıyla girdi destekleri doğrudan gelir desteği
politikasının, Türkiye‘de mevcut uygulama Ģekliyle tarımsal üretimi etkileme gücü
bulunmamakta genellikle sosyal yardım özelliğindedir. Arazi üzerinden verilen doğrudan
geliri desteği bölgeler, iĢletmeler arasında dengesizlik yaratmakta ortalama iĢletme büyüklüğü
daha fazla olan bölgelerdeki üreticiler diğer bölgelere göre iĢletme baĢına daha fazla destek
almaktadır.
2001-2007 döneminde uygulanan Doğrudan Gelir Desteği‘nin tarımsal destek bütçesindeki
oranı yıldan yıla değiĢmiĢtir. 2007 yılında %29 oranlarına gerileyen destek ilerleyen
zamanlarda kaldırılmıĢtır. Ülkemizde doğrudan gelir desteği uygulamasına geçilmesinin en
3
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mühendisliği 7. Teknik kongre, Ankara 2010, 3.
4
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temel hedeflerinden birisi, tarımsal destek politikalarının bütçe üzerindeki yükünün
hafifletilmesidir. Doğrudan gelir desteği tarım desteklerinin bütçe üzerindeki yükü
hafifletmediği desteğin önemli bir kısmının büyük arazi sahiplerine, yani yüksek gelir
düzeyine sahip çiftçilere verilmiĢtir.6
2008-2009 yıllarında yaĢanan krizin ardından 2010 ve 2011‘deki büyüme hızı ortalama %9
cari iĢlem açığı ise 2011‘de gayrisafi yurtiçi hâsılanın %10‘u aĢtı. Rakamlar ülkede
büyümenin dıĢ borçlanma ve artan tüketim ile patlayan ithalata bağlı olduğunu gösteriyordu.
Tarımda sürekli dıĢ açık veren üretim kesimleri arasında yer aldı. 2012 yılında hükümet cari
açığı düĢürmek için önlem aldı; 2012‘de büyüme hızı %2,2‘ye düĢtü. Bu dalgalı büyüme
zaten IMF‘nin doğrudan gelir destek programı ile kaynak kaybeden tarımı borç yükü altında
ezilen çiftçi ile tamamladı. Tarım ürünlerinde temel kalemler ithalatı giderek artarken,
neredeyse meyve-sebze haricinde, ihracat artıĢı yoktur.7
2014-2018 yıllarında tarımsal politikalarda ağırlık genel olarak kırsal kalkınmanın
sağlanmasına yönelik olarak uygulanmaya çalıĢılmıĢtır. Ülkemizde bulunan yer altı ve
yerüstü sulama imkânlarının miktarını belirleme ve su kaynaklarının korunması,
iyileĢtirilmesinin sağlanması hedeflenilmiĢtir.
1980‘li yıllardan itibaren ülkemizde tarımsal istihdam oranı sürekli düĢerken 2009 ve 2010
yıllarında yükselmesinin nedeni 2009 yılındaki ekonomik krize bağlamak mümkündür. Bu
değerler kriz dönemlerinde tarımın yeniden tercih edilen bir sektör haline geldiğini
göstermektedir. 2011 yılı için bu rakam % 25,5, 2012 yılında % 24,6, 2013 yılında ise % 23,6
olarak gerçekleĢmiĢ ve 2007 yılı seviyesine geri dönmüĢtür. Bu azalıĢın temel nedenleri
arasında tarım sektöründe makineleĢmeye bağlı iĢgücü talebinin azalması, tarım dıĢı
sektörlerin iĢgücü ihtiyacının artması ile kırsal kesimde hızlı nüfus azalıĢı ve ekilebilir
toprakların parçalanmasıyla tarım sektöründe geçim imkânlarının daralması yer almaktadır.
Miras hukukuna bağlı olarak arazilerin parçalanması ve üretim maliyetlerinin sürekli
yükselmesi kırsalda geçim zorluğuna bağlı zorunlu göçleri de beraberinde getirmiĢtir.
Tarım sektörü nüfusunun payı, ekonomik geliĢmeye paralel olarak azalmaktadır. 2000 yılında
%35,3 iken 2015‘de %26,4 2018‘de %24,9 değerini alarak ciddi oranlarda düĢüĢ yaĢamıĢtır.
5747 ve 6360 sayılı yasalar uyarınca uygulanan idari bölünme değiĢikliklerinden kaynaklı
anlaĢılmaktadır. Yasalara göre birçok köy, büyükĢehir belediyesi sınırları içerisinde
bulunduğundan kırsal nüfus sayısında düĢüĢ yaĢandığı görülmektedir. Mevcut veriler ıĢığında
tarımsal nüfusun ekonomi içerisindeki önemi halen devam etmekte ve diğer sektörlere iĢgücü
temin edebilecek yapısını devam ettirmektedir.8
2000 yılından itibaren, tarımsal gıda ürünleri ticareti, 2001 ile 2014 arasında yıllık reel olarak
% 8'e yakın bir Ģekilde önceki on yılda olduğundan daha güçlü bir Ģekilde artmıĢtır. Küresel
tarımsal üretim, özellikle Asya ve Güney Amerika‘dakiler olmak üzere, geliĢmekte olan
birçok bölgede hızlı büyümenin etkisiyle artmaya devam etti. Ayrıca tarımsal gıda ticareti
6

Haydar Albayrak, AB Tarım Politikaları Açısından Türk Tarımında Katılımcı Bir Model Önerisi:
TĠGEM ÖRNEGĠ, Ġstanbul: Hiper Yayın, 2017, 260-261.
7
Gülten Kazgan, a.g.e., 342-343.
8
Niyazi Erdoğan, Tarım Ekonomisi&Finansmanı, 1. Basım, Ankara: Gazi Kitabevi, 2020,123.
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küresel hale gelmektedir. Tarıma dayalı gıda pazarlarında görülen değiĢimler arasında,
tarımsal gıda ürünleri için hem tedarikçi hem de pazar olarak önemi artan geliĢmekte olan ve
geliĢmekte olan ülkeler arasındaki ticarette önemli bir artıĢ olmuĢtur. Artan ticarete, dünyanın
gıda sisteminin entegrasyonu da dâhil oldu ve tarımsal gıda ticaretinin payı artmaktadır.9
Destekleme alım miktarları ve ürün fiyatları yıllara göre değiĢmektedir. Destekleme alımları
baĢlangıç zamanında olumlu sonuçlar vermesine rağmen uygulamalardan kaynaklanan
sorunlar nedeniyle son zamanlarda etkinliğini yitirmiĢtir.10
Tarımsal üretimin hava koĢullarına bağlı olarak üretimin kısa sürede artırılamaması, arz
yönünden enflasyonist baskıları da artırmaktadır.11 Bu durumda tüketiciler yüksek fiyatlarla
karĢılaĢıyorlar ve alım güçleri düĢüyor.
Devlet tarafından sübvanse edilen tarımcılara avantaj sağlanması amacıyla düĢük fiyata
satılan doğal gübre, traktör, tarımsal ilaçlar gibi girdilerin kullanımında küçük iĢletmelerden
çok büyük iĢletmelerin yararlandıkları gözlenmektedir.12
Tarım sektöründe girdi maliyetini düĢürme amacına yönelik düĢük fiyatlı girdi temin eden
kuruluĢların maliyetin altında yaptığı satıĢlar nedeniyle uğradıkları kayıplar ‗görev zararı‘
olarak genel bütçeye yansıtılmaktadır. Bu sebeple tarımcılara sağlanan mali yardımın ne
kadar olduğunun hesaplanması ücretsiz ya da maliyetin altında dağıtılan birçok girdinin
piyasa fiyatının tam olarak bilinmesini güçleĢtirmektedir. 13
Tarımın sorunları
Tarım uygarlığı mümkün kılan unsurdur. Tarım bu nedenle medeniyetten önce ve öndedir.
Dünya‘da ortaya çıkan ilk toplumlarda öncü amaç; güvenilir ve yiyecek fazlasının üretilmesi
idi.14 Tarımla uğraĢan toplumlar doğal kaynaklarına derin kökleri olan bir toplum ortaya
çıkarır. Ġlk tarım ile uğraĢan toplumların karĢılaĢtığı temel sorunlar hava koĢullarına karĢı
hassasiyet, aĢırı nüfuslanma, hastalıklar, hırsızlık ve vandalizmden kaynaklı güvenlik
gereksinimi olarak görülürken günümüzde halen önemli sorunlar olarak devam etmektedir. 15
Tarımsal ürün fiyatları tarım dıĢı sektör ürünleri fiyatlarına göre yıldan yıla hatta mevsimlere
göre çok büyük dalgalanmalar gösterebilir. Tarımsal ürünler arz ve talebinin inelastik olması
arz ya da talepte azalıĢ Ģeklindeki küçük bir değiĢme tarımsal ürün fiyatlarında büyük
dalgalanmalara neden olmaktadır. 16
Tarım sektöründe genelde eğitim ve gelir düzeyi düĢüktür. Tarımsal üretimde baĢarıyı
etkileyen teknoloji ve bilgi faktörlerinin önemi her geçen gün artmaktadır. Tarımsal
9

OECD, Agriculture Trade, The Changing Landscape Of Agricultural Markets And Trade,
https://www.oecd.org/agriculture/topics/agricultural-trade/
10
Gülten Kazgan, a.g.e., 289-292.
11
Ayhan Tufan, Türkiye Ekonomisi, Ankara: Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi,1997 s.101.
12
Zeynel Dinler, Tarım Ekonomisi, 2. Basım, Bursa: Uludağ Üniversitesi Basımevi, 1991, s 297.
13
Zeynel Dinler, a.g.e., 295.
14
Mark B. Tauger, Agriculture in World History, 1. Basım, Routledge, 2011, p 4.
16

Erkan Rehber, Bahattin Çetin, Tarım Ekonomisi, 1. Basım, Bursa: VipaĢ A.ġ., 1998, 191.
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sektörde yaĢanan teknolojik yeniliklere uyum sağlayıp bu yenilikleri iĢletmelerde
uygulayabilecek üretici sınıfının varlığına ihtiyaç duymaktadır. Ülkelerin geliĢmiĢlik
düzeyine göre değiĢmekle birlikte kırsal bölgelerde yaĢayan kesimin eğitim ve gelir
düzeyleri tarım dıĢı sektörlere göre daha düĢüktür.17
Tarımın aileye dayanan kurumsal yapısında dolayı öz sermaye ailenin tasarrufları ile
sınırlanmasına yol açar bu durum yatırılabilir fonların baĢlıca kaynağını daralttığı için
tarımda kapital birikimini sınırlandırılır. Aile gelirinin ancak geçimlik tüketimi
karĢılayabildiği geçimlik kesiminde ise tasarruf olanağı da yoktur. 18
Tarımsal ürünleri pazarlamada mevcut yetersizliklerin giderilmesi; standartlaĢtırma, kalite
kontrol, ambalajlama gibi faaliyetlerin geliĢtirilmesiyle mümkündür. Ġhracatta devamlılığı
sağlamak için soğuk hava depoları ve soğuk zincir taĢıma sistemleri kurulmalıdır. Ġç ve dıĢ
pazarlama teĢkilatının düzenli, güçlü ve verimli hale getirilmesi; tarımın ekonomiye
entegrasyonunu hızlandırarak, iktisadi geliĢmemize yaptığı besin, piyasa döviz ve sermaye
katkılarının çoğalmasını sağlayacaktır.19
Sonuç
Tarım sektörü için uygulanacak politika ve stratejiler titizlikle belirlenmelidir. Türkiye
ekonomisi sahip olduğu coğrafya, iklim yapısı ve genel ekonomik kapasitesi ile doğru politika
uygulanması sonucu tarım sektöründe yetkin olabilir. Türkiye küreselleĢen piyasa
sermayesinde; kamu ve özel kesimin iĢbirliği içerisinde özümsenip doğru politika ve
stratejilerin uygulanması ile olumsuz durumları olumluya çevirebilir. Küresel ölçekte Türkiye
tarım konusunun dünya ticaret örgütü görüĢmelerinden çıkarılması konusunda yapılan
giriĢimleri desteklenmelidir. Her ülkenin besin yönünden kendi kendine yeterli olması
gerekmektedir. Gerekli görülen alanlarda çiftçiyi desteklemekten kaçınılmamalıdır. Toprak
reformu yapılmalı, kooperatiflerin geliĢmesine imkân verilmelidir. Çevreyi besin sağlığını
kötüleĢtiren, çiftçi ve tüketicileri ezen endüstriyel tarım sistemlerinin yerine çevre dostu,
düĢük girdili sürdürülebilir tarım sistemleri desteklenmelidir. Büyük perakendeci zincirlerin
hâkimiyetinin sürdüğü bir yapı kırsal ve kentsel alanda besin egemenliğini tehdit etmektedir.
Doğrudan pazarlama seçenekleri denenmelidir.20

17

Erkan Rehber, Bahattin Çetin, a.g.e., 11.
Gülten Kazgan, a.g.e., 48.
19
Cihan dura, Türkiye Ekonomisi, 1.Basım, Kayseri: Erciyes Üniversitesi Matbaası, 1991, 248.
20
Tayfun Özkaya ve Diğerleri., a.g.e. 19
18
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CAM TAVAN SENDROMUNUN BĠST-30’DAKĠ FĠRMALARDA ARAġTIRILMASI

Edip Doğan
Adıyaman Üniversitesi - 0000-0002-9820-978X
ÖZET
Günümüzde kariyer planlama ve kariyer yönetimi insan kaynakları açısından önemli konular
arasında yer almaktadırlar. Kariyer planlama ve kariyer yönetimini bir arada
düĢündüğümüzde ise karĢımıza kariyer geliĢtirme kavramı çıkmaktadır. Kariyer planlama
kiĢilerin bilgi, beceri, eğitim ve tecrübelerini değerlendirip kariyerlerinin geleceği ile ilgili
planlar yapmasıdır ve bu anlamda kiĢilerin kontrolünde yürüyen bir süreci ifade etmektedir.
Kariyer geliĢtirme ise örgütlerin insan kaynakları bölümünün nitelikli beĢeri sermayeye sahip
olmak için çalıĢanları adına yürüttükleri süreç olarak tanımlanabilir. Kariyer konusu
araĢtırıldığında karĢımıza ―kariyer sorunları‖ olarak adlandırılan ve hakkında bilimsel
araĢtırmaların yapıldığı bir konu çıkmaktadır. Kariyer sorunları çalıĢanların kariyer
planlarında ve örgütlerin kariyer yönetimlerinde sıklıkla karĢılaĢılan problemleri ifade
etmektedir. Kariyer platosu, çift kariyerli eĢler, ay ıĢığı, çift kariyerlilik ve cam tavan
sendromu kariyer sorunlarına örnek olarak verilebilir. Bu çalıĢmada cam tavan sendromu ele
alınacaktır. Bu yüzden diğer kariyer sorunlarına değinilmeyecektir. Cam tavan sendromu
özellikle kadınların iĢ hayatlarında karĢılaĢtıkları problemleri ifade etmek için
kullanılmaktadır. Bu sendrom erkekler için de geçerli olmasına rağmen literatürde sıklıkla
kadınlarla özdeĢleĢen bir kavram haline gelmiĢtir. Cam tavan sendromu kadınların yönetsel
pozisyonlarda ilerlerken belli bir seviyeyi geçememelerini ifade etmektedir. Burada tavan,
bariyeri ifade ederken cam ise bu bariyerin belirsizliğini ifade etmektedir. Sanki görünmez bir
el kadının üst yönetim kademelerine ilerlemesini engellemektedir. Normal Ģartlarda kadının
bilgi, beceri ve yetenekleriyle gelebileceği pozisyona gelememesi bu sendromun ayırt edici
bir özelliğidir. Bu çalıĢmada Bist-30‘daki Ģirketlerin yönetim kurullarındaki üye sayısı ve
kadınların bu sayı içindeki oranları incelenmiĢtir. Ġnceleme sonucuna göre kadınların üst
yönetimde temsil edilme oranlarının çok düĢük olduğu görülmüĢtür. Hatta sekiz tane firmanın
yönetim kurulunda kadın bulunmamaktadır. Bunun bir sonucu olarak bu Ģirketlerde cam tavan
sendromunun olduğu söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Kariyer, Kariyer Sorunları, Cam Tavan Sendromu

GĠRĠġ
Sürdürülebilir rekabet avantajı elde etmek ve artı değer üzerinden kar elde etmek bugün bütün
iĢletmelerin stratejik hedefleri arasında yer almaktadır. Bu stratejik hedeflerin baĢarılması için
iĢletmelerin etkin ve verimli çalıĢmaları gerekmektedir. Bu amaca ulaĢmak için iĢletmelerin
yerine getirmeleri gereken çok fazla sayıda ödevleri bulunmaktadır. Bunların baĢında ise etkin
bir insan kaynakları yönetimine ihtiyaç vardır. Çünkü küreselleĢme olgusuyla beraber
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iĢletmeler çok dinamik ve belirsiz çevrelerde faaliyet yürütmektedirler. Dinamik ve belirsiz
çevrelerde her Ģey çok hızlı değiĢmektedir. Bu ani ve öngörülemez değiĢimlere pro-aktif bir
Ģekilde cevap vermek için iĢletmeler nitelikli iĢgücüne gereksinim duymaktadırlar.
Nitelikli iĢgücünün bulunup istihdam edilmesi, eğitilmesi ve yetiĢtirilmesi, performans
değerleme sistemlerinin oluĢturulması ve çalıĢanlarının gelecekleri ile ilgili planlar yapılması
insan kaynakları bölümünün önemli görevleri arasında yer almaktadır. Yani iĢletmeler (bu
durum sadece kar amaçlı kurulmuĢ iĢletmelerle sınırlı olmayıp bütün örgütler için geçerlidir)
çalıĢanları için kariyer yönetimi çalıĢmaları yapmak durumundadır.
Ancak kariyer konusu sadece iĢletmeler tarafından kontrol edilen bir konu olmaktan çıkmıĢtır.
Artık çalıĢanlar kariyer yönetiminin nesneleri değil kendi kariyerlerinin özneleri durumuna
gelmiĢlerdir. Çünkü günümüzde iĢ koĢulları belirsiz, bilgi ağırlıklı, risk ve sürprizlerle
doludur. Aynı zamanda küçülmeler, birleĢmeler ve satın almalar sonucu örgütsel ve yönetsel
değiĢimler sıkça yaĢanmaktadır. Bu koĢullar düĢünüldüğünde kariyer konusunda da birtakım
yeni yaklaĢımlar yaĢanmaktadır. Ġlerleyen bölümlerde bu konulara tekrar değinilecektir. Bu
yeni yaklaĢımların yanı sıra kariyer konusunda bazı sorunlar da ortaya çıkmaktadır. Bunlar
kariyer sorunları olarak tanımlanabilir. Yine bu sorunlar da ilerleyen bölümlerde yer
alacaklardır.
Bu sorunlardan bir tanesi de kadınların meslek hayatlarında dikey olarak ilerlemelerini
engelleyen sınırları anlatmak için kullanılan cam tavan sendromudur (AkĢit AĢık , 2014; AlManasra , 2013; Aranha, Aquinas, & Saldanha, 2019; Baumgartner & Schneider, 2010). Bu
çalıĢmada temel amaç cam tavan sendromunu tanımlamak ve ülkemizdeki bazı firmalarda bu
sorunla ilgili kısa bir araĢtırma yapmaktır. Çünkü ülkemizde nüfusun hemen hemen yarını
(Tüik 2020 verilerine göre kadın-erkek nüfusu arasında çok az bir fark vardır) oluĢturan
kadınlar artık iĢ hayatına artarak dâhil olmaktadırlar. Ancak birçok konuda olduğu gibi
kariyer anlamında da ayrımcılığa ve haksızlığa maruz kalmaktadırlar. Bir sorunun önce sorun
olarak kabul edilmesi ve daha sonra bilimsel ve çağdaĢ yöntemlere göre tanımlanması
sorunun çözümü noktasında zorunlu koĢullardır. Bu konunun seçilmesinin temel amacı
budur.
1. Kariyer Kavramı
Kariyer kelimesi (Ġngilizce‘de ―career‖) bir kiĢinin uzun zaman yaptığı ve yapmak için belli
bir eğitim aldığı mesleği veya iĢi tanımlamak için kullanılmaktadır. Daha geniĢ kapsamlı
olarak tanımlamak gerekirse kariyer ―Bir çalışanın iş hayatı boyunca edindiği iş tecrübesi ve
etkinlikleri ile doğru orantılı olarak, iş pozisyonunun yeniden yapılandırılması ve çalışanların
motivasyonunu artırıcı bir süreç olarak‖ tanımlanabilir (AktaĢ, 2015). Bu açıklamalar
kariyerin hayat boyu devam ettiğini ve dinamik bir süreç olduğunu ifade etmektedir. Aynı
zamanda kariyer, çalıĢanların baĢarılı bir meslek hayatı edinmelerinde olumlu
güdülenmelerine yardımcı olmaktadır. Kariyer konusu incelenirken üzerinde durulması
gereken önemli kavramlardan biri de kariyer geliĢtirme kavramıdır. Kariyer geliĢtirme kariyer
planlama ve kariyer yönetimi kavramlarının birleĢimden meydana gelmektedir. Kariyer
planlama çalıĢanın kendi profesyonel mesleki hayatı ile ilgili planlar yapmasını içeren
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bireysel bir alandır. Kariyer yönetimi ise örgütlerdeki insan kaynakları bölümünün bir iĢlevi
olarak karĢımıza çıkmaktadır (Zhou & Li, 2008). Ġnsan kaynakları yöneticileri, çalıĢanlarının
kariyerleri ile ilgili güçlü ve zayıf yönlerini değerlendirmeleri, kendilerine gelecek ile ilgili
hedefler koymaları ve alternatif kariyer yolları arasında seçim yapmaları için onlara yardımcı
olmaktadırlar (Korankye, 2020).
Kariyer kelimesi iĢletmecilik literatüründe uzun bir zamandır kullanılmasına rağmen
1980‘lere kadar klasik anlamıyla kullanılmıĢtır. 1980‘lere kadar kariyer geliĢtirme ile ilgili
çalıĢmalar çoğunlukla kariyer seçenekleri hakkında yapılmıĢtır. Bu da kariyerin klasik tarafını
oluĢturmaktadır. Bu klasik anlayıĢın altında yatan temel fikir insanların bir mesleği seçip
bütün hayatları boyunca o meslekte kalmalarıdır. Yani kariyer anlayıĢı sabit ve tek bir örgütün
sınırlı dâhilinde tasavvur edilmiĢtir. Örgütsel ve kiĢisel beklentilerin ve ihtiyaçların örtüĢmesi
baĢarılı bir kariyer sürecinin odak noktasını oluĢturmaktaydı ( Akkermans, Keegan,
Huemann, & Ringhofer, 2020). Ancak kariyer ile ilgili bu klasik anlayıĢın bu tarihlerden
sonra yavaĢ yavaĢ değiĢtiğini hatta günümüzde tamamen ikinci planda kaldığı görülmektedir.
Günümüzde tek bir iĢte dikey olarak ilerlemeden ziyade (AktaĢ, 2015) farklı kariyer
seçeneklerini içinde barındıran dinamik, belirsiz ve sürekli öğrenmeye dayalı bir kariyer
anlayıĢından bahsetmek mümkündür. Dolayısıyla kariyer yaklaĢımında bir paradigma
değiĢikliği meydana gelmiĢtir. Bu değiĢimin öncülleri olarak küreselleĢme ve biliĢim
teknolojisindeki ilerlemeler (King, 2004) örnek olarak verilebilir. Aynı zamanda her iki
faktörün etkisiyle iĢ dünyasında birleĢmeler, örgütsel küçülme, satın almalar ve yeniden
yapılanma gibi ciddi değiĢimler de kariyer yönetimi noktasında bu yeni paradigmayı
desteklemektedir (Korankye, 2020).
2.Yeni Kariyer YaklaĢımları
Kısaca belirtmek gerekirse bir önceki paragrafta değinilen değiĢimler kariyer konusunda yeni
yaklaĢımlar meydana getirmiĢtir. Sınırsız kariyer, esnek kariyer, çift basamaklı kariyer ve
portföy kariyer bunlara örnek olarak verilebilir. Sınırsız kariyer, çalıĢanın hem çalıĢtığı örgüt
anlamında hem de yaptığı iĢ anlamında fiziksel ve zihinsel sınırları aĢması olarak
tanımlanabilir (Seçer & Çınar, 2011). Esnek kariyer yaklaĢımında örgütün sunduğu olanaklar
çerçevesinde çalıĢan kendisini geliĢtirir ve değiĢimlere daha hızlı ve etkin cevap verir. Yani
bir anlamda çalıĢanın esnekliği artmıĢ durumdadır (Dikili & Bayraktaroğlu, 2013; ErdoğmuĢ,
2003). Çift basamaklı kariyer, örgütlerdeki mühendis gibi teknik elemanların yönetsel
pozisyonlarda da ilerlemelerini öngören bir yaklaĢımdır (AktaĢ, 2015). Portföy kariyer ise iĢ
portföyleri geniĢ ve zengin olan çalıĢanların istedikleri zamanda ve istedikleri müĢterilerle
çalıĢma yöntemlerini ifade eden bir kavramdır (Özdemir, 2013).

3.Kariyer Sorunları ve Cam Tavan Sendromu
Günümüzde meydana gelen örgütsel ve yönetsel değiĢimler (Ģebeke örgütler, örgütsel
küçülmeler, yalın örgütler vb.), küreselleĢme ve teknolojideki ilerlemeler gibi faktörlerin
kariyer geliĢtirme üzerindeki etkilerine önceki bölümlerinde değinmeye çalıĢtık. Doğal olarak
meydana gelen bu değiĢimler kariyer konusunda birtakım yeni sorunlara yol açmıĢtır. Bu
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sorunları kariyer sorunları olarak kavramsallaĢtırmak mümkündür. Kariyer sorunları yetersiz
bilgi, önyargı ve iĢ tatminsizliği gibi bireysel faktörlerden kaynaklanabileceği gibi yanlıĢ
örgüt politikaları, ayrımcılık ve çalıĢana değer vermeme gibi örgütsel faktörlerden de
kaynaklanabilir (Bozkurt, 2019). Bu kariyer sorunlarına; kariyer platosu, çift kariyerli eĢler,
ay ıĢığı, çift kariyerlilik ve cam tavan sendromu örnek olarak verilebilirler. Kariyer platosu
çalıĢanın örgüt içerisinde yukarı dikey ilerlemesinin durduğu nokta olarak tanımlanabilir (Ak
& Soybalı, 2019). Çift kariyerli eĢler “farklı ya da aynı kurumda çalışan ve kariyer seçimleri
birbirine benzeyen çiftler olarak” tanımlanabilir (ġener, Kocaoğlu, Baybek, & Kıvrak, 2018).
Ay ıĢığı sorunu bir çalıĢan maddi sıkıntılar, deneyim kazanmak veya farklı nedenlerden
dolayı ikinci bir iĢ yapmasını ifade etmek için kullanılan bir kavramdır (Çavmak, Atalay, &
Söyler, 2019). Çift kariyerlilik ise çalıĢanın iki tane uzmanlık alanına sahip olmasını ve her iki
uzmanlık alanını kullanmasını ifade eder (AktaĢ, 2015).
Cam tavan sendromu (Ġngilizce ‘de ―glass ceiling syndrome‖) ise günümüzde dikkatleri
üzerine çeken ve hakkında araĢtırmalar yapılan bir konudur. Kadınların iĢ hayatına aktif
olarak katılmaları ve eğitim seviyelerindeki iyileĢmeler bu konuyu daha popüler hale
getirmiĢtir. Bu kavram yönetim ve organizasyon literatürüne 1986‘da Wall Street Journal
muhabirlerinden Hymowitz ve Schellhardt Amerika‘daki kadınların meslek hayatlarındaki
yükselmelerini engelleyen faktörleri tanımlamak için kullanılmıĢtır. Daha sonra 1987‘de
Morrison ve arkadaĢları kitaplarında bu kavramı kullanmıĢlardır ve kadınların kurumsal
firmalardaki pozisyonlarına dair yeni bir bakıĢ açısı geliĢtirmiĢlerdir (Uysal & Ak , 2020).
Cam tavan sendromu, kadınların sadece kadın olmalarından kaynaklı olarak örgüt içeresinde
üst düzey yönetim pozisyonlarına yükselmelerinin olanaksız olduğu durumları anlatmak için
kullanılan bir kavramdır (AkĢit AĢık , 2014). Cam tavan sendromu örgütlerde çalıĢan kadın ve
erkek arasındaki eĢitsizliği incelemek için kullanılan etkin bir yöntemdir. Bu yönteme göre
kadınlar hak ettikleri terfi ve yükselmeleri önlerine konulan yapay ve belirsiz engellerden
dolayı alamamaktadırlar (Ġpçioğlu , Eğilmez, & ġen, 2018). Bu engeller veya bariyerler
“sosyal, kültürel ve bireysel‖ olabilir. Aynı zamanda bu bariyerler ―tutumsal, davranışsal ve
yapısal‖ da olabilir. Yapılan uygulamalı çalıĢmalar da bu engellerin varlıklarını
doğrulamaktadır (Aranha, Aquinas, & Saldanha, 2019; Al- Manasra , 2013). Bu engeller
yapay ve belirsiz olmalarının yanı sıra aĢılması hayli güç olan kuvvetli bariyerlerdir. Kadınlar
kariyerlerindeki bu engelleri aĢmak için kimi zaman çaba göstermektedirler. Ancak
unutulmamalıdır ki bu bariyerler kadınların tek baĢlarına üstesinden gelebilecekleri bariyerler
değildirler. Bunun çözümü daha çok örgüt yönetiminin sorumluluğu altındadır (Uysal & Ak ,
2020).

4.Türkiye’deki Bist-30 Firmalarında Cam Tavan Sendromu
Dünyanın hemen hemen her yerinde cam tavan sendromunun yaĢandığı yapılan çeĢitli
çalıĢmalarla (Aranha, Aquinas, & Saldanha, 2019; Al- Manasra , 2013; Carnes, Morrissey , &
Geller, 2008; Eiser & Morahan, 2006; Baumgartner & Schneider, 2010; Buckalew,
Konstantinopoulos , Russell, & El-Sherbini, 2012) tespit edilmiĢtir. Ülkemizde de konuyla
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ilgili yapılan çalıĢmalar (AktaĢ, 2015; Uysal & Ak , 2020; Ġpçioğlu , Eğilmez, & ġen, 2018;
Çavmak, Atalay, & Söyler, 2019) cam tavan sorununun olduğunu göstermektedir. Bu
araĢtırmada da Borsa Ġstanbul içerisindeki Bist-30 endeksinde yer alan firmaların yönetim
kurullarındaki kadın sayıları incelenmiĢtir. Yönetim kurulu bir firmada yer alan en yüksek
icra makamlarıdır. Dolayısıyla bu tepe yönetim kadrolarındaki kadın oranı ülkemizdeki cam
tavan sendromunun varlığı ile ilgili fikir sunabilir.
Çizelge 1. Bist-30 ġirketlerindeki Yönetim Kurul Yapıları
Yandaki
çizelgeye
bakıldığında Bist-30
Ģirketlerindeki toplam
üye sayısı 276‘dır.
Bunun 228‘i erkek,
48‘i ise kadınlardan
oluĢmaktadır. Kadın
üye sayısı toplam
içinde
sadece
%17‘dir. ġiĢe Cam ve
Sabancı
Holding
Ģirketlerinde
kadın
oranı %44 ile iyi
durumdayken; takip
eden dört Ģirkette
kadın oranı %30‘un
üzerindedir. Yani ilk
altı Ģirkette kadın
oranın
makul
düzeyde
olduğu
söylenebilir. Devam
eden on altı Ģirkette
kadın oranı %30‘un
altında kalarak düĢük
görünmektedir. Son sekiz Ģirkette ise yönetim kurullarının bir tane bile kadın ile temsil
edilmediği görülmektedir. Genel olarak değerlendirildiğinde Bist-30 endeksi içinde yer alan
Ģirketlerde kadın çalıĢanların üst düzey pozisyonlarda temsil oranlarının düĢük olduğu
söylenebilir. Bu durum da Türkiye‘nin kurumsal Ģirketlerinden olan otuz Ģirkette cam tavan
sendromunun varlığından söz edilebilir. Kadın çalıĢanların istihdam ve eğitimdeki yerleri
düĢünüldüğünde bu oranların daha çağdaĢ seviyelerde olması beklenmektedir.
FĠRMA ADI
SISE SISE CAM
SAHOL SABANCI HOLDING
KCHOL KOC HOLDING
DOHOL DOGAN HOLDING
TKFEN TEKFEN HOLDING
TAVHL TAV HAVALIMANLARI
TSKB T.S.K.B.
EREGL EREGLI DEMIR CELIK
YKBNK YAPI VE KREDI BANK.
ISCTR IS BANKASI (C)
TUPRS TUPRAS
GARAN GARANTI BANKASI
ARCLK ARCELIK
EKGYO EMLAK KONUT GMYO
PGSUS PEGASUS
VAKBN VAKIFLAR BANKASI
HALKB T. HALK BANKASI
PETKM PETKIM
THYAO TURK HAVA YOLLARI
OYAKC OYAK CIMENTO
AKBNK AKBANK
MGROS MIGROS TICARET
KRDMD KARDEMIR (D)
KOZAA KOZA MADENCILIK
TCELL TURKCELL
KOZAL KOZA ALTIN
TTKOM TURK TELEKOM
BIMAS BIM MAGAZALAR
ASELS ASELSAN
GUBRF GUBRE FABRIK.
TOPLAM

Toplam
9
9
13
11
11
10
11
9
10
10
11
11
12
7
8
9
9
9
9
9
10
12
11
4
5
4
9
6
9
9
276

Yönetim Kurulu
Erkek
Kadın
5
4
5
4
8
5
7
4
7
4
7
3
8
3
7
2
8
2
8
2
9
2
9
2
10
2
6
1
7
1
8
1
8
1
8
1
8
1
8
1
9
1
11
1
11
0
4
0
5
0
4
0
9
0
6
0
9
0
9
0
228
48

Kadın Oranı
44%
44%
38%
36%
36%
30%
27%
22%
20%
20%
18%
18%
17%
14%
13%
11%
11%
11%
11%
11%
10%
8%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
17%

SONUÇ
Cam tavan sendromu incelendiğinde kadınların meslek hayatlarıyla ilgili bir takım problemler
yaĢadıkları görülmektedir. Günümüzde kadınların eğitim seviyelerinin artmasıyla beraber iĢ
hayatına da daha aktif olarak katıldıkları gözlenmektedir. Bu anlamda kadınlar da erkekler
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gibi kendi kariyerleriyle ilgilenmektedirler ve kariyer planları yapmaktadırlar. Ancak
günümüzde meydana gelen yönetsel ve örgütsel değiĢimler kadınların da kariyerleri ile ilgili
birtakım sorunlara sebep olmaktadır. Bu kariyer sorunlarının baĢında cam tavan sendromu
gelmektedir. Çünkü bu sendrom özellikle kadınların kariyer sorunlarını kavramsallaĢtırmak
için kullanılmaktadır. Kadınların kadın olmalarından dolayı yaĢadıkları bu kariyer sorunu
bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de bir sorun oluĢturmaktadır.
Ülkemizde bilimsel anlamda yapılan araĢtırmalara ilgili literatür taramasında yer verilmiĢtir.
Bu çalıĢmada ilgili bilimsel birikimin ıĢığında Türkiye‘deki önemli firmalarda bu sorunun izi
sürülmeye çalıĢılmıĢtır. Buna bağlı olarak Bist-30 endeksi içinde yer alan firmaların yönetim
kurulları incelenmiĢtir. Firmalardaki kadın-erkek yöneticilerin oranlarına bakıldığında ise
kadın yönetici oranının çok düĢük olduğu görülmüĢtür. Yani kadınların üst yönetim
pozisyonlarında temsil edilmeleri noktasında ortaya olumsuz bir tablo çıkmıĢtır. Bu da cam
tavan sendromunun bu firmalarda da bulunduğunu göstermektedir. Üretim, finansal baĢarı ve
Ar-ge gibi konularda ülkemizde öncü olan bu firmalar kurumsallık anlamında da örnek
firmalardır. Bu firmalarda bu kariyer sorununun bulunması ülkede genel olarak böyle bir
sorunun olduğuna iĢaret etmektedir. Ancak bu sorunun asıl nedenleri ve çözüm alternatifleri
ile ilgili daha detaylı bilimsel araĢtırmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
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PERAKENE SEKTÖRÜNDE MÜġTERĠ SALDIRGANLIĞININ ÇALIġANLAR
ÜZERĠNDE ETKĠLERĠ
Dr Öğretim Üyesi Hamit Akçay
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi - Orchid: 0000-0001-5326-6871
ÖZET:
MüĢteri saldırganlığı; müĢterilerin iĢletme çalıĢanlarına yönelttiği fiziksel ve
psikolojik Ģiddeti ifade etmektedir. Saldırgan taraf çalıĢana kiĢisel bir husumet duymamakta,
ancak ya iĢletmenin ürün ve hizmetlerinden yahut iĢletme adına çalıĢanların tavır ve
davranıĢlarından rahatsızlık duymaktadır. Özellikle hizmet sektörlerinde iĢletme normu olarak
yaygın kabul gören ―koĢulsuz müĢteri memnuniyeti‖ ilkesi gereğince, çalıĢanlar saldırıya
uğradığında genellikle pasif ve edilgen tavır takınmakta saldırıyı görmezden gelmekte,
durumu kabullenmekte yahut özür dileyici bir tutum göstermektedir. Özellikle perakende
sektörü yoğun müĢteri saldırganlığının görüldüğü sektörlerden birisi olarak ön plana
çıkmaktadır. Bu çalıĢma kapsamında perakende sektöründe gözlenen müĢteri saldırganlığının
çalıĢanlar üzerindeki etkileri ele alınmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: MüĢteri saldırganlığı, perakende sektörü, çalıĢma hayatı
GĠRĠġ
MüĢteri saldırganlığı kavramı, çalıĢanların maruz kaldıkları ağırlıklı olarak psikolojik
olmakla beraber fiziksel ve psikolojik Ģiddeti tanımlamak için kullanılır. MüĢteri saldırganlığı
olgusu özellikle hizmet sektöründe faaliyet gösteren iĢletmelerin yüz yüze kaldığı önemli
iĢletme sorunlarından birisidir. Çünkü son yıllarda yapılan araĢtırmalar göstermektedir ki
müĢteri saldırganlığına maruz kalan çalıĢanlar sonucu verimsizlikle sonuçlanan çeĢitli
psikolojik ve fiziksel rahatsızlıklara düçar olmaktadır.1 Yurt dıĢında yapılan çalıĢmalar da
müĢteri saldırganlığı olgusunun son yıllarda artarak devam ettiğini ve iĢ yerlerinde daha fazla
oranda kaba ve saldırgan davranıĢların yaygınlaĢtığına iĢaret etmektedir.2 KoĢulsuz müĢteri
memnuniyeti nerede ise tüm perakendecilerin ana ilkelerinden birisi haline gelmiĢ, özellikle
son 30 yılda küreselleĢme süreçleri sonucunda tüm dünyada tartıĢılmaz bir norm haline
1

Tekin Akgeyik ve Meltem Güngör, ―MüĢteri Saldırganlığı; Sonuçları ve Mücadele Stratejileri‖ Çevrim içi:

http://www.kamu-is.org.tr/pdf/1032.pdf, 20 Kasım 2010
2

Alicia A Grandey;David N Dickter and Hock-Peng Sın; The Customer is not Always Right; Customer

Aggression

and

Emotion

Regılation

of

Service

Employees,

Çevrimiçi:

http://www.personal.psu.edu/faculty/a/a/aag6/JOB252.pdf, EriĢim Tarihi: 15.12.2010
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gelmiĢtir. Zamanla gerek müĢterilerin hizmet seçeneklerinin artması gerekse müĢteri olmanın
değeri hakkında edindiği yaygın kanaatler nedeni müĢteri davranıĢlarının daha ben merkezli
ve Ģiddet içerikli olduğu gözlenmektedir. Bu güne değin müĢteri saldırganlığı üzerinde çok
durulan bir kavram olmamıĢtır. Bu sebeple konu hakkında yapılmıĢ türkçe çalıĢmalar sınırlı
sayıdadır.
1 MARKET SEKTÖRÜNDE MÜġTERĠ SALDIRGANLIĞI OLGUSU HAKKINDA
ARAġTIRMA
1.1AMAÇ VE YÖNTEM:
1.1.1 AMAÇ:
ÇalıĢmanın amacı market sektöründe müĢteri saldırganlığı olgusunu tüm boyutları ile tespit
etmek olarak belirlenmiĢtir. MüĢteri saldırganlığının ve sonuçlarının tespiti sektör
profesyonelleri açısından son derece önemlidir. ÇalıĢmamızda elde edilen bulguların
çalıĢanlara karĢı takınılacak tavırlar, müĢteri saldırganlığını engelleyecek tedbirler açısından
önemli olacağı düĢünülmektedir.
1.1.2 YÖNTEM:
AraĢtırma daha önce konu hakkında yapılmıĢ kapsamlı bir çalıĢmanın usul ve yöntemi takip
edilerek ĢekillendirilmiĢtir. Konu hakkında daha önce yapılmıĢ anket çalıĢması Ġstanbul ve
Ġzmit illerinde faaliyet gösteren bir perakende iĢletmesi özelinde tatbik edilmiĢtir. Anket
sonucu elde edilen veriler analiz edilerek raporlanmıĢtır.
1.1.3 KAPSAM:
AraĢtırma Ġstanbul ve Ġzmit illerinde gıda perakendeciliği yapan bir market zincirinin
Ģube çalıĢanlarını kapsamaktadır. AraĢtırma kapsamında basit tesadüfi örneklem tekniği ile
hedef kitleyi temsil yeteneğine haiz 267 kiĢi ile anket yapılmıĢtır. Denek profili
incelendiğinde deneklerin %67 sini erkeklerin %33 ünün ise kadınların oluĢturduğu
görülmektedir. Perakende sektörü ülkemizde geliĢmekte olan bir sektör olup, hizmete dayalı,
genç nüfusun kolay istihdam edildiği bir sektördür. Genel olarak perakende sektöründe yoğun
olarak kadın iĢ gücü kullanılmakla beraber gıda perakendeciliğinde bu oranın daha düĢük
çıktığı görülmektedir. Bunun sebebi kasap, manav, Ģarküteri gibi iĢ alanlarının geleneksel
olarak erkek mesleği olarak görülmesi olabilir. Perakende sektörü çalıĢanları çoğunlukla bu
iĢi meslek olarak görmemekte ve basamak iĢ olarak algılamaktadırlar. Yapılan anket sonucu
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değerlendirildiğinde çalıĢanlarının %36,6 sının toplam iĢ tecrübesi 5 yıldan az gözükmektedir.
Bu sonuç hem sektörün kalitesi hem de verimliliği açısından dikkate alınması gereken bir
sonuçtur. Sektörün bir diğer özelliği de yüksek iĢ gücü devir oranına sahip olmasıdır. Anket
sonuçları incelendiğinde çalıĢanların %78.1‘ inin 5 yıldan az süredir aynı iĢ yerinde çalıĢtığı
görülmektedir.
2 ARAġTIRMA BULGULARI:
2.1 MÜġTERĠ SALDIRGANLIĞININ SIKLIĞI
Anket kapsamında toplam 267 kiĢiye müĢteri saldırganlığına maruz kalıp kalmadıkları
sorulmuĢ deneklerin 119 u bu soruya evet 148 i ise hayır cevabı vermiĢtir. Yani çalıĢanların
%44.5‘i müĢteri saldırganlığı ile yüz yüze kalmıĢtır.
K.7.Çalışmakta olduğunuz Şirkette müşterilerden kaynaklanan rahatsız edici bir davranışa
maruz kaldınız mı? (baskıcı, alaycı, azarlayıcı, saldırgan, vs.)

N:267
EVET :
HAYIR

ERKEK
60
120

119
148

Müşteri Saldırganlığına
Maruz Kaldınız mı?

KADIN
120
28

140
120

148
100
119

80

Erkek
Seri 1
60

Seri 2
Kadın

40
20
0

Evet
1

Hayır
2

1
Evet

2
Hayır

Erkeklerin saldırganlığa maruz kalma oranı %33 düzeyinde iken kadınlarda bu oran %67.8
oranına yükselmektedir. Anketin ilerleyen kısımlarında yapılan iĢ ile saldırganlığa maruz
kalma sıklığı incelendiğinde en yüksek oranda saldırganlığa maruz sıklığının kasiyerle
görüldüğü tespit edilmiĢtir. Kasiyerlerin ezici çoğunluğunun kadınlardan oluĢtuğu göz önüne
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alındığında müĢteri Ģiddetine maruz kalmada cinsiyet faktöründen ziyade yapılan meslekin
etkili olduğu düĢünülebilir. Çünkü sekizinci soruda Ģiddete maruz kalma bakımından
kadınlarla erkekler arasında tam bir denklik gözükmektedir.

K.8,1. Bu davranışla hangi sıklıkla karşılaşıyorsunuz?
N:119

1) Çok sık
10
ERKEK:6

2) Bazen
50
ERKEK:25

3) Nadiren
59
ERKEK:29

KADIN:4

KADIN:25

KADIN:30

2.2 MÜġTERĠ SALDIRGANLIĞINA MARUZ KALMA VE MESLEKĠ TECRÜBE
ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠ
Ankete katılanlara kaç yıldır çalıĢma hayatında oldukları sorulmuĢ ve mesleki deneyimleri ile
müĢteri saldırganlığı arasında bir iliĢkinin olup olmadığı tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır.
Sonuçlar incelendiğinde 5 yıla kadar çalıĢma deneyimleri olan kiĢiler arasında belirgin bir
fark tespit edilememiĢken 5 yıldan daha fazla mesleki tecrübesi olanların saldırganlığa maruz
kalma sıklığında bariz bir düĢüĢ tespit edilmiĢtir.
N:119
1)1’yıldan az
9
8
17
52,9%

TAM METİN KİTABI

2) 1-3 yıl
23
20
43
53,5%

K.4. Kaç Yıldır Çalışma Hayatındasınız?
3) 3-5 yıl
4)5 yıldan fazla
21
66
EVET
16
102
HAYIR
37
168
TOPLAM
56,8%
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60.0%

56.8%

53.5%

52.9%
50.0%

39.3%

40.0%
30.0%

Seri 1

20.0%
10.0%
0.0%
1

2

3

4

Aynı sorunun bir baĢka versiyonu olan bu Ģirkette kaç yıldır çalıĢıyorsunuz sorusuna verilen
cevaba göre müĢteri saldırganlığına maruz kalma iliĢkisi incelendiğinde benzer sonuçlara
ulaĢılmaktadır. Fakat bu soruya cevap verenlerden 1 yıldan az cevabını iĢaretleyenlerin
müĢteri saldırganlığına maruz kalma oranı düĢüktür. Bu durum çalıĢma zamanının kısalığı ile
izah edilebilir olmakla beraber genel seyir ile uyumsuz gözükmektedir.
K.5.Bu Şirkette Kaç Yıldır Çalışıyorsunuz?
1)1’yıldan az
30
46
76
39,5%

2) 1-3 yıl
39
34
73
53,4%

60.0%

EVET
HAYIR
TOPLAM
ORAN

53.4%
48.3%

50.0%
40.0%

4)5 yıldan
fazla
22
36
58
37,9%

3) 3-5 yıl
28
30
58
48,3%

39.5%

37.9%

30.0%

Seri 1

20.0%
10.0%
0
0.0%
1
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2.3 MÜġTERĠ SALDIRGANLIĞI ĠLE YAPILAN Ġġ ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠ
MüĢteri saldırganlığı ile yapılan iĢ arasında bir iliĢki olup olmadığı incelenmiĢ ve
aĢağıdaki sonuçlara ulaĢılmıĢtır.
K.6.Bulunduğunuz Şirkette Hangi İşi Yapıyorsunuz?
1) Kasiyer

2) Danışma

3) Kasap

42

5

12

20

5

62

10

67,74%

50,00%

4) Şarküterist

5) Manav

6) Yönetici

12

17

20

EVET

26

36

35

16

HAYIR

38

48

52

36

TOPLAM

31,58%

25,00%

32,69%

55,56%

ORAN

80.00%
70.00%

67.74%
55.56%

60.00%
50.00%
50.00%
40.00%

32.69%

31.58%

30.00%

Seri 1

25.00%

20.00%
10.00%
0.00%
1

2

3

4

5

6

Bu sonuçlara göre müĢteri saldırganlığına en fazla maruz kalma durumu kasiyerlik yapanlarda
görülmektedir. Kasiyerlerden sonra en fazla müĢteri saldırganlığına maruz kalma durumu
yöneticilerde ve danıĢma personelinde görülmektedir. Bu durumun sebepleri ayrıca
incelenmelidir. Bu sonuç muhtemelen sorun yaĢayan müĢterinin mağazayı terk etmeden önce
psikolojik yansıtma yapması ile iliĢkilidir.
2.4 MÜġTERĠ SALDIRGANLIĞININ TÜRLERĠ
AraĢtırma

kapsamında

çalıĢanlara

karĢılaĢmıĢ

oldukları

saldırganlık

türleri

sorulmuĢtur. Alınan sonuçlara göre çalıĢanlar en çok azarlama davranıĢı (105) ile karĢı
karĢıya kalmaktadır. Azarlama davranıĢından sonra en çok amirle Ģikâyet (67), küçük görme
(60), aĢırı biçimde eleĢtirmeye rastlanılmaktadır.
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Rahatsız Edici Tutum & Davranışlar
1.Aşağılayıcı ifadeler
2. Azarlama davranışı
3. Fiziksel şiddetle tehdit edilme
4. Aşırı şekilde eleştirilme
5. Alay edilme
6. Rahatsız edici teklif veya ifadelerle karşılaşma
7. Fiziksel zarar verme
8. Şirkete veya amire şikayet etme
9. Hakaret Edilmesi

23
105
5
57
27
19
3
67
42

10. Küçük görülme veya küçümseyici bakışlar

60

120
105
100
80

67
60

57

60

Seri 1
42

40

27

23

19

20
5

3

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2.5 MÜġTERĠ SALDIRGANLIĞININ NEDENLERĠ
K. 11. Yukarıda bahsedilen tutum ve davranışların sebepleri sizce neler olmuştur.
32
1) Yapmış olduğumuz bir iş ya da hizmetin kusurlu ya da eksik olması
2) Yapmış olduğum iş ve hizmetin kusurlu ya da eksik olmamasına karşın
35
müşterinin kusurlu yada eksik iş olarak algılaması
3) Yapmış olduğum iş ve hizmetin kusurlu ya da eksik olmamasına karşın
35
müşterinin beklenti düzeyinin yüksek olması
4) Müşterinin görünüş, konuşma tarzım gibi kişisel özelliklerimden rahatsız
3
olması
5) Etnik kökenimden, siyasi, dini görüşlerimden yahut bunların
1
algılanmasından kaynaklı tutumlar.
6) Müşterilerin kendi kişilik özelliklerinden ya da kişisel problemlerinden
110
kaynaklı tutumlar.

MüĢteri saldırganlığının nedenleri sorulduğunda çalıĢanlar ağırlıklı olarak bunu müĢterilerin
karakterlerinden kaynaklı problemlere dayalı olduğu cevabını vermektedir. ÇalıĢanların kılık,
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kıyafet, görünüĢleri, etnik kökenleri yahut dini inançları ciddi bir saldırganlık nedeni olarak
gözükmemektedir.
120
100

Müşterilerin
kendi kişisel
sorunları

80
60
40

beklenti
düzeyinin
yüksekliği

İşin kusurlu
olması

müşteri algısı
kişisel
özelliklerim

20

dini ve etnik
sebepler

0
1

2

3

4

5

6

7

2.6 MÜġTERĠ SALDIRGANLIĞININ ÇEġĠTLĠ MÜġTERĠ GURUPLARI BAĞLAMINDA
DAĞILIMI
Eğitim, Sosyo-ekonomik statü, cinsiyet ve yaĢ faktörlerinin müĢteri saldırganlığı
arasındaki ilginin anlaĢılması için çalıĢanlara anket kapsamında çeĢitli sorular yöneltilmiĢtir.
Bu bağlamdaki ilk soru cinsiyetle ilgilidir.
K. 12. Yukarıda belirtilen rahatsız edici tutum ve davranışlar daha çok hangi
müşteri profilinden kaynaklanmaktadır ?
1) Ağırlıklı olarak erkek müşteriler (%80)
13
2) Çoğunlukla erkek (%60’ı erkek)
17
3) Kadın/erkek müşteriler eşit gibi
72
4) Çoğunlukla kadın (%60’ı kadın)
72
5) Ağırlıklı olarak kadın müşteriler (%80 ve daha fazlası kadın)

26

Verilen cevaplar incelendiğinde kadın müĢteri profilinin daha fazla saldırgan
davranıĢlar sergilediği görülmektedir. Ancak her hangi bir yargıya varmadan önce market
müĢterilerinin ağırlığını daha çok kadınların oluĢturduğu hatırda tutulmalı ve bu ağırlığı
yansıtacak biçimde daha kapsamlı çalıĢmalar yapılmalıdır.
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80

72

72

70

Kadın
Erkek Eşit

60

Çoğunluk
Kadın

50
40
30

20

Ağırlıklı
Erkek

Çoğunluk
Erkek

Seri 1
26

Ağırlıklı
Kadın

17

13

10
0
1

2

3

4

5

Yine çalıĢanlara hangi yaĢ gurubunun daha çok saldırgan davranıĢlar gösterdiği
sorulduğunda yetiĢkin ve orta yaĢ guruplarının bariz öne çıktığı görülmektedir. Yine kesin
sonuçlara ulaĢabilmek için müĢterilerin yaĢ dağılımları da incelenerek sonuca gidilmelidir.
K. 13. Yukarıda belirtilen rahatsız edici tutum ve davranışlar daha çok hangi yaş
grubundan kaynaklanmaktadır ?
1) Çoğunlukla gençler (20’in altı)
8
2) Çoğunlukla yetişkinler (20-40)
77
3) Çoğunlukla orta yaşlılar (40-60)
82
4) Çoğunlukla yaşlılar (60 ve üstü)
10
5) Tüm yaş grupları eşit gibi

90

31

82
77

80
70

Çoğunlukla
orta yaşlılar

60

Çoğunlukla
orta yaşlılar

50
Seri 1

40
30

Çoğunlukla
yaşlılar

Çoğunlukla
gençler

31

Tüm yaş
grupları eşit

20
10

10

8

0
1
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Saldırgan davranıĢ gösteren müĢterilerin daha çok az eğitimli olduğu yanıtı ön plana
çıkmaktadır. Ancak bu cevaba Ģüphe ile yaklaĢmak gerektiği kanaatindeyim. Çünkü eğitim
durumlarının tespiti söz konusu değildir. Bu yüzden eğitimli olmanın pozitif algısı sebebi ile
verilen cevaplarda daha çok az eğitimlilerin saldırgan davranıĢlar sergilediği düĢünülmüĢ
olunabilir.
K. 14. Yukarıda belirtilen rahatsız edici tutum ve davranışlar daha çok hangi
eğitim grubundan kaynaklanmaktadır ?
1) Çoğunlukla eğitimsizler ya da az eğitimli olanlar
86
2) Çoğunlukla eğitimliler
36
3) Çoğunlukla yüksek eğitimli olanlar
8
4) Tüm eğitim grupları eşit gibi

100

66

86

80

66

60
Seri 1

36

40

20

8

0
1

2

3

4

Son olarak saldırgan davranıĢların hangi gelir gurubundan kaynaklandığı sorusunda daha çok
düĢük gelir gurubu seçeneği ön plana çıkmaktadır. Yukarıda da ifade edildiği gibi kiĢilerin
gelir düzeylerinin tespiti söz konusu olmadığı için burada da yine verilen cevapların algısal
olduğu dikkate alınmalıdır.
K. 15. Yukarıda belirtilen rahatsız edici tutum ve davranışlar daha çok hangi
gelir gurubundan kaynaklanmaktadır.
1) Çoğunlukla düşük gelirli olanlardan
2) Çoğunlukla orta gelirli gruplardan
3) Çoğunlukla yüksek gelirli gruplardan

23
70
34

4) Tüm gelir grupları eşit gibi

59
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80
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2.7 MÜġTERĠ SALDIRGANLIĞINA MARUZ KALAN ÇALIġANLARIN TAVIR VE
TUTUMLARI
MüĢteri saldırganlığına maruz kalan çalıĢanlar bu durumu çalıĢma arkadaĢları ve yöneticileri
ile konuĢmayı tercih etmektedirler(%60). Kimse ile bu konuyu paylaĢmayanların oranı %27 ,
aileleri ile bu durumu paylaĢanların oranı %8 olarak gerçekleĢirken bu durumu insan
kaynakları ile paylaĢanların oranı sadece %3 olarak gerçekleĢmektedir.

K.16.Yukarıda sayılan davranışlarla ilgili olarak herhangi biriyle görüştünüz mü?
Bir çalışma arkadaşımla görüştüm
62
Yöneticimle görüştüm
63
Aile bireyleri ve/veya iş dışından bir arkadaşımla görüştüm
17
İnsan Kaynakları (Personel) Departmanıyla görüştüm
7
Kimseyle görüşmedim
56
Resmi kurumlara başvurdum
2

Pek çok kaynakta da belirtildiği gibi müĢteri saldırganlığına maruz kalan kiĢilerde ciddi
oranda psikolojik ve fizyolojik rahatsızlıklar görülmekte, bu rahatsızlıklar kiĢilerin iĢ
verimliliğini olumsuz yönde etkilemektedir. ġirketlerin bu konuyu ciddiye alarak bir ĠK
politikası oluĢturması, çalıĢanlarla kuracağı etkin iletiĢim yolları ile olumsuz etileri azaltacak
tedbirler alması iĢ gücü verimliliği açısından önemlidir.
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2.8 MÜġTERĠ SALDIRGANLIĞININ ÇALIġANLAR ÜZERĠNDEKĠ PSĠKOLOJĠK VE
FĠZYOLOJĠK ETKĠLERĠ
Yapılan anket çalıĢmasında çalıĢanlardan müĢteri saldırganlığına maruz kalan kiĢilerin iĢ
yerini fiziksel ve psikolojik açıdan diğerlerine göre daha güvensiz bulduğu görülmektedir.
K.17.Çalışmakta olduğunuz kurumu mesleki sağlık açısından nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Yeterince
Çok
Az
Güvenli
Güvenli
Güvenli
Güvenli
Güvenli
Değil
EVET
(toplam)
Fiziksel
19 17,8% 53 49,5% 19 17,8% 16 15,0% 72 67,3%
Açıdan
Psikolojik
11 11,3% 29 29,9% 34 35,1% 23 23,7% 40 41,2%
Açıdan
Yeterince
Az
Güvenli
Güvenli
Çok Güvenli
Güvenli
Güvenlik
Değil
(toplam)
HAYIR
Fiziksel
26 20,2% 76 58,9% 19 14,7% 8 6,2%
79,1%
Açıdan
102
Psikolojik
16 16,0% 57 57,0% 14 14,0% 13 13,0%
73,0%
Açıdan
73

Güvensiz
(toplam)

Genel
Toplam

35 32,7%

107

57 58,8%

97

Güvensiz
(toplam)

Genel
Toplam

27
27

20,9%

129

27,0%

100

Bu durum özellikle psikolojik güven söz konusu olduğunda bariz oranda farklılaĢmaktadır.
Nitekim müĢteri saldırganlığına maruz kalanların %32.7 si çalıĢtığı kurumu az güvenli yahut
güvenilir bulmaz iken bu oran saldırganlığa maruz kalmayanlarda %20.9 a kadar
gerilemektedir. Yine saldırganlığa maruz kalanların %58.8 i çalıĢtığı kurumu psikolojik
açıdan çok güvenli yahut yeterince güvenilir görürken bu oran saldırganlığa maruz
kalmayanlarda %73 e yükselmektedir. Bu algıya bağlı olarak saldırganlığa maruz kalanlar
daha yüksek oranda negatif bildirimler vermektedirler. Saldırganlığa maruz kalanlar kendini
diğerlerine göre daha az oranda faydalı hissetmekte, baĢka bir birimde çalıĢması halinde daha
verimli olacağına inanmakta, ortam değiĢikliği halinde daha huzurlu olacağına inanmakta ve
yaptığı iĢle ilgili kariyer yapabileceğine daha az oranda inanmaktadır.
K.18.Aşağıdaki ifadelerden hangisi sizin için de geçerli?
1.Yapmakta olduğum işte kendimi faydalı hissediyorum
2.Başka bir birimde çalışsam daha faydalı/verimli olurum
3.Çalışma ortamım farklı olsa daha huzurlu çalışırım
4.Yapmakta olduğum işin profesyonel olarak kariyeri
(geleceği) olacağına inanmıyorum
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Bu durum sadece psikolojik algı olarak da kalmamakta çalıĢanlarda ciddi fizyolojik tesirlere
de yol açmaktadır. Mağdurlarla mağdur olmayanların bulguları karĢılaĢtırıldığında mağdur
olanlarda 5 kata varan oranda problem sıklığı saptanmaktadır
N:267

K.19.Aşağıdaki rahatsızlıklara sahip misiniz ?
Karşılaşılan Problemler
Mağdurlar
Saldırıya Uğramayanlar
%5
%2
6
3
Yaşam neşesini kaybetme
%22.6
%9.3
Kalıcı iç huzursuzluğu
27
14
%11.8
%2
Baş ağrıları
14
3
%6.7
%2
Göğüs ağrıları
8
3
%9.2
%1.3
Özgüvenin azalması
11
2
%16.8
%4.6
Tahammülsüzlük
20
7
%27.7
%6
Uykusuzluk
33
9
%13.4
%1.3
Sürekli bitkinlik
16
2
%9.2
%0.07
İşe gitme fikrinden nefret etmek
11
1
%8.6
%3.3
Karın ağrıları
10
5

Özellikle tahammülsüzlük, uykusuzluk, iĢe gitmek fikrinden nefret etmek ve huzursuzluk
semptomları mağdurlarla mağdur olmayanlar arasında bariz düzeyde ayrıĢmaktadır.
Tahammülsüzlük mağdurlar %16.8 mağdur olmayanlarda %4.6 oranındadır. Uykusuzluk
mağdurlarda %22.7 mağdur olmayanlarda %6 düzeyindedir. ĠĢe gitme fikrinden nefret etme
mağdurlarda %9.2 mağdur olmayanlarda %4.6 oranında ve huzursuzluk mağdurlarda %22.6
mağdur olamayanlarda %9.3 oranında saptanmaktadır.
Bu fizyolojik ve psikolojik semptomlar sonucu iĢ gücü verimliliği etkilenmekte ve
hastalanma yahut mazeret izni sebebi ile iĢ gücü kayıpları oluĢmaktadır. Mağdur olanlarda
mazeret izni kullanımı %3.3, mağdur olmayanlarda %3.5 oranında görülmektedir. Esas büyük
kayıp ise hastalığa yakalanma yahut hastalık bahanesi ile izin almada görülmektedir. Hastalık
izni mağdurlarda %16.8 oranında iken bu oran mağdur olmayanlarda sadece %6.7 oranında
gerçekleĢmektedir.
N:256
Mağdurlar
Mağdur
Olmayanlar

K.20.Son 6 ay içinde kaç gün mazeret/hastalık izni kullandınız?
Mazeret İzni
Hastalık İzni
%3.3
%16.8
4
20
5

%3.5

10

%6.7

Mağdur olanların, Ģikayetlerin çözümüne karĢın Ģirket politikalarını algılama ve
yorumlama tarzı da diğerlerine göre bariz düzeyde farklılaĢmaktadır. Mağdur olanlar daha
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yüksek oranda müĢterilerin korunduğunu ve bu durumun görmezden gelindiğine
inanmaktadır. Buna karĢın mağdur olmayanlar bu durumun mutlaka
N:256

K.21.Çalıştığınız şirket için aşağıdaki ifadelerden hangisi sizin için
geçerli?
Müşteriden kaynaklanan rahatsız edici
Mağdur
Mağdurlar
davranış söz konusu olduğunda
Olmayanlar
9
%7.5
5
%3.3
1.Üzerinde durulmaz ve yok sayılır
2.Her zaman müşteri korunur
37
%31
29
%24.3
3.Önem verilir ve mutlaka çözümlenmeye
44 %34.4
56
%37.5
çalışılır
4.Her zaman çalışan korunur
1
%0.08
2
%1.3
5.Adil bir şekilde çözülmeye çalışılır
34 %28.5
56
%37.5

Önemsendiği daha yüksek oranda düĢünmekte ve ihtilaf halinde sorunun adil biçimde
çözülmeye çalıĢıldığını düĢünmektedir. Bu sonuçlar örgütte güven ve örgütsel algı
bakımından son derece önemlidir.

GENEL DEĞERLENDĠRME VE SONUÇ
Bu makale 2010 yılında Ġstanbul ve Ġzmit‘te faaliyet gösteren KĠM marketler zinciri
çalıĢanları arasında yapılan anket sonuçları değerlendirilerek hazırlanmıĢtır. AraĢtırmaya
katılanların %67,4‘ü erkek, %32,6‘sı kadınlardan oluĢmaktadır. AraĢtırma sonuçları market
sektöründe

ciddi

bir

oranda

(%44,5)

müĢteri

saldırganlığı

olguna

rastlanıldığını

göstermektedir. Bu oldukça yüksek bir orandır. Yine araĢtırma sonuçları müĢteri
saldırganlığına maruz kalanların ciddi fizyolojik ve psikolojik sorunlar yaĢadığını ve bu
durumun iĢ gücü verimliliğine etki ettiğini göstermektedir. Mağdurlarda migren(%11,8),
göğüs ağrısı(%6,7), uykusuzluk(%27,7), sürekli bitkinlik (%13,4)

gibi maddi Ģikâyetler

mağdur olmayanlara göre oldukça yüksek oranda görülmektedir. Yine mağdurların kendine
olan güvenini yitirmesi, huzursuz olması, tahammülsüzleĢmesi de bu durumun psikolojik
sonuçları olarak yansımaktadır.
Tüm bu sorun ve semptomlara rağmen mağdurların yaĢadıkları sorunları sorunun
kurumsal kaynağı olması gereken Ġnsan kaynakları departmanına iletmek yerine daha çok bir
üst amirine ilettiği yahut sadece arkadaĢları ile paylaĢtığı görülmektedir. Bu durumun
kurumsallaĢma düzeyinin yetersizliği ve/veya müĢteri her zaman haklıdır aforizmasının
hizmet sektöründe yaygın kabulü ile yakın iliĢkisi olduğu düĢünülmektedir. Netice olarak,
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Ģirketlerin insan kaynakları departmanları bu soruna daha fazla eğilmeli ve çalıĢanların bu
durumlarla karĢılaĢmamaları için tedbirler geliĢtirmeleri çalıĢanlar ve Ģirket verimliliği
açısından önem arz etmektedir.
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COVĠD 19 SALGINI DÖNEMĠNDE BORSA ĠSTANBUL’DA ĠġLEM GÖREN ĠLAÇ
FĠRMALARININ FĠNANSAL PERFORMANSLARININ ANALĠZĠ
Dr. Öğr. Üyesi Ali AKGÜN 1, Akbar AHMADZADA 2
1

Selçuk Üniversitesi, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi, ORCID ID: 0000-0001-9217-6684
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ÖZET
COVĠD 19 salgını, bütün dünyayı ve bütün sektörleri derinden etkileyen olağanüstü
bir dönem yaĢanmasına neden olmuĢtur. Bu olağanüstü dönemde bütün sektörlerde firmalar
finansal açıdan sıkıntılı bir döneme girmiĢtir. Sağlık sektörü de bu dönemde yoğun bir mesai
harcamıĢ ve COVĠD 19‘un yayılmasını engellemek adına özellikle ilaç firmalarının
çalıĢmaları yoğunlaĢmıĢtır. Toplumsal yaĢamın kentleĢmeye doğru yöneldiği 21. yüzyılda
artan hastalıkları tedavi etmek için gerekli ilaçların bulunması kritik önem taĢımaktadır.
Bununla birlikte ilaç sektöründe faaliyetlerini sürdüren firmalara verilen önem, yalnızca
COVĠD 19 salgını döneminde daha fazla artmıĢ gibi görünse de aslında ilgili firmaların,
salgından önceki dönemlerde de Ar-Ge çalıĢmalarını devam ettirerek faaliyetlerini yoğun bir
Ģekilde sürdürdükleri ifade edilebilmektedir. Ġlaç sektöründe faaliyetlerini sürdüren ilaç
firmalarının hastalıklara karĢı yeni ilaçlar bulmaları için özellikle ar-ge‘ye yaptıkları
yatırımlar da göz önüne alındığında, finansal açıdan güçlü firmalar olmaları önemli bir
gereksinim olarak düĢünülmektedir. COVĠD 19 salgını nedeniyle bütün sektörlerin finansal
açıdan sıkıntı yaĢadığı bu dönemde, sağlık sektöründe faaliyet gösteren firmalar da oldukça
fazla etkilenmiĢtir.
Yapılan bu çalıĢmanın amacı; COVĠD 19 salgını döneminde Borsa Ġstanbul‘da iĢlem
gören ilaç ve sağlık firmalarının finansal performanslarının analizinin yapılmasıdır. Finansal
performans analizinde çok kriterli karar verme yöntemlerinden TOPSĠS yöntemi
kullanılmıĢtır. ÇalıĢmaya dahil edilen Borsa Ġstanbul‘da iĢlem gören ilaç ve sağlık
firmalarının sayısı 7‘dir. Finansal performansı değerlendirmede kullanılan kriterler, ilgili
firmaların 2020 yılı üçüncü çeyrek dönemine ait bilanço ve gelir tablolarından elde edilmiĢtir.
Bu dönem Türkiye‘de ilk vakanın görüldüğü tarihten 6 ay sonrasını göstermektedir ve
salgının etkilerinin yoğun olarak yaĢandığı dönemi yansıtmaktadır. ÇalıĢmaya dahil edilen
firmaların likidite, finansal yapı, faaliyet ve karlılık durumunu gösteren finansal oranlar
finansal performans kriterleri olarak belirlenmiĢtir. Finansal performans kriterleri
belirlenirken literatürde kullanılan finansal oranlar incelenmiĢtir. Yapılan analiz sonucunda
Borsa Ġstanbul‘da iĢlem gören ilaç ve sağlık firmalarının finansal performansları en yüksekten
en düĢüğe doğru sıralamaya tabi tutulmuĢtur.
Anahtar Kelimeler: TOPSĠS, Finansal Performans, Borsa Ġstanbul, COVĠD 19
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ABSTRACT
The COVID 19 outbreak caused an extraordinary period that deeply affected the whole world
and all sectors. In this extraordinary period, companies in all sectors have entered a
financially troubled period. The health sector has also spent a lot of work in this period, and
the work of pharmaceutical companies has intensified in order to prevent the spread of
COVID 19. In the 21st century, when social life tends towards urbanization, it is critical to
find the necessary drugs to treat the increasing diseases. However, although the importance
given to companies operating in the pharmaceutical sector seems to have increased only
during the COVID 19 epidemic period, it can be stated that the relevant companies continued
their R&D activities intensively in the periods before the epidemic. Considering the
investments made by pharmaceutical companies, which continue their activities in the
pharmaceutical industry, to find new drugs against diseases, especially in R&D, it is
considered an important requirement for them to be financially strong companies. During this
period when all sectors were experiencing financial difficulties due to the COVID 19
outbreak, companies operating in the health sector were also affected greatly.
The purpose of this study is; It is the analysis of the financial performance of pharmaceutical
and health companies traded in Borsa Istanbul during the COVID 19 outbreak. TOPSIS
method, one of the multi-criteria decision making methods, was used in financial performance
analysis. The number of pharmaceutical and health companies traded in Borsa Istanbul
included in the study is 7. The criteria used in evaluating the financial performance were
obtained from the relevant companies' balance sheets and income statements for the third
quarter of 2020. This period from the date of the first cases seen in Turkey shows after 6
months and it reflects the impact of the epidemic period characterized by intense. Financial
ratios showing the liquidity, financial structure, activity and profitability of the companies
included in the study are determined as financial performance criteria. While determining the
financial performance criteria, the financial ratios used in the literature have been examined.
As a result of the analysis, the financial performances of pharmaceutical and health
companies traded in Borsa Istanbul were ranked from highest to lowest.

Keywords: TOPSĠS, Financial Performance, Borsa Ġstanbul, COVID 19

1. GĠRĠġ
Ġçinde bulunduğumuz salgın döneminde sağlık sektörünün önemi bir kez daha gün
yüzüne çıkmıĢtır. Zaman içinde bakıldığında sağlık sektörünün önemi artan bir ivme ile
ilerlediği görülebilir. KentleĢmenin artması, insanların mobilitesinin yükselmesi, nüfusun ve
insan ömrünün uzaması gibi temel faktörler sağlık sektörünün artan öneminin ana
unsurlarıdır. Sosyal devletin gereği olarak bireylerin özellikle de emeklilerin sağlık
harcamalarının desteklenmesi ile sağlık sektörü sürdürülebilir bir büyüme içerisindedir.
Sağlık sektörünün ana unsurlarından bir tanesi de ilaç sektörüdür. Ġlaç sektörü son yıllarda
yalnızca tedavi amaçlı değil aynı zamanda yaĢam kalitesini artırmaya yönelik tüketici ürünleri
ile potansiyeli yükselen bir sektör haline gelmiĢtir. Talebin esnek olmadığı bir sektör olması
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ve sosyal devletin büyümeye devam etmesi ile sürdürülebilirliği yüksek bir sektör olarak öne
çıkmaktadır. Ġlaç sektörü her ne kadar potansiyeli yüksek bir sektör olsa da yoğun ar-ge ve
sermaye gerektiren bir sektör olması ve ilaç üretiminin yaklaĢık 10-15 yıl arası bir dönemi
kapsamı nedeniyle de giriĢin oldukça zor olduğu bir sektördür.
Dünya üzerinde ilaç sektörünün en büyük pazarı ABD‘dir. Arkasından Almanya,
Fransa, Ġtalya ve BirleĢik Krallık gibi geliĢmiĢ ülkeler gelmektedir.
Türkiye ilaç sektörü de üretim deneyimi, nitelikli insan gücü ve teknolojiye dayalı yapısı ile
ön planda olan bir sektördür. Ġlaç sektörü bütün paydaĢlarıyla ar-geye önem veren,
biyoteknoloji alanında yatırımlar yapan küresel bir ilaç üreticisi ve ihracatçısı olma hedefiyle
devlet teĢvikleri ve coğrafi konumu itibariyle faaliyetlerine devam etmektedir.
COVĠD 19 salgını dünyada bütün sektörleri doğrudan etkileyen ve insanların yaĢam
biçimlerini ve kalitelerini değiĢtiren bir salgındır. Sağlık sektörü de bu salgının doğrudan
etkilediği en baĢta gelen sektördür. Salgının ortaya çıkması ve yayılması ile baĢlayan
dönemde ilaç firmaları da salgına sebep olan virüsü ortadan kaldırmak için bütün dünyada
çalıĢmalar yapmaktadırlar.
Yapılan bu çalıĢma ile Türkiye‘de ilaç sektöründe faaliyetlerini sürdüren Borsa
Ġstanbul‘a kayıtlı ilaç firmalarının COVĠD 19 döneminde finansal performansları analiz
edilmesi amaçlanmıĢtır.
2. LĠTERATÜR ÖZETĠ
Literatür incelendiğinde çeĢitli sektörlerde finansal performans analizi üzerine yapılan
bir çok çalıĢmaya rastlanmaktadır. Bu çalıĢmaların bir çoğunda yöntem olarak çok kriterli
karar verme teknikleri kullanılmıĢtır. Literatürde yer alan finansal performans analizi
çalıĢmaları bir çok sektörde yapılmıĢ olmasına rağmen Türkiye‘de ilaç Ģirketlerinin finansal
performansını ölçen bir çalıĢmaya ulaĢılamamıĢtır. Türkiye‘de sağlık sektöründe finansal
performans analizi çalıĢmaları ağırlıklı olarak hastaneler üzerinde yapıldığı görülmektedir.
Borsa Ġstanbul‘da iĢlem gören ilaç Ģirketlerinin finansal performans analizleri bağlı
bulundukları endeksler üzerinde yapılan çalıĢmalarda yapıldığı belirlenmiĢtir. Yabancı
literatürde ilaç firmalarının finansal performans analizi çalıĢmalarında da hemen hemen aynı
durum söz konusudur. Literatürde ilaç ve sağlık sektöründe faaliyette bulunan firmaların
finansal performans analizi üzerine yapılan çalıĢmaların özeti aĢağıda özetlenmiĢtir.
Kamath (2008) yaptığı çalıĢmada Hindistan ilaç ve kimya sektöründeki firmaların
finansal performansları ile entelektüel sermaye arasındaki incelemiĢ ve yabancı firmaların
entelektüel sermayelerinin finansal performansları arasında yerli firmalara göre daha güçlü bir
iliĢki olduğunu bulmuĢtur.
Majumder ve Rahman (2011) yaptıkları çalıĢmada BangladeĢ‘te seçili ilaç firmalarının
finansal analizlerini çok değiĢkenli diskriminant analizi ile incelemiĢler ve firmaların finansal
performanslarının iyileĢtirilmesi gerektiği sonucuna ulaĢmıĢlardır.
Sheela ve Karthikeyan (2012) yaptıkları çalıĢmada Hindistan ilaç sektörünün en büyük
üç firmasının finansal performanslarını Dupont Analizi ile ölçmüĢlerdir.
Alparslan vd. (2015) yaptıkları çalıĢmada hastanelerin iĢletme sermayeleri ile finansal
performans göstergeleri arasındaki herhangi bir iliĢki olup olmadığını araĢtırmıĢlardır.
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Yaptıkları araĢtırma sonucunda hastanelerin iĢletme sermayesi unsurları ile finansal
performansları arasında bir iliĢki olduğunu tespit etmiĢlerdir.
Alper ve Biçer (2017) yaptıkları çalıĢmada kamu hastanelerinin finansal
performanslarını oran analizi yöntemi ile inceleyip değerlendirmiĢlerdir.
Günay vd. (2018)‘nin Türkiye‘de en yüksek satıĢ gelirine sahip 20 firmanın finansal
performans analizini gri iliĢkisel yöntem ile yaptıkları çalıĢmada Selçuk Ecza Deposu 2015
yılında en düĢük performansa sahip Ģirket olarak belirlenmiĢtir.
3. VERĠ SETĠ
Borsa Ġstanbul‘da iĢlem gören ilaç firmaları çalıĢma kapsamında araĢtırmanın
örneklemini oluĢturmaktadır. Borsa Ġstanbul‘da iĢlem gören 7 ilaç firmasının listesi Çizelge
1‘de verilmiĢtir.
Çizelge 1. Borsa Ġstanbul’da ĠĢlem Gören Ġlaç Firmaları
No BĠST
Firma Firma Adı
Kodu
1
DEVA
Deva Holding A.ġ.
2
ECILC
EĠS EczacıbaĢı Ġlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi Ve Ticaret A.ġ.
3
LKMNH
Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri Ve ĠnĢaat
Taahhüt A.ġ.
4
MPARK
MLP Sağlık Hizmetleri A.ġ.
5
RTALB
RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler Ġlaç Ve Makine Sanayi Ticaret A.ġ.
6
SELEC
Selçuk Ecza Deposu Ticaret Ve Sanayi A.ġ.
7
SEYKM
Seyitler Kimya Sanayi A.ġ.

Finansal performans ölçümünde literatürde finansal oranların kullanıldığı
görülmektedir. Bu çalıĢmada kullanılan finansal oranlar, firmaların likidite durumu, firma
varlıklarının etkin kullanımı, mali yapı ve karlılık durumunu gösteren oranlar arasından
seçilmiĢtir. ÇalıĢmaya uygun oranların seçiminde de literatürde daha önce kullanılan oranlar
dikkate alınmıĢtır. Ġlgili firmaların finansal oranları 2020:Q3 dönemine ait finansal
tablolarından elde edilmiĢtir. Veriler, ilgili firmaların Kamuyu Aydınlatma Platformuna
bildirdikleri finansal tablolarından derlenmiĢtir. Analizde kullanılan finansal oranlar Çizelge
2‘de gösterilmiĢtir.
Çizelge 2. Analizde Kullanılan Finansal Oranlar
No Kod
Finansal Oranlar
Formüller
1
CO
Cari Oran
Dönen Değerler/Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
2
LO
Likidite Oranı
(Dönen Değerler-Stoklar)/Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
3
BO/AKT Finansal Kaldıraç Oranı Toplam Borçlar/Aktif Toplamı
4
BO/OZ
Borç/Özsermaye
Toplam Borçlar/Özsermaye Toplamı
5
AKDH
Aktif devir Hızı
Net SatıĢlar/Aktif Toplamı
6
OZDH
Özsermaye Devir Hızı
Net SatıĢlar/Özsermaye Toplamı
7
AKGO
Aktif Getiri Oranı
Net Kar/Aktif Toplamı
8
OZGO
Özsermaye Getiri Oranı Net Kar/Özsermaye Toplamı
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4. YÖNTEM VE BULGULAR
Çok Kriterli Karar Verme yöntemleri firmaların finansal performanslarının analizinde
en sık kullanılan yöntemlerdir. COVĠD 19 salgını döneminde Borsa Ġstanbul‘da iĢlem gören
ilaç firmalarının finansal analizinde de çok kriterli karar verme yöntemlerinden TOPSĠS
(Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) yöntemi kullanılacaktır.
TOPSĠS yöntemi 1981 yılında Hwang ve Yoon tarafından geliĢtirilen bir yöntemdir.
Yöntemin temelinde, en optimal seçeneğin pozitif ideal çözüme en az uzaklıkta ve negatif
ideal çözüme en çok uzaklıkta olan alternatifin seçilmesi yatar (Hwang ve Yoon, 1981). Ġdeal
çözüm için gerekli olan yakınlık hesaplanırken pozitif ideal çözüme ve negatif ideal çözüme
uzaklık dikkate alınır. Pozitif ideal çözüm, ölçütlere ulaĢılabilecek en iyi değerlerden
oluĢurken, negatif ideal çözüm ölçütlere ulaĢılabilecek en kötü değerlerden oluĢmaktadır.
Uzaklıkların karĢılaĢtırılmasıyla da tüm karar seçenekleri arasında sıralama yapılabilmektedir
(Wang ve Elhag, 2006; Özbek, 2017: 201).
TOPSIS yöntemi 6 aĢamadan oluĢan bir çözüm sürecidir (Hwang ve Yoon, 1981). Bu
aĢamalar;
i.
Karar matrisinin oluĢturulması,
ii.
Standart Karar matrisinin oluĢturulması,
iii.
AğırlıklandırılmıĢ standart karar matrisinin oluĢturulması,
iv.
Pozitif ve negatif ideal çözüm değerlerinin belirlenmesi,
v.
Pozitif ve negatif ideal noktalara olan uzaklığın hesaplanması ve
vi.
Ġdeal çözüme göreli yakınlığın hesaplanmasıdır.
Birinci aĢama karar matrisinin oluĢturulması aĢamasıdır. Bu aĢamada satırlarda
alternatiflerin ve sütunlarda kriterlerin olduğu karar matrisi oluĢturulur (Ertuğrul ve Özçil,
2014). Çizelge 3‘de araĢtırma için oluĢturulan karar matrisi verilmiĢtir.

Çizelge 3. Karar Matrisi
CO
DEVA
2,059
ECILC 3,059
LKMNH 0,795
MPARK 0,988
RTALB 1,989
SELEC 1,499
SEYKM 3,422

LO
1,349
2,756
0,652
0,938
1,175
1,172
2,488
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0,467
0,128
0,693
0,938
0,307
0,614
0,389

BO/OZ
0,876
0,146
2,253
15,092
0,444
1,592
0,637

AKDH
0,481
0,129
0,569
0,620
0,581
1,718
0,614
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0,903
0,148
1,851
9,979
0,839
4,453
1,005

AKGO
0,176
0,064
0,042
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0,277
0,054
0,145

OZGET
0,330
0,073
0,136
0,184
0,400
0,140
0,238
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Ġkinci aĢamada karar matrisinde kullanılan verilen aĢağıda verilen formül kullanılarak
normalize edilir ve standart karar matrisi oluĢturulur (Dumanoğlu ve Ergül, 2010: 105).
Çizelge 4‘de ve Çizelge 5‘de araĢtırma için hesaplanan normalize edilmiĢ karar matrisi ve
standart karar matrisleri sırasıyla verilmiĢtir.

Çizelge 4. Normalize EdilmiĢ Karar Matrisi
CO
DEVA
4,239
ECILC
9,357
LKMNH
0,632
MPARK
0,976
RTALB
3,956
SELEC
2,247
SEYKM
11,710
Toplamın Karekökü 5,7548

LO
1,820
7,596
0,425
0,880
1,381
1,374
6,190
4,4344

BO/AKT
0,218
0,016
0,480
0,880
0,094
0,377
0,151
1,4890

BO/OZ
0,767
0,021
5,076
227,768
0,197
2,534
0,406
15,387

AKDH
0,231
0,017
0,324
0,384
0,338
2,952
0,377
2,1499

OZDH
0,815
0,022
3,426
99,580
0,704
19,829
1,010
11,197

AKGO
0,031
0,004
0,002
0,000
0,077
0,003
0,021
0,3709

OZGET
0,109
0,005
0,018
0,034
0,160
0,020
0,057
0,6346

Çizelge 5. Standart Karar Matrisi
CO
DEVA
0,358
ECILC 0,532
LKMNH 0,138
MPARK 0,172
RTALB 0,346
SELEC 0,260
SEYKM 0,595

LO
0,234
0,479
0,113
0,163
0,204
0,204
0,432

BO/AKT
0,081
0,022
0,120
0,163
0,053
0,107
0,068

BO/OZ
0,152
0,025
0,391
2,622
0,077
0,277
0,111

AKDH
0,084
0,022
0,099
0,108
0,101
0,299
0,107

OZDH
0,157
0,026
0,322
1,734
0,146
0,774
0,175

AKGO
0,031
0,011
0,007
0,002
0,048
0,009
0,025

OZGET
0,057
0,013
0,024
0,032
0,070
0,024
0,041

Üçüncü aĢamada öncelikle değerlendirme kriterlerine iliĢkin ağırlık değerleri
belirlenmiĢtir. Değerlendirme kriterlerinin ağırlıkları belirlenirken kullanılan çeĢitli yöntemler
vardır. Bunların bir kısmı uzman görüĢlerinden elde edilen sübjektif değerlendirmeler, bir
diğer kısmı ise AHP, Entropi ve Swara gibi çok kriterli karar verme yöntemlerinden elde
edilen değerlerdir. Bu çalıĢmada değerlendirme kriterleri belirlenirken her bir kriter eĢit değer
verilmesi öngörülmüĢtür. Kriterlerin ağırlıkları toplamı 1‘e eĢit olmalıdır. Daha sonra elde
edilen standart karar matrisi ve ağırlıklar kullanılarak ağırlıklandırılmıĢ standart karar matrisi
hesaplanır. AğırlıklandırılmıĢ standart karar matrisinde her bir değer, belirlenen ağırlıklarla
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çarpılarak elde edilir (Karaoğlan, 2016: 40). AraĢtırma için hesaplanan ağırlıklandırılmıĢ
standart karar matrisi Çizelge 6‘da verilmiĢtir.

Çizelge 6. AğırlıklandırılmıiĢ Standart (Normalize EdilmiĢ) Karar Matrisi
Kriter Ağırlıkları 0,125 0,125 0,125
Kriter Yönü
MAKS MAKS MĠN

DEVA
ECILC
LKMNH
MPARK
RTALB
SELEC
SEYKM

CO
0,045
0,066
0,017
0,021
0,043
0,033
0,074

LO
0,029
0,060
0,014
0,020
0,026
0,025
0,054

BO/AKT
0,010
0,003
0,015
0,020
0,007
0,013
0,008

0,125
MĠN

0,125 0,125 0,125 0,125
MAKS MAKS MAKS MAKS

BO/OZ
0,019
0,003
0,049
0,328
0,010
0,035
0,014

AKDH
0,010
0,003
0,012
0,013
0,013
0,037
0,013

OZDH
0,020
0,003
0,040
0,217
0,018
0,097
0,022

AKGO
0,004
0,001
0,001
0,000
0,006
0,001
0,003

OZGET
0,007
0,002
0,003
0,004
0,009
0,003
0,005

Dördüncü aĢamada ağırlıklandırılmıĢ standart karar matrisinden yararlanılarak pozitif
ve negatif ideal çözüm değerleri belirlenir. Pozitif ideal çözüm değerlerinin belirlenmesi için
ağırlıklandırılmıĢ standart karar matrisinde değerlendirme kriterlerinin (sütun değerlerinin) en
büyükleri (ilgili değerlendirme kriterinin yönü minimum ise en küçüğü) seçilir. Negatif ideal
çözüm değerlerinin belirlenmesinde ise yine ağırlıklı standart karar matrisinde değerlendirme
kriterlerinin (sütun değerlerinin) en küçükleri (ilgili değerlendirme kriterinin yönü minimum
ise en büyüğü) seçilir. Pozitif ve negatif ideal çözüm değerleri aĢağıda verilen formüllerle
hesaplanır (Ayçin, 2019: 240). Çizelge 7‘de araĢtırma için hesaplanan pozitif ve negatif ideal
çözüm değerleri verilmiĢtir.

Çizelge 7. Pozitif ve Negatif Ġdeal Çözüm Değerleri
Pozitif Ġdeal Çözüm 0,074 0,060 0,003 0,003 0,037 0,217 0,006 0,009
Negatif Ġdeal Çözüm 0,017 0,014 0,020 0,328 0,003 0,003 0,000 0,002

BeĢinci aĢamada pozitif ve negatif ideal çözüm değerlerine olan uzaklıklar
hesaplanmaktadır. Bu hesaplama yapılırken öklidyen uzaklık değerleri kullanılmaktadır.
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Öklidyen uzaklık değeri formülü pozitif ve negatif ideal uzaklık değerlerine göre
genelleĢtirilirse aĢağıda verilen formüller elde edilir (Yıldırım ve Önder, 2018). AraĢtırma için
hesaplanan pozitif ve negatif ideal uzaklık değerleri Çizelge 8 ve Çizelge 9‘da gösterilmiĢtir.

Çizelge 8. Pozitif Ġdeal Noktalara Uzaklık
CO
DEVA
0,001
ECILC 0,000
LKMNH 0,003
MPARK 0,003
RTALB 0,001
SELEC 0,002
SEYKM 0,000

LO
0,001
0,000
0,002
0,002
0,001
0,001
0,000

BO/AKT
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

BO/OZ
0,000
0,000
0,002
0,105
0,000
0,001
0,000

AKDH
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,000
0,001

OZDH
0,039
0,046
0,031
0,000
0,039
0,014
0,038

AKGO
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

OZGET
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

TOPLAM
0,042
0,047
0,039
0,111
0,042
0,018
0,039

Si*
0,204
0,217
0,199
0,333
0,205
0,136
0,197

AKDH
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,001
0,000

OZDH
0,000
0,000
0,001
0,046
0,000
0,009
0,000

AKGO
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

OZGET
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

TOPLAM
0,097
0,110
0,079
0,046
0,103
0,096
0,104

Si0,311
0,332
0,282
0,214
0,320
0,310
0,323

Çizelge 9. Negatif Ġdeal Noktalara Uzaklık
CO
DEVA
0,001
ECILC 0,002
LKMNH 0,000
MPARK 0,000
RTALB 0,001
SELEC 0,000
SEYKM 0,003

LO
0,000
0,002
0,000
0,000
0,000
0,000
0,002

BO/AKT
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

BO/OZ
0,095
0,105
0,078
0,000
0,101
0,086
0,099

TOPSIS yönteminin son aĢamasında ideal çözüme göre yakınlık değerlerinin
hesaplanması yapılmaktadır. Ġdeal çözüme yakınlık değerleri hesaplanırken her bir karar
alternatifinin pozitif ve negatif ideal noktalara uzaklık değerleri kullanılır. Burada kullanılan
değer negatif ideal uzaklık değerinin toplam uzaklık değerlerinin içindeki payıdır (Özçelik ve
Küçükçakal, 2019:260; Tufan ve Kılıç, 2019: 127). AraĢtırma için hesaplanan ideal çözüme
yakınlık değerleri Çizelge 10‘da verilmiĢtir.

Çizelge 10. Ġdeal Çözüme Göre Yakınlık
DEVA
ECILC

Ci* Sıralamalar
0,604 5
0,605 4
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MPARK
RTALB
SELEC
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0,586
0,391
0,609
0,695
0,621
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6
7
3
1
2

5. SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME
Borsa Ġstanbul‘da iĢlem gören ilaç firmalarının finansal performanslarının analiz
edildiği bu çalıĢmada değerlendirme kriteri olarak 8 finansal oran kullanılmıĢ ve kullanılan bu
finansal oranların ağırlıkları eĢit kabul edilmiĢtir. Kullanılan bu 8 oran firmaların finansal
durumunu ortaya koyan likidite, mali yapı, devir hızları ve karlılık oranları arasından
literatürde en çok kullanılan oranlardan seçilmiĢtir. Ġlgili oranlar firmaların Kamuyu
Aydınlatma Platformuna bildirdikleri finansal tablolardan elde edilmiĢtir. Finansal oranlar
derlenirken 2020 yılının üçüncü çeyrek dönemine ait finansal tablolar kullanılmıĢtır. Bu
çalıĢmanın temel amacı COVĠD 19 salgını döneminde ilaç firmalarının finansal performansını
değerlendirmek olduğu için salgının Türkiye‘de baĢlangıç tarihinden 6 ay sonraki finansal
tablolarının kullanılması uygun görülmüĢtür. 2020 yılının yıllık finansal verilerin bildirilmesi
ile analiz yıllık bazda yapılarak sonuçlar karĢılaĢtırılması imkanı vardır.
ÇalıĢmada analiz yöntemi olarak çok kriterli karar verme tekniklerinden TOPSIS
kullanılmıĢtır. Literatürde finansal performans ölçümünde en sık kullanılan yöntemlerden biri
olması nedeniyle tercih edilmiĢtir. Analiz sonucunda 2020 üçüncü çeyrek dönemi itibariyle
finansal performansı en yüksek ilaç firması Selçuk Ecza Deposu olarak tespit edilmiĢtir.
Finansal performansı en yüksek ikinci firma Seyitler Kimya ve üçüncü sırada ise RTA
laboratuvarları yer almaktadır. 2020 üçüncü çeyrek dönemi itibariyle finansal performansı en
düĢük firma ise MLP Sağlık Hizmetleri A.ġ olarak belirlenmiĢtir.
Yapılan bu çalıĢmada kullanılan değerlendirme kriter sayısı ve analize konu olan
dönemlerin artırılması ile çalıĢma geliĢtirilebilir. Aynı zamanda birden çok analiz yöntemi
kullanılarak sonuçların karĢılaĢtırılması da çalıĢmanın geliĢtirilmesine katkı sağlayabilir.
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PANDEMĠ DÖNEMĠNDE EVSĠZ BĠREYLERĠN YAġADIKLARI SORUNLAR VE
SOSYAL HĠZMET MÜDAHALESĠ
Sayra Lotfi1, Nesrin Oğuz2
1
Ġstanbul Medipol Üniversitesi - 0000-0003-3352-0152
2
Ġstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi - 0000-0002-8845-073X
Özet
Dünyada birçok kiĢinin yaĢam kalitesini düĢüren ve dengesini bozan Covid-19 özellikle hasta,
yaĢlı, bağıĢıklığı zayıf ve evsizlik krizindeki insanlar için büyük bir tehdit oluĢturmuĢtur.
Salgınla mücadele kapsamında fiziki mesafeyi koruyabilmek adına hem dünyada hem
Türkiye‘de sokağa çıkma kısıtlamaları getirilerek evde kal çağırısı yapılmıĢtır. Temel hijyen
malzemelerine ve tesislerine sınırlı eriĢim, yetersiz beslenme, temel tıbbi bakıma eriĢim
eksikliği, maske takma ve fiziki mesafe kurallarına uyma zorunluluğu bunlarla birlikte
salgının gitgide yaygınlaĢması evsizler için önemli riskler oluĢturmuĢtur. Evsiz bireylerin
kalacak yerlerinin olmaması, temel ihtiyaçlarını karĢılayabilecek durumlarının olmaması ve
kaynaklara eriĢememesi bu bireylerin korona virüse maruz kalma risklerini daha çok
arttırmaktadır. Sokakların riskleri ve tehlikeleri ile baĢ etmek zorunda olan evsiz bireylerin,
bir de dünyayı etkisi altına alan ve alıĢılmamıĢ bir dönemden geçmeleri onları daha çok
travmatize etmektedir. Sosyal hizmet mesleğinin Covid-19 pandemi sürecinde de evsizler
veya yaĢlılar gibi savunmasız grupların en acil sosyal ihtiyaçlarının karĢılanmasında önemi ve
iĢlevi büyüktür. Evsiz bireyler covid-19 salgınında daha da savunmasızdırlar ve bu aniden
geliĢen kriz esnasında ihtiyaçlarını karĢılayamamaktadırlar. Bu hususta sosyal hizmet
uzmanları gerekli ve en uygun kaynağı geliĢtirmekle yükümlüdürler. Yapılan araĢtırma
sonuçları göstermektedir ki; afet veya olağanüstü bir durum karĢısında sosyal hizmet
uzmanlarının kaynaklara eriĢim, diğer profesyonellerle ve meslek elemanlarıyla iĢ birliği
yapma konusunda bilgi ve becerilerinin yüksek düzeydedir. Evsiz bireylerin Covid-19
salgınında karĢı karĢıya kaldıkları ağır engelleri ve Zorlukları aĢmalarında, sosyal hizmet
uzmanları arabuluculuk ve kaynak geliĢtiricilik rollerini üstlenirler. Sosyal hizmet
uzmanlarının evsiz bireyler için barınacak bir yer bulmaları, ilgili kurumlarla iĢ birliği
yaparak onların otellerde barındırılmasını sağlamaları krize müdahale ve sosyal hizmet
yönteminin önemli bir unsuru olup evsiz bireyler üzerinde de olumlu bir etki Yaratır. Bu
çalıĢmanın amacı, pandemi döneminde savunmasız gruplar olan evsiz bireyler için pandemi
dönemini, sürecin nasıl yönetildiğini ve Covıd-19'un etkisini hafifletmek için en uygun
müdahale yöntemini ne olduğunu açıklamaktır.
Anahtar Kelimeler: Covid-19, Evsiz Bireylerin Sorunları, Sosyal Hizmet Müdahalesi
GiriĢ
Korona virüs salgını hızlı bir Ģekilde hem dünyada hem de Türkiye‘de yayılmaya baĢlamıĢtır
(Budak ve Korkmaz, 2020). 12 Mart tarihinden itibaren DSÖ tarafından salgın olarak
duyurulan Covid-19 etkisini arttırarak dünya insanlığını tehdit etmeye devam etmiĢtir
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(Dikmen, Kına, Özkan ve Necmi, 2020). DSÖ‘ye göre, Covid -19 salgını baĢta olmak üzere
buna benzer tüm bulaĢıcı hastalıklar için insanların sağlığını korumak amacıyla su, sanitasyon
ve hijyenik koĢulların sağlanması gerekmektedir (WHO, 2020).
Önemli toplum sorunlarından biri olan evsizlik olgusu (Ġlhan ve Ergül, 2010), literatür
taramasında ―toplumdan izole edilmiĢ tek baĢına hayatta kalmaya çalıĢan hem ruhsal hem de
fiziksel bazı hastalıkları bulunan geceyi sokakta, barınak evlerinde, otelde, köprü altlarında
terk edilmiĢ ve kullanıma kapalı binalarda geçiren bireyler için kullanılan bir terim olarak yer
almaktadır (Küçük, 2018). Kısaca "Evsizlik", barınacak bir mekânın olmayıĢı ve halka açık
alanlarda yaĢamaktır (Türkcan ve Türkcan, 1996).
Evsizlik, düĢük ve orta gelirli ülkelerde halkın sağlığıyla ilgili acil durumlarda, yani salgın
hastalıklar sırasında büyük bir sorun haline gelmiĢtir (Patten, 2017). 2015'teki Küresel Evsiz
Ġstatistiklerine göre, dünyada yaklaĢık 100 milyon evsiz bulunmaktadır. ġu anda, dünyadaki
ülkelerin çoğu Çin‘in Wuhan kentinde baĢlayan ve aylar içinde hızlıca yayılan oldukça
bulaĢıcı yeni bir korona virüsten etkilenmektedir (Lipsitch et al., 2020). Evsiz nüfusun da
Covid-19 salgınından ciddi Ģekilde etkilendiği gözlemlenmiĢtir. YaĢam koĢullarının ağır
olması ve ruhsal açıdan tam iyilik hallerinin bulunmaması salgınla mücadelede onları daha da
hassaslaĢtırmaktadır. (Mart‘in vd., 2020).
El yıkama, dezenfektan iĢlemleri ve fiziksel mesafeye uyulmasına yönelik tedbirler, barınacak
yeri olmayan evsizler için oldukça zorlayıcı olmuĢtur. Evsizler için temel günlük hizmetlerin
odak noktası olan ücretsiz tesisler gibi birçok kurum salgının hemen ardından kapatılmıĢtır.
Fiziki mesafe kurallarına uyulması ve salgından korunabilmesi adına birçok kurum, kuruluĢ
ve sivil toplum kuruluĢları da kapatılınca evsiz bireyler daha da çaresiz hale gelmiĢtir
(Conway, Truong ve Wuerth, 2020).
Evsizlik ve konut güvensizliği, çocuk sağlığını ve geliĢimini birçok yönden olumsuz
etkilemektedir. Evsiz çocuklar, evi olan çocuklara göre daha yüksek oranlarda akut ve kronik
sağlık sorunları göstermiĢtir. 1990'larda yapılan kesitsel araĢtırmalar, çoklu bulaĢıcı, solunum,
gastrointestinal ve dermatolojik hastalıklar ve orta kulak iltihabı, ishal, bronĢit, uyuz, bit ve
diĢ çürüğü oranlarının arttığını ortaya koymaktadır.
Evsiz insanlar, sınırlı halk sağlığı müdahaleleri, güvenli olmayan yaĢam koĢulları,
yoksullukları ve evde kalma, fiziki mesafeye uymada zorluk ve sürekli olarak ellerini yıkama
fırsatlarının olmaması nedeniyle Covid 19'un toplumda bulaĢma riskiyle daha çok karĢı
karĢıya kalmaktadırlar (Wu ve Karabanow, 2020).
Gönüllülerin yardımı, evsizlik sorunu ve evsizler için artan mali harcamaların hepsi bu
hususta çok önemlidir. Pandemi durumunda yardımın, devletin temel görevi olduğu
unutulmamalıdır, çünkü yardımın olmaması veya uyumsuzluğu halk sağlığı için de bir tehdit
olabilmektedir (Tsai ve Wilson, 2020 ).
Pandemi Döneminde Evsizlerin YaĢadığı Sorunlar
Evsizlik, pandemi sürecinde evsiz bireyleri farklı nedenlerle daha savunmasız hale
getirmiĢtir. Birincisi, daha kötü sağlık koĢulları, el yıkama ve dezenfektan, solüsyon veya
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maske kullanımı gibi temel hijyen koĢullarına eriĢim eksikliği, virüsün bulaĢma riskini
artırır. Ġkinci ilgili husus, medyaya eriĢimin genel olarak daha zor olması nedeniyle bilgi
eksikliğidir, hükümet tarafından verilen bilgileri öğrenmek ve pandemiyi çevreleyen durum
hakkında bilgilendirilmek son derece önemli ve gereklidir. Son olarak, yetersiz beslenme,
depresyon ve uykusuzluk gibi durumlar bağıĢıklık sisteminin zayıflamasına yol açar ve bu da
bu insanları hastalığın daha Ģiddetli semptomlarına yatkın hale getirebilir. Evsizler; fiziksel ve
zihinsel sağlık durumları nedeniyle Covid -19'un neden olduğu hastalığa veya ölüme daha
yatkın olan savunmasız gruplardan biridir (Lima ve ark., 2020) yüksek oranda kronik
hastalıklardan muzdariplerdir ( Wood ve ark., 2020 ).
Evsiz olan pek çok kiĢi toplu barınaklar gibi büyük barınma tesislerinde yaĢarken, bazıları ise
sokaklarda yaĢıyor, bu da yalnızca bu grup insanı Covid -19'a karĢı savunmasız hale
getirmekle kalmıyor, aynı zamanda onlarla çalıĢan veya onlarla karĢılaĢan diğer bireyleri de
savunmasız hale getirmektedir. Dünya çapında evsiz bireylere hizmet sunan gerek sivil
toplum kuruluĢları gerekse dernekler, bu savunmasız nüfusun sağlığını korumak için tüm
önlemleri almak durumundadır.
Amerika BirleĢik Devletleri'ndeki Phoenix, Portland, Washington DC Ģehirleri ve New York
City gibi büyük Ģehirlerin tümü, salgına karĢı savunmasız olan önemli ölçüde yüksek evsiz
nüfusuna sahiptir. Dünya çapında, "sosyal mesafe" ve "evden çalıĢma" tavsiyelerini medya
aracılığıyla sık sık duymaktayız. ġu anda dünyada sokağa çıkma kısıtlamaları getirilmiĢtir ve
evsiz bireyler adına gönüllü çalıĢan kurumlar ve bireylerin evde kalması durumu da evsiz
bireyleri olumsuz etkilemiĢtir (Fuller, 2020).
Culhane ve ark. (2020) çalıĢmaların sonuçlarına göre, Covid -19 ile enfekte olan evsiz
bireylerin hastaneye yatırılma olasılığının iki kat, kritik bakıma ihtiyaç duyma olasılığının iki
ila dört kat ve ölme olasılığının genel nüfusa göre iki ila üç kat daha fazla olacağını
göstermektedir. Analizlere göre; belirli bir günde tek yetiĢkin evsiz nüfusun acil barınma ve
sosyal mesafe ihtiyaçlarını karĢılamak için 400.000 yeni yatağa ihtiyaç duyulduğunu ve
Amerika‘da acil durum barınağı ve gözlem / karantina birimlerinin ihtiyacını karĢılamanın
toplam tahmini maliyetinin yaklaĢık 11,5 ABD doları olduğu bilinmektedir.
Rosenthal vd. (2020), Covid -19'un evsiz çocuklar ve aileleri üzerindeki yıkıcı sosyal,
ekonomik, sağlık ve eğitim sonuçlarının önemli olduğunu vurgulamaktadır.
Covid-19 salgınının baĢlangıcı ve evsiz bireyler üzerindeki etkisi, kamu yöneticileri için etik
ve ahlaki sorunları gündeme getirmiĢtir. Pandeminin evsizler üzerindeki potansiyel etkisi,
onu bir insan hakları sorunu haline getirmiĢtir ve bu konuyu ele almak için uyumlu bir çaba
gerektiği düĢünülmüĢtür. Evsizlerin karĢılaĢtığı zorlukları yöneterek önemli görevler
üstlenmek en çok da yerel yönetimlere düĢmektedir. Kamu yöneticilerinin pandemi sırasında
evsizlerin ihtiyaçlarını karĢılamada etkin olmaları için, yetkinlik, iĢ birliği içerisinde bazı
sorumlulukları paylaĢmaları zorunludur (Benavides ve Nukpezah, 2020).
Covıd-19 Salgınında Evsizler ve Sosyal Hizmet
Ulusal Sosyal Hizmet ÇalıĢanları Derneği (NASW, 2020) mesleki değerleri, ilkeleri ve
standartların önemini vurgulamıĢtır. Son zamanlarda, Coronavirus (Covid-19) salgınına karĢı,
NASW baĢkanı sağlık hizmetlerinin verildiği yerlerde istihdam eden uzmanların etik kararlar
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almasını vurgulayarak olağanüstü durumlar için mesleki etik ilkeleri gündeme getirmiĢtir.
NASW Etik Kurallarına göre sosyal hizmet uzmanları, ―kamu acil durumlarında mümkün
olan en geniĢ kapsamda uygun profesyonel hizmetler sağlama‖ yükümlülüğün farkında
olmalarının gerekliliğini vurgulanmıĢtır. Bunu yaparken, bu süre zarfında yiyecek, tıbbi
bakım, ilaç ve duygusal desteğe eriĢim nedeniyle risk altında olabilecek toplulukların
üyelerini ve hizmet edilen kiĢileri desteklemekle ilgili gerekli kaynakları ve politikaları
savunmak gerekmektedir (Farkas & Romaniuk, 2020). Evsizlere yönelik uygulanacak sosyal
politikalar ve hizmetler kapsamında öncelikli olarak evsizleri tanımak ve yaĢam Ģartlarını
bilmek gerekir (Aslantürk ve Kılıç, 2019). Evsizler, yasalardaki düzensizlik kamu, özel ve
yerel yönetimlerin politikalarındaki düzensizlik sonucunda daha da güvence kaybederek
haksız ve yoksul bireyler yerine evsiz olarak adlandırılmaktadırlar (GümüĢ, 2016).
Sosyal hizmet mesleği, siyasi aynı zamanda ekonomik Ģartlar dâhilinde en iyi politikayı
uygulamaya çalıĢan bir bilim ve iĢleyiĢ zinciridir (Bingöl, 2015). Bu bağlamda sosyal hizmet
uzmanlarının Covid-19 salgınıyla mücadele etmede kuruluĢlar ve kurumlar arasında liderlik
sağlayarak ve etkili hizmetlerin savunuculuğunu yapmakla yükümlüdürler. Aynı zamanda
bireylere çevresindeki koĢullarla uyum içinde yaĢamayı öğretme ve içinde yer aldıkları
Ģartlarla nasıl en iyi baĢ edebileceklerini öğretmektedir (Bekaroğlu, 2018). Ayrımcılık, Covid19 gibi kamusal acil durumlar nedeniyle daha da artmaktadır ve sosyal hizmet uzmanları, çok
az sesi olan veya hiç sesi olmayan marjinalleĢtirilmiĢ kiĢilerin haklarını koruma konusunda
tetikte kalmakla görevlidirler. Sosyal hizmet uzmanlarının, en savunmasız insanlara hizmet
etme ve onları korumada önemli bir rolü vardır (Murenje ve Porter, 2020).
Covid-19 salgını bireyleri, aileleri, grupları ve toplulukları etkilemeye devam ederken sosyal
hizmet uzmanları, bu salgının toplumumuzda ruh sağlığı sorunları, bağımlılık sorunları,
yoksulluk, evsizlik ve Ģiddetle uğraĢan bireyler için sorunları daha da kötüleĢtirebileceğini
öngörebilmektedir.
Bunun için genelci bir bakıĢ açısıyla mikro, makro ve mezzo düzeyde bir müdahale yöntemi
benimseyerek evsiz bireylerin toplum yaĢamına aktif bir Ģekilde katılımlarında önemli bir
görev üstlenirler (IĢıkhan, 2004). Mikro düzeyde, evsiz bireye ve evsiz bireye en yakın olan
aile, akraba ve yakın çevreyle olan etkileĢimine odaklanılır. Mezzo düzey uygulamada, aile
yaĢantısıyla ve yakın çevresiyle olan iliĢkiden daha çok kiĢilerarası iliĢkilerle
ilgilenilmektedir. Makro düzeyde ise daha çok toplumsal çalıĢmalar yürütülerek, kuruluĢ ve
kurumlarla iĢ birliği halinde çalıĢılmaktadır (Selcik ve Güzel, 2016). Makro düzey‘de sosyal
politikanın ve sosyal refah düzeyinin aynı zamanda sosyal adaletin gerçekleĢmesi
doğrultusunda önemli bir meslek ve bilimdir (Akyıldız, 2017).
Genelci yaklaĢımın yanı sıra ekolojik bakıĢ açısını kullanarak her türlü müracaatçı ile çok
yönlü çalıĢmalar yapmaktadırlar (IĢıkhan, 2006). Sağlık ve sosyal hizmetlerin sunumunda
hala birçok hizmet ve psiko-sosyal desteğe ihtiyaç vardır. Sosyal hizmet uzmanlarının evsiz
nüfus için testlere eriĢmek, mevcut barınak veya otel yataklarını bulmak ve dıĢarıda yaĢayan
herkesin ihtiyaç duyduğu malzemelere sahip olmasını sağlamak için ivedilikle müdahale planı
oluĢturmaları gerekmektedir.
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Uluslararası sosyal hizmet uzmanları derneği, afet ve acil durum yönetimi çabalarına katılarak
çevresel ve sosyal adaleti, insan haklarını, insan sağlığını ve refahı savunmaktadırlar
(Dominelli, 2015).
Evsiz nüfus, savunmasız ve marjinal gruplardan biridir (Benfer ve Wiley, 2020 ). Sosyal
hizmet uzmanları; savunmasız ve risk altındaki toplulukların belirlenmesini ve bunlara
yaklaĢmanın yollarını, müdahalelerin temelini oluĢturan ortak unsurları planlamaktadırlar.
Ġtalya'da bir rapora göre; sosyal hizmet uzmanlarının bu kapsamda güçlendirme rollerine
odaklandıklarından bahsedilmektedir (Redondo-Sama ve ark., 2020).
Sosyal hizmet uzmanlarının dikkat ettiği bir diğer hususta, mevcut gerçekliktir. Birçok
ailenin ve insanın ekonomik durumu salgın sürecinden önemli ölçüde etkilenmiĢtir. Bazı
bireyler iĢlerini kaybetmiĢtir ve evlerini geçindirecek imkana sahip olamamaktadırlar. Bu da
evsizliğe giden ilk aĢama olabilir, bu nedenle de etkili müdahale çözümlerinin yanı sıra
önleyici tedbirler almak çok önemlidir (Wasilewska-Ostrowska, 2020).
Krize yanıt olarak, evsizlerin otellere yerleĢtirilmesi veya yerel okullardaki veya toplum
merkezlerindeki spor salonlarının fiziksel mesafe gereksinimlerini karĢılayabileceği geçici
barınaklara dönüĢtürülmesi gibi benzer müdahaleler, Kanada ve yakınlarındaki Ģehirler
tarafından giderek daha fazla benimsenmiĢtir (Leins, 2020).
Dünya Sağlık Örgütü (2020) acil olarak tüm uluslararası toplulukların Covid -19 ile mücadele
etmek için iĢ birliği yapması gerektiğini öne sürmektedir. Sosyal hizmet uzmanlarının
topluluk geliĢtirme, topluluk organizasyonu ile ilgili sosyal müdahaleleri ilerleterek, topluluk
temelli kaynakları hızlı bir Ģekilde belirleyip koordine etmelerini gerekmektedir. Sokaklardan
/ barınaklardan otellere geçiĢ, meslekler arası derin iĢ birliğinin kritik bir giriĢim olduğunu
göstermektedir. Sosyal hizmet Uzmanları evsizlere afetler sırasında hayatta kalmaları için
geçici bir yer sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda öncelikle kapasitelerini geliĢtirmeye
yardımcı olarak, evde ve ev dıĢında savunmasızlığın azaltılmasına katkıda bulunmak için
uluslararası iĢ birliğini geliĢtirebilirler. Sürdürülebilir, onurlu ve karĢılanabilir yaĢam
düzenlemeleri sağlamak uzmanların en önemli görevlerinden birisidir (Wu ve Karabanow,
2020).
Pandemi, günümüzde dünya çapında evsizlik krizi yaĢayan birçok insan için bir tehdit haline
gelmiĢtir. Sosyal hizmet uzmanları yeni zorluklarla karĢılaĢmıĢtır ve salgınla mücadele de
krizi yönetebilmek adına birçok rollerini kullanmıĢlardır. Öncelikli görevleri, sığınağı
olmayan insanları hedef alan yardım faaliyetlerini koordine etmek olmuĢtur. Tesislerin içinde
ve dıĢında kalan evsizlerin sayısının yanı sıra geçici izolasyon yerlerine (karantinadaki
insanlar olması durumunda) veya barınaklara yönelik gerçek ve potansiyel taleple ilgili
verilerin toplanması ve analiz edilmesini sağlamıĢlardır. Barınaksız kiĢilere sosyal yardım ve
tıbbi veya psikolojik bakımın yanı sıra ikamet ettikleri kurumlara maddi destek (özellikle
gerekli bilgisayar donanımı veya kiĢisel korunma araçları açısından) sağlanması uzmanların
görevleri arasındadır. Ġnsanlara evsizlik krizinde (tesislerde ve sokaklarda) doğrudan yardım
eden çalıĢanlara da özel destek verilmelidir. Hiç kimse sorunlarıyla yalnız bırakılmamalıdır.
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Sonuç
Önce Çin‘in Hubei eyaletinin Wuhan kentinde meydana gelen ve kısa süre içerisinde tüm
dünyaya sirayet eden koronavirüs salgını tüm insanlığı tehdit altına alırken en çok da
dezavantajlı gruplar olan ve barınacak yerleri olmayan ‗‘evsiz‘‘ bireyleri etkilemiĢtir. Hijyen
kurallarına dikkat edilmesi gerekilen bir dönem evsiz bireyler için oldukça zor olmuĢtur. Zor
olmasının asıl nedeni ise bazı kaynaklara (dezenfektan, maske, eldiven) sınırlı bir Ģekilde
eriĢebilmeleridir. Bu dönemde bazı sivil toplum kuruluĢlarının da kapatılması üzerine kimi
evsiz bireyler temel gıdaya eriĢimde zorlanarak süreçten oldukça etkilenmiĢlerdir. Sosyal
hizmet uzmanlarının en önemli görevlerinden biri de afet ve salgın gibi kriz durumlarında
baĢta krize müdahale, güçlendirme ve ekolojik bir yaklaĢımla süreçten doğabilecek
olumsuzlukları en aza indirgemektir ve bunun yanı sıra evs z b reyler g b dezavantajlı
b reyler n kr zle mücadelede baĢ etme kapas teler n sağlamak ve gel Ģt rmekt r. Sosyal h zmet
uzmanı gerek evs zler gerekse de d ğer dezavantajlı gruplarla çalıĢırken gen Ģ b r yelpazeyle
çalıĢmakta ve m kro, mezzo ve makro düzeyde evs z b rey n kend s , a les , çevres ve daha
sonra makro düzeyde toplumla çalıĢarak çözümler sunmaktadır. Sosyal h zmet uzmanı, salgın
anında en uygun yöntem kullanarak toplumsal organ zasyonu sağlayarak evs z b reyler n
ht yaçlarının karĢılanmasında akt f rol oynamaktadır. S v l toplum örgütler , yerel yönet mler
ve yasalar bağlamın da sosyal h zmet uzmanına Pol t ka yapıcılara ulaĢma rolüyle akt f
görevler düĢmekted r. Sosyal H zmet Uzmanı evs z b reyler n durumlarının y leĢt r lmes nde
öneml b r role sah pt r. Gerekl gördüğü noktalar da pol t ka yapıcılara ulaĢarak evs zl ğ
ortadan kaldırmaya yönel k baĢta yerel yönet mler olmak üzere b rçok kurum ve kuruĢlarla
b rl kte proje bazlı çalıĢmaktadır. Sosyal h zmet uzmanları, evs z b reyler n Ģlevsell ğ n
arttıracak değ Ģ kl kler oluĢturmak ç n gerekl olan b reysel ve toplumsal faktörler n
farkındadır. Bu nedenle de yalnızca evs z b reyle değ l, bu etk leĢ m tems l eden toplum,
topluluk, kurum, kuruluĢ ve varsa a le le de çalıĢmaktadır. Böylece sosyal çalıĢmacı bütün
kes mlerden müracaatçıyla doğrudan çalıĢmalar yürütmekted r. Sonuç olarak, dezavantajlı
bireylere yardım etme ve salgın krizini en iyi Ģekilde yönetme sosyal hizmet uzmanlarının ve
devletin, aynı zamanda tüm sivil toplum kuruluĢlarının en önemli görevleri arasındadır.
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ÖZET
Belediye çalıĢanlarının hizmet sunmaları ve bu sebeple bireylerle sürekli iletiĢimde olmaları
çalıĢanların duygusal zeka, iĢ tatmini ve tükenmiĢliklerinin demografik değiĢkenler açısından
taranarak incelenmesinin gerekli olduğu düĢünülmüĢtür. Bu doğrultuda belediye çalıĢanlarının
cinsiyet, yaĢ, medeni durum, eğitim düzeyi, gelir düzeyi, kurumdaki çalıĢma süreleri ve statü
değiĢkenleri açısından duygusal zeka, iĢ tatmini ve tükenmiĢliklerinin karĢılaĢtırılarak
incelenmesi amaçlanmıĢtır. AraĢtırmanın çalıĢma grubunu Bilecik il, ilçe ve beldelerindeki
belediyelerde çalıĢan 220 personel oluĢturmaktadır. Uç değerlere sahip olduğu tespit edilen 34
anket formunun çıkarılması nedeniyle kalan 186 anket formu değerlendirilmiĢtir. ÇalıĢanların
araĢtırmaya katılması noktasında gönüllü katılım ilkesi esas alınmıĢtır. Nicel yöntem iliĢkisel
tarama deseninin kullanıldığı araĢtırmada veri toplama tekniği olarak anket kullanılmıĢtır.
Elde edilen verilerin analizinde IBM SPSS 24.0 paket programı kullanılmıĢtır. ÇalıĢmada Ttesti ve Anova testleri uygulanmıĢtır. Yapılan analizler neticesinde medeni durum değiĢkenine
göre tükenmiĢlik boyutunda, yaĢ değiĢkenine göre iĢ tatmini boyutunda, medeni durum
değiĢkenine göre kendi duygularını değerlendirebilme boyutunda anlamlı bir farklılığın
olduğu tespit edilmiĢtir. Medeni durum değiĢkenine göre tükenmiĢlik boyutu incelendiğinde
evli çalıĢanların bekâr çalıĢanlara göre tükenmiĢlik ortalamalarının daha yüksek olduğu tespit
edilmiĢtir. YaĢ değiĢkenine göre iĢ tatmini boyutunda 25 ve altı yaĢ grubunun 56 ve üstü yaĢ
grubuna göre; 46-55 yaĢ grubunun 56 ve üstü yaĢ grubuna göre ve 46-55 yaĢ grubunun 36-45
yaĢ grubuna göre ortalamaları daha yüksek bulunmuĢtur. Medeni durum değiĢkenine göre
kendi duygularını değerlendirebilme boyutunda evli çalıĢanların bekâr çalıĢanlara göre kendi
duygularını değerlendirebilme ortalamalarının daha düĢük olduğu tespit edilmiĢtir. Diğer
değiĢkenlere (cinsiyet, eğitim düzeyi, gelir düzeyi, statü, çalıĢma süresi) göre duygusal zeka,
iĢ tatmini ve tükenmiĢlikte anlamlı bir farklılığa rastlanmamıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Duygusal Zeka, ĠĢ Tatmini, TükenmiĢlik
1. GĠRĠġ
Teknolojinin ağırlık kazandığı, değiĢimlerin hızlandığı, kültürel ve politik değiĢimlerin ardı
ardına geldiği, salgın hastalıkların yayılarak toplumları etkilediği bir çağda yaĢam
sürmekteyiz. Genel iĢsizlik, salgın sebebiyle gelen iĢsizlik, okulların uzaktan eğitim ile devam
etmesi ve bireylerin izole yaĢam sürme süreçleriyle birlikte bireylerde farklı derecelerde stres
ve kaygı meydana gelmektedir. Bireyler yaĢamlarını devam ettirebilmek adına kendi
yeteneklerini zorlamaktadırlar. Çünkü tüm yaĢananların ve değiĢimlerin temelinde birey ve
bireye ait duygular yer almaktadır. Bu sebeple insanların içinde bulundukları duygu
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durumları, iĢ tatminleri ve yaĢanan zorlu mücadelede bireylerin tükenmiĢlik düzeyleri dikkate
alınması gereken konular haline gelmiĢtir.
Duyguların yok sayıldığı zamanlardan bugünlere duygu kavramı gereken önemi anca
kazanabilmiĢ ve kazanmaya da devam etmektedir. Duygular bireylerin harekete geçmesini ve
hareketlerine yön vermesini sağlamaktadır. Duygusal zekanın ortaya konmasıyla ve öneminin
anlaĢılmasıyla birlikte duygusal zekanın iĢ hayatındaki etkileri de önemli araĢtırma
konularından biri haline gelmiĢtir. Duygusal zeka, bireyin kendisindeki ve baĢkalarındaki
duyguları anlayabilmeyi, empati kurabilme ve duyguları yönetebilme gibi yetkinlikleri
içermektedir. ÇalıĢma yaĢamında çalıĢanlardan beklenen baĢarıların gerçekleĢmesi için
bireylerin duygularının anlaĢılmasına ve yönlendirilmesine ihtiyaç olduğu düĢünülmektedir.
ÇalıĢan bireylerin iĢlerine karĢı oluĢan duygusal tepkileri iĢ tatminini ortaya çıkarmaktadır.
Bahsedilen duygusal tepkiler olumlu ya da olumsuz Ģekilde olabilmektedir. Bireylerin
çalıĢtıkları iĢletmelerde olumlu duygularının artmasıyla iĢ tatmini geliĢme gösterirken;
olumsuz duyguların, memnuniyetsizliğin artmasıyla da iĢ tatminsizliği ortaya çıkacaktır.
Buradan yola çıkarak bireylerin duygusal tepkilerinin olumlu geliĢmesi yönünde gereken
özenin gösterilmesi önemli görülmektedir. Gerekli desteğin uygulanmasıyla duyguların
olumlu yönde seyir göstermesi bireyin iĢ tatminsizliğini önleyeceğini ve bireyin iĢ alanında
daha verimli bir hale geleceğini düĢündürmektedir.
TükenmiĢlik, çalıĢanların iĢe karĢı heveslerini yitirmeleri, ruhsal enerjilerinin tükenmesi
sonucu ortaya çıkmaktadır. TükenmiĢliğe kapılan çalıĢanların iĢe adaptasyonu zorlaĢmakta;
müĢterilere ya da çalıĢma arkadaĢlarına karĢı tavırları istenmeyen davranıĢlara bürünebilme
potansiyeli taĢımaktadır. TükenmiĢlikle birlikte bireylerin duygularını, düĢüncelerini berrak
bir Ģekilde değerlendiremeyeceği ve zihinde berraklığın yitirilmesiyle tükenmiĢliğe daha da
sürükleneceği, bu sebeple de tükenmiĢlik süreci destek alınması gereken bir süreç olarak
değerlendirilmekte ve ilk aĢamada bu durumun fark edilmesiyle bireyin destekle
tükenmiĢlikten uzaklaĢtırılacağı düĢünülmektedir.
Tüm bu süreçlerde gereken desteğin sağlanması önem arz etmektedir. Bununla birlikte
duygusal zeka, iĢ tatmini ve tükenmiĢlik gibi duygu kökenli değiĢkenlerin bir takım
kategorilere göre farklılaĢıp farklılaĢmadığının anlaĢılması, çalıĢma hayatında yer alan
bireylerin hem kendileri hem de örgütlerinin performansı adına anlamlı bir bulgu olacaktır.
Bu çalıĢmada belediyeler özelinde, kiĢiler arası iletiĢimin önemine dayalı olarak hizmet
sunumu kalitesinin arttırılabilmesi hedefiyle çalıĢanların duygusal zeka, tükenmiĢlik ve iĢ
tatmini düzeyleri karĢılaĢtırılmalı olarak analiz edilmiĢtir.
2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
2.1. Duygusal Zeka
Duygusal zeka, bireyin kendisinin ve baĢkalarının duygularını anlaması, bunları
değerlendirmesiyle birlikte bunların yaydığı enerjileri hayata ve iĢ yaĢamına katarak olay ve
durumlara uygun tepkiler vermesini sağlamaktadır (Somuncuoğlu, 2005: 274; Deniz ve
Yılmaz, 2004: 1).
Duygusal zeka kavramı 1920 yılında Thorndike tarafından ortaya konulan sosyal zeka tanımı
içerisinde daha dar bir kapsamda ele alınmıĢtır (Law, Song, ve Wong, 2004: 484). Duygusal
zeka, insan yeteneğine dikkat çekmek için oldukça uygun bir ifadedir. Bu, ifade olarak basit
görünse de bireyin yeteneğinin karmaĢıklığını içermektedir. 1920'li ve 30'lu yıllarda "sosyal
zeka" açıklamalarında yer edinmekle kalmamıĢ, 1990'lı yıllarda yeni psikologlar tarafından
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duygusal zeka, çoklu yetenek olarak açıklanmıĢtır. Yeni psikologlar bu karmaĢıklığı
onaylamıĢlardır. Gardner, duygusal zekayı kiĢisel ve kiĢilerarası olarak ayırırken; Mayer ve
Salovey, 4 boyutta değerlendirmiĢtir (Boyatzis, Goleman ve Rhee, 2000: 2). Duygusal zeka,
kavramsal tanım olarak ilk kez 1990 yılında Peter Salovey ve John Mayer tarafından ifade
edilmiĢtir. Bu iki psikolog duygusal zekayı, bireyin hem kendisinin hem de baĢkalarının
duygularını gözlemleyebilmesi, duyguların ayrımına varması ve elde ettiği bilgileri düĢünceye
yönlendirme becerisi olarak tanımlamıĢlardır (Salovey ve Mayer, 1990: 189).
Duygular, bireylerin mantıkla hareket edebilmeleri için bir gerekliliktir (Goleman, 1996: 57).
Sudak ve Zehir(2013: 146)‘in ifadeleri de Goleman(1996: 57)‘ı destekler niteliktedir.
Duygusal zeka zihinsel bir yetenektir. Duygulara sahip olmak tek baĢına bir anlam ifade
etmemektedir. O duyguların ne anlama geldiğini anlamak da önemlidir. Duygu, akıl
gerektirir; fakat bireyi zihinsel sisteme ulaĢtıran, yenilikçi düĢünmeyi mümkün kılan Ģey yine
duygulardır (Sudak ve Zehir, 2013: 146). Bar-On, duygusal zekanın, yaĢamdaki baĢarı
potansiyelini yansıttığını belirtmiĢtir (Hemmati, Mills, Kroner, 2004: 698).Duygusal zeka
seviyesi yüksek bireyler, içinde bulunduğu topluluğa ve topluluğun sorunlarına duyarlı,
çözüm odaklı, kararlı, azimli, pozitif enerji yayma, sabırlı olmak vb. gibi özellikler taĢırlar.
KarmaĢık hayatlarda ya da iĢlerde duygusal zekanın ne denli önemli olduğu ortaya
çıkmaktadır (Somuncuoğlu, 2005: 274; Deniz ve Yılmaz, 2004: 1).
Duygusal zekanın akademi harici popülerliğini kazanması Daniel Goleman tarafından
yayınlanan "Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ? (Duygusal Zeka
Neden IQ'dan Daha Önemlidir?)" isimli kitap sayesinde olmuĢtur. Kitabın yayınlanmasından
sonra akademik camiada ve kamuoyunda oldukça dikkat çekmiĢtir. Sonrasında duygusal zeka
üzerinde akademik makaleler ve yayınlar artarak çoğalmaya baĢlamıĢtır (Özbezek, Paksoy,
2017: 251). Yapılan araĢtırmalarda biliĢsel ve duygusal zekanın iĢ baĢarısına etkisinde
oldukça büyük bir fark ortaya çıkmıĢtır. BiliĢsel zekanın iĢ baĢarısına etkisi %1 ile %20
arasında değiĢirken; duygusal zekanın iĢ baĢarısına etkisi %27 ile %45 arasında değiĢkenlik
göstermektedir (SavaĢ, 2012: 140).Goleman'a göre duygusal zekanın popülerleĢmesini
sağlayan beĢ küme vardır. Bunlar; öz-bilinç, öz-yönetim, motivasyon, empati ve sosyal
becerilerdir (Goel ve Hussein, 2015: 50). Öz-bilinç kümesi, duygusal farkındalığı, doğru özdeğerlendirmeyi, benlik ve güveni içermektedir. Öz-yönetim kümesi, öz-kontrolü,
güvenilirliği, vicdanlılığı, uyarlanabilirliliği ve yenilikçiliği içermektedir. Motivasyon kümesi,
baĢarı sürecini, taahhütü/sözü, giriĢim ve iyimserliği içermektedir. Empati kümesi, baĢkalarını
anlamayı, baĢkalarını geliĢtirmeyi, servis yönelimini ve çeĢitlilikten yararlanmayı
içermektedir. Son olarak sosyal beceriler kümesi, etkililiği, iletiĢimi, çatıĢma yönetimini,
liderliği, değiĢimi kolaylaĢtırmayı, iliĢki inĢasını, iĢbirliğini ve takım yeteneklerini
içermektedir (Boyatzis, Goleman, Rhee, 2000: 3-4).
2.2. ĠĢ Tatmini
ĠĢ tatmini ile ilgili araĢtırmalar 1920'li yıllarda baĢlamıĢ olsa da 1940'lı yıllarda önemi
anlaĢılarak bu kavram ön plana çıkmıĢtır (Eğinli, 2009: 36). ÇalıĢanların iĢlerine karĢı
duygusal tepkileri iĢ tatmini olarak tanımlanmaktadır. Bu duygusal tepkiler olumlu ve
olumsuz Ģekillerde geliĢebilmektedir. Olumlu tepkiler geliĢtikçe iĢ tatmini, olumsuz tepkiler
geliĢtikçe de iĢ tatminsizliği ortaya çıkmaktadır (Kök, 2006: 293). ĠĢ tatmini, Judge vd.
(2001)'ne göre iĢle ilgili faaliyetlerin algılanması; Weiss (2002: 176)'e göre çalıĢan personelin
iĢine olan duygusal tepkisi, personelin istekleri ile gerçek sonuçların karĢılaĢtırılması,
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Mrayyan (2005: 41)'a göre çalıĢanların iĢlerinden zevk alma derecesi; Neog ve Barua (2014:
305)‘ya göre pozitif algılanan iĢten kaynaklanan duygusal bir durum vb. çeĢitli tanımlar
almıĢtır. ĠĢ tatmininin önemi, özellikle çok fazla olumsuzluk varsa ortaya çıkmaktadır (Aziri,
2011: 79). ĠĢ tatminini ölçmenin nedeni, iĢletmelerin bireysel verimliliği arttırma,
devamsızlığı azaltma, gecikmeyi ve buna benzer davranıĢları önleme konusundaki kısa vadeli
hedeflerle ilgilidir (Ibnian, 2016: 40). ĠĢ tanımına iliĢkin yapılan değerlendirmelerde de iĢin
ağırlıklı olarak duygusal, biliĢsel ve davranıĢsal memnuniyetin kombinasyonu yorumu
yapıldığı görülmüĢtür (Biesok, Wyród-Wróbel, 2017: 45). Buradan hareketle iĢin bir parçası
olan tatmin de birden fazla etkenin memnuniyetle algılanması olarak ortaya konmaktadır.
ĠĢ tatminini etkileyen bir çok faktör vardır. Bu faktörler liderlik stili, iĢ türü, çalıĢma ortamı,
kiĢilik faktörleri, eğitim seviyesi, deneyim / görev süresi, aile sorunları ve ücretlendirme
Ģeklindedir. Bu faktörlere organizasyon, iĢ/kariyer, maaĢ/sosyal hakları da dahil edilerek iĢ
tatmini faktörleri geniĢletilmiĢtir(Downing, 2016: 49). Synder ve Lopez (2009), insanların
iĢten ayrılmasının en önemli nedenini iĢten duyulan memnuniyetsizlik olarak açıklamıĢlardır.
Davis ve Wilson (2000), iĢ tatmini üzerindeki en büyük etkinin, kiĢinin kendisiyle ilgili olan
içsel faktörlerden kaynaklandığını belirtmiĢlerdir.
2.3. TükenmiĢlik
TükenmiĢlik, kelime itibariyle ilk olarak Greene'in 1961 yılında yazdığı, A Burn-Out Case
(Bir TükenmiĢlik Olayı) ismiyle çıkardığı romanında geçmektedir. Bu roman, bir mimarın
hayal kırıklığına uğramasını ve ruhsal çöküntüye girmesiyle birlikte; iĢini bırakıp Afrika
ormanlarına kaçmasını anlatmaktadır. Mimarın yaĢadığı aĢırı bitkinlik, iĢi sebebiyle içinde
oluĢan öfke duygusu ve bunlarla birlikte idealizmini kaybetmesi anlatılmaktadır (Maslach,
Schaufeli, Leiter, 2001: 398).
TükenmiĢlik insanlarla temasların önemli olduğu insani hizmet çalıĢmalarında fark edilmiĢtir.
Ġnsani hizmet çalıĢmalarının doğası gereği tükenme, duygu olarak kendini göstermektedir
(Ahola, vd., 2006: 12). Bunun sebebi, çalıĢanların hem iĢleriyle hem de insanlarla ilgilenmesi,
iĢlerini görmesi büyük çaba ve zaman harcanmasına sebep olmaktadır. ÇalıĢma sırasında
meydana gelen sorunların çözümü de eklenince zaman içerisinde çalıĢanların tükenmiĢlik
yaĢamaya baĢlaması kaçınılması zor bir durum haline gelmektedir (Sesen, Cetin, Basım,
2011: 41). TükenmiĢlik ilerleyen teknoloji ve modernleĢmeyle birlikte 1970'li yılların
baĢlarında ABD'de kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Teknoloji ve modernleĢmenin yayılmasıyla
birlikte tükenmiĢlik tüm toplumlarda kullanılmaya baĢlanmıĢtır (Cerit, vd., 2016: 110).
TükenmiĢlik,Freudenberger tarafından 1974 yılında; fiziksel ve duygusal olarak sosyal ve etik
sorumluluğu yüksek iĢlerde çalıĢan insanları etkileyen bir sendrom Ģeklinde tanımlanmıĢtır
(Bauer, vd., 2006: 199). Malach-Pines (2005: 78)‘e göre tükenmiĢlik, yüksek motivasyonlu
bireylerin ruhlarını kaybetmesi, o bireylerin yıpranmalarının sonucu; Maslach ve Jackson
(1981: 99)‘a göre tükenmiĢlik: "Bir tür 'insan iĢi' yapan bireyler arasında sıklıkla görülen
duygusal tükenme ve sinizm sendromu" olarak ve iĢle ilgili stresin psikolojik deneyimi
Ģeklinde tanımlanmıĢtır. TükenmiĢlik ile ilgili en yaygın kabul gören tanım Maslach
TükenmiĢlik Envanterlerini geliĢtiren Christina Maslach'a aittir. Maslach'a göre tükenmiĢlik,
iĢi gereği insanlarla yoğun bir iliĢki içerisinde bulunan çalıĢanlarda meydana gelen duygusal
tükenme, duyarsızlaĢma ve düĢük kiĢisel baĢarı hissi, olarak tanımlanmıĢtır (Budak, Sürvegil,
2005: 96). Pines ve Keinan(2005: 626)‘a göre duygusal çaba göstermeyi gerektiren iĢ
Ģartlarına uzun süre maruz kalma sonucunda ortaya çıkan fiziksel, duygusal ve zihinsel
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tükenme durumu olarak ifade edilmiĢtir. Güllüce (2010: 8)‘ye göre ise stresli durumlarla baĢa
çıkmaya çalıĢırken baĢarısız olma halidir.
Cullen (1995)'e göre tükenmiĢliğin belirtileri dört gruba ayrılarak incelenmelidir. Bu gruplar
fiziksel belirtiler, davranıĢsal belirtiler, örgütsel belirtiler ve sosyal belirtiler olarak
açıklanmıĢtır (Barutçu, Serinkan, 2008: 547-548). TükenmiĢlikte gözlenebilen belirtilere
bakıldığında; yorgunluk, uykusuzluk, unutkanlık, dikkat dağınıklığı, sık hastalanma, bedensel
Ģikayetler, ruhsal tepkilerin ortaya konduğu görülmüĢtür (Türkiye Psikiyatri Derneği, 2020).
TükenmiĢliği etkileyen faktörlerin tespit edilip, düzenleme ve değiĢikliğe tabi tutulmasıyla
tükenmiĢlik de engellenmiĢ olacaktır (Ardıç, Polatçı, 2009: 26). TükenmiĢlikle mücadelede en
önemlisi, baĢından tükenmiĢliği oluĢturabilecek etmenlerin ortadan kaldırılması, bu durum
gerçekleĢemiyorsa erken dönemde fark edilerek hızla müdahale edilmesidir (Kaçmaz, 2005:
31). TükenmiĢliğe karĢı kiĢisel anlamda alınabilecek önlemler: Stresle baĢa çıkma konusunda
iyileĢtirmeler, gevĢeme teknikleri konusunda destek alma, ―hayır‖ diyebilmeyi öğrenmek,
hobi edinme, sosyal iliĢkilerin korunması, yanlıĢ beklentilerin önüne geçilmesi olarak
belirtilmiĢtir. TükenmiĢliğe karĢı örgütsel anlamda alınabilecek önlemlere bakıldığında;
sağlıklı bir çalıĢma ortamının oluĢturulması, performans değerlendirmelerinin uygulanması ve
yöneticilerin eğitim alması ortaya çıkmaktadır (Weber, Jaekel-Reinhard, 2000: 516).
3. YÖNTEM
3.1. AraĢtırmanın Evreni ve Örneklemi
AraĢtırmanın evrenini Bilecik Ġli belediyelerinde çalıĢanlar oluĢturmaktadır. Örneklemi ise il,
ilçe ve belde belediyelerinde görev yapan, anket formunu dolduran 220 çalıĢan
oluĢturmaktadır. Bu da il genelinde belediyelerde çalıĢan 871 personelin yaklaĢık %26'sını
oluĢturmaktadır. Veriler yüz yüze anket tekniği ile toplanmıĢtır. AraĢtırmada kullanılacak
olan anket öncelikli olarak Bilecik Merkez Belediyesi'nde görev yapan 59 kiĢilik bir gruba ön
test olarak uygulanmıĢtır. Elde edilen sonuçlara istinaden çeĢitli düzenlemeler yapılarak anket
formu elde edilmiĢtir. Son Ģekli düzenlenen anket formu, diğer belediye çalıĢanlarına
araĢtırmacılar tarafından ulaĢtırılmıĢ ve katılımcıların yüz yüze formları doldurmaları
sağlanmıĢtır. Yapılan çalıĢmalar sonucunda, elde edilen 220 adet anketten 34 tanesinin uç
değerlere sahip olduğu ve rastgele doldurulduğu tespit edilerek analizlerden çıkarılmıĢ ve
kalan 186 adet anket formu ile analizler gerçekleĢtirilmiĢtir.
3.2. Verilerin Toplanması ve Ölçme Aracı
Anket formu 4 bölümden oluĢmaktadır. Birinci bölümde cinsiyet, yaĢ, medeni durum, eğitim
düzeyi, gelir durumu, statü ve çalıĢma süresi ile ilgili hazırlanan demografik özellikleri ve
mesleki bilgileri içeren 7 ifade bulunmaktadır. Ġkinci bölümde tükenmiĢlik ölçeği için
Malach-Pines (2005)'ın hazırlamıĢ olduğu TükenmiĢlik Ölçeği Kısa Versiyonu kullanılmıĢtır.
Ölçeğin Tümkaya, Çam ve ÇavuĢoğlu (2009) tarafından Türkçeye uyarlama, geçerlilik ve
güvenilirlik çalıĢmaları yapılmıĢtır. Ölçek tek boyutlu, 7'li Likert Ģeklinde toplamda 10
ifadeden oluĢmaktadır. Üçüncü bölümde iĢ tatmini ölçeği için Çevirgen ve Üngüren (2009)'in
kullandığı 3 ifadeli Michigan Örgütsel Değerlendirme Anketi ĠĢ Tatmini Alt Ölçeği
kullanılmıĢtır.Son olarak duygusal zeka ölçeği için Salovey ve Mayer'in duygusal zeka
konusunda ortaya koyduğu teoriler esas alınarak Wong ve Law tarafından 2002 yılında
geliĢtirilen, Deniz (2012) tarafından Türkçe çevirisi yapılan, geçerlilik ve güvenilirlik
analizleri tamamlanan Duygusal Zeka Ölçeği (WLEIS) uygulanmıĢtır. Bu ölçek 4 boyut ve 16
ifadeden oluĢmaktadır.
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3.3. AraĢtırmanın Sınırlılıkları
AraĢtırmanın yalnızca Bilecik Ġli'ndeki belediyelerde gerçekleĢtirilmiĢ olması, çalıĢmanın
Türkiye'nin tamamındaki belediyelere genellenmesi açısından sınırlılık taĢımaktadır. Zaman
yönünden, anket çalıĢmalarının 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin hemen öncesine denk gelmiĢ
olması da ayrı bir sınırlılık yaratmıĢtır. Farklı bir zamanda farklı sonuçlara ulaĢılması ihtimali
çerçevesinde çalıĢan personellerin seçim öncesi ruhsal durumlarının çalıĢmayı etkilemiĢ
olması ihtimali, araĢtırmanın bir diğer kısıtını temsil etmektedir. Bilecik dıĢında, farklı illerde
bulunan belediyelerde anket çalıĢması yapmak, maliyet kısıtını temsil ettiğinden, araĢtırma
Bilecik'te bulunan 11 belediye ile sınırlandırılmıĢtır.
4. BULGULAR
Çizelge 1: ÇalıĢmaya ĠliĢkin Tanımlayıcı Ġstatistikler
Yüzde
Özellikler
Kategoriler Frekans
Özellikler
(%)
Kadın
80
43,0
Cinsiyet
Erkek
105
56,5
25 ve altı
26
14,0
Gelir
26-35
73
39,2
YaĢ
36-45
52
28,0
46-55
28
15,1
56 ve üzeri 7
3,8
Statü
Bekâr
62
33,3
Medeni
Durum
Evli
124
66,7
Ġlköğretim 14
7,5
Kurumdaki
Lise
51
27,4
ÇalıĢma
Eğitim
Süresi
Ön lisans
40
21,5
Düzeyi
Lisans
68
36,6
Lisansüstü 13
7,0

Kategoriler

Frekans

2.020 TL ve altı
2.021 TL- 3.000 TL
3.001 TL- 4.000 TL
4.001 TL- 5.000 TL
5.001 TL ve üzeri
Yönetici
Memur
ĠĢçi
0-5 yıl
6-10 yıl
11-15 yıl
16-20 yıl
21 yıl ve üzeri

39
34
40
34
37
19
75
87
100
31
13
11
25

Yüzde
(%)
21,0
18,3
21,5
18,3
19,9
10,2
40,3
46,8
53,8
16,7
7,0
5,9
13,4

Elde edilen bulgulara göre, katılımcıların çoğunluğunun %56,5 ile erkek, %39,2'sinin 26-35
yaĢ arasında olduğu, %66,7'sinin evli, %36,6'sının lisans eğitim düzeyinde, %46,8'inin iĢçi
statüsünde olduğu ve %53,8'inin 0-5 yıllık çalıĢma süresine sahip olduğu tespit edilmiĢtir.
Gelir değiĢkeni incelendiğinde gelir dağılımlarında belirgin bir Ģekilde öne çıkan çoğunluğun
olmadığı görülmüĢtür.
Duygusal Zeka ölçeğinin çok faktörlü yapısından ötürü faktör analizi yapılmıĢ ve dört
faktörlü yapı bizim araĢtırmamızda da bulunmuĢtur. Bulguların ayrıntılı değerlendirilmesi
adına, varyans testleri ve karĢılaĢtırma, duygusal zeka değiĢkeni için alt boyutlar bağlamında
da analiz edilmiĢtir. Ölçeklerin güvenilirlik analizi sonuçları aĢağıdaki gibidir:
Çizelge 2: Ölçeklere ĠliĢkin Faktör ve Güvenilirlik Analizi
(𝜶)
Toplam
Cronbach
Ölçek
Boyutlar
Soru
Alpha
Önermesi
Katsayısı
Kendi Duygularını
Değerlendirebilme
Duygusal
16
0,863
Zeka
BaĢkalarının
Duygularını
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Değerlendirebilme
Duygulardan
Yararlanma
Duyguların
Kontrolü
TükenmiĢlik TükenmiĢlik
ĠĢ Tatmini
ĠĢ Tatmini
Toplam Varyans

10
3

0,886
0,702

27,79
4,55
68,41

0,880
0,523

0,01
0,01

Faktör analizinin yapılabilmesi için Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) değeri ve Barlett's Küresellik
Testi değerleri incelenmiĢtir. Barlett's Küresellik Testi değerlerinin p< .05 olması analiz
yapmaya yetecek Ģekilde iliĢkinin olduğunu, KMO Örneklem Yeterliliği Testi değerlerinin de
0 ile 1 arasında olması elde edilen değerlerin faktör analizine uygunluğunu göstermiĢtir
(Sipahi, Yurtkoru, ve Çinko, 2008: 79-80; Gürbüz ve ġahin, 2016: 311).
Çizelge 3: Cinsiyet DeğiĢkenine Göre Duygusal Zeka, ĠĢ Tatmini ve TükenmiĢlik Boyutlarına
ĠliĢkin Farklılık Testi Bulguları
Grup İstatistiği ve Bağımsız T-Testi
Levene Test
T-Test
Cinsiyet
N
x
ss
p
(2p
t
Uçlu)
Kendi
Kadın
80
4,2188 0,59318
EĢit
Duygularını
0,474
0,715
0,476
Varyanslar
Erkek
105
4,1571 0,57099
Değerlendirebilme
BaĢkalarının
Kadın
80
EĢit
4,2281 0,53248
Duygularını
Olmayan 0,007
1,451
0,149
Erkek
105
4,1190 0,47039
Değerlendirebilme
Varyanslar
Kadın
80
3,8667 0,63556
Duygulardan
EĢit
0,895
-1,272 0,205
Yararlanma
Varyanslar
Erkek
105
3,9873 0,64205
Kadın
80
EĢit
3,6000 0,78816
Duyguların
Olmayan 0,595
-0,465 0,642
Kontrolü
Erkek
105
3,6595 0,91405
Varyanslar
Kadın
80
2,0545 0,99722
EĢit
TükenmiĢlik
0,578
1,543
0,125
Varyanslar
Erkek
105
1,8308 0,96101
Kadın
80
4,0250 0,80308
EĢit
ĠĢ Tatmini
0,073
-0,941 0,348
Varyanslar
Erkek
105
4,1429 0,87353

Elde edilen bulgulara göre cinsiyet değiĢkeni duygusal zeka alt boyutları, iĢ tatmini ve
tükenmiĢlik boyutları açısından anlamlı bir farklılık göstermemektedir (p> .05). Özbozkurt
(2019), Karthikeyan ve Lalwani (2019), Jyoti (2016), Mustafa ve diğ.(2014) de yaptıkları
çalıĢmalarda duygusal zekanın cinsiyet değiĢkenine göre farklılaĢmadığı sonucuna; Sevindik,
Uncu ve GüneĢ Dağ(2012), Sergio, Dungca ve Ormita (2015) ise çalıĢmalarında duygusal
zekanın cinsiyet değiĢkenine göre farklılaĢtığı sonucuna ulaĢmıĢlardır.
Cinsiyet değiĢkenine göre iĢ tatmininde anlamlı bir farklılığın olmadığı görülmüĢtür. Bilgiç
(1998) ve Bayır (2017) de çalıĢmalarında cinsiyet değiĢkeninin iĢ tatmininde farklılık
göstermediğini belirtmiĢtir. BaĢ ve Ardıç (2005), Toker (2007), Kaya (2013) cinsiyet
değiĢkeninin iĢ tatmininde bir etken olduğunu tespit etmiĢlerdir fakat BaĢ ve Ardıç (2005)
hangi cinsin daha çok tatmin olduğu konusunda tutarlı sonuçlara ulaĢamamıĢlardır. Hulin ve
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Smith (1964), kadınların erkeklere göre daha az iĢ tatminine sahip olduklarını tespit
etmiĢlerdir. Sauser ve York (1978)'da yaptıkları çalıĢma ile aynı sonuca varmıĢlardır.
Gazioğlu ve Tansel (2006) kadınların erkeklere göre daha fazla tatmin sağladığı sonucuna
varmıĢlardır.
TükenmiĢlikte cinsiyet değiĢkenine göre anlamlı bir farklılığın olmadığı tespit edilmiĢtir. Bu
sonuç Güllüce ve Kaygın (2013)'ın, Doğan, Demir ve Türkmen (2016)'in çalıĢmalarını
destekler niteliktedir. Balkıs, vd. (2011)'nin öğretmen adaylarına iliĢkin yaptığı çalıĢmada
erkek öğretmen adaylarının kadın öğretmen adaylarına göre tükenmiĢlik ortalamalarının daha
yüksek olduğu; duyarsızlaĢma alt boyutunda ise kadın öğretmen adaylarının daha yüksek bir
ortalamaya sahip olduğu görülmüĢtür. Gündüz, Çapri ve Gökçakan (2012)'ın çalıĢmasında da
duyarsızlaĢma ve yetkinlik alt boyutlarında erkeklerin, tükenmiĢlik alt boyutunda ise kızların
daha fazla tükenmiĢlik yaĢadıkları görülmüĢtür. Sürgevil, vd. (2007) de tükenmiĢlik alt
boyutlarından duygusal tükenme ve duyarsızlaĢma boyutlarına göre cinsiyet değiĢkeninde
anlamlı bir farklılığın olduğunu tespit etmiĢlerdir. Kadınların erkeklere nazaran daha fazla
duygusal tükenme yaĢadıkları ortaya konmuĢtur.
Çizelge 4: Medeni Durum DeğiĢkenine Göre Duygusal Zeka, ĠĢ Tatmini ve TükenmiĢlik
Boyutlarına ĠliĢkin Farklılık Testi Bulguları
Grup İstatistiği ve Bağımsız T-Testi
Levene Test
T-Test
Medeni Durum
N
x
ss
p (2p
t
Uçlu)
62
4,3226 0,54394
Kendi Duygularını Bekâr
EĢit
0,350
2,359
0,019
Değerlendirebilme Evli
Varyanslar
124
4,1129 0,58466
BaĢkalarının
Bekâr
62
EĢit
4,2621 0,56798
Duygularını
Olmayan
0,003
1,751
0,083
Evli
124
4,1169 0,45469
Değerlendirebilme
Varyanslar
Bekâr
62
EĢit
3,9570 0,72801
Duygulardan
Olmayan
0,019
0,377
0,707
Yararlanma
Evli
124
3,9167 0,59753
Varyanslar
Bekâr
62
3,5685 0,96471
Duyguların
EĢit
0,139
-0,693 0,489
Kontrolü
Varyanslar
Evli
124
3,6613 0,80344
Bekâr
62
EĢit
1,6851 0,68793
TükenmiĢlik
Olmayan
0,001
-2,886 0,004
Evli
124
2,0632 1,08680
Varyanslar
Bekâr
62
4,1694 0,75717
EĢit
ĠĢ Tatmini
0,559
0,977
0,330
Varyanslar
Evli
124
4,0403 0,89169

Duygusal zeka alt boyutlarından kendi duygularını değerlendirebilme ile medeni durum
arasında anlamlı bir iliĢki tespit edilmiĢtir. Bekâr çalıĢanların evli çalıĢanlara göre kendi
duygularını değerlendirebilme ortalamaları daha yüksek çıkmıĢtır. Bu durum bekâr
çalıĢanların evli çalıĢanların aksine kendilerine daha fazla zaman ayırabildiklerini ve böylece
kendi duygularını değerlendirebilme açısından da fırsat verdiğini düĢündürmektedir. Evli
çalıĢanların sorumluluk ve yaĢam yoğunluklarının daha fazla olması kendi duygularını
değerlendirebilmelerine zaman bulamadıkları düĢüncesini geliĢtirmiĢtir. Duygusal zekanın
diğer alt boyutlarında medeni durum ile anlamlı bir iliĢkinin olmadığı, sonucun Sergio,
Dungca ve Ormita (2015: 167), Özbozkurt (2019)'un çalıĢmalarını desteklediği görülmüĢtür.
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Elde edilen bulgulara göre çalıĢanların tükenmiĢlikleri medeni durum değiĢkenine göre
anlamlı bir farklılık göstermiĢtir (t186=2,359; p< .05). Evli çalıĢanların tükenmiĢlikle ilgili
görüĢlerinin ortalaması (Ort.= 2.06; SS=1.08) bekâr çalıĢanların tükenmiĢlikle ilgili
görüĢlerinin ortalamasından (Ort.= 1.68; SS= .68) daha yüksek çıkmıĢtır. Bu sonuçlar, evli
çalıĢanların bekâr çalıĢanlardan anlamlı düzeyde daha fazla tükenmiĢlik yaĢadıklarını
göstermektedir.
Medeni durumun iĢ tatmini ile anlamlı bir iliĢkiye sahip olmadığı görülmüĢtür. Toker (2007),
Gürbüz (2008), Bayır (2017) ve Bilgiç (1998) de çalıĢmalarında aynı sonuca ulaĢmıĢlardır.
Gazioğlu ve Tansel (2006) ise evli kiĢilerin bekar kiĢilere göre daha düĢük iĢ tatminine sahip
olduklarını tespit etmiĢlerdir.
TükenmiĢliğin medeni durum değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık içerdiği tespit edilmiĢtir.
Sürgevil, vd. (2007) evli ve bekar olanların tükenmiĢlik alt boyutlarından sadece
duyarsızlaĢma alt boyutunda anlamlı bir farklılığın olduğunu, bekar olanların duyarsızlaĢma
puan ortalamalarının daha yüksek olduğunu ortaya koymuĢlardır. Helvaci ve Turhan (2013),
Güllüce ve Kaygın (2013), Gürbüz (2008) medeni duruma göre tükenmiĢlikte anlamlı bir
farklılığın olmadığını tespit etmiĢlerdir.
Çizelge 5: YaĢ DeğiĢkenine Göre Duygusal Zeka, ĠĢ Tatmini ve TükenmiĢlik Boyutlarına ĠliĢkin
Farklılık Testi Bulguları
Levene Test p
F
p
Kendi Duygularını Değerlendirebilme

0,557

0,694

0,504

0,733

BaĢkalarının Duygularını Değerlendirebilme

2,018

0,094

0,872

0,482

Duygulardan Yararlanma

1,443

0,222

0,785

0,536

Duyguların Kontrolü

2,842

0,026

2,196

0,071

TükenmiĢlik

5,687

0,001

1,582

0,181

ĠĢ Tatmini

1,977

0,100

4,6

0,001

Elde edilen bulgulara göre, Levene testi ile grup dağılımlarının varyanslarının homojen olup
olmadığı sınanmıĢ ve kendi duygularını değerlendirebilme, baĢkalarının duygularını
değerlendirebilme, duygulardan yararlanma, iĢ tatmini boyutlarının eĢit varyansta dağıldığı
görülmüĢtür. TükenmiĢlik ve duyguların kontrolü boyutlarının eĢit varyansta dağılmadıkları
tespit edilmiĢtir. Yapılan Anova testi sonucunda, duygusal zeka ile yaĢ değiĢkeni arasında
anlamlı bir farklılığın olmadığı ve sonucun Sevindik, Uncu ve GüneĢ Dağ(2012), Karthikeyan
ve Lalwani (2019), Mustafa ve diğ.(2014)'nin çalıĢmalarını desteklediği görülmüĢtür.
Özbozkurt (2019), Jyoti (2016), Kumar ve Muniandy (2012) ise duygusal zekanın yaĢ
değiĢkenine göre farklılaĢtığını tespit etmiĢlerdir. Jyoti (2016) duygusal zeka düzeyinin en
yüksek görüldüğü çalıĢma grubunu 40 yaĢ üstü grup olarak açıklamıĢtır.
TükenmiĢlik ile yaĢ değiĢkeni arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı tespit edilmiĢtir. Elde
edilen sonuç Güllüce ve Kaygın (2013)'ın çalıĢmasını desteklemektedir. Gürbüz (2008),
Helvaci ve Turhan (2013), Doğan, Demir ve Türkmen (2016) ile Sürgevil, vd. (2007)
tükenmiĢlik ile yaĢ değiĢkeni arasında anlamlı bir farklılığın olduğunu ortaya koymuĢlardır.
Doğan, Demir ve Türkmen(2016), Sürgevil, vd. (2007) yaĢın artmasıyla birlikte tükenmiĢliğin
azaldığını; Helvaci ve Turhan (2013) ise yaĢın arttıkça tükenmiĢliğin de arttığını tespit
etmiĢlerdir.
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Anova testi sonuçlarına göre iĢ tatmini boyutunda yaĢ değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık
olduğu görülmüĢtür(p< .05). Hangi yaĢ grupları arasında farklılıkların olduğunu tespit etmek
amacıyla Tukey testi yapılmıĢtır.
Çizelge 6: ĠĢ Tatmini Boyutunun YaĢ DeğiĢkenine Göre Ġkili KarĢılaĢtırması
p
x
ĠĢ Tatmini

25 ve altı- 56 ve üstü

0,029

4,38-3,35

36-45 ile 46-55

0,023

3,84-4,42

46-55 ile 56 ve üstü

0,019

4,42-3,35

Elde edilen bulgulara göre 25 ve altı yaĢ grubunun 56 ve üstü yaĢ grubuna göre ve 46-55 yaĢ
grubunun 56 ve üstü yaĢ grubuna göre iĢ tatmini ortalamalarının daha yüksek olduğu tespit
edilmiĢtir. Bu farkın nedeninin katılımcı sayısı ile ilgili olduğu düĢünülmektedir. Fakat 36-45
yaĢ grubu ile 46-55 yaĢ arası grubun iĢ tatmininde farklılaĢmasının nedeni çalıĢanların
iĢlerinde belli bir uzmanlığa ve yaĢamlarında belli bir olgunluğa eriĢmiĢ olmaları, yeni
hedeflerden ve elde edilmesi için mücadele edilecek iĢlerden ziyade var olan durumu
kabullenme, gelebileceği en iyi noktaya geldiğini düĢünmekten kaynaklı olabileceği
düĢünülmektedir. Elde edilen sonuç literatürde yer alan bazı çalıĢmaları (Davis, 1988; Lee ve
Wilbur, 1985; Glenn vd., 1977; Hunt ve Saul, 1975; Carrel ve Elbert, 1974; Toker, 2007;
Kalleberg ve Loscocco, 1983; Gürbüz, 2008; Bayar ve Öztürk, 2017) destekler niteliktedir.
Glenn vd.(1977) kadın ve erkek çalıĢanlarda yaĢın iĢ tatminine doğrudan etki ettiğini tespit
etmiĢlerdir. Bazı çalıĢmalarda da yaĢ değiĢkeninin iĢ tatmini üzerinde anlamlı bir iliĢki
göstermediği tespit edilmiĢtir (Bayır, 2017; Kaya, 2013; Bilgiç, 1998).
Çizelge 7: Eğitim DeğiĢkenine Göre Duygusal Zeka, ĠĢ Tatmini ve TükenmiĢlik Boyutlarına
ĠliĢkin Farklılık Testi Bulguları
Levene Test p
F
p
Kendi Duygularını Değerlendirebilme

0,312

0,870

0,473

0,756

BaĢkalarının Duygularını Değerlendirebilme

1,001

0,409

0,452

0,771

Duygulardan Yararlanma

2,401

0,052

2,317

0,059

Duyguların Kontrolü

0,311

0,870

1,239

0,296

TükenmiĢlik

1,995

0,097

1,968

0,101

ĠĢ Tatmini

0,642

0,633

1,380

0,243

Levene testi ile grup dağılımlarının varyanslarının homojen olduğu tespit edilmiĢtir. Anova
testi sonuçlarına göre eğitim değiĢkenine göre duygusal zeka alt boyutları, iĢ tatmini ve
tükenmiĢlik boyutlarında anlamlı bir farklılık tespit edilememiĢtir (p> .05).Helvaci ve Turhan
(2013) yaptıkları çalıĢmada bireylerin eğitim seviyelerinin artmasıyla tükenmiĢlik
durumlarının da arttığını fakat istatistiksel açıdan bakıldığında bu farklılığının önem
taĢımadığını tespit etmiĢlerdir. Güllüce ve Kaygın (2013) da eğitim değiĢkeninin tükenmiĢlik
boyutunda anlamlı bir farklılığın olmadığını ortaya koymuĢlardır. Duygusal zekanın eğitim
durumu değiĢkenine göre farklılaĢmadığı ve bu sonucun Karthikeyan ve Lalwani (2019)'in
çalıĢmasını desteklediği görülmüĢtür. Özbozkurt (2019), Stami, Ritin ve Dominique (2018)
ise çalıĢmalarında anlamlı bir farklılığın olmadığı sonucuna ulaĢmıĢtır.
ĠĢ tatmini ve eğitim değiĢkeninde elde edilen sonuç Bayır (2017), Kaya (2013) ve Bilgiç
(1998)'in de çalıĢmalarını destekler niteliktedir. Bilgiç (1998) yüksek öğrenim düzeyine sahip
çalıĢanların verimlilik ile daha çok ilgilendiklerini ve iĢlerine karĢı daha az olumsuz duygular
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beslediklerini tespit etmiĢtir. Ağaoğlu (1991) turizm sektöründe yaptığı çalıĢmasında
üniversite eğitimi görmüĢ olan çalıĢanların bu sektörde beklentilerinin karĢılanmadığı
sonucuna ulaĢmıĢtır. ÇalıĢmada turizm alanında eğitim almamıĢ çalıĢanların bu sektörde
tatmin düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmüĢtür. Bayar ve Öztürk (2017) eğitimin iĢ
tatminine iliĢkin içsel ve dıĢsal tatminde anlamlı bir iliĢkiye sahip olduğu sonucuna
ulaĢmıĢlardır. Gazioğlu ve Tansel (2006) eğitim alan çalıĢanların eğitim almayanlara göre
daha memnun olduklarını tespit etmiĢlerdir. Toker (2007)'in çalıĢması da eğitim durumunun iĢ
tatmininde anlamlı bir farklılığa neden olduğunu göstermektedir. Burris (1983), eğitim
düzeyinin iĢin gerektirdiğinden daha yüksek olması durumunda çalıĢanlarda iĢ tatminsizliği
fakat iĢin gerektirdiğinden orta düzeyde yüksek olması durumunda ise iki değiĢken arasındaki
etkileĢimin çok daha az olduğunu ortaya koymuĢtur.
Çizelge 8: Gelir DeğiĢkenine Göre Duygusal Zeka, ĠĢ Tatmini ve TükenmiĢlik Boyutlarına
ĠliĢkin Farklılık Testi Bulguları
Levene Test p
F
p
Kendi Duygularını Değerlendirebilme

0,259

0,904

0,864

0,486

BaĢkalarının Duygularını Değerlendirebilme

3,459

0,009

1,805

0,130

Duygulardan Yararlanma

0,147

0,964

2,057

0,088

Duyguların Kontrolü

0,850

0,495

0,652

0,626

TükenmiĢlik

1,527

0,196

2,356

0,056

ĠĢ Tatmini

1,195

0,315

0,530

0,714

Levene testi sonuçlarına göre baĢkalarının duygularını değerlendirebilme boyutuna iliĢkin
varyansların homojen olmadığı, diğer boyutlara iliĢkin varyansların homojen olduğu tespit
edilmiĢtir. Anova testi sonuçlarında gelir değiĢkenine göre boyutlarda anlamlı bir farklılığın
olmadığı görülmüĢtür(p> .05).
ĠĢ tatmini ve gelir değiĢkenine iliĢkin elde edilen sonuç Gürbüz (2008)'ün çalıĢmasını
desteklemektedir. Bayır (2017), Kaya (2013) ise yaptıkları çalıĢmalarda anlamlı bir iliĢki
olduğu sonucuna ulaĢmıĢlardır. Bilgiç(1998) de Ankara'da özel ve kamu sektöründe
çalıĢanlarla yaptığı çalıĢmasında gelir düzeyi ile iĢ tatmini arasında anlamlı bir iliĢki olduğunu
tespit etmiĢtir.
TükenmiĢlik ve gelir değiĢkeni arasındaki iliĢkiye dair çalıĢmalar incelendiğinde Gürbüz
(2008) anlamlı bir iliĢkinin olmadığını; Helvaci ve Turhan (2013), Doğan, vd. (2016) ise gelir
seviyesinin artmasıyla birlikte tükenmiĢliğin de artıĢ gösterdiğini tespit etmiĢlerdir.
Çizelge 9: Statü DeğiĢkenine Göre Duygusal Zeka, ĠĢ Tatmini ve TükenmiĢlik Boyutlarına
ĠliĢkin Farklılık Testi Bulguları
Levene Test
p
F
p
Kendi Duygularını Değerlendirebilme

0,224

0,800

1,120

0,329

BaĢkalarının Duygularını Değerlendirebilme

5,491

0,005

1,584

0,208

Duygulardan Yararlanma

0,577

0,563

0,014

0,987

Duyguların Kontrolü

0,749

0,474

0,849

0,429

TükenmiĢlik

0,612

0,543

0,029

0,971

ĠĢ Tatmini

1,328

0,268

0,329

0,720
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Elde edilen bulgulara göre baĢkalarının duygularını değerlendirebilme boyutuna iliĢkin
varyansların homojen olmadığı, diğer boyutlara iliĢkin varyansların homojen olduğu
saptanmıĢtır. Anova testi sonuçlarında statü değiĢkenine göre duygusal zeka alt boyutları, iĢ
tatmini ve tükenmiĢlik boyutlarında anlamlı bir farklılığın olmadığı tespit edilmiĢtir.
Statü değiĢkenine göre iĢ tatmininde anlamlı bir farklılığın olmaması, Bayır (2017) ve Gürbüz
(2008)'ün çalıĢmalarını destekler niteliktedir. Kaya (2013) ise statü ile iĢ tatmini arasında
anlamlı bir iliĢkinin olduğunu tespit etmiĢtir.
TükenmiĢlik ve statü değiĢkeni arasında bir farklılığın olmaması Güllüce ve Kaygın (2013)'ın
çalıĢmasını desteklemektedir. Gürbüz (2008) ise tükenmiĢlik düzeyinde statü değiĢkeninin
anlamlı bir farklılığa neden olduğunu tespit etmiĢtir.
Çizelge 10: ÇalıĢma Süresi DeğiĢkenine Göre Duygusal Zeka, ĠĢ Tatmini ve TükenmiĢlik
Boyutlarına ĠliĢkin Farklılık Testi Bulguları
Levene Test
p
F
p
Kendi Duygularını Değerlendirebilme

0,787

0,535

1,030

0,393

BaĢkalarının Duygularını Değerlendirebilme

1,117

0,350

0,603

0,661

Duygulardan Yararlanma

0,732

0,571

1,655

0,163

Duyguların Kontrolü

0,731

0,572

0,833

0,506

TükenmiĢlik

3,000

0,020

1,919

0,109

ĠĢ Tatmini

4,130

0,003

1,601

0,176

Levene testi sonuçlarına göre tükenmiĢlik ve iĢ tatmini boyutlarına iliĢkin varyansların
homojen olmadığı, diğer boyutlara iliĢkin varyansların homojen olduğu saptanmıĢtır. Anova
testi sonuçlarında çalıĢma süresi değiĢkenine göre duygusal zeka alt boyutları, iĢ tatmini ve
tükenmiĢlik boyutlarında anlamlı bir farklılığın olmadığı görülmüĢtür (p> .05).Duygusal zeka
ile deneyim değiĢkenine göre çalıĢmada anlamlı bir farklılığın tespit edilememesi;
Karthikeyan ve Lalwani (2019)'nin çalıĢmasını destekler niteliktedir. Kumar ve Muniandy
(2012), Mustafa vd. (2014), Jyoti (2016) duygusal zekanın deneyim değiĢkenine göre anlamlı
bir farklılaĢma gösterdiği sonucuna ulaĢmıĢlardır.
ĠĢ tatmininin çalıĢma süresi değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık içermemesi Gürbüz (2008),
Kaya (2013) ve Bayır(2017)'ın çalıĢmalarıyla aynı sonucu vermiĢtir. Anlamlı farklılığın tespit
edildiği çalıĢmalar da mevcuttur (Hunt ve Saul, 1975; Bayar ve Öztürk, 2017). .Hunt ve Saul
(1975)'un beyaz yakalı çalıĢanlar üzerine yaptıkları çalıĢmada pozitif ve doğrusal bir iliĢki
tespit edilmiĢtir.
TükenmiĢlik ve çalıĢma süresi arasında anlamlı bir iliĢkinin tespit edilememesi Güllüce ve
Kaygın (2013)'ın çalıĢmasını destekler niteliktedir. Helvaci ve Turhan (2013) ile Gürbüz
(2008) anlamlı bir iliĢkinin olduğunu tespit etmiĢlerdir. Helvaci ve Turhan (2013) hizmet
yılındaki artıĢın tükenmiĢliği arttırdığını ortaya koymuĢtur.
4. SONUÇ VE ÖNERĠLER
Belediyelerde çalıĢanların bireylerle iletiĢim halinde olmaları ve onlara iyi Ģekilde hizmet
verme amacını gütmeleri sebebiyle duygusal zeka, iĢ tatmini ve tükenmiĢlik düzeylerinin
demografik değiĢkenler açısından değerlendirilmesi önem taĢımaktadır. Verilen hizmetin
kalitesinin arttırılması amacıyla iĢ tatmin düzeyi yüksek, duygusal zeka seviyesi yükseltilmiĢ
ve tükenmiĢlikten uzak çalıĢanların olması istenilen amaca ulaĢmak için önemli bir basamak
olarak görülmektedir.
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Bu çalıĢmada, Bilecik Ġli'nde yer alan belediyelerde çalıĢanların duygusal zeka, iĢ tatmini ve
tükenmiĢliklerinin demografik değiĢkenlere göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği
değerlendirilmiĢtir. Bu kapsamda ortaya konan duygusal zeka, iĢ tatmini ve tükenmiĢlik
boyutlarının cinsiyet, medeni durum, gelir düzeyi, statü, yaĢ, kıdem, eğitim durumuna göre
incelemesi yapılmıĢtır.
AraĢtırma analizleri sonucundan katılımcıların cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılığın
olmadığı ancak medeni durum değiĢkenine göre anlamlı farklılıkların olduğu tespit edilmiĢtir.
Duygusal zeka alt boyutlarından olan kendi duygularını değerlendirebilme boyutu medeni
duruma göre değiĢiklik göstermiĢ, evli çalıĢanların bekâr çalıĢanlara göre kendi duygularını
değerlendirebilme ortalaması daha düĢük çıkmıĢtır. Aynı Ģekilde tükenmiĢlik boyutu da
medeni duruma göre değiĢiklik göstermiĢ ve evli çalıĢanların, bekâr çalıĢanlara göre
tükenmiĢlik ortalamaları daha yüksek çıkmıĢtır.
Katılımcıların duygusal zeka, iĢ tatmini ve tükenmiĢlik boyutlarının yaĢ değiĢkenine göre
anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğinin tespiti amacıyla yapılan analizler sonucunda
sadece iĢ tatmini açısından anlamlı bir farklılığın olduğu tespit edilmiĢtir. 25 ve altı yaĢ
grubunun 56 ve üstü yaĢ grubuna göre; 46-55 yaĢ grubunun 56 ve üstü yaĢ grubuna göre ve
46-55 yaĢ grubunun 36-45 yaĢ grubuna göre ortalamaları daha yüksek çıkmıĢtır. Bu da
kuĢaklar arasındaki tatmin düzeylerinin farklılaĢtığını vurgulayan beklendik bir bulgudur.
ÇalıĢılan kıdem yılının 0-5 aralığında yer alan %53‘lük bir grup bulunmaktadır ki, bu grup
için henüz iĢ tatminlerinin olmaması oldukça normaldir. Bu bulgu bizlere, bu kıdem grubu
içerisinde yer alan yarı çoğunluğun çeĢitli eğitim ve geliĢtirme faaliyetleri ile desteklenerek iĢ
tatminleri arttırıcı uygulamalarda bulunulması konusunda yöneticilere ön görü sağlamaktadır.
Eğitim durumları bağlamında her üç ana değiĢkende anlamlı bir farklılık tespit edilememesi
de, çalıĢanların eğitim düzeylerinden ziyade çalıĢma hayatı ile birlikte ilgili değiĢkenleri
deneyimlediği gerçeğini doğrulamaktadır.
AraĢtırma kapsamında geliĢtirilen öneriler Ģu Ģekildedir: Bu çalıĢma verileri 31 Mart 2019
seçimlerinin hemen öncesinde elde edilmiĢtir. Seçim atmosferinin elde edilen veriler üzerinde
etkisinin olabileceği düĢünülmektedir. Normal bir zamanda Bilecik Ġli'ndeki belediyelerde
yeni veriler elde edilip analizler tekrarlanarak önceki yapılmıĢ çalıĢmalarla karĢılaĢtırılabilir.
AraĢtırma verileri elde edilirken çalıĢanların belediyenin faaliyetlerinde (örneğin; açılıĢlarda)
yer almalarından dolayı çok fazla katılımcıya ulaĢılamamıĢtır. 871 çalıĢanın 220'sine
ulaĢılmıĢtır. Dolayısıyla katılımcı sayısının kısıtlı olması sonuçların geçerliliği ve
güvenilirliğini etkilemektedir. Ġlerleyen çalıĢmalarda farklı belediye çalıĢanları üzerinde
çalıĢmalar tekrarlanarak karĢılaĢtırma yapılabilir; ortaya çıkan farklılıklar varsa nedenleri
tespit edilebilir. Ayrıca aynı ölçekler, farklı kamu kurumlarında veya özel sektörde
uygulanabilir. Bölgesel düzeyde veya ulusal düzeyde çalıĢma alanı geniĢletilerek daha
genellenebilir sonuçlara ulaĢılabilir.
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FAKTÖRLERĠN ĠNCELENMESĠ
Tahsin GEÇKĠL 1
1
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi,
ORCID ID: 0000-0002-5666-9905
ÖZET
GiriĢ ve Amaç: YaĢam tatmini bir kiĢinin kendi yaĢamını bütün yönleriyle değerlendirmesini
yansıtan bir kavram olup yaĢam doyumu ve yaĢam memnuniyeti kavramları ile eĢ anlamda
kullanılmaktadır. YaĢam tatmini bireyin yaĢamına ait beklentileri ile mevcut durumunu
karĢılaĢtırması sonucunda ortaya çıkar. YaĢam tatminine ait değerlendirme anlık bir
değerlendirme değildir kiĢiler yaĢamlarının bütününü değerlendirerek yaĢam tatmini hakkında
bir yargıya varırlar. YaĢam tatmini öznel bir değerlendirmedir ve genel iyi oluĢun bir
bileĢenidir. ÇalıĢanların yaĢam tatmini hem kendilerinin hem de iĢletmelerin iyi oluĢunu
etkileyebilir. Bu nedenle yaĢam tatmini örgütsel davranıĢ alanında sıkça incelenen bir kavram
haline gelmiĢtir. TaĢımacılık, özellikle ülkemizde lojistik süreçlerinin en önemli unsurudur.
Uzun yol eĢya taĢımacılığı yapan kamyon ve tır Ģoförleri ise karayolu taĢımacılığının önemli
bileĢenlerindendir. TaĢımacılık sektörü çalıĢanları olan kamyon ve tır Ģoförlerinin yaĢam
tatminini inceleyen çalıĢmaya rastlanmamıĢtır. Bu çalıĢma kamyon ve tır Ģoförlerinin yaĢam
tatmini ve etkileyen faktörleri incelemek amacıyla planlanmıĢtır.
Yöntem: Tanımlayıcı ve iliĢki arayıcı tipteki bu çalıĢmanın örneklemi 112 gönüllü kamyon
ve tır Ģoföründen oluĢmuĢtur. AraĢtırmanın verileri YaĢam Doyumu Ölçeği ve yaĢam
doyumunu etkileyebilecek değiĢkenlerden oluĢan bir anket formu ile toplanmıĢtır. Veriler
Google docs üzerinden oluĢturulan anket formunun tır ve kamyon Ģoförlerinin olduğu kapalı
gruplarda whatsapp aracılığı ile paylaĢılarak 15 Aralık 2020 ile 14 Ocak 2021 arasında
toplanmıĢtır. Veriler SPSS 21 paket programında sayı, yüzde, ortalama, standart sapma,
bağımsız gruplarda t testi, One Way Anova ve Pearson korelasyon katsayısı ile analiz
edilmiĢtir.
Bulgular: Kamyon ve tır Ģoförlerinin %84.4‘ü evli, %33‘ü 41-50 yaĢ aralığında, %32.1‘i 20
yıldan uzun süredir bu iĢi yapmaktadır. ġoförlerin %64.3‘ünün yakın aile üyelerinden en az
birinin Ģoför olduğu ve katılımcıların yarısının (%50.9) bir Ģirkete ait aracı kullandığı
saptanmıĢtır. ġoförlerin yaĢam tatmini ölçeği puan ortalamaları 3.11 (SS=1.45) bulunmuĢ
olup bu değer orta düzeyin altındadır. ĠĢ tatmini düzeylerini ise 1 ile 10 arasında belirtmeleri
istenmiĢ olup ortalama 5.51 (SS2.56) olarak saptanmıĢtır. ĠĢ tatmin düzeylerinin de orta
düzeyde olduğu görülmüĢtür. ġoförlerin yaĢam tatmini düzeylerinin medeni durum, ailede bu
iĢi yapan baĢka kiĢinin varlığı, yaĢ, bu iĢte çalıĢma süresi ve öğrenim durumu gibi
özelliklerden etkilenmediği belirlenmiĢtir (p>.05). Aracı kendisine ait olan Ģoförlerin yaĢam
tatmini ölçeği puanları (3.68±1.39) aracı bir Ģirkete ait olan Ģoförlerin puanlarından
(2.81±1.41) anlamlı Ģekilde yüksek bulunmuĢtur ( F=4.039; p=.020). ġoförlerin iĢ tatmini
puanları ile yaĢam tatmini puanları arasında orta düzeyde ve istatistiksel olarak anlamlı
(r=.523; p=.000) bir korelasyon belirlenmiĢtir.

TAM METİN KİTABI

ISBN: 978-625-7341-02-8

www.cumhuriyetkongresi.org

Sayfa | 205

Cumhuriyet Zirvesi

4. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

TartıĢma ve Sonuç: Bu çalıĢmada taĢımacılık sektörünün önemli bir grubunu oluĢturan
Ģoförlerin yaĢam tatminlerinin orta düzeyin altında olduğu ve yaĢam tatmini ile iĢ tatmini
arasında anlamlı bir iliĢki olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Bu sonuçlar doğrultusunda iĢ
tatmininin ve dolayısıyla yaĢam tatminin artırılmasına yönelik çalıĢmaların yapılması
önerilebilir.
Anahtar Kelimeler: YaĢam tatmini, ĠĢ tatmini, Kamyon ve tır Ģoförleri, TaĢımacılık sektörü,
Lojistik.

INVESTIGATION OF THE LIFE-SATISFACTION LEVEL AND RELATED
FACTORS OF TRAILER AND TRUCK DRIVERS
ABSTRACT
Background and Aim: Life satisfaction is a concept that reflects a person's evaluation of his
life in all aspects. Life satisfaction occurs as a result of comparing an individual's life
expectancy with his current situation. The evaluation of life satisfaction is not an instant
evaluation. People make a judgment about life satisfaction by evaluating their whole life. Life
satisfaction is a subjective assessment and a component of general well-being. Employees'
satisfaction with life can affect both their own well-being and their businesses. For this
reason, life satisfaction has become a frequently studied concept in the field of organizational
behavior. Transportation is the most essential element of the logistics sector, especially in our
country. Trailer and truck drivers engaged in long-distance goods transportation are among
the important components of road transportation. There is no study examining the life
satisfaction of trailer and truck drivers who are employees of the transportation sector. This
study was planned to examine the life satisfaction of trailer and truck drivers and influencing
factors.
Methods: The sample of this descriptive and analytic study consisted of 112 volunteer trailer
and truck drivers. The data of the study were collected by the Life Satisfaction Scale and a
questionnaire form consisting of variables that may affect life satisfaction. The data were
collected between December 15, 2020, and January 14, 2021, by sharing the questionnaire
form created via Google docs in closed groups with trailer and truck drivers via WhatsApp.
The data were analyzed using the number, percentage, mean, standard deviation, independent
groups t-test, One Way Anova, and Pearson correlation coefficient in SPSS 21 package
program.
Results: 84.4% of trailer and truck drivers are married, 33% are between the ages of 41-50,
and 32.1% have been in this business for more than 20 years. It was determined that at least
one of the close family members of 64.3% of the drivers was a driver and half of the
participants (50.9%) were driving a company-owned vehicle. The mean score of the drivers'
life satisfaction scale was found to be 3.11 (SD=1.45), which is below the medium level.
They were asked to indicate their job satisfaction level between 1 and 10 and the average was
found to be 5.51 (SD=2.56). It was observed that job satisfaction levels were also at a medium
level. It was determined that the life satisfaction levels of the drivers were not affected by
characteristics such as marital status, presence of another person doing this job in the family,
age, duration of work, and education level (p> .05). The life satisfaction scale scores of the
drivers whose vehicles belong to them (3.68 ± 1.39) were found to be significantly higher
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than the scores of the drivers belonging to an intermediary company (2.81 ± 1.41) (F = 4.039;
p = .020). A moderate and statistically significant correlation (r = .523; p = .000) was
determined between the drivers' job satisfaction scores and life satisfaction scores.
Discussions and Conclusions: In this study, it was concluded that the life satisfaction of
drivers, who constitute an important group of the transportation sector, is below the medium
level and there is a significant relationship between life satisfaction and job satisfaction. In
line with these results, it can be suggested to carry out studies to increase job satisfaction and
therefore life satisfaction.
Keywords: Life satisfaction, Job satisfaction, Trailer and truck drivers, Transport sector,
Logistics.
1. GĠRĠġ
―Tatmin,‖ kavramı TDK sözlüğünde ―istenen bir Ģeyin gerçekleĢmesini sağlama, gönül
doygunluğuna erme, doyum‖ Ģeklinde ifade edilmektedir. Bu kavram sosyal bilimlerde ―ĠĢ
tatmini‖ ve ―YaĢam tatmini‖ Ģekillerinde incelenmektedir. Doyum kavramı tatmin kavramı ile
eĢ anlamlı olarak incelenmekte olup alan yazın incelemelerinde ve araĢtırmalarda bazen
―tatmin‖ bazen de ―doyum‖ kavramları ile konu incelenmektedir. ĠĢ tatmini insanların iĢlerini
sevme derecesidir ve bireylerin iĢleri ve iĢin farklı yönleri hakkında hissettikleri duygular
bütünüdür (Spector, 1997). Bir iĢin özelliklerinin değerlendirilmesi sonucu onun hakkında
oluĢan pozitif duyudur (Robins-Judge 2013:80). YaĢam doyumu, bir kiĢinin kendi yaĢamını
bütün yönleri ile değerlendirmesinin bir yansımasıdır (Diener, vd., 1999). Bireyin yaĢamdan
beklentilerini, mevcut durumu ile karĢılaĢtırmasının sonucunda ortaya çıkar (Yiğit, vd., 2011).
Bireylerin yaĢam tatminleri ile ilgili değerlendirmeleri anlık değil bütüncüldür. Yani yaĢamın
bütünü ile iliĢkili olması belli bir durum karĢısındaki değerlendirme ile sınırlı olmamasıdır.
1.1.Kavramsal çerçeve
YaĢam tatmini, genel olarak kiĢinin kendi yaĢamından duyduğu memnuniyet düzeyini ifade
eder (Pavot ve Diener, 2008). YaĢam doyumu, kiĢinin amaç ve ideallerine ulaĢması ile
yakından ilgilidir. Bununla birlikte bireyin çevresinin ve kendisinde kendisi ile ilgili
beklentilerinin de yaĢam doyumu ile yakından iliĢkili olduğu düĢünülmektedir. Beklentilerini
karĢılamıĢ ve hedeflerine ulaĢmıĢ bireyin yaĢam doyumu düzeyinin yükseleceği ifade
edilebilir. Bireyin sağladığı yaĢam standartları ile kendisine hedef olarak belirlediği
standartlar arasındaki uyumu ifade etmektedir. Bireyin hayatını bütün yönleriyle göz önüne
aldığında, hayatını olumlu olarak değerlendirmesidir. Hedeflerle gerçekleĢenler arasındaki
açıklık, yaĢam tatmininin eksikliğini ifade ederken (Lavallee, vd., 2006), hedeflerle
gerçekleĢenlerin yakınlığı ya da benzerliği yaĢam doyumunun yüksek seviyede gerçekleĢtiğini
gösterir. Hedeflerle gerçekleĢenler arasındaki mesafe öznel bir değerlendirmeye dayalıdır.
Yani kiĢinin kendisi ile ilgili olarak yaĢam hedeflerini ne kadar gerçekleĢtirdiğine iliĢkin
yargısına dayanmaktadır. Buradan hareketle yaĢam doyumu öznel iyi oluĢun bileĢenlerinden
biridir (Pavot ve Diener, 1993). Öznel iyi oluĢ duygusal ve yargısal ya da biliĢsel olmak üzere
iki kısımdan oluĢmaktadır ve yaĢam tatmini yargısal kısımla iliĢkilidir (Pavot ve Diener,
1993; Eryılmaz ve ÖğülmüĢ, 2010). Bireyin, yaĢamda gerçekleĢtirdikleri ile gerçekleĢtirmek
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istediklerini kendi ölçütlerine göre değerlendirmesi ve sonuçta tatmin olması veya olmaması
hali yargısal bir süreç olarak değerlendirilmektedir.
YaĢam tatmini örgütsel davranıĢ alanının sıkça araĢtırılan kavramlarından birisi olmuĢtur. Bu
alanın belki de en çok araĢtırılan konularından birisi olan iĢ tatmini araĢtırmaları bu durumu
doğurmuĢtur. Çünkü iĢ tatmini yaĢam tatmininin önemli bir kısmını oluĢturmaktadır ve iĢ
tatmini çalıĢanın iĢ dıĢındaki yaĢamından da etkilenmektedir. Benzer biçimde yaĢam
tatmininin önemli bir kısmını oluĢturan iĢ tatmini için iĢ görenlerin iĢ tatmin düzeyinin yüksek
ya da düĢük oluĢu yaĢam tatmini düzeyini de önemli oranda etkiler. ĠĢ tatmini yaĢam tatminin
iliĢkisinde yaĢam tatmini hayatın bütün yönleri ile ilgilidir ve daha kapsamlı olandır. Belli bir
durumla ilgili değil yaĢamın tüm alanları ve yönleri ile ilgilidir. Diener ve arkadaĢları (1999)
yaĢam tatminini bir kiĢinin kendi yaĢamını bütün yönleri ile değerlendirmesinin bir yansıması
olduğunu belirtmektedir. ĠĢ tatmini, yaĢam tatmininin bir bileĢeni gibi düĢünülebilir. ĠĢ bireyin
yaĢamının çok önemli bir kısmını oluĢturmaktadır ve bu yönüyle yaĢam doyumu incelemeleri
yapılırken iĢ ile ilgili doyum da çoğu kez birlikte incelenmektedir. ĠĢ doyumu, çalıĢanların
yaĢam doyumlarını doğrudan etkileyen bir değiĢkendir (Karababa ve Acun Kapıkıran, 2014).
TaĢımacılık istenilen hizmetlerin, malların, hammaddelerin taĢıyıcı araçlara yüklenip güvenli,
ekonomik, hızlı ve sağlam bir Ģekilde taĢınıp tüketiciye ulaĢtırılmasıdır. TaĢımacılık, lojistik
süreçlerinin en önemli unsurudur. Bu durum Türkiye özelinde daha fazladır. Türkiye eĢya
taĢımacılığında karayolu taĢımacılığı hâkim konumdadır. UlaĢtırma bakanlığı verilerine göre
2014 yılı itibariyle ülkemizde bir yıl içinde yapılan toplam taĢımacılığın %89.5‘i karayolu ile
yapılmaktadır (UDH, 2014). Uzun yol eĢya taĢımacılığı yapan kamyon ve tır Ģoförleri ise
karayolu taĢımacılığının önemli bileĢenlerindendir.
ġoförler, her türden emtiayı bir yerden baĢka bir yere taĢıyan, src, psikoteknik, ağır vasıta
ehliyet sahibi olmak zorunda olan, 21 ile 66 yaĢ aralığında insanlardan oluĢmaktadır.
ġoförlerin karayolu taĢımacılığında taĢıdığı önem öngörülmekle birlikte bu grup özelinde
yapılan araĢtırmalar sınırlı düzeydedir. Oldukça eski bir meslek olan Ģoförlük, geleneksel
olarak kiĢinin kendisine ait araçlarla bu iĢi yapması Ģeklinde gerçekleĢmektedir. Günümüzde,
taĢımacılık sektöründe iĢletmelerin esas oyuncuya dönüĢmeleri nedeniyle meslek daha
profesyonel hale gelmiĢtir. Alan yazındaki çalıĢmaların azlığı ve bu konuda elimizde yeterli
verilerin olmayıĢı nedeniyle somut bir oran verememekle birlikte geçmiĢten bugüne Ģoförlük
mesleğinin kiĢinin kendi aracıyla yaptığı bir iĢ olmasının ötesine geçerek yeni bir boyut
kazandığını ifade etmek yanlıĢ olmayabilir. Meslekler özelinde yapılan bir incelemede ise
yeni kuĢakların daha iyi yaĢam için zihin emeği üreten mesleklere yönelmeye baĢladıkları
ifade edilmektedir. Özellikle 2000‘li yıllardan sonra kas gücü yerine zihin gücü kullanan, kirli
tulum giymek yerine temiz koĢullarda modern kıyafetler ile yapılan mesleklere yönelim
hızlanmıĢtır (Uca, 2020). ġoförlük, çalıĢma koĢulları özelinde değerlendirildiğinde, özellikle
uzun sürelerle evlerinden uzak kalıĢları, ağır çalıĢma koĢulları ve iĢlerini yaparken
karĢılaĢtıkları diğer zorluklar göz önüne alındığında yaĢam tatmin düzeyini düĢüren
özelliklere sahip bir meslek olarak tanımlanabilir.
Bu araĢtırmanın amacı oldukça önemli bir sektör olan taĢımacılık sektörünün en önemli
figürlerinden bir tanesi olan yaĢam tatmini düzeyini incelemektir. YaĢam tatmini iĢ tatmini de
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önemli oranda etkileyen bir değiĢken olarak düĢünüldüğünde araĢtırma bulguları taĢımacılık
sektörü karar vericileri, taĢımacılık iĢletmeleri yöneticileri, araĢtırmacılar ve akademisyenler
için önemli sonuçlar doğurabilecek niteliktedir.
2. YÖNTEM VE GEREÇLER
2.1. AraĢtırmanın Tipi
Bu araĢtırma kamyon ve tır Ģoförlerinin yaĢam tatmini düzeylerini ölçmek ve yaĢam tatmin
düzeylerini etkileyen değiĢkenleri incelemek amacıyla tanımlayıcı ve iliĢki arayıcı olarak
planlanmıĢtır.
2.2. Evren ve Örneklem
AraĢtırmanın evrenini Türkiye‘ de uzun yol eĢya taĢımacılığı alanında çalıĢan kamyon ve tır
Ģoförleri oluĢturmaktadır. Aktif olarak çalıĢan Ģoför sayısına ait elimizde net bir istatistik
olmamakla birlikte evren büyüklüğü konusunda fikir edinmemizi sağlayacak bir veri
Karayolları Genel Müdürlüğü, Trafik Güvenliği Dairesi BaĢkanlığı UlaĢım Etütleri ġubesi
Müdürlüğü 2014 yılı itibariyle hazırladığı bir rapora göre trafiğe kayıtlı 773 bin 728 kamyon
bulunmaktadır. Veri yedi yıl öncesine aittir ve araç sayısı ile Ģoför sayısının da eĢit olması
beklenemez. ġoför sayısının araç sayısından fazla olmasını beklemek gerçekçi bir yaklaĢım
olacaktır. Bu veri ve değerlendirmenin ıĢığında araĢtırma evreninin 800 000 ile bir milyon
arasında olduğu söylenebilir.
AraĢtırmanın örneklemini veri toplama sürecinde çalıĢmaya gönüllü olarak katılan 112
kamyon ve tır Ģoförü oluĢturmuĢtur. Veriler 15 Aralık 2020 ile 14 Ocak 2021 arasında
gönüllülük esası ile toplandı. Veri toplama aracı, elektronik ortamda kapalı gruplarda
yalnızca kamyon ve tır Ģoförleri ile paylaĢıldı. Böylece katılımcılar kartopu örneklem yöntemi
ile araĢtırmaya dâhil edildi.
2.3. Veri Toplama Araçları
AraĢtırma verileri, demografik ve iĢ özelliklerinden oluĢan altı adet sorudan oluĢan anket
formu ve yaĢam tatmini ölçeğinden oluĢan bir veri toplama aracı ile toplanmıĢtır. Anket
formu yaĢ, medeni durum, eğitim durumu, mesleki kıdem, ailede bu iĢi yapan baĢkası var mı
ve çalıĢılan aracın kime ait olduğu sorularından oluĢmaktadır. Bunlara ilave olarak Ģoförlerin
iĢ tatmin durumları tek soruluk bir ifade ile değerlendirmek amaçlanmıĢtır. ĠĢ tatminini
ölçmede çok bilinen iki yaklaĢımdan biri olan bu yöntem (Robbins ve Judge, 2013;81)
örneklemin düĢük eğitimli oluĢu ve uzun bir formu doldurmak istemeyecekleri gibi kaygılar
dikkate alınarak özellikle seçilmiĢtir.
YaĢam doyum ölçeği tek boyutlu, beĢ sorulu ve yedili Likert tipinde bir ölçektir. Ölçek
orijinal formu Diener ve ark. (1985) tarafından geliĢtirilmiĢtir. Ölçeğin Türkçe geçerlilik ve
güvenirlik çalıĢması Bekmezci ve Mert (2018) tarafından yapılmıĢtır. Bekmezci ve Mert
(2018) ölçeğin Chronbach alfa güvenirlik katsayısını .876 olarak rapor etmiĢlerdir. Bu
çalıĢmada ise güvenirlik değeri .809 olarak hesaplanmıĢtır.
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2.4. Verilerin Analizi
Veri toplama sürecinin kesildiği tarihte araĢtırmaya katılan 112 kiĢiden alınan verilerle
analizler yapıldı. Veriler SPSS 21 paket programı ile değerlendirilmiĢtir. Normal dağılıma
uygunluk değerlendirmesi Skewness, Kurtosis, histogram ve Q-Q Plot grafiği ile saptanmıĢtır.
YaĢam tatmini ölçeği puanlarının Skewness değerlerinin .363 ile .228 arasında Kurtosis
değerlerinin ise -.870 ile .423 arasında değiĢtiği, Kurtosis değerlerinin -.816 ile .453 arasında
saptanmıĢtır. Tabachnick and Fidel (2013)‘ e göre bu değerlerin −1.5 ve +1.5 arasında olması
210abul edilebilir (Tabachnick, & Fidel, 2013). Ayrıca ölçek puanının histogram ve Q-Q Plot
grafiği incelendiğinde normal dağılıma uygun olduğu gözlenmiĢtir. Veriler sayı, yüzde,
ortalama, standart sapma, ölçek puanlarının iki grup arasındaki farklılıkları bağımsız
gruplarda t testi ve üç ve daha fazla gruplarda ise One-Way ANOVA testleri kullanılarak
analiz edilmiĢtir. Ölçekler arasındaki iliĢki Pearson korelasyon katsayısı ile incelenmiĢtir.
3. SONUÇLAR VE DEĞERLENDĠRME
Kamyon ve tır Ģoförlerinin yaĢam kalitesini ve etkileyen bazı faktörleri incelemek amacıyla
yürütülen bu çalıĢma 112 katılımcı ile tamamlanmıĢtır. Katılımcıların demografik özellikleri
Çizelge1‘de sunulmuĢtur. Çizelge1‘de görüldüğü gibi araĢtırmaya katılan kamyon ve tır
Ģoförlerinin çoğunluğu (%84.4) evli, %34.8‘i orta okul ve %33.9‘u lise mezunudur.
Katılımcıların 41-50 yaĢ (%33) ve 51 yaĢ üstü (%27.7) yaĢ grubundadır. Aynı Ģekilde
katılımcıların dörtte biri 11-20 yıl arası ve %32.1‘i 21 yıl ve daha uzun süredir bu iĢi
yapmaktadır.
Çizelge1. Kamyon ve Tır ġoförlerinin Demografik Özellikleri (n=112)
Demografik Özellikler
Evli
Medeni Durum
Bekâr
Ġlkokul Mezunu
Öğrenim Düzeyi
Ortaokulu Mezunu
Lise Mezunu
Üniversite Mezunu
20-30 yaĢ
31-40 yaĢ
YaĢ
41-50 yaĢ
51 ve üzeri
1-5 yıl arası
6-10 yıl arası
ÇalıĢma süresi
11-20 yıl arası
21 yıl ve üstü
Ailede BaĢka Bu ĠĢi Yapan Var mı? Evet
Hayır
(Baba, kardeĢ, amca, dayı)
Kendisine
BaĢka bir kiĢiye
Araç Kime Ait
Bir Ģirkete
Toplam
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Baba, kardeĢ, amca ya da dayı gibi yakın aile üyelerinden aynı iĢi yapan kiĢilerin olup
olmadığı incelendiğinde katılımcıların çoğunluğunun (%64.4) bir yakının aynı iĢi yaptığı
belirlenmiĢtir. Katılımcıların yarısının kullandığı aracın bir Ģirkete ait olduğu ve %30.4‘ünün
ise aracın kendisine ait olduğu belirlenmiĢtir.
Çizelge 2. Kamyon ve Tır ġoförlerinin YaĢam ve ĠĢ Tatmini Ölçeği Puanları

Ölçek
YaĢam Tatmini Ölçeği Toplam
ĠĢ Tatmini Düzeyi Puanı

En az
1
1

En
çok
7
10

Ortalama
3.11
5.51

Standard
Sapma
1.45
2.56

Çizelge 2‘de katılımcıların yaĢam tatmini ölçeği puan ortalamalarının 3.11 (SS=1.45)
bulunduğu görülmekte olup ve bu değer orta düzeyin altındadır. ĠĢ tatmin düzeyi ise 5.51
(SS=2.56) olarak hesaplanmıĢtır. Bu değer ortalamanın hafif üzerindedir.
Çizelge 3‘te görüldüğü gibi katılımcıların yaĢam tatmini ölçeği puanlarının medeni durum,
ailede bu iĢi yapan baĢka kiĢinin varlığı, yaĢ, bu iĢte çalıĢma süresi ve öğrenim durumu gibi
özelliklerden etkilenmediği belirlenmiĢtir (p>.05). Kamyon ve tır Ģoförlerinin yaĢam tatmini
puanları aracın kime ait olduğu ile anlamlı bir farklılık göstermektedir.

Çizelge 3. Kamyon ve Tır ġoförlerinin YaĢam Tatmini Ölçeği Puanlarını Etkileyen
Faktörler

Medeni
Durum
Ailede BaĢka Bu ĠĢi
Yapan KiĢi Var Mı?
YaĢ

Öğrenim
Düzeyi
Araç Kime Ait
Bu iĢte
ÇalıĢma Süresi
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Gruplar
(n)
Evli (95)
Bekâr (17)

YaĢam Tatmini
Ölçeği
X ± SS
3.07±1.43

Testler
t/F
t=-.811

3.38±1.61

Evet (72)
Hayır (40)
20-30 yaĢ (13)
31-40 yaĢ (31)
41-50 yaĢ (37)
51 yaĢ ve üstü (31)

3.17±1.48
3.01±1.41
3.55±1.52
2.86±1.35
3.16±1.36
3.11±1.65

t=.581

Ġlkokul Mezunu (28)
Ortaokul Mezunu (39)
Lise Mezunu (38)
Üniversite Mezunu (7)
1
Kendime (34)
2
Bir BaĢka KiĢiye (21)
3
Bir ġirkete (57)
1-5 yıl arası
6-10 yıl arası
11-20 yıl arası
21 yıl ve üzeri

3.11±1.44
3.16±1.49
2.85±1.37
4.23±1.48
3.68±1.39
3.02±1.47
2.81±1.41
4.96±1.80
4.42±1.58
4.73±1.52
4.23±1.61
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Araç kendisine ait olan Ģoförlerin yaĢam tatmini ölçeği puanları (3.68±1.39) araç bir Ģirkete
ait olan Ģoförlerin puanlarından (2.81±1.41) anlamlı Ģekilde yüksek bulunmuĢtur ( F=4.039;
p=.020).
Çizelge 4. Kamyon ve Tır ġoförlerinin YaĢam Tatmini Ölçeği Puanları ile ĠĢ Tatmini
Puanları Arasındaki ĠliĢki
ĠĢ Tatmini Puan Ortalaması
r=.523
p=.000
YaĢam Tatmini Ölçeği Puan ortalaması
Çizelge 4‘te kamyon ve tır Ģoförlerinin yaĢam tatmini ölçeği puanları ile iĢ tatmini puanları
arasındaki iliĢki incelenmiĢ ve aralarındaki korelasyon değeri .523 olarak belirlenmiĢtir. Orta
düzeyde ve anlamlı bir korelasyon saptanmıĢtır (p=.000).
4. TARTIġMA VE SONUÇLAR
Bireyler yaĢamlarının önemli bir kısmını iĢyerlerinde geçirmektedirler. ĠĢyerleri ile bireyin
yaĢamının geri kalanı arasında oldukça yoğun bir iliĢki vardır ve bu iliĢki iki yönlüdür.
Bundan dolayıdır ki yaĢam tatmini araĢtırmaları sıklıkla iĢ tatmini ile birlikte incelenme
eğilimindedir. Bu araĢtırmada da yaĢam tatmini incelemesi yapılırken iĢ tatmini bir değiĢken
olarak ele alınmıĢtır. Ancak iĢ tatmini incelemesinde tek soruluk bir değerlendirme yöntemi
benimsenmiĢtir. ĠĢ tatminini ölçmede bilinen ölçeklerden bir tanesi kullanılmamıĢtır.
Örnekleme ait pilot araĢtırmada düĢük eğitimli oldukları ve bir evrak ya da form doldurmak
konusunda yaygın olarak istekli olmadıkları tespit edilmiĢtir. ĠĢ tatminini ölçmede çok bilinen
iki yaklaĢımdan biri olan bu yöntem (Robbins ve Judge, 2013;81) örneklemin düĢük eğitimli
oluĢu ve uzun bir formu doldurmak istemeyecekleri gibi kaygılar dikkate alınarak özellikle
seçilmiĢtir.
AraĢtırma evreni oldukça büyüktür ve coğrafi olarak bütün ülkeye yayılmıĢ olduklarından
kartopu örneklem yöntemi tercih edilmiĢtir. Bu yöntemle çok farklı coğrafi bölgelerden
ekonomik bir Ģekilde veri almak mümkün olabilmektedir. Kapalı gruplar oluĢu veri alınan
kiĢilerin kendi networklerine kolaylıkla ulaĢılabilmesini mümkün kılmaktadır. Covid 19
Pandemisinin yüz yüze görüĢme yoluyla veri toplamayı olanaksız kılması da bu konuda
belirleyici olmuĢtur.
YaĢam tatmini ve iĢ tatmini düzeyleri arasında r=.523 düzeyinde korelasyon tespit edilmiĢtir.
Karababa ve Acun Kapıkıran (2014) r=.889 düzeyinde iliĢki bulmuĢtur. Yiğit ve ark. (2011)
r=.66 korelasyon bulmuĢlardır. AraĢtırma bulgularının literatürle uyumlu bir Ģekil çıktığı
görülmektedir. YaĢam tatmini ve iĢ tatmini arasında yüksek düzeyde korelasyon vardır ve bu
durum kuramsal çerçeveye uygundur. Bu araĢtırmada korelasyon düzeyinin benzer
çalıĢmalara göre bir miktar daha az olması örneklem farklılığı ile açıklanabilir.
ġoförlük aile mesleğidir. AraĢtırma bulgularına göre Ģoförlerin %64.3‘ünün ailesinden en az
bir kiĢi (baba, amca, dayı, abi vb.) aynı iĢi yapmaktadır. Bu durumun meslek seçimi
konusunda etkili olduğu düĢünülebilir. Nitekim meslek seçimi konusunda yapılan çalıĢmalar
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ailenin meslek seçimini etkileyen önemli faktörlerden olduğunu ifade etmektedir (Çelik ve
Üzmez, 2014:95; Johnston vd. 1999).
ġoförlerin yaĢam tatmin düzeyi ile medeni durumları, yaĢları, öğrenim düzeyleri, çalıĢma
süreleri ve ailesinde bu iĢi yapan baĢka birinin olup olmama durumları arasında bir iliĢki
tespit edilememiĢtir. Çıkan sonuçlar örneklem miktarı ile iliĢkili olabilir. Literatürde böyle bir
örneklem ile yapılmıĢ çalıĢmaya rastlanamadığı için kıyaslama yapılamamıĢtır. ġoförlerin
yaĢam tatmin düzeyi ile araç sahipliği hususunda pozitif korelasyon bulunmuĢtur. ÇalıĢtıkları
aracın kendilerine ait olan Ģoförlerin yaĢam tatmin düzeyleri bir Ģirkete ait araç kullananlara
göre anlamlı biçimde yüksek çıkmıĢtır. Kendisine ait araç kullanan Ģoförlerin yaĢam tatmin
düzeyi baĢka Ģahsa ait araç kullananlardan da yüksek ölçülmüĢtür. Ancak aradaki fark
istatistiksel olarak anlamlı çıkmamıĢtır. Örneklem miktarı artarsa buradaki fark da anlamlı
çıkabilir. Bu farklılığın kaynağı olarak araç sahipliğinin kazanç miktarı ve çalıĢma Ģartlarında
iyileĢme Ģeklinde kiĢiye yansımaları olabileceği ve bu durumun yaĢam tatmin düzeyine artıĢ
olarak yansıdığı düĢünülmektedir.
ġoförlerin yaĢam tatmin düzeyleri 3.11±1.45 olarak hesaplanmıĢtır. Bu değer yedili Likert
ölçekli bir ölçüm aracı ile ölçüldüğünden ortalamanın altındadır ve Ģoförlerin yaĢam tatmin
düzeyleri düĢük çıkmıĢtır. ĠĢ tatmin düzeyleri ise 5.51±2.56 olarak ölçülmüĢtür. Bu değer
10‘lu bir ölçüm aracı ile hesaplandığından ortalamanın hafif bir Ģekilde üzerindedir.
ġoförlerin iĢ tatmin düzeyleri ortalama olarak ölçülmüĢtür. ĠĢ tatminleri orta, yaĢam tatminleri
düĢük düzeyde olduğundan Ģoförler için iĢ dıĢındaki yaĢamları iĢ ortamındaki yaĢamlarına
göre daha az tatmin sağlayıcıdır ifadesi kullanılabilir. Uzun yolculuklar boyunca aile
bireylerinin yanlarında olamayıĢ baĢta olmak üzere Ģoförlerin iĢ dıĢı yaĢam alanlarında
tatminsizlik kaynaklarının iĢ ortamlarına göre daha fazla olduğu ifade edilebilir. YaĢam
tatmin seviyesinin en düĢük düzeyi bir iĢletmeye ait araç kullanan Ģoförlerde ölçülmüĢtür.
ĠĢletme yöneticilerinin yaĢam tatmininin yüksekliğinden dolayı ortaya çıkacak örgütsel
faydalardan yararlanmak için yaĢam tatminini arttıracak önlemleri alması önerilir. ÇalıĢma
yaĢamına iliĢkin karar vericilerin de kamyon ve tır Ģoförlerinin çalıĢma koĢullarına iliĢkin
Ģoförler lehine düzenlemeler yapması önerilir. Bu düzenlemeler onların kiĢisel ve ailevi
mutlulukları yoluyla topluma hizmet edecek nitelikte olmalıdır.
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PSĠKODĠNAMĠK YAKLAġIM ÇERÇEVESĠNDE LĠDERLĠKTE NARSĠZM VE
ÖRGÜTLERE ETKĠSĠ
Öğr. Gör. Dr. Emine KARAKAPLAN ÖZER
Adıyaman Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu 0000-0003-0710-8850

ÖZET
Psikodinamik yaklaĢıma göre bireyin kiĢiliğinin temelleri hayatının erken
dönemlerinde atılır. Bu yaklaĢım, daha sonraki yaĢam deneyimlerinin de kiĢilik geliĢimi
üzerinde etkisinin olduğunu kabul eder ancak bu etkinin çocukluk dönemindeki
deneyimlerle aynı düzeyde etkili olmadığını savunur. Bireyin yaĢam döngüsü içerisindeki
ilk yıllarında gerçekleĢen değiĢimlere klinik olarak ―narsistik geliĢim‖ adı verilmektedir.
Bu kavram kulağa kötü gibi gelse de narsizm kiĢiyi harekete geçiren güç olarak ele
alınmaktadır. Bu dönemde yeterince iyi bir ebeveynlik desteği alamamıĢ bireyler içsel
olarak yaĢadıkları yoksunluk duygusunu öfke, güvensizlik, özsaygı eksikliği olarak
yaĢarlar. Bu duyguları hissettirmemek adına ise narsistik ihtiyaçlarını takıntılara
dönüĢtürebilirler. Narsistik geliĢimin liderlik vasfı ile iliĢkisi ise yadsınamaz. Narsistik
geliĢim dönemini sağlıklı bir Ģekilde atlatamayan ve o dönemde ihtiyaçları yeterince
karĢılanmamıĢ bireyler, örgütlerde liderlik görevlerini sürdürürken kendilerini abartırlar.
Övgüler duymaya ihtiyaçları vardır, dürüstçe verilen geribildirimlere öfkelenebilirler.
Küçüklüğünde dikkate alınmamıĢ, küçümsenmiĢ veya mahrum bırakılmıĢ liderler örgüt
içerisinde baĢarılarını göstermek adına sürekli bir çaba içerisindedir. Bunun sonucunda da
hep takdir edilmeyi beklerler. Örgütlerde yadsınamayacak düzeyde etkisi olan liderler
büyük oranda farkında olmadan yönetim süreçlerinde bu güdünün bağlamında hareket
ederler. Bu süreçlerin örgüt içi iliĢkilere yansıması narsizmin boyutu ile de ilgilidir.
Patolojik boyutta bir narsist lider örgüte ciddi zararlar verebilir. Çünkü liderler örgütlerin
öncüleridir. Öncüde iĢ yaĢamına yansıyan patolojik bir durum beraberinde örgüt içerisinde
birçok bağlamın da zarar görmesine neden olabilir. Güçlü bir karakter çizmeye odaklı bir
lider olarak izleyenlerini yetkilendirmede dahi sorun yaĢayabilen narsist liderler izleyenleri
ile olan iliĢkilerinde büyük sorunlar yaĢarlar. Bu yaklaĢımlardan yola çıkan bu çalıĢmada
liderlikte narsizm psikodinamik yaklaĢım çerçevesi içerisinde ele alınmıĢtır. Liderlerde
gözlemlenen narsizmin örgütlere olan etkisi bu alanda yapılmıĢ çalıĢmalar ıĢığında
değerlendirilmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Liderlik, narsizm, psikodinamik.
1. GĠRĠġ
Freud (1900: 608), nevrotik semptomların insanların davranıĢlarını çözümlemek adına
kullanılabileceğine inanmaktadır. Bu bakıĢ açısı, her nevrotik semptomun veya eylemin
altta yatan bir nedeni olduğunu savunur. Bazı iĢlevsiz kalıpların tekrar edilmesinde, karar
vermede ve davranıĢın altında belirli motivasyonel alt akımlar vardır (Vries & Cheak,
2014: 4). Vries, Florent-Treacy, & Korotov (2013: 5) bu yaklaĢımın örgüt çalıĢanları için
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de geçerli olduğunu savunmaktadırlar. Her nevrotik belirtinin açıklayıcı bir geçmiĢi vardır.
Örgütler bu bakıĢ açısını hayata geçirebildiklerinde örgüt içerisindeki ifadeleri, verilen
kararları,
belirli
tekrarları
ve
motivasyonel
konfigürasyonların
varlığını
anlamlandırabilirler. Örgütlerde, liderlerin ve izleyenlerin biliĢsel ve duygusal
çarpıklıkların tanımlanması, yöneticilerin bilinçsiz fantezilerinin ve farkındalık dıĢı
davranıĢlarının, karar verme ve yönetim süreçlerini ne ölçüde etkilediğinin ortaya
koyulabilmesi önem taĢımaktadır. AnlaĢılması zor olan insan davranıĢlarının dinamiklerine
odaklanan psikodinamik yaklaĢım, insanların motivasyon modellerinde farklılık gösteren
karmaĢık, benzersiz ve paradoksal varlıklar olduklarını diğer kavramsal çerçevelerden daha
etkili bir Ģekilde göstermektedir (Vries, Florent-Treacy, & Korotov, 2013: 3).
Liderlik insan davranıĢlarını anlamak ve geliĢtirmek ile ilgilidir. ÇeĢitli durumsal
bağlamlarda, liderlik bireyler arasındaki son derece karmaĢık etkileĢimi anlamlandırmaya
odaklıdır (Vries, Florent-Treacy, & Korotov, 2013: 2). Ancak, etkili bir örgüt olabilmenin
yolu liderin davranıĢlarına yön veren nedenlerin de anlaĢılmasından geçer. Örgüt bilimleri,
bireyleri harekete geçiren motivatörlerin çok farklı güdüler olduğu gerçeğini psikodinamik
yaklaĢım içerisinde ele almalıdır (Vries & Cheak, 2014: 8).
Son dönemlerin dikkat çeken konulardan biri olan liderliğin çok farklı türleri
çalıĢılmaktadır. Bu liderlik türlerinden biri de narsist liderliktir. Bu çalıĢmada liderlikte
narsizm psikodinamik yaklaĢım çerçevesinde değerlendirilecektir. Örgütlerde faaliyet
gösteren bireyler iĢ yerlerine tüm yaĢantılarından kendilerinde kalan izleriyle beraber
gelirler. Örgütlerdeki her çalıĢan gibi liderler de geçmiĢin izlerini gerek kiĢiliğinde gerek
davranıĢlarında taĢır. Ancak liderler sıradan çalıĢanlar değillerdir ve kendilerini izleyen bir
kitleleri vardır. Bunun yanında örgütün hedeflerine ulaĢması noktasında kilit faktörlerdir.
Bu nedenle liderlerde ortaya çıkan patolojik bir vaka sadece kendisini etkilemekle kalmaz,
hem örgüte hem de izleyenlerine zarar verebilir. Bu çalıĢmanın amacı bu savdan yola
çıkarak örgütlerde faaliyet gösteren liderlerdeki narsistik eğilimlerin temellerini
psikodinamik yaklaĢım çerçevesinde ele almaktır. Bu amaçla öncelikle psikodinamik
yaklaĢım kavramsal olarak açıklanmıĢtır. Daha sonra narsist liderlik kavramı
değerlendirilmiĢtir ve son olarak da psikodinamik yaklaĢım çerçevesinde narsist liderlik bu
yaklaĢımın önde gelen bilim insanlarının araĢtırmaları ile ele alınmıĢtır.
2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
2.1. PSĠKODĠNAMĠK YAKLAġIM
Örgütlerde liderliğe farklı bir bakıĢ açısı kazandıran psikodinamik yaklaĢım dikkat
çeken araĢtırma konularından biridir ( Bion, 1961; Cilliers & Koortzen, 2000; Eeden,
2010; Stech, 2013; Vries, Florent-Treacy, & Korotov, 2013; Vrıes & Balazs, 1998; WestLeuer & John, 2013). Psikodinamik yaklaĢım, bireyin aile içindeki köklerinin
incelenmesiyle baĢlar. Liderliğe dair ilk deneyiminiz doğduğunuz gün gerçekleĢir. Anneniz
ve babanız ya da bakımınızdan birinci derecede sorumlu olanlar, en azından birkaç yıl
boyunca liderleriniz olurlar. Bu durum, psikodinamik yaklaĢımın liderliğe dair en temel
öncülüdür. Özellikle çocukluğun ilk yıllarında, birinci basamak bakıcılar (ebeveynler,
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büyükanne ve büyükbabalar, vb.) liderlik hakkında derin, oturmuĢ duygular yaratırlar
(Stech, 2013: 320). Bu duygular iĢ ortamlarında da kaçınılmaz bir biçimde ortaya çıkar.
Bireysel motivasyon, iletiĢim, liderlik, kiĢilerarası iliĢkiler, grup ve gruplar arası
dinamikler, kurum kültürü, değiĢim ve strateji geliĢtirme gibi örgütsel fenomenler
genellikle davranıĢçı veya hümanist psikoloji modelleri ile çerçevelenmiĢtir. Fakat "
organizasyon adamı‖ nihai olarak ―insandır‖ ve organizasyonlardaki yaĢam her zaman
göründüğünden daha fazla karmaĢıklığa sahiptir (Vries, Florent-Treacy, & Korotov,
2013:4).
Lider izleyen etkileĢiminin karmaĢıklığını anlamaya çalıĢan araĢtırmacılar veya
liderler insan davranıĢını etkileyen gizli akıntıları merak ederler. Liderlerin de aynen bizler
gibi rasyonelliğin temsilcileri olmadığı gerçeğini kabul ederek, birçok iyi düĢünülmüĢ plan
ve stratejinin neden raydan çıktığını ya da tam tersine, neden büyük liderlerin bazen çok
beklenmedik yerlerden geldiğini anlamaya çalıĢırlar (Vries, Florent-Treacy, & Korotov,
2013: 3).
Psikodinamik yaklaĢımın altında yatan önemli bir varsayım, derinden kökleĢmiĢ
olan kiĢilik özelliklerinin değiĢtirilmesinin çok zor olmasıdır. Asıl kilit noktanın ise liderin
kendi kiĢilik özelliklerini kabul etmesi, izleyenleri üzerindeki etkisini anlaması ve ayrıca
da izleyenlerinin de özelliklerini kabul etmesidir (Stech, 2013: 321).
2.2. NARSĠST LĠDERLĠK
Liderlik ve narsizm iliĢkisi çokça merak edilen ve çalıĢılan konulardan biridir
(Doğan, 2020; Maccoby, 2000; Nevicka, De Hoogh, Vianen, Beersma, & McIlwain, 2011;
Steiner, Levy, Brandenburg, & Adams, 2021; Sauls & Zeigler-Hill, 2020). AĢırı özgüven,
dıĢadönüklük, yüksek hakimiyet, üst düzeyde bir benlik saygısı ve çekicilik insanların bir
liderde aradığı özelliklerdir ve bu özellikler narsist liderlerde bolca mevcuttur (Nevicka,
De Hoogh, Vianen, Beersma, & McIlwain, 2011: 910).
Freud (1914) her insanda belirli bir düzeyde narsizm olduğu gerçeğini
savunmaktadır. Hatta Maccoby (2000) en iyi liderlerin narsistik liderlerden çıktığını
savunur ve bunu iki nedene bağlar. Bu nedenlerden ilki örgütleri için zorlayıcı, hatta
sürükleyici bir vizyonlarının olması, ikincisi ise izleyen edinmedeki baĢarılarıdır. Ancak
patolojik boyutta narsizm özellikleri gösteren liderlerin de örgütlerine zarar verebileceğini
kabul etmektedir. Bu teĢhisin ise ancak alan profesyonelleri tarafından koyulabileceğini
belirtmektedir.
Narsisizmin altında yatan patolojik durumun, güvensizliğe karĢı savunmadan mı,
telafi edici bir süreçten mi yoksa geliĢimin biçimlendirici aĢamalarında aĢırı
değerlenmeden mi kaynaklandığı hala araĢtırma konuları içerisinde önemli bir yere sahiptir
(Steiner, Levy, Brandenburg, & Adams, 2021: 1).
Schmıdt (2019: 139) patolojik boyuttaki narsisizmin temelindeki etkenin çocukluk
süreçlerindeki yetersiz ebeveynlik olduğunu savunmaktadır. Birinci derecede bakım
sağlayan kiĢinin, ki bu genelde anne olmaktadır, soğuk, reddedici, yıkıcı olması ya da
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çocuğu kendi benlik nesnesi (kendisi narsistik olması kaynaklı) olarak kullanması sonucu
da ortaya çıkmaktadır. Bebeklerde narsisizm evresi, süperego geliĢimiyle iliĢkilidir ve
nesne iliĢkilerinin öncülüdür. Bebeklikteki narsisizm evresinin sağlıklı bir Ģekilde
atlatılabilmesi için baĢarılı süperego oluĢumu önemlidir. Süperegonun ideal-benlik
imgeleriyle ideal-nesne imgelerini birleĢtirmesi bu sürecin önemli bir parçasıdır (Schmıdt,
2019: 138). Bebeklerdeki narsistik dönemde benlik, duygusal yatırım nesnesi olarak kabul
edilir ve temelde öz-ilgiye odaklıdır. (Zachar, 2006: 91).
2.3. PSĠKODĠNAMĠK YAKLAġIM ÇERÇEVESĠNDE LĠDERLĠKTE NARSĠZM
Psikodinamik yaklaĢım, patolojik boyuttaki narsisizmde görülen ihtiĢamın, bireyin
yüksek düzeyde güvensizlik ve savunmasızlık ile baĢa çıkmasına yardımcı olan savunma
sürecinin bir parçası olduğunu öne sürmektedir. DıĢtan görünenin aksine, patolojik olarak
narsistik olan bireyin kendisini içten içe yetersiz ve önemsiz hissettiğine inanılır ve
yaĢadığı bu duygulara karĢıt tepki geliĢtirerek ihtiĢamlı davranır (Steiner, Levy,
Brandenburg, & Adams, 2021: 2).
Horney (1937), ebeveyn ilgisizliğinin sonucunda ortaya çıkan sevilmeme
duygusunun güvensizlik ve çaresizliğe yol açtığını savunur. Bu duygular, kiĢide
çocukluluğunda kendi bakımından sorumlu olanlara karĢı düĢmanlık ve kızgınlık yaratır.
Tehdit unsuru oluĢturan duygular ise bastırılır. Bu baskıdan sonra ise kiĢi kendisini
önemsiz ve izole hissettiği bir nevrotik kaygının içerisinde bulur (Zachar, 2006: 92).
Kohut‘a göre ego narsistik libidoyu tekrar dağıtabilir ve ilkel yapıyı olgun bir
kiĢiliğe dönüĢtürebilir. Narsisizme dair geliĢim hiçbir zaman tam olarak tamamlanmaz ve
hayat boyunca dönüĢüm içerisindedir. (Schmıdt, 2019). Kohut'un narsistik geliĢim
modelinde, empatik baĢarısızlıklar (veya ebeveyn ilgisizliği) boĢ ve parçalanmıĢ bir kiĢilik
geliĢimine neden olur. Uyumlu bir benlik inĢa etmenin tek yolu, diğer insanlarla olan
iliĢkilerdir (Zachar, 2006: 92).
Psikodinamik yaklaĢım, liderlerin ve izleyenlerin, kendi kiĢilik tiplerini ve birlikte
çalıĢtıkları kiĢilerin davranıĢlarını anlamaya teĢvik eder. Ayrıca kiĢilerin baĢkalarından
aldıkları tepkileri daha iyi anlayabilmeleri adına kendilerine dair farkındalığa teĢvik etmek
için kullanılır (Stech, 2013: 347). Ancak patolojik boyuttaki narsist liderler örgütlerinde
kendilerini çok farklı değerlendirerek kendilerine dair özelliklerini aĢırı abartmaktadırlar.
Sürekli beğeni ve taktir peĢindedirler. DıĢ motivatörlere fazlaca ihtiyaç duyarlar. DıĢardan
gelen eleĢtiriler onları sinirlendirir. EleĢtiriye kapalı bir lider kendisini de izleyenlerini de
anlayabilme yolunda baĢarısızlıklar yaĢar. Bu durum örgüt içerisinde zamanla birçok
problemin baĢ göstermesine neden olabilir.
BaltaĢ (2016) örgütlerde narsist liderlerle çalıĢmanın çok zor olduğunu
belirtmektedir. Bunun birinci nedeni bu tür liderlerin izleyenlerini beğenmesinin çok zor
olduğudur. KiĢinin kendini beğendirmek adına gerçekten kopuk bir hayal dünyasında
yaĢamak zorunda kalması özsaygısını yitirmesine neden olabilir. Ġkinci bir neden ise bu
tarz liderlerdeki öfke patlamalarının yoğun olması ve bunlara maruz kalmanın onur kırıcı
olmasıdır. Üçüncü zorluk ise liderin yarattığı baskıya maruz kalarak bitmek bilmeyen
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isteklerini karĢılamaya çalıĢmaktır. Son olarak bir kenara atılma ihtimali de narsist
liderlerin izleyenlerine kolayca uygulayabileceği bir muameledir.
Bunun yanında narsist liderlerin örgütlerde olumlu sonuçlar sağladığını destekleyen
bazı çalıĢmalara rastlamak da mümkündür. Bu çalıĢmalar narsist liderlerin hırslı,
diğerlerine karĢı duyarsız, dıĢa dönük ve hedef odaklı olmasının örgütlere katkılar
sağladığını ortaya koymaktadır (Grijalva vd. , 2015; TaĢtan, 2019; Wallace ve Baumeister,
2002).
3. SONUÇ
Etkili liderler izleyenlerinin ihtiyaçlarına karĢı duyarlıdırlar. Lider izleyen
iliĢkisinin hassas doğası gereği grup süreçlerine dikkat ederler. Bu tür liderler kiĢileri nasıl
sakinleĢtireceklerini, umutları nasıl uyandıracaklarını bilir, kiĢisel ihtiyaçları toplumsal
taleplere nasıl dönüĢtüreceklerine hakimdirler. Ġnsan enerjisini nasıl özgürleĢtireceklerini
ve insanlarda olumlu eyleme nasıl ilham vereceklerini bilirler. Kendilerine veya
izleyenlerine dair kiĢisel kaygıların üstesinden nasıl gelmeleri gerektiğini bilirler. Bu
tarzda liderler hızla değiĢen dünyamızda çalıĢanları için harika örgütler yaratmaya çalıĢan
liderilerdir (Vries, Florent-Treacy, & Korotov, 2013: 2).
Psikodinamik yaklaĢım, insan doğasını keĢfetmeye yöneliktir. Ġnsan eylemlerine
karĢı atalet yaratan enerji kaynaklarına ve motivasyon güçlerine dikkat çeker (Vries,
Florent-Treacy, & Korotov, 2013: 4). Ġnsanın doğasını keĢfetmek demek onun mutlu
olmasına giden yolları anlamak, ihtiyaçlarına cevap olabilmek ve nihai olarak tatmin
düzeyini yüksek tutabilmek demektir. Örgütlerin bu süreci yürütebilmesi adına iletiĢimi
güçlü, empati yeteneği ve benlik saygısı yüksek, vizyoner özetle etkili liderlere ihtiyacı
vardır. Psikodinamik yaklaĢım iĢe liderlerin veya otorite pozisyonlarındaki kiĢilerin
incelenmesiyle baĢlamak yerine, önce insan kiĢiliğinin analizini yapar ve daha sonra kiĢilik
tiplerini liderlik düzeyleri ve türleri ile iliĢkilendirir (Stech, 2013: 320). Bu tarzda bir
yaklaĢım doğru pozisyonlara doğru kiĢilerin getirilmesi demektir ve bu da örgütleri
baĢarıya götüren en temel mihenk taĢtır.
Bu çalıĢmanın amacı psikodinamik yaklaĢım çerçevesinde narsizmi ele almak ve
bunun liderlerdeki yansımalarına değinmektir. Örgütleri mekanik süreçleri yürüten
birimler olarak görmek doğru değildir. Örgütler temelde insanla çalıĢır ve insanlar da
kendinde çokça derinlik barındıran varlıklardır. Bu derinlik kiĢilerin tüm yaĢam alanlarına
yansır ki iĢ yaĢamı da bu alanlardan biridir. Örgütleri amaçlarına götüren yolda yetenekler
yatar. Yeteneklerdeki derinliklerin fark edilebilmesi, kiĢinin yaĢantısındaki yansımaların
algılanabilmesi ile mümkündür. Liderlik pozisyonuna getirilen kiĢiler örgütte birçok kiĢi
üzerinde etkilidir. Bu etkinin örgüte avantaj olarak dönebilmesi kilit pozisyonlardaki
liderlerin doğru seçilebilmesi ile ilgilidir. Psikodinamik bu anlamda örgütlerin vazgeçilmez
bir çalıĢma alanı olmalıdır.
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ġEHĠT AĠLELERĠNE VE GAZĠLERE YÖNELĠK SOSYAL POLĠTĠKA
UYGULAMALARININ FARKINDALIK VE MEMNUNĠYET DÜZEYLERĠNĠN
DEĞERLENDĠRĠLMESĠ: ANKARA ĠLĠ ÖRNEĞĠ
Reyhan SAĞLAM PEKER
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 0000-0001-9771-6184
ÖZET
Ülke savunmasında yaralanan veya hayatını kaybeden bireylerin ve ailelerinin korunması için
sosyal devlet anlayıĢı çerçevesinde Anayasanın 61. maddesi ile birtakım düzenlemeler
yapılmıĢtır. Bu düzenlemeler aracılığıyla gazilerin kendileri ya da aileleri veya Ģehitlerin
yakınları için bazı haklar ve kolaylıklar sağlanmıĢtır. Bu çalıĢmada Ģehit aileleri ve gazilerin
devletin kendilerine sağladığı hak ve hizmetlerle ilgili farkındalıklarının ve konuya yönelik
beklentilerinin ölçülmesi amaçlanmaktadır. Bununla birlikte bu çalıĢmada kiĢilerin kendilerini
toplumsal alanda nerede gördükleri anlaĢılmaya çalıĢılmıĢ, uygulanan politikaların ilgili
kiĢilere sağladığı faydalar ve yeterlilikler değerlendirilmiĢ ve mevcut politikalar analiz
edilerek konu farklı boyutları ile ele alınmıĢtır. Bu amaçla, Ankara ilinde yaĢayan 10 gazi ve
10 Ģehit yakını ile görüĢme sağlanmıĢtır. Ġlgili kiĢilerle doğrudan yapılan bu değerlendirmeler
sayesinde devletin gazi ve Ģehit yakınlarına sunduğu sosyal politika uygulamalarının
yeterliliği değerlendirilmiĢtir. Elde edilen sonuçlar incelendiğinde, Türkiye‘de Ģehit ailelerine
ve gazilere birçok farklı kapsamda desteğin sosyal politika olarak geliĢtirilmiĢ olduğu
görülmektedir. ġehit yakını ve gazilerin yaptıkları yorumlar sonucunda yapılan maddi
desteklere ulaĢma ve bilgi edinme noktasında az da olsa eksiklikler yaĢanabildiği tespit
edilmiĢtir. Yasada olmasına rağmen uygulamada aksaklıklar yaĢanan desteklerin
güncellenmesi gerektiği tespit edilmiĢtir. Sağlanan maddi desteklerin günün ihtiyaçlarına
uygun olarak sürekli gözden geçirilmesi gerektiği sonucuna varılmıĢtır. Manevi desteklerin
mutlaka geliĢtirilmesi gerektiği tespit edilmiĢtir ve öneri olarak sunulmuĢtur. Diğer taraftan,
sosyal ve ekonomik kalkınma itici gücü olan bilgi ve iletiĢim teknolojilerindeki geliĢmeler
toplumları dijitalleĢme alanında hızla dönüĢtürmektedir. Bu durum vatandaĢların ihtiyaç
duyduğu sosyal destek baĢvurularına dijital ortamdan ulaĢabilmesini zorunlu kılmıĢtır. Bu
doğrultuda; kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluĢları arasındaki iĢ birliğini geliĢtirerek
dijital dönüĢüm ekosisteminin de oluĢturulması önem arz etmektedir. ÇalıĢmanın önemli
çıkarımlarından biri de hızlanan dijitalleĢme sürecinde hizmete çevrim içi portaller
aracılığıyla ulaĢabilmenin gerekliliğidir. e-Devlet Kapısı‘nda bulunan hizmet sayısı ve
vatandaĢ odaklı kullanılmasına yönelik çalıĢmalar artırılmalıdır. Covid-19 salgını sokağa
çıkma yasaklarından, seyahat kısıtlamalarına, okullar için uzaktan eğitime varan bir süreci
yaĢamamıza sebep olmuĢtur. Dolayısıyla kamu hizmetlerinin ulaĢılabilirliği önem
kazanmıĢtır. Bu sürecin toplumsal hayata olan negatif etkisi dezavantajlı gruplar için en aza
indirilmelidir.
Anahtar Kelimeler: e-Devlet Kapısı, Gazi, Sosyal Politika, ġehit Yakını

TAM METİN KİTABI

ISBN: 978-625-7341-02-8

www.cumhuriyetkongresi.org

Sayfa | 222

Cumhuriyet Zirvesi

4. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

1. GĠRĠġ
Anayasanın 61. maddesinde yer alan “Devlet, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle,
mal l ve gazileri korur ve toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlar. ...Bu
amaçlarla gerekli teşkilat ve tesisleri kurar veya kurdurur.” (T.C. Anayasası Madde 61)
ifadesine istinaden Türkiye‘de Ģehit aileleri, gaziler ve gazi ailelerini korumaya yönelik çeĢitli
sosyal politika adımları atılmıĢtır. Mevcut sosyal politika adımlarıyla, gazilerin ve Ģehit
ailelerinin toplumla uyum içinde yaĢamaya devam edebilmeleri amaçlanmıĢtır. Bu kiĢilere
sağlanan destekler ve sunulan birtakım ayrıcalıklarla vatan savunmasında sağlığını, vücut
bütünlüğünü, canını ya da sevdiklerini kaybeden kiĢilerin yaĢayabilecekleri ekonomik, sosyal
ve manevi zorlukların bir nebze olsun azaltılabilmesi hedeflenmiĢtir. Sosyal politika kapsayıcı
bir disiplindir. Sosyal yaĢamın ihtiyaçlarını karĢılamak için çözümler sunar. Sosyal sorunlar
ekonomik ve çevresel faktörlere bağlı olarak değiĢmektedir. Bu değiĢiklikler aynı zamanda
sosyal yapıya ve devlet politikalarına göre farklılık göstermektedir. Sosyal politikaların
tarihsel geçmiĢi, insanlık tarihindeki önemli olaylarla paralellik göstermektedir. Dünya
tarihinde önemli bir dönüm noktası olan sanayi devrimi, bir tarafta ekonomik bir devrimdir,
ancak diğer tarafta sosyal sorunları arttırmıĢtır. Sanayi perspektifinden bakıldığında,
toplumlar sanayi öncesi toplum, sanayi toplumu ve post-sanayi toplumu olarak görülebilir.
Sosyal politika bağlamında ilerleyen süreçte Covid-19 öncesi dönem ve Covid-19 sonrası
dönem olarak ayırdığımız yeni bir perspektif ortaya çıkması muhtemeldir. Buradan hareketle
sosyal politika ve dijitalleĢme iliĢkisini daha çok duyuyor olacağız. Dolayısıyla sosyal
sorunlara çözüm sunan sosyal politikaların da dönemin koĢullarına bağlı olarak değiĢtiğini
söylemek mümkündür. Bu bağlamdan hareketle dezavantajlı gruplar için ne yapıldığı, bu
grupların imkânlardan ne derece faydalandığı ve bu imkânlara nasıl ulaĢtığı önem arz
etmektedir. Çünkü yaĢam kaliteleri ile sosyal desteğin anlamlı bir iliĢkisi bulunmaktadır.
2. UYGULAMALAR
Bu araĢtırmanın çalıĢma grubunu; 10 Ģehit yakını ve 10 gazi oluĢturmaktadır. Toplam 20
katılımcı ile görüĢülmüĢtür. Bu çalıĢma grubu kartopu örneklem yöntemine göre
belirlenmiĢtir. GörüĢülen Ģehit ailelerinin, gazi ve gazi yakınlarının tanıdıkları diğer Ģehit
ailelerine, gazi ve gazi yakınlarına yönlendirmesi ile çalıĢma grubu oluĢturulmuĢtur. Bu
çalıĢmada; Ankara il sınırları içinde yaĢayan gaziler ve Ģehit ailelerine yönelik uygulanan
sosyal politikalar ve mevcut durumda uygulanan sosyal politikalardan memnuniyetlerinin
tespiti ve bu politikalara iliĢkin farkındalıkları belirlenerek ilave yapılabileceklerin
belirlenmesine yönelik araĢtırma yapılmıĢtır. Nitel araĢtırmalar sosyal yaĢamı ve insanla ilgili
problemleri kendine özgü metotlarla sorgulayarak anlamlandırma sürecidir, o nedenle
çalıĢmanın nitel yapılmasının daha uygun olacağı değerlendirilmiĢtir. Bu amaçla mülakat
yapmayı kabul eden Ankara il sınırları içinde yaĢayan kiĢiler ile görüĢmeler yapılmıĢtır.
GörüĢmelerde yarı yapılandırılmıĢ görüĢme formu kullanılmıĢtır. Katılımcılara ulaĢılması
noktasında Aile, ÇalıĢma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Türk Harp Malulü Gaziler ġehit
Dul ve Yetimleri Derneğinden destekler alınmıĢtır ve katılım tamamen gönüllülük esasıyla
sağlanmıĢtır.
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3. SONUÇLAR VE DEĞERLENDĠRME
KüreselleĢme ve bilgi çağından kaynaklanan değiĢikliklerin bir sonucu olarak bazı
dönüĢümlere ve bir dereceye kadar neoliberal politikalara maruz kalan refah devletinin, yeni
biçimlerde varlığını sürdürmesi ve gelecekte sosyal politikaları düzenlemek için önemli bir
güç olarak kalması öngörülmektedir. Bir ülkede yasalarla belirlenerek uygulamaya konulan
sosyal politikalar, bu politikaların muhatabı olan kiĢi, kurum ve kuruluĢların farkındalıkları
seviyesinde uygulanmaktadır. Bir diğer deyiĢle; yasalarla belirlenen politikalar neticesinde
sağlanan sosyal haklardan yararlanmak isteyen kiĢiler, yasayı yerine getiren kurum ve
kuruluĢlara baĢvurarak bu haklardan yararlanabilmektedir. Uygulamanın muhatabı olan
kiĢilerin, sağlanan bu haklardan yararlanabilmesi için baĢvuru adımlarının olabildiğince basit
tutulması hedeflenmelidir. Bürokratik süreçler minimuma düĢürülmeli ve olabildiğince dijital
çözümler sağlanmalıdır. Ayrıca bu hedefin Ģehit yakınları ve gaziler açısından yerine
getirilebilmesine yönelik, ―Gazi ve ġehit Aileleri Bilgi Bankası‖nın geliĢtirilmesi
önerilmektedir. Gazi, gazi ve Ģehit yakınlarının devlet destekleri hakkında tam ve güncel
bilgileri alabilmesi için devlet kurumları arasında iletiĢimlerin güçlendirilmesi, destekler
hakkında bilgilerin tek bir kaynaktan alınır hale getirilmesi, desteklerin güncellenmesi ve
iyileĢtirilmesi noktasında ise devlet kurumları ile sivil toplum kuruluĢları ve derneklerin
ortaklaĢa çalıĢır hale getirilmesi gerekmektedir. Elde edilen veriler incelendiğinde desteklere
ulaĢma notasında Ģehit yakınları ve gazilerin yaĢadıkları zorluklar onları baĢka arayıĢlara
yöneltmekte olduğu ve çözüm çabalarında baĢka türlü mağduriyetlere yol açabildiği
görülmektedir. Gazi, gazi ve Ģehit ailelerinin tüm hizmetlerden bilgi edinme noktasında
zorluklar yaĢadıkları görülmektedir. Katılımcıların verdikleri cevaplar incelendiğinde
gazilerin ya da Ģehit yakınlarının belge almak ya da herhangi bir baĢvuru yapmak için devlet
kurumlarına bizzat gitmek yerine e-Devlet Kapısı aracılığı ile bütün iĢlemleri gerçekleĢtirmek
istediklerini belirtmiĢtir. Bu noktada hem bilgiye ulaĢmak hem de gerekli hizmetlerin
sağlanabilmesi için e-Devlet Kapısı sosyal politika örneği olarak karĢımıza çıkmaktadır.
Gazilerin, fiziksel engelinin bulunduğunu da göz önüne alınırsak uygulamada var olan hizmet
sayısının artırılması büyük önem taĢımaktadır. Diğer taraftan görüĢmelerde bu talebin dile
getirilmesi e-Devlet Kapısı hizmetlerine olan farkındalığı yansıtmaktadır. Dolayısıyla portalin
ulaĢılabilir ve kullanıcı odaklı bir kaynak olduğunu saptamaktayız. e-Devlet Kapısı üzerinde
yapılan çalıĢmaların tamamı kamuda verimliği artıracak ve vatandaĢ odaklı kamu yönetim
sisteminin dijitalleĢmesine fayda sağlayacaktır. Devlet eliyle sağlanan hakların niteliği ve
niceliği kadar bu hakların ulaĢılabilirliğinin önemi düĢünüldüğünde yapılan çalıĢmaları sosyal
politika örneği olarak değerlendirmeliyiz. AraĢtırmanın sonucunda belli baĢlıklar ön plana
çıkmıĢtır; devlet eliyle sağlanan sosyal desteklerin Ģehit yakınları ve gazilerin yaĢam kalitesini
bireysel desteklerden çok daha fazla yükselttiği ortaya koyulmuĢtur. YaĢam kaliteleri ile
sosyal desteklerin boyutları arasında anlamlı bir iliĢki bulunmaktadır. Sosyal desteklerin var
olması adalet duygularını perçinlemektedir.
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ÖZET
Ġnsan hayatı bebeklik, çocukluk, ergenlik, gençlik, yetiĢkinlik gibi farklı dönemlerden oluĢur.
YaĢlılık ise insan hayatının son dönemini açıklar. YaĢlılık döneminde yaĢlı bireyler sağlık
sorunları (fiziksel, psikolojik, sosyal sağlık), bakım sorunları, teknolojik sorunlar gibi
problemler yaĢarlar. YaĢlılık dönemine gelebilen bireyler hayatın son döneminin bu farklı
zorlukları ile baĢ etmek zorunda kalırlar. YaĢlılık döneminde en sık karĢılaĢılan sorunlardan
bir tanesi de sosyal sağlığın belirleyicilerinden olan sosyal dıĢlanmadır. Sosyal dıĢlanma
bireylerin belirli bir sınıfa, gruba ya da kategoriye dahil olmaları sebebi ile içerisinde
yaĢadıkları toplumun ekonomik, sosyal ve politik yaĢamına katılmaktan kısmen yada
tamamen dıĢlandıklarında ortaya çıkan bir ayrımcılık biçimidir. YaĢlılık döneminde yaĢanan
sosyal dıĢlanmanın unsurları; yaĢa bağlı özellikler, artıĢ gösteren dezavantajlar, toplumsal
özellikler ve yaĢ temelli ayrımcılık Ģeklindedir. Sosyal adalet, insan hakları, ortak sorumluluk
ve farklılıklara saygı ilkeleri ile sosyal değiĢim, geliĢim ve bütünleĢme temelinde bireylerin
güçlendirilmesine ve özgüleĢtirilmesine destek veren sosyal hizmet meslek ve disiplini, yaĢlı
bireylerin yaĢamıĢ oldukları tüm sorunlarda olduğu gibi sosyal dıĢlanma sorununda da destek
veren yegane meslek ve disiplinlerdendir. YaĢlı bireylerin yaĢam kalitesini, refah seviyelerini
arttırmak amacıyla sosyal dıĢlanma sorununun çözümünde, sosyal hizmet uzmanları mikro,
mezzo ve makro müdahaleler gerçekleĢtirirler. Mikro müdahaleler sosyal yönden dıĢlanma
yaĢayan yaĢlı bireylere birebir yapılan ve sosyal dıĢlanmanın yaĢlı birey üzerinde neden
olduğu olumsuz psiko-sosyal durumu ortadan kaldırmak amacı ile gerçekleĢtirilen
müdahalelerdir. Mezzo müdahaleler sosyal yönden dıĢlanmıĢ yaĢlı bireyin yakın çevresi
özellikle ailesi ile gerçekleĢtirilen grup müdahaleleridir. Makro uygulamalar ise, genelinde
sosyal dıĢlanma olgusunu, özelinde ise yaĢlılıkta sosyal dıĢlanmayı önleyici çok boyutlu
müdahaleleri içerir.
Bu çalıĢmada yaĢlılık dönemi, yaĢlılık döneminde yaĢanan sorunlar ve sosyal dıĢlanma
konularında genel bilgilerin verilmesi ve yaĢlılarda sosyal dıĢlanma sorunsalına yönelik
sosyal hizmet uygulamalarının açıklaması amaçlanmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: YaĢlılık, Sosyal DıĢlanma, Sosyal Hizmet Müdahaleleri.
1. GĠRĠġ
Günümüz dünyasında sağlık hizmetlerine eriĢim kolaylıklarına, teknolojik geliĢmelere, ilaç
sektöründeki yeniklere, birinci basamak sağlık hizmeti uygulamalarına, aĢılamalara, temiz su
kullanımı, sağlıklı beslenme gibi sağlık davranıĢlarına daha fazla önem vermeye bağlı olarak
bireylerin yaĢam süresi uzamıĢtır. Buna karĢın kadınların iĢ hayatında daha aktif olmaları, aile
planlamaları çalıĢmaları, çocuk sahibi olmak istememe gibi sebeplerle doğum sayıları
azalmıĢtır. Bu geliĢmelere bağlı olarak ülkelerin nüfusu içerisinde yaĢlı sayısı ve nüfus oranı
her geçen gün artıĢ göstermektedir. YaĢlı nüfusunda ve oranlarındaki artıĢ, yaĢlılığı ve
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yaĢlılığın beraberinde getirdiği problemleri ayrıntılı Ģekilde ele alma zorunluluğu
doğurmuĢtur.
64 yaĢın bitimi ve 65 yaĢın baĢlaması yaĢlılık sınırını, 65-75 yaĢ arası erken yaĢlılık, 75-85
yaĢ arası orta yaĢlılık, 85 yaĢ ve üstü ileri yaĢlılık evrelerini tanımlar (Tümerdem, 2006, s.
195).
YaĢlı sayısının nüfus içerisinde artıĢı küresel bir olaydır. Ülkelerin çoğunda nüfus içersinde
yaĢlı sayısı ve oranı artıĢ göstermektedir. 65 yaĢ ve üstü kiĢi sayısı 2019 yılında Dünya
genelinde 703 milyonken, 2050 yılında bu sayının 1,5 milyar kiĢi olacağı öngörülmektedir.
2019 yılında %9‘a olan yaĢlı nüfus oranının 2050 yılında %16‘ya çıkacağı ve her 6 kiĢiden
1‘inin 65 yaĢ ve üzeri olacağı da öngörüler içerisindedir (United Nations, 2019, s.1).
DıĢlanma kelime anlamı olarak yoksulluk, yoksunluk, eĢitsizlik, irtibatsızlık, yabancılaĢma,
marjinallik, sınıf altılık, bütünleĢememe kavramları ile beraber kullanılmaktadır. Sosyal
dıĢlanma, bireylerin sosyal faaliyetlerin dıĢında kalmasını ifade eden bir kavramdır (ġahin,
2009, s.22). YaĢlının sosyal dıĢlanması, yaĢlı bireyin baĢta ailesi ve yakın çevresi olmak
üzere, diğer kiĢiler tarafından içerisinde yaĢadığı sosyal sistemin, toplumsal iliĢki ve etkileĢim
alanlarının dıĢına itilmesi, tek baĢına bırakılması ve yeniden sosyal ortamına geri dönme
ihtimalini kaybetmesidir (Abay & Güngör, 2018, s. 93).
YaĢlılık döneminin getirmiĢ olduğu sorunlarla baĢ etmek zorundan olan yaĢlı bireyin bunun
yanında birde sosyal dıĢlanmaya maruz kalması dönemi çok daha zorlu geçirmelerine neden
olmaktadır. Bu süreçte yaĢlı bireylerin psiko-sosyal yönden desteklenmesi çok önemlidir.
Ġnsanları güçlendiren, birey, aile, grup, kurum ve toplumların kiĢisel, kiĢiler arası, siyasal ve
sosyoekonomik alanlardaki güçlerini ve etkilerini iyileĢtirmelerine ve arttırmalarına yardımcı
olan sosyal hizmet meslek ve disiplini (Zastrow, 2013) yaĢlıların sosyal dıĢlanmasının
önlenmesi, sosyal dıĢlana yaĢayan yaĢlı bireylerin güçlendirilmesi, psiko-sosyal yönden
desteklenmesi konusunda da yegane meslek ve disiplinlerdendir.
1.1. YaĢlılık
YaĢlılık, çocukluk, gençlik, yetiĢkinlik gibi yaĢamın doğal ve kaçınılmaz bir sürecidir.
Bireyler bu süreçte ruhsal ve fiziksel güçlerini yavaĢ yavaĢ ve geri dönüĢümsüz Ģekilde
kaybederler. YaĢlılık döneminin daha net anlaĢılabilmesi için bu dönemle iliĢkili birtakım
kavramları açıklamak önem arz eder. YaĢ, kronolojik ve biyolojik Ģekilde tanımlanır.
Kronolojik yaĢ, doğumdan yaĢanılana ana kadar geçen süreyi, biyolojik yaĢ, içinde
bulunduğumuz yaĢ basamağını tanımlar. YaĢlanma, yaĢam sürecine bağlı olarak geri dönüĢü
olmayan fonksiyonel ve yapısal değiĢimlerdir. YaĢlanma farklı Ģekillerde
tanımlanabilmektedir. Kronolojik yaĢlanma, doğumla baĢlayan ve büyümeyle geçen
zamandır. Biyolojik yaĢlanma, büyümeye bağlı Ģekilde kiĢilerin anatomi ve fizyolojisinde
yaĢanan değiĢimleri tanımlar. Fizyolojik yaĢlanma, büyümeyle birlikte üretkenlik ve
fizyolojik süreçlerdeki gerilemeleri tanımlar. Psikolojik yaĢlanma, büyümeye bağlı zihni iĢlev
ve yeteneklerde azalma aynı zamanda uyum yeteneğinde değiĢimlerdir. Sosyo- kültürel
yaĢlanma, sosyal yapının yaĢlılığa bakıĢı, yaĢlıların kayıplarla baĢ etmesi, emeklilik, ölüm
yaklaĢımlarının değerlendirilmesi ile iliĢkilidir. Ekonomik yaĢlanma, yaĢlı bireyin emeklilik,
statü ve gelir kayıplarının tanımlanmasıdır. Toplumsal yaĢlanma, bir takım göstergeleri olan
kavramdır. Bu göstergeler; toplumun yaĢ ortalaması ve doğumdan beklenen yaĢam sürecidir
(Hablemitoğlu & Özmete, 2010). Bununla birlikte yaĢlılık dönemine iliĢkin iki önemli kavram
daha mevcuttur. Bu kavramlar Gerontoloji ve geriatri kavramlarıdır. Gerontoloji yaĢlılığın ve
yaĢlanmanın fiziksel, ruhsal, sosyal, tarihsel ve kültürel yönlerini tanımlayan ve açıklayan
bilim dalıdır. Geriatri ise yaĢlı bireylerin problemlerine çözüm arayan ve aynı zamanda yaĢlı
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bireylerin tedavi ve rehabilitasyonu ile ilgilenen tıbbın alt kollarından biridir (Kalınkara,
2014).
1.2. YaĢlılık Döneminde YaĢanan Sorunlar
YaĢlılık dönemi birçok sorunu beraberinde getirir. Bu sorunların baĢında sağlık sorunları
gelir. Sağlık ―yalnızca hastalık ve engelliliğin olmaması değil, fiziksel, zihinsel ve sosyal
yönden tam bir iyilik halidir‖ Ģeklinde tanımlanır (www.who.int/about/who-weare/frequently-asked-questions). YaĢlılık döneminde bireylerin hastalanma ihtimali,
hastalıklara ve yaĢlılığa bağlı engel yaĢama riskleri çok fazladır. Tanımda geçen fiziksel
sağlık, bireylerin beden sağlıklarını tanımlar. YaĢlılık döneminde en fazla görülen fiziksel
sağlık sorunları; kalp ve damar hastalıkları (hipertansiyon, koroner arter hastalığı), kas ve
iskelet sistemi hastalıkları (artrit, osteoporoz, kırılganlık sendromu), endokrin sistem
hastalıkarı (diyabetes mellitus, hipotroidi ve hipertroidi), üriner sistem hastalıkları (idrar
kaçırma, prostat hipertrofisi), solunum sistemi ile ilgili hastalıklar (kronik obstruktif akciğer
hastalığı, pnomoni ve tüberküloz), ve kanserlerdir (Say ġahin, 2019).
Tanımda geçen zihinsel sağlık, bireylerin ruhsal açıdan sağlık durumlarını tanımlar. YaĢlılık
döneminde en fazla görülen psikolojik sağlık sorunları; duygu durum bozuklukları
(depresyon, depresif belirtilerle devam eden uyum bozuklukları, yas reaksiyonu, bipolar
bozukluk), yaĢlı bireylerde anksiyete bozuklukları, deliryum, demans (alzheimer, vasküler
demans, frontotemporal demans, Parkinson hastalığı demansı) Ģeklindedir.
Tanımda geçen sosyal sağlık, sağlık sonuçlarını etkileyen tıbbi olmayan belirleyicilerdir.
Sosyal sağlık, insanların doğduğu, büyüdüğü, çalıĢtığı, yaĢadığı ve yaĢlandığı koĢullar ve
günlük yaĢamın koĢullarını Ģekillendiren daha geniĢ güçler ve sistemler bütünüdür. Bu güçler
ve sistemler, ekonomik politikaları ve sistemleri, kalkınma gündemlerini, sosyal normları,
sosyal politikaları ve politik sistemleri içerir. Sağlığın sosyal belirleyicilerinin ülkeler
içerisinde ve ülkeler arası sağlık durumundaki haksız ve önlenebilir farklılıklar baĢka bir ifade
ile sağlık eĢitsizlikleri üzerinde büyük etkisi vardır. Her gelir düzeyindeki ülkelerde, sağlık ve
hastalık sosyal bir eğim izler yani sosyoekonomik durum ne kadar düĢükse, sağlık o kadar
kötüdür. Sağlıkta eĢitliği olumlu ve olumsuz yönlerden etkileyebilecek, sağlığın sosyal
belirleyicilerine örnek olarak; gelir ve sosyal koruma, eğitim, iĢsizlik ve iĢ güvenliği, gıda
güvenliği, konut ve çevre, sosyal destek ve içerme, bağımlılıklar, sağlık hizmetlerin eriĢim vb.
verilebilir (www.who.int/health-topics/social-determinants-of-health#tab=tab_1; Marmot &
Wilkinson, 2009). Bu belirleyicilerden bir tanesi de sosyal dıĢlanmadır.
YaĢlı bakımı, yaĢlı bireylerin günlük yaĢam aktivitelerini yerine getirirken kendisine verilen
destek faaliyetlerinin bütünüdür. Bu faaliyetler içerisinde; kiĢisel bakım (lokal ve genel
temizlik, yemek yeme, giyinip soyunma, ağzı ve diĢ bakımı, protez bakımı vb.), sağlık
hizmetleri (ilaçlarının vaktinde kullanımı, zamanında sağlık kontrollerinin yapılması) gibi
konular vardır (Akyıldız, 1999). YaĢlı bireylerin bahsi geçen bakımlarını yerine
getirememeleri, bakım hizmeti verecek yakınının olmaması, bakım hizmeti verecek yakınının
olmasına karĢın bilinçsiz yapılan bakımlar, profesyonel bakımdan faydalanamama vb.
durumlar bakım sorununa ve daha büyük problemlerin yaĢanmasına neden olabilmektedir.
Teknolojik sorunlar, hızlı değiĢen teknolojik koĢullara yaĢlı bireylerin fiziksel (örneğin görme
yeteneğinin azalması) ve zihinsel (örneğin çabuk unutma, hatırlayamama) gerilemelerinden
ötürü ayak uyduramamasından kaynaklanmaktadır. Bahsi geçen tüm sorunlar yaĢlı bireylerin
hayatlarını çok daha zor hale getirmektedir.
1.3. YaĢlılarda Sosyal DıĢlanma
Sosyal dıĢlanma sosyal sağlığın belirleyicilerinden bir tanesidir (Wilkinson & Marmot, 2003,
s.3). Sosyal dıĢlanma, belirli birey, grup ya da topluluğun sosyal bütünlüğün, sermaye
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birikiminin dıĢında bırakılması, ekonomik büyüme için yaptığı katkıdan adil biçimde
faydalanamamasıdır. Sosyal dıĢlanma ekonomik, siyasi, hukuki, kültürel, kiĢisel boyutu olan,
öznel ve nesnel değerlendirilebilen, refah toplumu anlayıĢını yansıtmayan, çok boyutlu ve
tartıĢmalı bir kavramdır (Sapancalı, 2005). Sosyal dıĢlanma ırkçılık, ayrımcılık, damgalama,
düĢmanlık ve iĢsizlik gibi nedenlerden ötürü yaĢanmaktadır (Wilkinson & Marmot, 2003,
s.16).
Sosyal dıĢlanmanın yaĢayan önemli bir kesim de yaĢlı bireylerdir. YaĢlanma ile kiĢilerin
fiziksel ve zihinsel kapasitelerinde yaĢanan gerilemeler, yaĢlı bireylerin fonksiyonlarında
yaĢanan azalmalar, rol ve statü kayıpları, yeniliklere karĢı uyum sağlayamamaları sosyal
dıĢlanmalarına neden olmaktadır. YaĢlı bireylerin dıĢlandıklar alanlar; iĢ gücü piyasası,
eğitim, ekonomi, barınma, sosyal- kültürel, sağlık, politika alanları Ģeklinde karĢımıza
çıkmaktadır. Sosyal dıĢlanma bireylerin toplumla bütünleĢmesinin önüne geçer (Görgün
Baran, 2016).
Kahraman (2016) yaĢlı bireylerin sosyal dıĢlanma sebeplerini dört grupta toplamıĢtır:
1. YaĢa iliĢkin özellikler: YaĢlı bireylerin yaĢla beraber gelen gelir kayıpları, sağlığının
bozulması, sosyalleĢmesinin azalması, emeklilikle birlikte gelirinin düĢmesi, kronik
hastalıklarının etkisi, yalnız yaĢaması durumunda ihtiyaçlarının doğması.
2. Dezavantajların artması: YaĢlı bireylerin yaĢamıĢ oldukları koĢulların zamanla
dezavantaj durumuna dönüĢmesi.
3. Toplumsal özellikler: YaĢlı bireyin yaĢamıĢ olduğu toplumda dostluk, duyarlılık,
nüfus yapısı, ekonomik durum, suç olgusu gibi yapılar.
4. YaĢ temeline dayanan ayrımcılık: YaĢlının içinde yaĢadığı toplumda sosyoekonomik politikaların yaĢa bağlı Ģekilde tespiti bu ayrımcılığa sebep olabilir. Statü ve
rol kayıpları, yalnızca yaĢa bağlı hareketler, eylemler, ön yargılar, tavırlar, kurumsal
düzenlemeler.
Kneale (2012) yaĢlılık döneminde sosyal dıĢlanmanın yedi boyutunu kavramsallaĢtırmıĢtır.
Bu boyutlar; finansal üretimden, temel tüketim malzemelerinden, yerel imkanlardan, kültürel
faaliyetlerden, sosyal iliĢkilerden, uygun yerleĢim yerlerinden ve toplu taĢımalardan, kentsel
faaliyetler ve bilgiye ulaĢabilmeden dıĢlanmalar Ģeklindedir (Kneale‘den akt. Görgün Baran,
2016, s.113).
2. SOSYAL DIġLANMA YAġAYAN YAġLILARA YÖNELĠK YAPILAN SOSYAL
HĠZMET MÜDAHALELERĠ
Sosyal hizmet Uluslararası Sosyal Hizmet Uzmanları Federasyonu (IFSW) tarafından ―sosyal
değiĢimi ve geliĢimi, toplumsal bağlılığı, insanların güçlendirilmesini ve özgürleĢtirilmesini
destekleyen uygulamaya dayalı bir meslek ve akademik disiplindir. Sosyal adalet, insan
hakları, müĢterek sorumluluk ve farklılıklara saygı ilkeleri sosyal hizmetin merkezindedir.
Sosyal hizmet; sosyal hizmet teorileri, sosyal bilimler, beĢeri bilimler ve yerel bilgi ile
desteklenir, sosyal hizmet yaĢam zorlukları ile baĢ etme ve iyilik halini geliĢtirmede yapılar
ve insanlarla yürütülmektedir‖ Ģeklinde tanımlanır (IFSW, 2014). Sosyal hizmet meslek ve
disiplininin hedef kitlesi tüm toplumdur, fakat bir takım gruplar müdahale sırasına göre
öncelik arz ederler. Bu gruplar; çocuklar, gençler, kadınlar, yaĢlılar, engelliler, yoksullar,
göçmen ve mülteciler, afetzedeler vb. Ģeklindedir. YaĢlı bireyler ve bu bireylerin yaĢlılık
döneminde yaĢamıĢ oldukları sorunlarla mücadele, sosyal hizmet meslek ve disiplininin
yegane hedefleri arasındadır.
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YaĢlılıkta sosyal dıĢlanma olgusu ve bu dıĢlanmaya maruz kalan yaĢlı bireylerin psiko-sosyal
rehabilitasyonları için sosyal hizmet profesyonelleri mikro, mezzo ve makro boyutta
müdahaleler gerçekleĢtirmektedir.
Mikro boyutta yapılan uygulamada sosyal hizmet uzamanı, yaĢlı bireye birebir müdahalelerde
bulunur. Bu tür müdahalenin amacı, sosyal dıĢlanmanın yaĢlı birey üzerinde bıraktığı kötü
etkinin mümkün oldukça ortadan kaldırılmasıdır. Mikro müdahaleler, yaĢlı bireylere sosyal
destekte bulunmayı, yaĢlı bireylerin temel ihtiyaçlarını karĢılaması için çalıĢmalar yapmayı,
yaĢlı bireylerin yaĢam kalitelerini, yaĢam tatminlerini ve iyilik hallerini arttırmak için
faaliyetlerde bulunmayı, yaĢanan dıĢlanma sebebini tespit ederek ortadan kaldırmaya
çalıĢmayı vb. içerir. Mikro müdahalelerde sosyal hizmet uzmanları vaka yöneticisi, korumacı,
kolaylaĢtırıcı, geliĢtirici-iyileĢtirici, rehabilite edici, eğitici ve öğretici, güçlendirici,
danıĢmanlık, sosyalleĢtirici, çözüm üretici, planlayıcı ve uygulayıcı, iletiĢim kurucu rollerini
yerine getirirler.
Mezzo müdahaleler dıĢlanma yaĢayan yaĢlı bireyin iyilik halinin, yaĢam kalitesinin, refahının
arttırılması amacıyla grup müdahalelerini içerir. YaĢlı bireylerin özellikle ailelerine müdahale
çok önemlidir, çünkü yaĢlı bireylerin en çok destek görmek istediği, yanlarından uzaklaĢmak
istemediği yegane kiĢiler aile bireyleridir. Aile desteği ne kadar yüksek olur ise, yaĢlı
bireylerin sorunlara karĢı baĢ etme kapasiteleri o kadar yüksek olur. Mezzo müdahalelerde
sosyal hizmet uzmanları danıĢmanlık, korumacı, kolaylaĢtırıcı, eğitici ve öğretici,
güçlendirici, çözüm üretici, planlayıcı ve uygulayıcı, iletiĢim kurucu rollerini üstlenirler.
Makro müdahaleler ise, genelinde sosyal dıĢlanma olgusunun her türlüsüne, özelinde
yaĢlılıkta sosyal dıĢlanmaya özgü gerçekleĢtirilmesi gereken çok boyutlu müdahalelerdir.
Sosyal dıĢlanmanın her türlüsünün ortadan kaldırılması amacı ile gerçekleĢtirilecek
politikalar, yasal düzenlemeler, bilgilendirmeler, eğitimler bu müdahale yönteminin
içerisindedir. Makro müdahalelerde sosyal hizmet uzmanları çözüm üretici, planlayıcı ve
uygulayıcı, arabulucu, araĢtırmacı rollerini yerine getirirler.
3. SONUÇLAR VE DEĞERLENDĠRME
Sosyal dıĢlanma hangi alanda yaĢandığı, kimlere karĢı yapıldığı önemli olmaksızın kabul
edilemez bir olgudur. Sosyal dıĢlanma bireylerin sosyal, ekonomik, politik, kültürel ve daha
birçok alanının dıĢına itilmesi sebebi ile ve eĢitsizliğin yegane göstergelerinden olması nedeni
ile insan hakları ihlalinin bir türüdür. Sosyal dıĢlanmanın birçok olumsuz sonucu vardır.
YaĢlılık dönemi bireylerin yaĢamıĢ oldukları zorlukların yanında birde sosyal dıĢlanmaya
maruz kalmaları, bu bireylerin hayatlarını çok daha zorlu, yaĢanması güç hale getirmektedir.
Genelinde tüm sosyal dıĢlanma olgusuna, özelinde yaĢlılıkta sosyal dıĢlanmaya karĢı
topyekun mücadele gereklidir. Bu mücadelenin paydaĢları, kamu, özel sektör, sivil toplum
kuruluĢları, medya, üniversiteler, yerel yönetimler vb. geniĢ bir kitleden oluĢmalıdır.
DıĢlanmanın her türlüsünün önüne geçilmesi için bu paydaĢların koordineli çalıĢması,
yasaların, yönetmeliklerin, politikaların bu çalıĢmaları destekler nitelikte olması
gerekmektedir.
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Abstract
The research work will be done through an analytical methodology. The paper's designation
will tend to examine the matters related to the case study method of qualitative methodology
and analyzing method. During research writing and analyzing the collective data, the
researcher will use primary and secondary resources. The materials that shall be used by the
researcher throughout the work contain both official and non-official documents such as the
academic writings, books, scholarly articles, newspaper articles, book chapters, and internet to
be an appropriate academic study which accurately sets up the necessary information or data.
The paper study is altogether scheme is to find out the process have been passing efforts of
Somalia's building institutions, peace, stability tremendously, and state recovery backed up by
local and international endeavors.
This paper examines the state-building and peace-building process in Somalia (2000-2012).
The Somali people have suffered for prolonged time violence and brutality committed by the
hands of Somalis. The last two decades, Somali people have been living and experiencing
many problems under both warlords and terrorist groups that caused stateless or functional
government and without peace.
After the collapse of the military regime, civil war broke out in Somalia, followed by
constant external interference, which has contributed to the continuation of inter-nation
conflicts. And, political instability, government tension and regional and international
involvement in Somalia
This paper aims to contribute to a more refined understanding of the international, regional
movements and government action in Somalia politics since central Somalia's collapse in
1991. Overall, this study also focuses on the political and social structure of the Somali
people. Before and after the Republic of Somalia's establishment, efforts to the state-building
and peace-building, restoration to Somalia as a stable place and the leading root causes of the
Somali civil war was a continuation.
This paper will focus on the specific time that started from once the Somali government reestablished Arta Djibouti in 2000 after the Somali state's collapse. The paper will discuss
explicit, colonial period, civil war, post-civil war period, Somalia from the UN trusteeship and
British protectorate to independence. The efforts of African union on state-building of
Somalia, international intervention, and engagement of peace in Somalia.
KEY WORDS: state-building, peace-building, civil war, post-civil war, international
intervention and peace engagement, social and political structure.
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1.0 Introduction
This tiny manuscript concerning the state-building and peacebuilding process in
Somalia (2000-2012), will analyze Somalia's social structure and the efforts to peace and
state-building. Somalia is in the eastern end of Africa, surrounded by Djibouti within the
northwest, Kenya in the southwest, the Gulf of Aden, Yemen in the north, the Indian Ocean in
the east, and Ethiopia in the west. It has the longest coastline in the continent of Africa.
This article also will examine in part one, the colonial period, civil war, and the post-civil
war period in Somalia. Mostly Somali people are living in one region, which is the horn of
Africa. Somalis are people who have the same culture, one language and one religion. At all,
they are one ethnic, which makes it easy not to lose their culture.
During the colonial period/era in the Somalis region in the early 19th century, they influenced
the Somalis lifestyle. Because this ethnic group is living in East Africa, most of their life took
a war, conflict against the colonist and inside the Somalis. This article will show us how the
colony divided Somalis territory, British Somaliland, Italian Somaliland and French
Somaliland. Part of Somalis territory gave to Kenya Northern Frontier District (NFD) and
Somali region Ethiopia (west Somali region) due to the competition between them. After the
collapse of the central Somali government, this article will also portray us the international
and internal efforts for Somalia's peace and state-building. The overthrow of the Somali
government in 1991, the country has faced many obstacles, including the civil war, terrorists,
international intervention, and illegal intervention, especially neighbouring states. Therefore,
this article will stand upon the root causes of Somali civil war—Africa's efforts to restore
peace in Somalia. Moreover, Somalis and the international community established the Somali
government after more struggles (U.N., A.U. & IGAD). Furthermore, finally, will analyse the
process restoring Somalia peace, stages passed Somali peacebuilding and the ultimate results
found.

SOCIAL AND POLITICAL STRUCTURE IN SOMALIA
1.1 Colonial Period
During the early colonial era in Somalia, there was a competition between
various countries to seize in Somali territory. In the early nineteenth century, many
colonists included England, France, Italy and others seized lands from this country
for their agendas. This is same in other countries to what happened like America that
was three significant countries of Spain, England and France claimed the territory.
The first player that own ambition to seize the territory of Somalia in 1875 was
Egypt. Five years later, British and France's competitors pushed the Egyptian out in
Somalia. However, each player wanted to take his portion. French took the region
right now Djibouti, but it was known as Somalia French cost (Côte Françcaise des
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Somalis).1 In 1840 and 1886, the British East India Company established a series of
trade treaties with different Somali chiefs/leaders, Italy had a hand in the early
founding of Somalia. It laid the borders of Italian Somaliland in the south between
1897 and 1908. Ethiopians claimed the Ogaden region of western Somalia in 1897,
and at the time Ethiopia seized the city of Harer. The first uprising against the
colonialism occurs once Somalis pursued to push the Ethiopians out of the Ogaden
region of Somali west but later expanded to target European colonists. The most
massive uprising against the colonists was the Dervish movement headed by
Mohamed Abdille Hassan. The British colonists referred to as "Mad Mullah."
conducted a religious-based war of resistance against colonists in 1899-1920, which
resulted in the death of nearly a third of the population of northern Somalia. Great
Britain defeated Hassan in 1920.2
During the colonial period, Somalia divided into three different colonies, French,
Italian and British. Somalis have spread among all three colonial regions as well as parts of
Kenya and Ethiopia. While all Somalis may being part of one ethnic group and one religion,3
by 1827, Britain controlled Aden (contemporary Yemen). It wanted to control it one of the
port cities in Somalia, Berbera. Britain sought to maintain control of the Somali coast
Supplying Aden with meat and other commodities. That considered essential to supply Aden
the British Army has food and goods to defend British India. Despite, British and Egypt both
had very interest Zeila and Berbera; finally, the British obtained to control the towns. The
Coalition of British occupation of Egypt in 1882 and the Mahdist revolt (1881) against the
Anglo-Egyptian occupation of Sudan led Egypt to withdraw from Somalia. As a result, both
Britain and Ethiopia began to claim the lands. The French also had a commercial interest in
Somalia; they wanted to build a coal station in the Red Sea to provide marine communications
with Indochina.4
At the end of the nineteenth century, Somalia participated in a general Islamic
response in North Africa against colonialism, in 1899, Mohamed Abdille Hassan, British
colonists called "Mad Mullah" and known as Somalis 'The Sayid' a 20 years rebellion against
colonial occupation. His movement controlled a large part of internal British Somaliland, and
at first, it enjoyed strong support among Somalis in the Ogaden region and Italy Somaliland.
The Sayid's abilities as a poet and orator of high-value Skills won him many
disciples/followers, and much of his success was in commanding trans-clan loyalty. However,
he ultimately fails to maintain unity; nevertheless, Sayyid is considered one of the Somali

1

Chucky Sosinski, AFR 110: Intro to Contemporary Africa, Pennsylvania State University, October 8, 2014.
https://sites.psu.edu/afr110/2014/10/08/colonization-of-somalia/. (16-05-2020).
2
Mollie Zapata, Somalia: Colonialism to Independence to Dictatorship, 1840-1976, January 31, 2012.
https://enoughproject.org/blog/somalia-colonialism-independence-dictatorship-1840-1976. (16-052020).
3
Richard Bennett Furlow, The Spectre of Colony: Colonialism, Islamism, and State in Somalia, ARIZONA
STATE UNIVERSITY, published Doctor of Philosophy thesis, 2013, p.18.
4
Melissa Fellin, The Historical Impact of Western Colonial and Imperial Policies and Interventions on Conflict
and Internal Displacement in Somalia, Wilfrid Laurier University, Vol.3 No.2, 2013, p.6-7.
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nationalism founders.5 Somalia was Islamized during the Middle Ages and occupied in 1889.
In 1905 it became an Italian colony like Eritrea.6
According to the Tripodi, Italy remained hostile to the Somalia Youth League (SYL)
for more than half the decade, which lasted an explicitly anti-clan national platform.
Moreover, elections Law 1955 organizing elections in rural areas and not by individuals the
right to vote for males as in municipal areas (a small minority of voters), but by tribal
acclamation, through clan gatherings. So, when did the Trusteeship Administration fail to
make up the traditional clans in Somalia? Tripodi fixes this failure to accept the progressive
management of SYL as a ruling party. The Italian administration's main goal was to identify
the most vigorous political formation and linkages with him will remain stable even after the
mandate expires.7The British colonial administration was founded in 1884 and to be known as
British Somaliland protectorate. The British administration came to the last 77 years, until the
independence 1960.8
The Italian priority in East Africa was Ethiopia's occupation, Eritrea and Somalia was
only the first stage of this process. Somalia passed under the Italian control, under a charter
company called Filonardi in 1889, thanks to an agreement with the sultans who controlled
parts of the Somali coast. Only in 1908, Italy formally took Control of Somalia by uniting the
north and the southern regions. Initially, control of these lands was in the hands of large
groups of Italian merchants.9 Beginning in 1875, the era of imperialism in Europe transformed
Somalia. Britain, France and Italy made territorial claims on the peninsula. Britain had
already taken control of the coastal city of Aden in Yemen, across the Red Sea. It wanted to
control its counterpart, Berbera, on the Somali side. The Red Sea has seen as a vital shipping
corridor to the British colonies in India, and they wanted to secure these ports. The French
were interested in coal deposits inside, and they wanted to disrupt the British ambitions.
Establish a road linking the northern and southern border with Africa's east coast by limiting a
significant portion. Italy recently unified and a new colony. Therefore, they were happy to
take away any African land; they did not have to fight the other Europeans. They controlled
the southern part of Somalia, which became the country's vital European claim, but it is
strategically vital.10

5

Diana Briton Putman & Mohamood Cabdi Noor, The Somalis Their History and Culture, The Refugee Service
Center Center for Applied Lingtdstics, Washington DC, 1993, p. 12.
6
Ignacio Fuente Cobo, SOMALIA, PICTURING A FRAGILE STATE: FROM COLONISATION TO
ISLAMISM (I), the Spanish Institute of Strategic Studies, madrid, 2015, p. 4
7
Lidwien Kapteijns, the Disintegration of Somalia: A Historiographical Essay.
https://digitalcommons.macalester.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1005&context=bildhaan. (17-05-2020).
8
Emil Birk,Somaliland. file:///C:/Users/Evolution%20Center/Desktop/Article%20%20Somaliland%20Angolo%20Files.pdf. (17-05-2020).
9
Reviglio della Veneria, M, The United Nations, Italy and Somalia: a ‗sui generis‘ relation 1948-1969, Utrecht
Universiteit, Master's Thesis, 2014, p.16.
10
PERMANENT MISSION of the Somali republic to the united nations.
https://www.un.int/somalia/somalia/country-facts. (17-05-2020).
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1.2 Civil war in Somalia
Like many other African countries, Somalia witnessed a clan war situation brought in
to a total collapse of the state. This Chaos and essential social services like education, health
care, and public security not progressed. It also led to such a catastrophic situation as famine
and drought. As a result, it became the country Synonymous with a failed state, terrorists,
warlords, famine, tribal wars and even pirates.11Somali politicians and religious leaders have
long tried to do this Repressing clan disputes because they realized their ability to destroy and
hinder collective goals. Therefore, the current civil war in Somalia is a direct result of both
Repressing historical, cultural, and environmental differences for a long time between
Somalia tribal families and how they used history. Somali clans for a long time busy and
restricted on its geographical locations. Indeed, in the colonial period, the Somali society
consisted of several distinct cultural and economic societies.12 In the colonized period, the
Somali' nation' did not have one political unity; any political identity concept only based on
clan affiliation. Only when the Ethiopian Empire and colonial powers of Britain, Italy and
France divided Somali people's lands into five countries. British Somaliland, Italian
Somaliland, French Somaliland (Djibouti), Ethiopian Ogaden, and northern Kenya. Then the
Somali Republic was later created to be the Somali nation's concept the country began to
grow.13
Somalia is famous for its civil war and famine in the early 1990s, which killed About
250,000 people, sparked a massive humanitarian intervention led by the United States that
culminated in the notorious "Black Hawk Down" incident in 1994.14Mostly Somali society is
a nomadic and pastoralists. The war also disrupted the merchant-based network that sent the
transfers from the Gulf countries, and crop production has been more devastated by war since
then all farmers were forced to abandon farming for years of conflict.15
The Somali civil war took a long time to conclude in Somalia. It arose out of
resistance to the military junta (military dictatorship) led by Siad Barre during the 1980s. By
1988-1990, the Somali armed forces began a clash with various armed rebel groups. Including
the Somali salvation democratic front (SSDF) in the northeast of the country, the Somali
national movement in the northwest of Somalia and the United Somali Congress has been
operating in the south of Somalia. Therefore, tribal armed opposition groups eventually
managed to collapse the Barre government in 1991.16
11

MUDANE Hassan, The Somali Civil War: Root cause, and contributing variables, Istanbul Ticaret University,
The Journal of social studies · May 2018, p.3.
12
M. KUSOW Abdi, The Genesis of the Somali Civil War: A New Perspective, Iowa State University,
Northeast African Studies · January 2011, p.14.
13
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Center for American Progress, September 2011, p.2.
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AHMED ISMAIL I & HERBOLD GREEN REGINALD, The heritage of war and state collapse in Somalia
and Somaliland: local-level effects, external interventions and reconstruction, Third World Quarterly, Vol 20, No
1, 1999, p.5.
16
Somali Civil War. https://en.wikipedia.org/wiki/Somali_Civil_War. (19-05-2020).
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For more than 20 years, Somalia has been devastated by inter-clan conflicts in
Humanitarian crises, external military interventions, and political instability. This hard time,
hundreds of thousands of Somalis have become internally displaced or have fled to
neighbouring countries or abroad. Chaos and insecurity have taken root in Somalia and
provided fertile ground for terrorism and smuggling and piracy. Poverty, unemployment, and
the lack of legitimate economic opportunities provide additional impetus to illegal activities.
The involvement of regional and international actors on Somali's insecurity has additionally
de-established the country. After the United States and the United Nations' dramatic failure to
intervene in Somalia in the early nineties, external intervention in Somalia is now led
fundamentally by regional actors, particularly the Intergovernmental Authority Development
(IGAD) and the African Union.17According to the Nuraddin Farah Somalis novelist, after
destroying Siyad Barre's regime, the entire Somali population was affected by civil war and
trouble. Somalia has experienced a full-scale civil, political, social, and economic war since
1991. In 2006, after armed conflict continued in Somalia for more than 15 years, a group of
men organized to take strength in the name of ALLAH.18
Widespread conflict-related violence changes or stops gender roles so that men and
women are affected entirely differently. While women's relative absence from formal peace
processes is widely recognized, little attention paid to that force's influence and post-conflict
violence (by and against men against other men and women) in post-conflict societies.
Throughout Somalia's civil war, women in some societies enjoyed greater mobility than men,
because their decision-making abilities not seen as necessary. As a result, Position between
clans.19 The Somalia country collapsed in 1991 as a result of the gradual disintegration of its
administrative structures. One of the factors postponed was the end of the Cold War.
Moreover, the enormous amounts of military-economic aid that would have been used to
impart wisdom attracted first from the Soviet Union, and finally from the United States.
Nevertheless, effect Tribal armed groups, especially the Somali national movement (SNM).
The Somali Salvation Democratic Front (SSDF) and the United Somali Congress (USC) in
various eras; it contributed to the collapse of the state.20
Most Somalis civil wars, which are a real contest for control, need one or both sides to
seize the land, generate income and control the population. Protect their leaders, recruit
individuals, and teach residents to support them ideological views of their beliefs. While
attacking and undermining their opponents, mostly these actions create by Islamist groups,
Italy's administrative system legacy of the Somalia crisis. Italians participate in the
recruitment and rising of members of local clans. These promotions have helped the same
clans and inherited that the ruling politicians became elites and back of the colony. The clan
system played a significant role in the catastrophic civil war. Therefore, some researchers
17

FARAH HERSI Mohamed, Somaliland and Somalia: A contrast in peace and state building, LSE and
University of Oxford‘s Blavatnik School of Government, March 2017, p.8-9.
18
FARAH Nuruddin, Somalia a nation without a state, Life and Peace Institute, Stockholm, Sweden,
2007, p.9.
19
RAYALE siham, et al, SOMALI SOLUTIONS creating conditions for a gender-just peace, Oxfam GB for
Oxfam International under, UK, August 2015, p. 9-10.
20
YUSUF Aweys Warsame, Local Business, Local Peace: the Peacebuilding Potential of the Domestic Private
Sector, International Alert, UK, 2006, p.4.
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have argued that since Somalia has achieved cover of the state for this purpose. Special
interests and intense competition for the country's resources are notable between the Somali
elite's behaviors. Every person in the government believes that it represents the interest of
members of kinship and lineage. Each clan representative believes that any income obtained
is by any means, including external assistance. It is considered a resource in which all
Somalis.21
1.3. Post-civil war period in Somalia
The defeat of Somalia in the Ogaden war strained the Siyad regime's stability as the
country faced an escalation of clan pressure. A failed military coup in April 1978 covered the
way for the formation of two opposition groups. The Somali Democratic Salvation Front drew
its primary support from the clan in central Somalia's Mudug region. The Somali National
Movement (SNM) based on the clan in the northern regions founded in 1982, both
organizations have conducted guerrilla operations from bases in Ethiopia.22 The dynamics of
the Conflict in Somalia have changed significantly since the early nineties. From 1989 to
2006, armed conflict patterns developed from a grievance-based rebellion to a war economy
to a gradual reaffirmation of social control on armed groups and reduced armed conflict.23
The period 1995-2000 post-intervention saw the emergence of regional
administrations and the Somali state's continued disintegration. The conflict between rival
warlords and their factions continued throughout the 1990s. No stable government has
emerged to control the country. The period 2000-2006 started with establishing the
Transitional National Government in Arta, Djibouti, under the sponsorship of (IGAD). The
chiefs of warlord's opposition to the legitimacy of TFG led to the displacement of people in
some regions of the south. In contrast, the reconstruction process continued in Somaliland and
Puntland. In January 2004, warlords reached a power-sharing agreement after talks in Kenya.
This agreement called for a 275-member parliament. The TFG succeeded the transitional
government formed in October 2004 after two years of peace and a reconciliation conference
held under the backing of IGAD in Kenya.24Nevertheless, it was the 14th attempt to establish
functional Somali governments till 1991, led by Abdullahi Yusuf Ahmed and it called for
African peacekeepers to restore under the peace in Somalia. However, many Somalis fear an
invasion, especially from neighbouring Ethiopia. At this stage, the Islamic Courts emerged.25
International diplomatic efforts were revitalized in 2000 when Djibouti's Government
hosted the Somali National Peace Conference in Arta. The Arta Process achieved a significant
political breakthrough in August 2000 by producing a Transitional National Government
(TNG) that led to international support.26 After the expulsion of Islamic courts, some
21
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23
MENKHAUS Ken, SOMALIA AND THE HORN OF AFRICA , Davidson University, report no. 63204,
April 2011, p.6.
25
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observers believe that there is already an opportunity for a reconciliation process. However,
the courts' disappearance was only the beginning of the warlords' return, and the familiar
tribal and militia-backed power politics returned to Mogadishu. On 2007 there were armed
resistances opposite to existent the transitional federal government of Somalia, and all sides
against it with Ethiopian support to the TFG, it comes in several places. It is known as "A
strong revolution". Among the local clan or Mogadishu's residents' militias, who felt
discriminated against, local warlords, businesspeople, and some Islamic Militias? In Eritrea
(Asmara wing) the alliance of the re-liberation Somalia (ARS) was established the official
opposition movement against the government recognized by the international community
(TFG).27
However, the most potent challenge has been the Jihadi group (Al-Shabab) after the
civil war, which emerged as a leading armed resistance force for the Transitional Federal
Government. And the Ethiopian military occupation of southern Somalia in 2007. Al-Shabaab
launched an ongoing insurgency and terror campaign against the fragile new Somalia's
political system. They argued that the Mbagathi elite bargain as an illegitimate deal.
Furthermore, it concluded it supported Somali clan leaders backed by foreign enemies and
apostates.28 In 2001, the Somali Government was seated in the Somali Capital. The
Transitional National Government (TNG) was supported and helped by numbers African
countries and Arab states, especially Egypt, But opposition from the most influential external
player in Somalia politics, Ethiopia. Accused the new government of favoring anyone's
interests a specific clan, the Mogadishu's powerful clan, and some Islamic groups' interests.
The Ethiopian government supported a group of affected factions to form the Somali
Reconciliation and Restoration Council (SRRC). SRRC started quickly tainting the TNG and
its supporters by accusing them of relations with "extremist" groups (Al-Itihaad).29
In January 2009, the Transitional Federal Government elected a new parliament and
extended its mandate for two years. The new Government of Somalia Led by Sheikh Sharif
Sheikh Ahmed struggled to control the entire country. However, the Islamists insurgents‘
groups began still another attack in Mogadishu in 2009. Also, Al-Shabab controlled most of
the country's south-central and Mogadishu until the TFG forces, and the African Union
Mission (AMISOM) in Somalia launched offensive efforts. Instead, they were already
defensive in early 2011. In February 2011, the TFG expanded its mandate given itself power
till August 2014. Nevertheless, due to foreign oppression, the mandate Extension was
shortened to one year per Kampala Accord. The Transitional Federal Government will have
completed all transitional tasks (including constitutional and parliamentary reform and
elections) and established a permanent government by August 2012.30
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The Djibouti peace process's backbone is a 2008 peace agreement signed in
neighbouring Djibouti between the TFG and ARS, aiming to cover the way to stop all armed
conflict throughout the country. The 11-point agreement expanded parliament to include
representatives of the opposition coalition and civil society. The first phase of Djibouti of
talks resulted in agreement the establishment of the new government in early 2009. Among
the expansion of parliament from 275 to 550 members, ARS to be part of the parliament and
expanded the cabinet.31
Even though the war erupted in 2006 between the transitional government and rebels
in the southern and central regions, Ethiopian forces entered to suppress threats and restore
the government. The U.N. and African Union peacekeepers also arrived, but they were
declared enemies of the Islamist movement.32 From 2004 to 2012, Somalia governed by the
Transitional Federal Government (TFG). The Transitional Federal Government has faced
severe difficulties in applying the country's law Rule, and the Islamic Union Courts (ICU)
took control of many Southern Somalia in 2006.33

THE EFFORTS OF PEACEBUILDING AND STATE BUILDING IN SOMALIA
2.1 Root causes of Somalia's civil war
The civil war in Somalia has multiple and complex causes, including political,
economic and cultural psychology. Different external and internal actors played different roles
during different activities stages of the conflict. After more considerations made by
researchers and academicians, they argued that the Somali conflict's root causes were
competition for resources or authority, an oppressive state, and the colonial legacy. They also
consider contributing to the politicized clan Identity, availability of weapons, large numbers
of unemployed youth, and some Somali culture aspects that allow violence.34
Nevertheless, Somalis are from the same ethnic group, and they share the same
language, culture, and religion. However, they still only find disputes for fighting. There are
many causes for the Somali civil war and still feeding to this day. Nevertheless, it mostly
focuses on some physical root causes such as dictatorship, clan system, a lousy/bad economy,
and regional problems. Also, politics and government are an element that had a massive
influence on Somalia's civil war. Tribalism is one of the leading causes of the Somali Civil
War.35
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Obviously, in the manuscript, tribal divisions were a source of conflict used to divide
the Somalis, fueling endemic clashes over resources and power. Mobilizing militias and
making reconciliation on a large scale extremely difficult. Most Somali conflicts have been
fought in clans' names due to manipulating clan political leaders for their benefit. President
Mohamed Siad Barre and his policies played an important role in spreading the clans in his
administration's latter days.36Therefore, the Conflict in Somalia has deep political roots that
go back decades. After when the Somalia-Ethiopian war happened in 1977-1978.37
According to the Richard Dowden is Director of the Royal African Society and author
of Africa: the Altered States, Ordinary Miracles. In recent years, the demand for raw materials
for Africa causes and fuels war in Africa. Diamonds, coltan, and oil have been citing as
causes of war in Angola and the Congo. However, the leading causes of most of Africa's wars
are political. Economic factors play a role in fueling wars. There is not much under soil
Somalia, or if there is, still to be discovered. The Somalia war lasted more than 20 years and
reflected the traditional patterns of Conflict in Somalia.38 Since its independence and the
combination of British and Italian Somaliland in 1960. The Somalia Republic was torn apart
by the conflict. Initially, unbalanced representation Southerners in the government, civil
service, and armed forces caused the imbalance distribution of development and economic
wealth, which ultimately led to a loss of support democratic Union between the various clans,
instability fueled by corruption, nepotism and rivalries between clans.39
Despite the Somali conflict's roots, scholars refer to two of the main reasons: the clan's
dynamics and warlordism. Mr Lewis, who has the most influential researcher in Somalia,
refer that the Somali Society has historically relied on clan-lineages even so, not managed
near 60 years until independence. Clannism, however, it is still significant to understand the
Conflict in Somalia. However, it is essential to note that neither warlords nor clans are one
reason for its political turmoil. 40Therefore, traditionally, the Somali people divided the most
crucial clan affiliations component of their identity.41 The Conflict in Somalia is unique
compared to other international conflicts because it started with a civil war within a relatively
dominant culture. In terms of religion, language, and ethnicity. The Conflict in Somalia is
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rooted in identity issues, the culture of war, external influences, the struggle for power and
resources.42
Although Somalia's strategic location as a Cold War hostage helped fuels the country's
economic meltdown and civil war, it continued to dictate Washington's poorly executed
responses. This critical location, the superpowers like the U.S. and USSR started competing
within Somalia and it is a part of the causes of civil war. U.S. and U.N. missions were not
specific and not far from the social reality of Somalia. As a result, international intervention
has failed to create economic and social recovery conditions in Somalia.43 Therefore, the
Somali civil war causes and instability, including fragile state capacity, accountability,
credibility, and legitimacy Governance institutions are unable to respond to citizens' needs.
Due to corruption, lack of capacity and resources, and the absence of accountability
mechanisms identified as a physical factor for unstable or violence. Furthermore, it links to
increased instability and violence in various conflict situations (for example, violent
extremism, civil war, and recurring violence in a post-conflict context).44
In any case, the root causes of Somali's civil war, there are many manuscripts.
Historically, conflict occurs mainly between clans, a conflict between pastoral clans occurs
mostly over control Grazing areas, access to water wells and looting of livestock. Conflict
arises about land tenure, violation of grazing reserves, and occupation of agricultural land. In
the modern era, there are political conflicts interweaved with clan clashes over resources.
Sometimes it refers to mistrust, suspicion, traditional historically betrayal stories/bad faith, or
political purposes.45Therefore, the political system has been defined by corruption and
nepotism because of its cultural roots in Somali Society. There were political conflicts
between two wings: the pro-Soviet wing and the one that rejected any East-West Conflict
interference. Finally, in 1969, the pro-Soviets successfully take up a coup. Siad Barre became
the new president of the Somali government intending to implement scientific socialism.
Barre ruled the country a dictator and fought Ethiopia 1977, in 1982 pursuit of the idea Great
Somalia.46
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2.2 The efforts of the African Union on state-building in Somalia
Since the destroyed of the central government in Somalia in 1991, there has been a
series of explicitly political power struggles to revive state and regional institutions, and most
importantly, control over them. This conflict dimension had significantly increased since the
early 2000s when more external resources began flowing into Somalia's nation-building
project. In the AMISOM (African Union Mission in Somalia) operations area. These political
powers struggle to revolve around controlling the transitional federal government (TFG) and
the later federal government (FGS) of Somalia in 2012.47
Between 1991 and 2012 international actors supported 15 attempts to form a
government and several conferences outside Somalia, five of which were virtual meetings,
which produced temporary results, although all ultimately failed. Intervention by external
actors (mainly neighbouring countries) and the unwillingness of local authorities to rebuild
the state and reduce legitimacy and domestic support for internationally supported initiatives
have all worked against the ultimate purpose of restoring order and stability and rebuilding
the state. These initiatives among the Djibouti conference 1991, Addis Ababa in 1993 national
reconciliation, Cairo in 1997, Somalia peace conference in Djibouti again in 2000 known as
Arte peace process, which creation of Somalia's transitional national government-led and
elected by President Abdikasim Salad Hassan, and finally Somali national conference in
Kenya known as Mbagathi peace process in 2002-2004 that greeted Transitional federal
government of Somalia led by Abdullahi Yusuf Ahmed.48
However, In January 2007, the Transitional Federal Government was installed in
Mogadishu, and a peacekeeping force (AMISOM). Was deployed to the protection of
government institutions before envisioning them United Nations Peacekeeping Mission. The
transitional government attempted to disarm it, and Mogadishu calms a violent conflict
between the Ethiopian-backed Transitional Federal Government. Moreover, the former
Islamic Courts Union and clans opposed the Ethiopian occupation, Led by an Islamic militia,
the (Mujahideen Youth Movement). When the Transitional Federal Government installed in
Mogadishu in early 2007, the United Nations and foreign governments decided to support the
transitional government strengthening to its capacity and legitimacy.49
Despite, it has been classifying as a failed state for nearly two decades. Somalia has
recently seen remarkable progress, with a new president's inauguration in 2012 after
democratic elections and restoration into states' international partners. However, the condition
in Somalia, South Sudan, Eritrea, and the region remains fragile about governance, security
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and development.50 The Somali state foundation and the conflict have been shaping by the
context in which the state founded. Its liquid clan social structures, the emergence of a war
economy, criminality, and violent Islam and its aims influence external actors. Mogadishubased Federal Government of Somalia (FGS) established on September 9, 2012, with the
President Hassan Sheikh Mahmoud election of the House of Representatives under the
interim federal constitution. President Hassan Sheikh's election saw the end of the
"transitional" period in 2004 to establish the first transitional federal government (TFG).51
Furthermore, with United Nations backing, the transitional national government
became the first Somali authority to occupy Somalia's seat at the United Nations and in
regional bodies since the fall of Siad Barre. Nevertheless, crucially, it failed to win support all
neighbouring countries and the trust of donor governments. Ethiopia has also expressed
concern about the role and influence of Islamic leader Hassan Dahir Aweys. The Islamic
Union and others associated with the Union, and actively supported to create an opposition
alliance of military factions, called Somali Reform and Reconciliation Council. In Somalia,
the Transitional National Government failed to follow up on the reconciliation efforts in Arta
to form a national unity government.52
Security Council Resolution 2125 (2013) stressed the need for the A.U. Mission in
Somalia (AMISOM) to strengthen the country Institutions. Economic and social development,
respect for human rights, and governance the law as necessary elements to create conditions
for the permanent elimination of piracy Armed robbery on the Somali coast. It has also
stressed that long-term Somali security is the Somali authorities' responsibility in developing
the Somali national security forces. To this end, the A.U. Mission in Somalia is working to
build state institutions in Somalia consistently with the definition of the Organization for
Economic Cooperation and progress to build the state.53 Moreover, empowering regional
partners and assisting them in restoring state security in Somalia is a common goal among the
international policymaker‘s community because of stability from top to bottom in Somalia as
a necessary precondition for the democratic process.54
Despite the international community, the African Union and other partners have
played a significant role in financing some of these fragile states' efforts, including Somalia.
For instance, with aid flowing, Somalia reported in 2018 that average external aid was 27% of
GDP. Describes the importance of aid to Somalia and its efforts to strengthen weak state
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institutions to provide economic and physical security.55 After the decision taken by the AU
Peace and Security Council (AU PSC) on January 19, 2007. The A.U. mission in Somalia is
authorized to deploy to Somalia to support the transition Federal institutions (TFI) in their
efforts to stabilize.
Furthermore, strengthening the situation in the country dialogue and reconciliation;
Facilitating the provision of humanitarian assistance; and create Conditions conducive to
long-term stability, reconstruction, and development in Somalia. The AU Peace and Security
Council stated that the A.U. Mission in Somalia would undertake the following activities. To
support dialogue, protection, Implementation of the National Security and Stability Plan, and
protect its personnel. To Transitional federal institutions and their crucial Infrastructure to
enable them to perform their jobs.56

2.3 International intervention and engagement peace in Somalia
2.1.0 International intervention in Somalia
Since 1991, Somalia has been a site of political engineering with international
sponsorship. The current government has indicated the end of the 8-year transition period
since August 2012.57 The regional measurements/dimensions of the Somali conflict is also
crucial. The crisis runs the risk of exporting instability to the region. It mostly resulted from
the myth of the "Great Somalia", which calls for establishing a single state that regroups all
areas inhabited by Somalis, including the lands in neighbouring countries. This myth has
shaped the power of Somalia's foreign policy since the late Muhammad Siad Barre dictatorial
rule (1969-1991).
Moreover, influenced its Somali formation identity about ethnic homogeneity, a
powerful Somali state led by a legend from "Great Somalia", by the neighbouring countries as
a potential threat. It will reinforce territorial claims to those inhabited by Somalia in Ethiopia,
Djibouti and Kenya, as was the case in the Somali region in Ethiopia war in the
seventies.58On December 1991, the Secretary-General of United Nations Mr Javier Pérez de
Cuéllar. Has enlightened to The President of the Security Council that he intends to take the
initiative in a first step to restore peace in Somalia.59
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On November 25, 1992 meeting, the House of Representatives presented President
Bush With three policy options to interventions Somalia:- 1) Provide the U.S. Air Force and
Navy to support a Strengthening the United Nations forces; 2) Limited U.S. military
intervention and 3) Large-scale intervention by an American division, as well as the allies,
within the framework of the United Nations.60 In 2011, after Kenya faced more threats from
AL-Shabab in Somalia and inside Kenya, AU, IGAD and United Nations decided Kenya
entering to Somalia as part of AMISOM.61
Furthermore, in September 2003, the Inter-Governmental Authority on Development
(IGAD) (Ethiopia's active participation). The African Union, the United Nations, and the
League of Arab States organized a forum where the parties agreed to a transitional national
pact. The conflict in Somalia becomes an agent of the regional conflict between the countries
of the Arab Islamic world headed by Egypt, and the christening of Africa states headed by
Ethiopia. In the first half of 2006, the conflict dynamics will change dramatically with the
emergence of the Union of Islamic Courts. By October, Ethiopia had announced that it was
"technically at war" with the ICU, and on December 24, with a force of about 20,000 soldiers
fighting alongside the Transitional Federal Government forces backed by the united states.62
2.1.1 Peace engagement in Somalia
From the peacebuilding perspectives, progress made in Somaliland and Puntland
regions in the early 2000s, there were more attempts and efforts supported by the international
community. Which its aims were how to restore peace in Somalia, most actual events pursued
peace in Somalia has happened in 1992-2000 Djibouti peace talks and UNITAF peace
initiatives operations but finally failed to mandate, U.N./Ethiopian peace reconciliation
conferences, UNSOM takes over the responsibility of the peacekeeping of UNITAF with
Extension mandated and more. In 2000-2005 IGAD arranged Somali national peace
conference resulted in the establishment of TNG. In 2000 Kenya-backed Nakuru agreement
signed between the transitional national government and Somalia reconciliation and
restoration council which limited peace progress. 2002-2003 multiple minor peace mediation
initiatives.63 However, since the early 2000s, different Somali and regional actors have rebuilt
the central state authority. Which is often fiercely opposed by various armed groups?64
Considering Somalia's violent and bloody conflicts that caused the famine to displace
millions of Somalis. Despite not successful as of more time, the international community has
60
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been working the peacebuilding agenda beginning from the early 1990s. Moreover, in 2000,
Ismail Omar Gelle, President of Djibouti, presents the Somali peace plan in his country at the
regional level. At that conference, the Transitional National Government (TNG) formed in
August of the same year. Some analysts of contemporary political conditions in Somalia say
that peace in Somalia is not only desirable.65
However, the vision of the priority plan is to contribute to peace and stability in
Somalia by establishing strong ties between the state and the citizen, based on the flexibility
of society and recovery efforts supported by the response state institutions, to achieve the dual
goal of delivering the benefits of peace and confidence in the political transition.66 On May 2,
2001, Somalia National Peace Conference opened on and lasted for several months. It appears
that the first stage consisted of a clan elders meeting to select the delegates of the
conference.67
Furthermore, in 2004, the Mbagathi Peace Conference took place when the
international situation significantly changed from September 11. In 2008, Mr lewis, alleges
the Mbagathi Peace process made all mistakes and errors of the previous peace process. That
never enjoyed the famous Somalia supporters like international community and same
neighbouring states.68However, Somali scholars & politicians, once in Somalia's
peacebuilding argued strategy that promises to build peace are power-sharing and identity
reconstruction. Power-sharing has been proposing in various forms, and it currently includes
in version 4.5 of Somalia. Which allocates 244 parliamentary seats to four significant clans
and 31 seats for small clans? In order to build peace, political stability and government
institutions.69

Conclusion
In general, the seminar's title is about the state-building and peacebuilding process in Somalia
(2000-2012), which discussed Somalia's social structure and peace efforts and state-building.
The seminar portrayed, where Somalia locates in the world and the surrounding states and its
borders. Importance of the region, the continent of Africa or the rest of the world.
In part one of this seminar inspected the colonial era, civil war, and the post-civil war
period in Somalia. The manuscript told us that the Somalis people live in one region, the horn
65
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of Africa. Somalis are people who have the same culture, one language and one religion.
They are one ethnic, making it easy not to lose their culture because of their connectivity and
mixture. At the side of marriage, relativity and separating from other African ethnics.
Therefore, the little note indicated how Somalis people fought for the colonist the sack of
independence and against its ideologies. This article shows us how the colony divided
Somalis territory, including British Somaliland, Italian Somaliland, and French Somaliland.
Part of Somalis territory gave to Kenya Northern Frontier District (NFD) and Somali region
Ethiopia (west Somali region) due to the competition between them.
Furthermore, this article portrays us, after the collapse of the central Somali
government, international and internal efforts for Somalia's peace and state-building. The
collapsed of the Somali government in 1991 that the country has faced many obstacles,
including the civil war, terrorists, international intervention, and illegal intervention,
especially neighbouring states. Therefore, this article stands upon it the root causes of Somali
civil war—the efforts of Africa union to restore peace in Somalia. Moreover, Somalis and the
international community established the Somali government after more struggles (U.N., A.U.
& IGAD). Moreover, finally, analysed the process restoring Somalia peace, stages passed
Somali peacebuilding and the ultimate results.
ABBREVIATIONS

ARC: Alliance for Re-liberation of Somalia
A.U.: African Union
IGAD: Intergovernmental Authority on Development
IGADD: Intergovernmental Authority on Droughts and Development
NFD: Northern Frontier District
SYL: Somali youth league
OIC: Organization of the Islamic Conference
SNA: Somali National Alliance
SNM: Somali National Movement
SRRC: Somali Reconstruction and Restoration Council
SSDF: Somali Salvation Democratic Front
TFG: Transitional Federal Government
TNG: Transitional National Government
ICU: Islamic Courts Union
U.N.: United Nations
UNITAF: United Nations Tasks Forces

TAM METİN KİTABI

ISBN: 978-625-7341-02-8

www.cumhuriyetkongresi.org

Sayfa | 247

Cumhuriyet Zirvesi

4. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

UNPOS: United Nations Political Office for Somalia
UNSC: United Nations Security Council
UNSOM: United Nations Operations in Somalia
NUSC: United Somali Congress
AMISOM: African Union Mission in Somalia
FGS: the federal government of Somalia
TFI: transition Federal institutions
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KÜLTÜRLERARASI ĠLETĠġĠM YETERLĠLĠĞĠNĠN OLUġMASINDA SOSYAL
MEDYANIN ROLÜ
Dr. Ebru Çitil
ORCID ID: 0000-0002-8281-9444
ÖZET
Tarihsel ve toplumsal birlik içinde bulunan bireyler aynı zamanda aynı kültür olgusu içinde
yer almaktadır. Toplumsal çatıĢmalardan, bireysel çatıĢmalara uzanan düzlemde insan
iliĢkilerinde kültürlerarası farklılıkların var olması, beraberinde bireylerin kültürlerarası
iletiĢimi ve kültürlerarası iletiĢim yeterliliklerini önemsemesini, öğrenmesini, uygulamasını
ve sürdürebilir duruma getirmesini gerektirmektedir. Bu bağlamda bireylerin birbirleri ile
kurdukları iliĢkileri ve iletiĢimleri etkileĢimsel anlamda olumlu bir duruma getirebilmeleri,
karĢılıklılık ve devamlılık prensipleri içinde sürdürebilmeleri kültürlerarası iletiĢim
yeterliliği konusunun özellikle dikkate alınmasını gerektirmektedir. Ġnsan yaĢamının
baĢlangıcından itibaren var olan ve vazgeçilemez bir durumda bulunan iletiĢim olgusu
günümüz modern toplumlarında geliĢen biliĢim teknolojilerine bağlı olarak büyük bir
değiĢim ve geliĢim göstererek sanal ortamlar içinde kurulan ve sürdürülen iliĢki ve iletiĢim
biçimlerine dönüĢmüĢtür. Günümüzde kullanılan biliĢim teknolojileri ve bu teknoloji alt
yapılarını kullanarak kurulan bilgisayar aracılı iletiĢimlerde insanlar zaman ve mekân
zorunluluklarından kurtulmuĢ, diğer bireyler ile dünyanın sınırsızlaĢtığı bir ortamda
iletiĢim kurma imkânını yakalamıĢlardır. Bu bağlamda kültürlerarası iletiĢim yeterliliği
konusu toplumsal ve bireysel uzlaĢmanın vazgeçilmez bir parçası durumuna gelmiĢtir.
Evrensel anlamda iletiĢim kavramının vazgeçilmez bir öğesi durumunda bulunan
kültürlerarası iletiĢim ve yeterliliklerinin öğrenilmesi, geliĢtirilebilmesi, uygulanabilmesi
ve sürdürülebilmesi artık günümüzde var olan teknolojik geliĢmelerin ıĢığında bilgisayar
aracılı olarak web 2.0 teknolojisine dayalı sosyal medya ortamlarında gerçekleĢtirilen
kiĢilerarası iletiĢimlerin yardımı ile mümkün olabilmektedir. Bu çalıĢmada kültür
kavramının çeĢitli açılardan tanımları, kültürlerarası iletiĢim ve kültürlerarası iletiĢim
yeterliliği kavramlarının tanımları, boyutları ve modelleri açıklanarak kültürlerarası
iletiĢim bağlamında kültürlerarası iletiĢim yeterliliğinin oluĢmasında ve geliĢiminde sosyal
medyanın rolü ortaya konulmak istenmiĢ ve bu yönde sosyal medya tanımlamalarını,
özelliklerini, kullanım amaçlarını ve literatürde konu ile ilgili yapılan bazı araĢtırma
sonuçlarını da sunan bir çalıĢma gerçekleĢtirilmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Kültür, Kültürlerarası let Ģ m, Kültürlerarası let Ģ m yeterl l ğ ,
Sosyal medya
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THE ROLE OF SOCIAL MEDIA IN DEVELOPING INTERCULTURAL
COMMUNĠCATION COMPETENCE

ABSTRACT
Individuals who are in historical and social uniformity also are included in the same cultural
phenomenon. The existence of intercultural differences in human relations, from social
conflicts to individual conflicts, requires individuals to care, learn, practice, and sustain their
intercultural communication and intercultural communication competencies.
In this context, the ability of individuals to put their relationships and communications in an
interactive sense in a positive state and to maintain them within the principles of reciprocity
and continuity requires the issue of intercultural communication competence to be especially
taken into consideration.
The phenomenon of communication, which has existed since the beginning of human life and
has been in an indispensable state, has evolved into a form of relationship and communication
established and maintained in virtual environments by showing a great change and
development depending on the information technologies developed in today's modern
societies. In today's information technologies and computer-mediated communications using
these technology infrastructures, people are freed from the necessity of time and space and
have the opportunity to communicate with other individuals in an environment where the
world has become limitless. In this context, intercultural communication competence has
become an essential part of social and individual reconciliation. Learning, developing,
applying, and maintaining intercultural communication and competencies, which are an
indispensable element of the concept of communication in the universal sense, is now
possible with the help of interpersonal communications carried out in social media
environments based on web 2.0 technology in the light of today's technological developments.
The study aims to reveal the role of social media in the establishment and evolution of
intercultural communication competence in the context of intercultural communication by
explaining the definitions of the concept of culture from various perspectives, intercultural
communication, and intercultural communication competence concepts, and in this direction,
a study has been carried out that presents social media definitions, features, usage purposes
and some research results on the subject in the literature.
Keywords: Culture, Intercultural communication, Intercultural communication competence,
Social media
I.
GĠRĠġ
Tüm b reyler hayata geld kler andan t baren yaĢamlarını a t oldukları toplumun kültürü ve
o kültüre a t let Ģ m özell kler le anlamlandırmaktadır. Bu anlamlandırma sonucunda aynı
toplumun üyes durumunda bulunan b reyler aynı değer yargılarını taĢıyab lmekte, olaylar
karĢısında aynı tepk ler vereb lmekte ve aynı düĢünce perspekt f ne sah p olab lmekted r.
B r b rey farklı kültürden b reylerle karĢılaĢtığında kend kültürel norm ve değerler
merkez nden hareket ett ğ ç n o kültürlere a t farklı değerlere karĢı b r yabancılık
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yaĢayab lmekte ve bu farklılıkları kend kültürünün değer yargıları çerçeves nde
değerlend rmeye çalıĢab lmekted r.
B reyler k Ģ lerarası let Ģ mler nden k tle let Ģ mler ne değ n kend kültürler nden farklı
kültürlere sah p bulunan b reylerle aralarında görüĢ ve yaĢam farklılıkları oluĢturan, onları
farklılaĢtıran kültür olgusu le kültürlerarası let Ģ mler nde oldukça sık karĢılaĢmaktadır.
B reyler farklı kültürlere mensup b reyler le kurdukları let Ģ m ve sonrasında yaĢadıkları
etk leĢ mlerde kültürlerarası let Ģ m yeterl l kler n oluĢturup, gel Ģt rerek kullanmak
durumundadır. Kültür farklılıklarının d ğer kültürü anlamayı olanaksıza yakın b r noktaya
get rmes n engelleyeb lmek se ancak kültürlerarası let Ģ m çer s nde kurulan
etk leĢ mlerde kültürlerarası let Ģ m yeterl l kler n n doğru Ģek lde kullanılab lmes le
mümkün görünmekted r.
Günümüzün küreselleĢen dünyasında özellikle biliĢim teknolojilerinde meydana gelen
değiĢim ve geliĢmeler kültürlerarası iletiĢim ve etkileĢimin yoğun bir Ģekilde sanal
ortamlarda devam etmesini kaçınılmaz duruma getirmiĢtir. Yeni medya içerisinde Web 2.0
biliĢim teknolojileri kullanılarak gerçekleĢtirilen ve sosyal medya üzerinden kurulan
iletiĢim ve etkileĢimler zaman ve mekân kısıtlamasından olmadan bilgisayar aracılı
iletiĢimin sağladığı teknik imkanlar sayesinde dünyanın farklı kültürlerine mensup tüm
bireylerlere ulaĢma imkanı sağlamaktadır. Sosyal medya ortamları üzerinden kurulan bu
kültürlerarası iletiĢimler bireylerin dünya yüzündeki farklı kültürlerden bireylerle
etkileĢime geçmelerini sağlamakta ve farklı kültürler hakkında bilgi sahibi olmasını
sağlayabilmektedir. Kültürlerarası iletiĢimin sosyal medya ortamlarına taĢınması
kültürlerarası iletiĢim yeterliliklerinin kullanım alanını değiĢtirmekle kalmamıĢ
oluĢabilecek iletiĢim sorunlarının ortadan kalkmasına yönelik çözümler de yaratabilmiĢtir.
Bu çalıĢmada kültür kavramının çeĢitli açılardan tanımları, kültürlerarası iletiĢim ve
kültürlerarası iletiĢim yeterliliği kavramlarının tanımları, boyutları ve modelleri
açıklanarak kültürlerarası iletiĢim bağlamında kültürlerarası iletiĢim yeterliliğinin
oluĢmasında ve geliĢiminde sosyal medyanın ne yönde bir rol oynadığı ortaya konulmak
istenmiĢ ve bu yönde sosyal medya tanımlamalarını, özelliklerini, kullanım amaçlarını ve
literatürde konu ile ilgili yapılan bazı araĢtırma sonuçlarını da sunan bir çalıĢma
gerçekleĢtirilmiĢtir.
II.
KÜLTÜR, KÜLTÜRLERARASI ĠLETĠġĠM VE KÜLTÜRLERARASI
ĠLETĠġĠM YETERLĠLĠĞĠ
Kültür kavramının temelini ―colere‖ kelimesinden türetilmiĢ olan Latince ―cultura‖ kelimesi
karĢılamaktadır ve anlam olarak toprağı sürmek, ekim, biçim yapmak, bitki büyütmek
anlamına gelmektedir1. Kültür kelimesi belli bir kültürün üretilmesi ve baĢka kültürlerce
yayılarak benzerinin oluĢturulması anlamına gelen KolonileĢme, ―Colonize‖ kelimesi ile de
özdeĢ sayılmaktadır2. Kültür kavramı 17. yüzyıldan itibaren ―doğa‖ kavramının karĢıt anlamı
olarak medeniyet, uygarlık anlamında kullanılmaya baĢlanmıĢtır3. Voltaire 18. yüzyılın
sonlarında kültür kelimesini insanın zekâ sınırının geliĢmiĢliği ve geliĢtirilmesi manasında
1

Güvenç Bozkurt, Ġnsan ve Kültür, Remzi Kitabevi, Ġstanbul, 1979, ss.96.
Roy Moodley, Deone Curling, Culture, Y. Jackson (Ed.) Encyclopedia of Multicultural Psychology, Ca: Sage
Publications, 2006, pp.129-130.
3
Asker Kartarı, Kültür Farklılık ve ĠletiĢim, Kültürlerarası ĠletiĢimin Kavramsal Dayanakları, ĠletiĢim
Yayınları, Ġstanbul, 2014, ss.26-34.
2
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kullanırken, kültürün ilk resmi tanımı Taylor‘un 1871 tarihli ―Ġlkel Kültür‖ isimli kitabında;
insanın belirli bir toplumun üyesi olarak kazandığı bilgiler, düĢünceler, normlar, değerler,
gelenek ve görenekler ile tüm öğrenim ve alıĢkanlıkları içeren öğelerin tümü kültürdür
Ģeklinde ortaya konmaktadır4. Kültüre iliĢkin diğer çeĢitli tanımlamalar ise Ģu Ģekilde ifade
edilebilir; her çeĢit iletiĢim kültürdür5. Kültür, belirli bir toplumsal yapı tarafından var edilen,
iĢlerliği olan, sürekli olarak kendini yenileyen, insan tarafından bulunan bir gerçeklik, kolektif
düĢünme biçimi, birlikte hareket etme ve birlikte var olmanın bir yoludur 6. Kültür bir insan
topluluğunu oluĢturan bireyleri diğer toplulukları oluĢturan bireylerden ayıran zihnin kolektif
programlamasıdır7.
Farklı kültürlerin üyesi durumunda bulunan bireylerin algılama ve düĢünme biçimleri, iliĢki
ve iletiĢimleri değerlendirme Ģekilleri farklılıklar göstermektedir. Her kültür, kendi üyesi
durumunda bulunan bireyleri belirli iletiĢim ve davranıĢ kalıplarına içine dahil etmektedir8.
Kültür kavramı bağlamında yer alan kültürlerarası farklılıklar ise bireylerin çevreleri ile
kurdukları iletiĢim biçimlerinde net bir biçimde ortaya çıkmaktadır9.
Kartarı kültürlerarası iletiĢimi; ―farklı kültürlere mensup insanlar arasında etkileĢim ve anlam
aktarımları, yabancının algılanması, açıklanması ve kültürel farklılıkların gözetilmesi gibi
konuları inceleyen disiplinlerarası bir bilim dalıdır.‖10 Ģeklinde tanımlamaktadır.
Kültürlerarası iletiĢim; farklı kültürlerin üyeleri arasında gerçekleĢebileceği gibi aynı kültür
içinde bulunan alt kültürlerin üyeleri arasında gerçekleĢen iletiĢim olarak da ifade
edilmektedir ve farklı kültürlerin ya da aynı kültür içindeki alt kültürlerin üyeleri arasındaki
etkileĢimi ve deneyimleri kapsamaktadır11. Kültürlerarası iletiĢim, iletiĢim içinde bulunan
bireyler arasında oluĢan çatıĢmayı ve anlaĢmayı da kapsayan, iletiĢimin gerçekleĢtiği
bağlamda incelenmesi gereken karmaĢık bir süreçtir12. KiĢilerarası iletiĢim disiplininin
kuramsal çerçevesinin kavramsallaĢması Edward Hall ve arkadaĢlarının 1950‘li yıllarda
gerçekleĢtirdikleri araĢtırmalar sayesinde olmuĢtur13. Kültürlerarası iletiĢim alanındaki
kuramsal çalıĢmaların devamı ise Geert Hofstede‘nin kültürler arasındaki temel farklılıkları
sistemli bir biçimde gösteren önemli kavramlar ortaya koyması ile gerçekleĢmiĢtir14.
Kültürlerarası iletiĢim araĢtırma alanında ĠĢlevselci yaklaĢım, kültürün kurulan iletiĢime
etkisini kabul ederek,
bu etkinin ne yönde olduğunu ve bireylerin kültürlerarası
iletiĢimlerinde gerekli kültürlerarası yeterliliği kazanabilmeleri için olması gereken nitelik
4

Jerry, D. Moore, Visions of Culture: An Introduction to Anthropological Theories and Theorists, Altamira
Press, 2009, pp.1-17.

5

Edward T. Hall, The Silent Language, Anchor Books a Division of Random House, Inc., New York,
1990, pp.20-32.

6

Asker Kartarı, a.g.e., ss.26-34.
Geert Hofstede, Masculinity and Feminity: The Taboo Dimension of National Cultures, Sage Publications
Inc., California, 5, 1998, pp.3-10.
8
Asker Kartarı, a.g.e., ss.34-147.
9
Robert T. Moran, Philip R. Harris, Sarah V. Moran, Managing Cultural Differences, Routledge,2007, pp.2-24.
10
Asker Kartarı, Farklılıklarla YaĢamak: Kültürlerarası ĠletiĢim, Ürün, Ankara, 2001, s.22.
7

Young Yun Kim, ―Inquiry in Intercultural and Development Communication‖, Journal of
Communication, 55(3), 2005, pp.554-577.

11

12

Asker Kartarı, Kültür Farklılık ve ĠletiĢim, Kültürlerarası ĠletiĢimin Kavramsal Dayanakları, ĠletiĢim
Yayınları, Ġstanbul, 2014, ss.15-16.
13
Edward T. Hall, The Silent Language, NY: Doubleday Anchor Book, 1973, pp.20-32.
14
Geert H. Hofstede, Culture’s Consequences: International Differences in WorkRelated Values, California,
Sage Publication, 1980.
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ölçütlerini ortaya koymaya çalıĢmaktadır15. Kültürlerarası iletiĢimde yorumlayıcı yaklaĢım
iĢlevselci yaklaĢımın aksine kültürün iletiĢim aracılığıyla üretildiğini, bu sayede de süreklilik
ve genellik kazandığını öne sürmektedir. Kültürlerarası iletiĢimde eleĢtirel yaklaĢım ise
kültürü bir yönetim mücadelesi alanı Ģeklinde açıklamakta ve bu alanda yönetimsel, tarihsel
ve toplumsal bağlamın önemini vurgulamaktadır16. Toplumsal roller, değerler, kurallar,
kalıplaĢmıĢ düĢünce ve önyargılar kültürlerarası iletiĢimi Ģekillendiren etkenler arasında
bulunurken17 aynı zamanda kültürlerarası iletiĢim esnasında ortaya çıkabilecek sorunlara da
gerekçe olabilmektedir18. Tüm bu farklılıkların iletiĢim olgusu yönünden incelenmesi, kültürü
tanımaya ve anlamaya çalıĢma o kültür içinde yer alan değerlere yönelik empati duygusunun
geliĢtirilmesini gerekli duruma getirmekte diğer bir ifade ile kültürlerarası iletiĢim
yeterliliğine önem kazandırmaktadır19.
Kültürlerarası let Ģ m yeterl l ğ ; farklı kültürler n yer aldığı durum ve ortamlarda kurulan
let Ģ mlerde farklı kültürel özell klere sah p b reyler n b rb rler n ve çevreler nde gel Ģen
olayları algılama ve duyumsaması, b rb rler ne karĢı hoĢgörü, anlayıĢ ve empat becer ler
le yaklaĢab lmeler , açık ve uyumlu b r Ģek lde etk n b r let Ģ m kurab lme yeteneğ olarak
fade ed lmekted r20. B reyler n kültürlerarası ortamlarda farklı kültürlere yönel k b lg ,
becer ve tutumlarına temellenen kültürlerarası let Ģ m yeterl l ğ 21 b rey n kend
kültüründen farklı b r veya b rden fazla kültür ç nde etk l ve uygun b r b ç mde let Ģ m
kurmasına mkân tanıyan toplumsal b r gel Ģ m sürec d r22.
B reyler n kültürlerarası let Ģ m yeterl l kler durum, olay ve olgulara farkındalıklarını,
yabancı kültürlere l Ģk n b lg ve yetenekler n ler ye taĢımaları ve tüm bu becer ler
uygulama le b rleĢt reb lmeler le gel Ģeb lmekted r23. Chen ve Starosta‘ya göre
kültürlerarası let Ģ m yeterl ğ n n vazgeç lmez k unsuru farkındalık ve duyarlılıktır.
Kültürlerarası let Ģ m bağlamında farklı b r kültüre dah l b r b reyle let Ģ m durumunun
farkında olmak ve bu farklılıklara l Ģk n duyarlı olmak kurulan let Ģ m olumlu Ģek lde
etk leyeb len öneml b r unsur durumundadır24.
15

Iben Jensen, ―The Practice of Intercultural Communication –Reflections for Professionals in
CulturalMeetings‖, Journal of Intercultural Communication, 6, 2003, pp.1-17.

16

Castle Sinicrope, John Norris, Yukiko Watanabe, ―Understanding and Assessing Intercultural
Competence: A Summary of Theory, Research, and Practice (TechnicalReport for the Foreign
Language Program Evaluation Project)‖, Second Language Studies, 26(1), 2007, pp.1-58.

17

Asker Kartarı, a.g.e., ss.227-243.
Ġrfan Erdoğan, ĠletiĢimi Anlamak, Erk Yayınları, Ankara, 2005, Tatyana V. Pershina, ―Kültürlerarası
ĠletiĢimde Hissi Yetkinlik‖, Zeynep Karahan Uslu ve Can Bilgili (ed.), Kırılan Kalıplar 2: Kültürlerarası
ĠletiĢim, Çok Kültürlülük, Beta Yayınları, Ġstanbul, 2010, ss.77-89.
19
Geert H. Hofstede, Cultures and Organizations: Intercultural Cooperation and Its Importance for
Survival, Profile Books, U.K., 2003, pp.230-231.
20
Alvino Fantini, Aqeel Tirmizi, ―Exploring Intercultural Vompetence: A Construct Proposal‖, Final Report,
Worl Learning Publications, 2006, pp.2-74.
21
Darla K., Deardorff, ―The Identification and Assessment of Intercultural Competence as a Student Outcome of
Internationalization at Institutions of Higher Education in the United States‖, Journal of Studies in
International Education, 10, 2006, pp.241-266.
22
Brian H. Spitzberg, “A Model of Intercultural Communication Competence”, Intercultural Communication: A
Reader, 9, 2000, pp.375-387.
18

23

Geert H. Hofstede, a.g.e., pp.230-231.
Qingwen Dong, Kenneth D. Day, Christine M. Collaço, ―Overcoming Ethnocentrism Through Developing
Intercultural Communication Sensitivity and Multiculturalism‖, Human Communication, 11(1), 2008,
pp.27-38.

24
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Kültürlerarası let Ģ m yeterl ğ çer ksel yeterl kler ve süreçsel yeterl kler olmak üzere k
farklı boyutta nceleneb lmekted r. Ġçer ksel yeterl l k, let Ģ m ç nde her k tarafta
bulunan kültür ç nde yer alan çeĢ tl unsurlara hâk m olmayı kapsamaktadır. Bu unsurlar;
toplumsal kurallar, düĢünce ve davranıĢ s stemler , değer yargıları, roller ve kültürün
madd öğeler n çermekted r. Süreçsel yeterl l k se kültürlerarası yeterl l ğ n hareketl ,
değ Ģken ve etk leĢ msel çer ğ n kapsamaktadır. Süreçsel yeterl l kler let Ģ mde bulunan
b rey veya b reyler n çsel, kend ler nde var olan k Ģ lerarası yeterl kler le lg l
bulunmaktadır25.
Kültürlerarası let Ģ m yeterl l ğ daha detaylı olarak se b l Ģsel, duyuĢsal ve davranıĢsal
olmak üzere üç boyutta ncelenmekted r. B l Ģsel boyut kültürlerarası farkındalıktan
oluĢmaktadır. Kültürlerarası farkındalık b rey n let Ģ m kurduğu b rey n ç nde bulunduğu
kültürün d l n , nançlarını, toplumsal kurallarını ve gelenekler n tanıması, bu konularda
b lg sah b olmasıdır. DuyuĢsal boyut, kültürlerarası duyarlılık öğes nden oluĢmaktadır ve
b rey n, let Ģ m kurduğu farklı kültüre a t b reyler n sev nçler ne, heyecanlarına,
üzüntüler ne a t duygusal durumları ve değerler , bu konudak b lg ve deney mler
anlayab lme durumunu kapsamaktadır. DavranıĢsal boyut se b rey n farklı kültürler ç nde
bulunan b reylerle kurduğu let Ģ mlerde uygun ve doğru davranıĢsal eĢlemeler
yapab lmes n ve kültürlerarası etk nl ğ n fade etmekted r26.
Byram‘ın ortaya koyduğu kültürlerarası let Ģ m yeterl l ğ model nde de benzer b r Ģek lde
kültürlerarası yeterl l kler n kültürlerarası let Ģ m ç nde yer alan b reyler n b lg , becer
tutum ve farkındalıklarından meydana geld ğ fade ed lmekted r. Kültürlerarası let Ģ m
sonucu oluĢan etk leĢ mler ç nde b reyler farklı kültürlerden oluĢan toplulukların ve bu
topluluklarda yer alan b reyler n n tel kler ne a t özell kler n neler olduğunu, nasıl Ģled ğ
öğrenmekte ve bu konuda b lg sah b olmaktadır. B lg ve becer ler; b reyler n let Ģ me
g rd kler farklı kültürler ç nde gerçekleĢen olgu ve olaylara l Ģk n b lg sah b olması, bu
olayları b lg ler ne dayanarak değerlend reb lmes ve bu değerlend rmeler tutumlarına
yansıtab lmeler d r. Kültürlerarası let Ģ m esnasında b lg , becer ve tutumları
kullanab lmek, gerçekleĢeb lecek yanlıĢ anlamaları ortadan kaldırab lmekted r. Tutum;
farklı kültürler n özell kler n öğrenmede stekl ve açık olma, bu öğren mler n etk s le
olaylara farklı b r bakıĢ açısı get reb lme ve kend kültürüne a t özell kler n farklı kültürler
tarafından nasıl algılandığını göreb lmekt r. Farkındalık se b rey n sah p olduğu kültürün
ve d ğer kültürler n özell kler n b lmes ve bunlara l Ģk n bakıĢ açılarını, yorumlamaları
ve uygulamaları değerlend reb lmes d r27.
25

Jonas Stier, “Internationalisation, Intercultural Communication and InterculturalCompetence”,
Journal of Intercultural Communication, (11), 2006, pp.1-11.

26

Young Yun Kim, “Intercultural Communication and, Adaptation”, Jorge Reina Schement (ed.), Encyclopedia of
Communication and Information, Gale Group-Thomson Learning, New York, 2002, pp.452- 459, Guo-Ming
Chen, William J. Starosta, “A review of the concept of intercultural sensitivity” Human Communication, 1(1),
1997, pp.1-16, Guo-Ming Chen, William J. Starosta, A review of the concept of intercultural awareness, In L.
A. Samovar & R. E. Porter (Eds.), Intercultural communication: A reader, Belmont, CA: Wadsworth Wadswort,
2003, pp. 344-353, Guo-Ming Chen, Intercultural Effectiveness, In L. A. Samovar, R.E.Porter, E. R. McDaniels
(Eds.), Intercultural Communication, A Reader, Boston: Wadswort, 2009, pp.393- 401.

27

G. Gutiérrez Almarza, R. Durán Martinez, F. Beltrán Llavador, ―Identifying Students‘ Intercultural
Communicative Competence at the Beginning of Their Placement: Towards the Enhancement of Study Abroad
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Sp tzberg‘ n ortaya koyduğu bütünleĢ k modelde se kültürlerarası let Ģ m yeterl l ğ k Ģ ye
özgü, olaylarla lg l ve l Ģk lerle lg l olarak açıklanmaktadır. B rey n bel rl kurallar
ç nde yeterl etk leĢ m n sağlanmasını sağlayacak n tel kler k Ģ ye özgü let Ģ m
yeterl l ğ n , b rey n etk leĢ m esnasında etk leĢ m ç nde bulunduğu b reye veya b reylere
yeterl l k etk s vereb lecek özell kler olaylarla lg l yeterl l kler , b rey n yalnızca bel rl
b r etk leĢ m durumda değ l tüm l Ģk ler ç nde b reysel yeterl l ğ n sağlayan öğeler se
l Ģk lerle lg l yeterl l kler kapsamaktadır28.
III. SOSYAL MEDYA VE SOSYAL MEDYADA KÜLTÜRLERARASI ĠLETĠġĠM
YETERLĠLĠĞĠ
―Günlük hayatımızın b r parçası olan nternet ve lk kez T m O‘Re lly tarafından ortaya atılan
Web 2.0 kavramı le sosyal medya kavramı gel Ģerek tüm dünyayı saran let Ģ m aracı olarak
hayatımızın merkez hal ne gelm Ģt r29. O‘Re lly‘ye göre Web 2.0; b r ağa bağlı tüm c hazları
kapsayan b r let Ģ m ağıdır30. Web 2.0‘n n tekn k boyutunu yen b l Ģ m teknoloj ler tems l
ederken, toplumsal let Ģ m boyutunu da sosyal medya kullanımı yansıtmaktadır31.
Sosyal medya kavramı, Web 2.0 teknoloj s n n ortaya çıkması le gel Ģmeye baĢlayan 32 lk
kullanımı 1970‘l yılların sonlarına dayanan33 Ġnternet teknoloj ler n n 1990'lı yıllardan sonra
Dünya‘da hızla yaygınlaĢmaya baĢlamasıyla b rl kte de kavram olarak varlığını h ssett rmeye
baĢlayan34, d ğer nsanlara ulaĢma, d ğer nsanlarla bağlantı kurma ve onlarla l Ģk de kalma
yolu olarak b l Ģ m ve let Ģ m teknoloj ler n n kullanılması le lg l b r kavramdır 35. Kavram
sosyal medyanın çevr m ç olarak let Ģ m ve b lg ed nmey mümkün kılan, karĢılıklı
paylaĢım ve çalıĢma ortaklığını kapsayan tüm araçları çerd ğ n bel rterek makro b r anlamda
kullanılmaktadır36.
Kullanıcıların ağ teknolojilerini kullanarak etkileĢimini sağlayan araç, hizmet ve
uygulamalarının tamamı durumunda bulunan sosyal medyayı 37; Roberts ve Kraynak, sosyal
medyayı basit iĢbirliği esası temelli, kullanıcı odaklı yaratım ile bilgisayar teknolojilerine
Programmes‖, Intercultural Education, 26(1), 2015, pp.73-85, Michael Byram, Bella Gribkova, Hugh
Starkey H, Developing the Intercultural Dimension in Language Teaching, A Practical Introduction for
Teachers, Strasbourg: Council of Europe, 2002, pp.7-9.
28
Brian H. Spitzberg, ―A Model of Intercultural Communication Competence, Intercultural Communication: A
Reader‖, 9, 2000, pp.375-387.
29
Fatma Kamiloğlu, Özge U. YurttaĢ, ―Sosyal Medyanın Bilgi Edinme ve KiĢisel GeliĢim Sürecine Katkısı ve
Lise Öğrencileri Üzerine Bir Alan ÇalıĢması‖, Galatasaray Üniversitesi ĠletiĢim Dergisi, 21, 2014, ss.129150.
30
Tim O‘Reilly,‖What is Web 2.0?‖, Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software,
2005, http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web20.html, Retrieved on
February 25, 2020.
31
Andreas M. Kaplan & Michael Haenlein, ―Higher Education and the Digital Revolution: About MOOCs,
SPOCs‖, Social Media, and the Cookie Monster‖, Business Horizons, Vol:59, 4, 2016, pp.441-450.
32
Anneli Fors, ―The Power of Social Media When Creating Business Networks - The Future Valley in
Borlänge‖, Department of Business Administration, University of Gävle, 2006, pp.12-19.
33
Rhiannon Bury, Ruth Deller, Adam Greenwood, Bethan Jones, From Usenet To Tumblr: The Changing
Role Of Social Media, Participations, 10(1), 2013, pp.299-318.
34
Catherine McLoughlin, Mark Lee, Social Software and Participatory Learning: Pedagogical Choices with
Technology Affordances in the Web 2 Era, 2007, s.665.
35
Lon Safko, The Social Media Bible, John Wiley And Sons, New Jersey, 2010, pp.3-4.
36
Alex Dewson, Deryck Houghton, Justin Patten, Blogging and Other Social Media: Exploiting the
Technology and Protecting the Enterprise, New Jersey: Gower Publishing, 2008.
37
Danah M. Boyd, Alice Marwick, ―American Teen Sociality in Networked Publics: Teens‘ Attitudes, Practices,
andStrategies‖, Privacy Law Scholars Conference, Berkeley Üniversitesi, California, 2008, p.1-29.
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bağlantılı içerik olarak ifade etmektedir38. Sosyal medyanın iĢbirliği ve etkileĢim esasına
temellenmesi toplumun davranıĢlarını etkileme ve yönlendirme gücü de elde etmesini
sağlamaktadır39.
Anthony Mayfield 2008 yılında yayınladığı ―What is Social Media‖ (Sosyal Medya Nedir?)
isimli eserinde sosyal medyanın özelliklerini katılımcılık, açıklık, karĢılıklı konuĢma,
toplumsal iĢbirliği ve bağlantılılık olarak sıralamaktadır40:

Katılımcılık (Participation): Sosyal medya, kullanıcı olan kiĢilere içeriklere yorum
yapmak, diğer kullanıcılarla etkileĢime girmek, gelen geri bildirimleri değerlendirmek
gibi katkıların sürekliliğini teĢvik etmektedir.

Açıklık (Openness): KiĢiye düĢüncelerini bütün boyutları ile ortaya koyabilme,
yorum yapabilme, içeriğe katkıda bulunma olanağı sunmaktadır (Bazı içeriklerin
kullanıcı üyeliğini talep etmesi ise zaman zaman katılım olanağını
kısıtlayabilmektedir).

KarĢılıklı konuĢma (Conversational): Katılımcılar karĢılıklı görüĢme sayesinde
paylaĢımı mümkün olan en üst düzeyde gerçekleĢtirilebilmekte, diğer kullanıcılara
aktarımı hızlı bir Ģekilde yapabilmekte ve sosyal ağlarda oluĢan topluluklarla çift
yönlü iletiĢim kurabilmektedir. Katılımcılar diğer katılımcılarla tüm katılımlarını aynı
zamanda, anlık, zaman ve mekân sınırlaması olmadan paylaĢabilmektedir.

Topluluk (Communitiy): Sosyal medya ortak özellikleri olan bireyleri bir araya
getirerek sosyal topluluklar oluĢmasını sağlamaktadır. Aynı sosyal topluluk üyeleri
içerik paylaĢımları sayesinde sürekli iletiĢim ve etkileĢim halindedir ve bu sayede
toplumsal duyarlılığın hızlı biçimde ortaya konulmasını sağlanabilmektedir.

Bağlantı (Connectedness): KiĢi veya gruplar diğer sitelerde bulunan bağlantıları
adreslerini vererek bilgi paylaĢımını hızlı bir Ģekilde arttırabilmektedir. Aynı zamanda
bireyler, iĢbirliği dayalı fikir paylaĢımları yapmakta ve bunları uygulayabilmektedir.
Özetle, Ġnternet‘in geliĢmesi ve Web 2.0‘ın ortaya çıkması ile sosyal medya kavramı
günümüzde kullanılan Ģeklini almıĢtır41. Sosyal medya ile iletiĢim biçimleri değiĢim geçirmiĢ,
sosyal medya baĢlıca iliĢki, iletiĢim ve bağlantı kurma vasıtası olarak görülmeye baĢlanmıĢtır.
Günümüzde yaĢanan iliĢkilerde yüz yüze iletiĢim oldukça azalmıĢ durumdadır42.
Genel olarak sosyal medyanın kullanım amaçlarını ise aĢağıdaki gibi ifade edebilmek
mümkündür43;

Sosyal etkileĢim: Sosyal ağlar k Ģ ler n d ğer k Ģ lerle let Ģ m kurmak ve onlarla
sosyal etk leĢ mlere g rmek ç n kullandıkları b r platformdur. Bu tür sosyal ağ
38

Ralph R. Roberts, Joe Kraynak, Walk Like a Giant, Sell Like a Madman, John Wiley & Sons Inc., U.S.A,
2008.
39
Kırschenbaum Alan, ―Generic Sources of Disaster Communities: A Social Network Approach‖, International
Journal of Sociology and Social Policy, Vol. 24(10/11), 2004, pp.94-129.
40
Antony Mayfield, ―What is Social Media,‖ http://tr.scribd.com/ doc/13217586/What-isSocial-MediaiCrossing-eBook, Retrieved on 19 November, 2019.
41
Ralph R. Roberts, Joe Kraynak, Walk Like a Giant, Sell Like a Madman, John Wiley Sons Inc., U.S.A,
2008.
42
Roy Pea, Clifford Nass, Lyn Meheula, Marcus Rance, Aman Kumar, Holden Bamford, Michael Zhou, ―Media
Use, Face-To-Face Communication, Media Multitasking and Social Well-Being Among 8-To 12-Year-Old
Girls‖, Developmental Psychology, 48(2), 2012, pp.2-5.
43
Anita Whiting, David L. Williams, ―Why People Use Social Media: A Uses and Gratiﬁcations Approach‖,
Qualitative Market Research: An Internaional Journal, 16(4), 2013, pp.362-369.
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kullanımı kullanıcılara sosyalleĢme sağlayan b r kullanım türüdür.

Bilgi arama: Sosyal ağlar k Ģ ler n b lg ed nmek, kend ler n eğ tmek d ğer b r fade
le kend kend ler n eğ tmek ç n kullandıkları b r mecra durumundadır.

Zaman geçirme: Bu kullanım türü kullanıcıların sosyal ağlarda b lg ye temas ederek,
zaman geç rmek, daha öneml meĢgul yetler bulunmadığı zamanlarda sıkılmamalarını
sağlamak ç n gerçekleĢmekted r.

Eğlence: Bu tür sosyal medya kullanımı, kullanıcıların eğlencel zaman geç rmek,
rahatlamak, gündel k yaĢamın stres nden kurtulmak ç n sosyal medya platformunda
yer almaları olarak tanımlanmaktadır.

ĠletiĢim kurma: Bu sosyal medya kullanımı kategor s , k Ģ ler n b rb rler le let Ģ m
kurmalarını kolaylaĢtırmak, k Ģ lerarası let Ģ mler n pek Ģt rmek, baĢka k Ģ lerle b lg
paylaĢımı yapab lmeler n sağlamak anlamında önem taĢımaktadır.

Kolaylık yardımcı programı: Sosyal ağların k Ģ ler tarafından bu yönde kullanımın
amacı, Ġnternet teknoloj üzer nden alıĢver Ģ yapmalarını kolaylaĢtırmak, etk leĢ ml
pazarlama olanaklarından Faydalanmaktır”44.
Günümüz dünyasında meydana gelen teknoloj k gel Ģmeler McLuhan‘ın 1962 yılında öne
sürdüğü Global Köy f kr n doğrular b r Ģek lde tüm Dünya‘yı sınırsız ve b rleĢ k b r
topluluğa dönüĢtürmüĢ durumdadır45. Ortaya çıkan bu küreselleĢme sınırları yok ederken aynı
zamanda farklılıklara karĢı duyarlılığı b r gerekl l k hal ne get rm Ģt r46. P erce yen let Ģ m
teknoloj ler n n let Ģ m kapas tes n sayısız kanal ortaya çıkarmak suret le arttırdığını fade
etmekted r47. Yen medya teknoloj ler n n g derek nsan vücudunun b r parçası durumuna
gelmes 48 b reyler n duygularını fade aracı olarak Ġnternet‘ kullanmaları let Ģ m
kolaylaĢtırmıĢ ve etk leĢ m güçlenm Ģt r49. Yen let Ģ m ortamlarının hızlı b r Ģek lde gel Ģ m
ve sosyal medya mecralarının kullanımı kullanıcı durumunda bulunan k tley akt fleĢt rm Ģ,
let Ģ m etk leĢ ml b r duruma get rm Ģt r. Kurulan bu nterakt f let Ģ mler se tüm dünyada
toplumsal, kültürel ve pol t k alanlarda yen b r düzenleme ortaya çıkmasına yol açarak
özell kle kültür ve kültürel değerler konusunda yen tanımlama süreçler meydana
get rm Ģt r50. Bu let Ģ m araçları kültürün çer ğ n var ederken kültür aktarımını da
gerçekleĢt rmekted r51. Günümüzde artık sosyal medya kullanıcıları kolay b r Ģek lde farklı
ülkelerdek
nsanlara ve kültürlere ulaĢab lmekte ve sosyal etk leĢ mler n
44

Bu bölüm ―Instagram‘da Benlik Sunumu: Goffman‘ın Dramaturjik YaklaĢımı Açısından Bir Analiz‖ baĢlıklı
yayınlanmamıĢ doktora tezimden alınmıĢtır. (E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla ĠliĢkiler ve Tanıtım
Anabilim Dalı, 2020, ss.25-44)
45
Marshall Mcluhan, The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man, University of Toronto Press,
Canada, 1962, p.3.
46
Alois Moosmüller, Interkulturelle Kommunikation, Münster/NewYork/ München/ Berlin:Waxmann Verlag,
2006.
47
John R. Pierce, Edward C. Posner, Introduction to Communication Science and Systems, Springer Science,
Business Media New York, 1980.
48
Binark, Mutlu, ―Yeni Medya ÇalıĢmalarında Yeni Sorunlar ve Yöntem Sorunu‖, Yeni Medya ÇalıĢmaları,
Mutlu Binark (ed.), Ankara: Dipnot, 2007, ss.21-44.
49
Liav Sade Beck, ―Internet Ethnography: Online And Offline‖, International Journal of Qualitative Methods,
2004, 3 (2), 1-14, s.3.
50
Özge Han Özkan, ―Sosyal Medya ve Kültürel Değerler‖, Uluslar arası Yeni Medya-Yeni YaklaĢımlar
Konferansı, Çanakkale, Turkey, 2014.
51
Korkmaz Alemdar, Ġrfan Erdoğan, Öteki Kuram: Kitle iletiĢim Kuram ve AraĢtırmalarının Tarihsel ve
EleĢtirel Bir Değerlendirmesi, Erk, Ankara, 2005.
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gen Ģleteb lmekted r52. Castells‘e göre nternet teknoloj s üzer nden gerçekleĢt r len
let Ģ mlerde kullanıcıların etk leĢ ml yeterl l kler farklılaĢmıĢ ve gen Ģlem Ģt r53.
Günümüzde sosyal medyanın taĢıdığı tüm teknoloj k özell kler kullanan sosyal medya
kullanıcıları sanal anlamda da olsa sınırsızlaĢan dünyada farklı kültürler le let Ģ me
geçeb lmekte gen Ģ etk leĢ mler le b rl kte kültürlerarası let Ģ m yeterl l kler n
gel Ģt reb lmekted r54.
Kültürlerarası let Ģ m ve yeterl l ğ konusunda mevcut alan yazın ncelend ğ nde, sosyal
medya ortamında kültürlerarası let Ģ m konusunu nceleyen çalıĢmaların arttığı
görülmekted r. Zhou‘nun 2020 yılında gerçekleĢt rd ğ araĢtırmada sosyal medya kullanımının
kültürlerarası let Ģ m artırdığı, b reyler n b lg ed nme, farkındalık, tutum ve keĢ f
becer ler n gel Ģt rd ğ sonucuna ulaĢtığı görülmekted r. AraĢtırmada Zhou kültürlerarası
let Ģ mde sosyal medya kullanımının hedef kültürün öneml farklılıkları hakkında b lg
ed nmey sağladığını, hedef kültürdek sosyal durumların anlaĢılmasına ve çatıĢmaların
çözümlenmes ne yardımcı olduğunu ve b reyler n farklı ortamlarda kend baĢlarına uygun
Ģek lde etk leĢ m kurma kapas tes göstermes ne yardımcı olduğunu tesp t etm Ģt r55.
Mouhadjer 2017 yılında yaptığı araĢtırmada sosyal medyanın kültürlerarası iletiĢim
üzerindeki olumsuz ya da olumlu açıdan görülen etkilerini incelemiĢtir. Mouhadjer‘in
araĢtırma sonuçları sosyal medyanın sosyal etkileĢimlerimizde büyük bir rol oynadığını artık
bireylerin ne yaptıklarını bilmek için bireylerle konuĢmak zorunda kalınmadığını, sosyal
medya durumlarının aynı zamanda bireylerin durumunu da ortaya koyduğunu ifade ortaya
koymaktadır. AraĢtırma sonuçlarında ayrıca sosyal medya kullanımının öğrencilere
kültürlerarası bir ortam yaratmada kültürel farkındalıklarını artırmak için teknolojiyi kullanma
Ģansı verdiği bunun yeni bilgiler elde etmenin bir yolu olmasının yanı sıra yeni beceri, strateji
ve tutumlar benimsemek için de bir yol olduğu vurgulanmaktadır56.
Aksoy‘un 2020 yılında gerçekleĢtirdiği sosyal medyanın kültürlerarası let Ģ m üzer ndek
algılanan etk ler n nceled ğ araĢtırmasının sonuçlarında sosyal ağlarda farklı kültürlerden
b reyler le arkadaĢlık kuran uluslararası öğrenc ler n arkadaĢlık l Ģk ler n n ve kültürlerarası
etk leĢ mler n n gel Ģt ğ ve sosyal medya kullanımının kültürel b lg , kültürel farkındalık,
esnekl k ve özgüven açısından öğrenc lere olumlu etk lerde bulunduğu yönünde
değerlend rmeler yapılmaktadır57.
Bek roğlu ve Balcı‘nın 2014 yılında yaptıkları çalıĢmada b reyler n sosyal medyada farklı
kültürlerden nsanlar le let Ģ m kurma sıklığının artmasının b reyler n kültürlerarası
duyarlılık düzeyler n de artırdığı sonucuna ulaĢmıĢlardır. AraĢtırma bulgularında ayrıca
52

53

Veysel Eren, Abdullah Aydın, “Sosyal Medyanın Kamuoyu Oluşturmadaki Rolü ve Muhtemel Riskler”, KMÜ
Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 16 (Özel Sayı I), 2014, ss.197-205.
Manuel Castells, Ağ Toplumunun YükseliĢi- Enformasyon Çağı: Ekonomi, Toplum ve Kültür, Birinci Cilt: Ağ

Toplumunun YükseliĢi, Çev.: E. Kılıç, Ġstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, Ġstanbul, 2005.
54

Noureddine Mouhadjer, ―Sosyal Medya ve Sosyal medyanın Kültürlerarası ĠletiĢim Üzerine Etkisi‖, 1.
Uluslararası ĠletiĢimde Yeni Yönelimler Konferansı, 2017, pp.30-33.
55
Yingli Zhou, ―Using Social Media to Promote Intercultural Communication Between Chinese and American
University Students‖, Chinese Journal of Applied Linguistics, 43-2 (2020), pp.169-187.
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Noureddine Mouhadjer, a.g.e., pp.30-33.
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Zeynep Aksoy, ―Kültürlerarası Yeni Medya: Sosyal Medyanın Kültürlerarası ĠletiĢim Üzerine Algılanan
Etkileri‖, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2020, 3 (2), ss.126-144.
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yabancı ülkelerin kitle iletiĢim araçlarını sürekli takip eden katılımcıların, hiç takip
etmeyenlere göre daha fazla kültürlerarası duyarlılık taĢıdığı sonucuna ulaĢılarak, sosyal
medya üzerinden gerçekleĢtirilen iletiĢimin bireylere doğrudan kültürlerarası iletiĢim
deneyimi sunmasa bile farklı kültür ve aidiyet bağlarına iliĢkin bilgi ve deneyim olanakları
sağlayabileceği, dünyada farklı kültürlerin, farklı kimliklerin, aidiyet bağlarının, farklı
düĢünce ve davranıĢ kalıpları ile farklı perspektiflerin var olduğunu gösterebileceği sonucuna
ulaĢılmıĢtır58.
Liu‘nun 2019 yılında gerçekleĢtirdiği ve sosyal medya kullanımının Ġsveç‘te yaĢayan Çin‘li
bireylerin kültürlerarası iletiĢim yeterlilikleri üzerindeki etkisini araĢtırdığı çalıĢmasında
sosyal medya kullanımının bireylerin iletiĢim yeterlilikleri üzerinde olumlu yönde etkiler
yaptığı sonucuna ulaĢmıĢtır59.
Prakapiene ve Prakapas‘ın 2016 yılında gerçekleĢtirdikleri araĢtırmada farklı bir ülkede
eğitim alan gençlerin yoğunlukla sosyal medya kullanımlarının yaĢadıkları ülkenin kültürü ve
özellikleri hakkında bilgi almak ve kendi ülkelerinden diğer öğrencilerle iletiĢim halinde
kalmak için sosyal ağ sitelerini kullandıkları sonucuna ulaĢmıĢtır. AraĢtırmada sosyal medya
kullanımı ile daha güçlü bir güvenlik duygusu hisseden gençlerin ayrıca toplum yaĢamına
katılmalarının da kolaylaĢabileceği sonucu elde edilmiĢtir. AraĢtırmada ayrıca kendi
ülkelerinde bulunan aile ve arkadaĢları ile de iletiĢimlerini sağlayan sosyal medya kullanımın
öğrencilere kendi ülkeleri ile ilgili bilgileri güncelleme ve ulusal kimliklerini koruma imkânı
tanıdığı sonucuna da ulaĢılmıĢtır60.
Sawyer‘in 2011 yılında gerçekleĢtirdiği ve sosyal medyanın kültürlerarası uyum üzerindeki
etkilerini araĢtırdığı çalıĢma bulgularında ise sosyal medya kullanımının kiĢilerin hem kendi
ülkelerine karĢı hem de bulundukları ülkeye karĢı iliĢkisel bağlılıklarını güçlendirdiği, aidiyet
duygularını oluĢturduğu, uyum güçlüklerinin üstesinden gelmelerine yardımcı olduğu, yeni
iliĢkiler inĢa ettiği, güçlendirdiği ve sürdürülmesinde yardımcı olduğu saptanmıĢtır61.
Wu ve Marek‘ n 2017 yılında gerçekleĢt rd ğ ―Sosyal medya üzerinden iletiĢim yeterliliğinin
geliĢtirilmesi (dil öğrenme çerçevesi üzerinden) konulu araĢtırma sonuçlarında katılımcılar
kültürlerarası iletiĢim yeterliliklerini geliĢtirmek için sosyal medya öğretim tasarımlarını
kullanmanın iletiĢim ve iĢbirliği için etkili olduğunu ve sosyal medya ortamlarında
gerçekleĢtirilen küresel eriĢimin diğer kültürlere mensup insanlarla etkileĢimde bulunmak için
iyi bir yol olduğu kanaatlerini yansıtmıĢlardır62.
Karimah ve Gemiharto‘nun 2017 yılında gerçekleĢtirdikleri diğer bir araĢtırmada ise özellikle
yabancı dil öğrenme ve yurt dıĢında eğitim anlamında sosyal medya kullanımının
kültürlerarası iliĢkilerin geliĢiminde ve bu bağlamda kültürlerarası iletiĢim yeterliliğinin
geliĢiminde faydalı olduğu saptanmıĢtır. AraĢtırmada sosyal medya kullanımının farklı bir
58
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Mingxing Lıu, ―Impact of Social Media on Intercultural Communication Competence of Chinese People
Living in Sweden‖, Degree Project in Computer Science and Engineeringi Second Cycle, 2019, pp.1-15.
60
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61
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pp.2-29.
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ülkede yaĢamaya baĢlayan kiĢilerin kültürlerarası uyum sürecine olumlu katkıları olduğu
saptanmıĢtır. AraĢtırma sonuçlarında sosyal medya kullanımının kültürlerarası iletiĢim
açısından olumsuz sayılabilecek bir özelliğinin kiĢinin kendisi ile ilgili çok fazla özel bilgi
ifĢa etmesinin hem kendisi hem de iletiĢim içinde olduğu kiĢi ve kurumlar açısından güvenlik
ile ilgili tehlikeler yaratmak olabileceği vurgulanmaktadır63.
IV.
SONUÇ
Kültür farklılıkları insanlık tarihinde toplumsal ve bireysel çok sayıda çatıĢmaya neden olsa
da bu farklılıklar aynı zamanda dünya yüzündeki çeĢitliliği de ortaya çıkarmıĢtır. B reyler n
ç nde bulunduğu ve a t olduğu kültürden farklı b r kültüre veya ç nde yer aldığı kültürde yer
alan farklı alt kültürlere yaklaĢımı, farklı kültürlerle lg l b lg ler , bu kültürler n normları,
değer yargılarını, düĢünce s stemler n , gelenek ve görenekler öğrenmeye stekl olması, bu
kültürler farklılıklarıyla kabul ederek çselleĢt reb lmeler , empat duygularını tutum ve
davranıĢlarına yansıtab lmeler oldukça önem taĢımaktadır. B reyler n farklı b r kültür le
let Ģ me g rd ğ süreçte kültürlerarası yeterl l k olgusunun gerekt rd ğ b r b ç mde let Ģ me
geçerek etk leĢ m esnasında ortaya çıkan tepk ler n , duygu ve düĢünceler bu düzlemde
gerçekleĢt rmes kurulan let Ģ me b rçok yönden olumlu katkılar sağlayab lmekted r. 20.
yüzyılın k nc yarısından t baren ortaya çıkamaya baĢlayan ve 21. yüzyılda hızlanarak
devam eden özell kle kültürel ve teknoloj k değ Ģ kler dünyayı b r küreselleĢme sürec ç ne
sokmuĢ ve dünya yüzündek toplulukların ortak ve bel rl b r takım kurallar ç nde yaĢamasına
yol açarak dünyayı yerell kten evrensell ğe yen den Ģek llend rm Ģt r. Özell kle b l Ģ m
teknoloj s ndek gel Ģmeler toplumlar ve b reyler arasındak let Ģ m ve etk leĢ m n
hızlanmasını ve her türlü bağlamda gerçekleĢt r leb lmes n sağlamıĢtır.
Kültürlerarası let Ģ m yeterl l ğ n n gel Ģ m ç n günümüzde yüz yüze let Ģ m n yer n alan,
k Ģ lerarası let Ģ m kavramını adeta yen den Ģek llend ren, web 2.0 teknoloj s n n alt yapısına
temellenerek ortaya çıkan sosyal medya kullanımı etk l b r rol üstlenm Ģ durumdadır. Sosyal
medya ortamlarında b reyler zaman ve mekân sınırlarının ortadan kalması le her an dünyanın
her köĢes nde bulunan b reylerle let Ģ me geçeb lmekted r. Bu bağlamda sosyal medya
kullanımı esnasında ülkeler n sınırları ortadan kalkarken d l farklılıkları g b unsurlarda
kullanılan sosyal medya platformunun teknoloj k özell kler ne bağlı olarak ortadan
kalkab lmekted r.
Bu çalıĢmada ele alınan, kültürlerarası let Ģ m, kültürlerarası let Ģ m yeterl l ğ ve sosyal
medya alanında son dönemde gerçekleĢt r len araĢtırma sonuçları da göstermekted r k sosyal
medya kullanıcı durumunda bulunan b reyler daha önce görmed kler ülkelerden kullanıcılarla
let Ģ me geçeb lmekte, h ç bulunmadıkları ülkeler ve bölgeler n ç nde yer aldıkları
coğrafyayı ve toplumsal özell kler tanıyarak b lg sah b olab lmekted r. B reyler ayrıca
sosyal medya vasıtası le farklı kültürlere l Ģk n anal z gerçekleĢt reb lmekte, yorumlar ortaya
koyab lmekte, kültürel karĢılaĢtırmalar da yapab lmekted r. Zaman ve mekân kısıtlamasının
ortadan kalmıĢ olduğu bu sanal mecralar b reyler n tanımadıkları kültürler ve bu kültürlere
mensup k Ģ ler tanımasına olanak sağlamakta,
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b reylere sted kler her an sesl ve görsel let Ģ me geçeb lme fırsatı vermekte ve ortak sanal
topluluklar ç nde yer alab lmeler ne, ortak b r takım ürünler meydana get reb lmeler ne fırsat
vereb lmekted r. Bu çalıĢmada ncelenen araĢtırma sonuçlarına göre ayrıca sosyal medya
üzer nden kültürlerarası ortamlarda let Ģ m kuran b reyler n let Ģ m ve etk leĢ mler nde
özgüven duygusu artırdıkları, var olan b reysel n tel kler n olumlu yönde gel Ģt rerek let Ģ m
engeller n daha kolay ortadan kaldırab ld kler ortaya konulmaktadır. GerçekleĢt r len
araĢtırma sonuçlarında ayrıca göre b reyler n kültürlerarası let Ģ mler nde sosyal medya
kullanımlarının düĢünce s stemler n n ve algılarının olumlu yönde gel Ģmes ne, farklılıklara
anlayıĢ ve hoĢgörü le yaklaĢab lmeler ne, eleĢt rel bakıĢ açısı sah b olab lmeler ne yardımcı
olduğu vurgulanmaktadır.
Kültürel farklılıklar ve sosyal medya üzer nden gerçekleĢt r len let Ģ mler var olduğu sürece
kültürlerarası let Ģ m ve sosyal medya alanındak çalıĢmalara olan ht yacın gerekl l ğ de
sürecekt r. Günümüzde sanal ortamlarda sosyal medya üzer nden gerçekleĢt r len let Ģ mler
k Ģ sel veya kurumsal b lg ler n mahrem yet n n korunamaması, güvenl ğ açığı taĢıma g b
konularda bazı tartıĢmalara konu olsa da sosyal medya ortamlarında sürdürülen iletiĢimlerin
ve kullanılan anlamların özellikle kültürlerarası iletiĢim ve bu alanda gerçekleĢtirilecek
araĢtırmalar açısından önem taĢıdığı ifade edilebilir.
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ANNELERĠN PROSOSYAL DAVRANIġLARI VE TUTUMLARI ĠLE OKUL ÖNCESĠ
DÖNEM ÇOCUKLARININ PROSOSYAL DAVRANIġLARI ARASINDAKĠ
ĠLĠġKĠNĠN ĠNCELENMESĠ*
Funda Gül GENÇ1, Ümit DENĠZ 2
1
Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 0000-0003-4481-8640
2
Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü, 0000-0001-5338-8254

ÖZET
Çocuğun günlük hayatta yer aldığı yakın çevresi, sosyal, biliĢsel ve fiziksel geliĢim alanlarını
oldukça etkilemektedir. Anne, yakın çevrenin içinde etkileĢim kurma yönünde birincil sırada
yer almaktadır ve tüm davranıĢları çocuk için doğrudan gözlem yolu ile örnek alabileceği bir
model durumundadır. Annelerin sosyal hayatı, çocuklarının sosyal hayatlarının ve davranıĢ
biçimlerinin Ģekillenmesine etki etmektedir. Bu davranıĢların içeriğinde prososyal beceriler de
yer alıp, annenin tutumuna göre çocuğun davranıĢlarına yön vermektedir. Bu doğrultuda bu
araĢtırmada annenin prososyal davranıĢlarının ve tutumlarının çocuğun prososyal
davranıĢlarına etkisini incelemek amaçlanmıĢtır. Bu amaçla araĢtırmada ―Demografik Bilgi
Formu‖, ―Çocuk Prososyallik Ölçeği (Anne ve Öğretmen için)‖ ve ―YetiĢkin Prososyallik
Ölçeği‖, ―Anne Baba Çocuk YetiĢtirme Tutumları Ölçeği (ABTÖ)-A Formu‖ kullanılmıĢtır.
AraĢtırmanın çalıĢma grubu, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Bayburt Ġli merkez ve
ilçelerinde bağımsız anaokulu ve resmi anasınıflarında öğrenim görmekte olan 204 çocuktan
ve bu çocukların anne ve öğretmenlerinden oluĢmaktadır. ĠliĢkisel tarama modelinde olan
araĢtırmada, verilerin analizinde, prososyal davranıĢ puanları normal dağılım gösterdiği için,
paramatrik testlerden ―Bağımsız Örneklem T-Testi‖ ve ―Tek Yönlü ANOVA‖ kullanılmıĢtır.
Okul öncesi dönem çocuklarının prososyal davranıĢları ile annelerinin prososyal davranıĢları
arasındaki iliĢkiyi ve anne tutumları ile çocuklarının prososyal davranıĢları arasındaki iliĢkiyi
belirlemek amacı ile ―Pearson Çarpım Momentler Korelasyon Katsayısı‖ belirlenmiĢtir.
AraĢtırmadan elde edilen bulgulara göre, anne değerlendirmelerinde, okul öncesi dönem
çocuklarının prososyal davranıĢlarının çocuk cinsiyetine göre bir iliĢki bulunmazken
öğretmen değerlendirmelerinde kız çocukları lehine farklılaĢtığı görülmüĢtür. Yapılan
korelasyon analizine göre annelerin prososyal davranıĢları ile çocuklarının prososyal
davranıĢları arasında pozitif yönde anlamlı bir iliĢki olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Ayrıca
demokratik tutum sergileyen annelerin çocuklarının prososyal davranıĢlarının daha iyi olduğu
belirlenmiĢtir.
Anahtar Kelimeler : Prososyal davranıĢ, Ebeveyn tutumu, Okul öncesi eğitimi
2. GĠRĠġ

*Bu çalıĢma; birinci yazarın, ikinci yazar danıĢmanlığında hazırladığı yüksek lisans tezinden yararlanılarak
hazırlanmıĢtır.
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YaĢamın ilk yıllarından itibaren aile, akran ve yakın çevredeki kiĢilerle kurulan

etkileĢimler ile kazanılan oldukça kritik ve önemli beceriler olan sosyal
davranıĢlar, dünyaya geldiği andan itibaren çocuğun bakımını üstlenen birey ile
oluĢturduğu iliĢkiler yoluyla Ģekil alır (Yazıcı & Salıkutluk, 2018). SosyalleĢme,
çocuğun, içinde bulunduğu topluluktaki insanlar gibi davranıĢlar sergilemeyi öğrenmesi,
çevresindeki kültür veya alt kültürün değer, alıĢkanlık ve görünüm, vizyon gibi unsurlarını
içselleĢtirmesidir (Güngör Aytar, 2015; Taygur AltıntaĢ & Yıldız Bıçakçı, 2017).
Sosyal geliĢimde önemli bir yeri bulunan prososyal geliĢim, insanların kendi isteği ile
baĢkalarının yararı için sergilediği davranıĢları kapsar (Eisenberg & Mussen, 1997). Bu
davranıĢlar, olumlu sosyal davranıĢlar olarak da adlandırılmaktadır (Uzmen & Mağden,
2002). Bu becerilerin içeriğinde, toplumların iĢleyiĢinin uyumlu Ģekilde

ilerleyebilmesi için gönüllülük barındıran empati, sempati, paylaĢma,
yardımlaĢma, iĢbirliği ve fedakârlık davranıĢları gibi olumlu sosyal beceriler yer
almaktadır (Yazıcı & Salıkutluk, 2018). Hem sosyobiyolojik teoriler hem de davranıĢ
genetiği araĢtırmaları, prososyal davranıĢ geliĢiminde sosyalleĢmenin önemli yeri olduğunu
onaylamaktadır (Hasting, Utandale & Sullıvan, 2007).
Prososyal davranıĢları gerçek hayatta karĢılarına çıkan problemlerin çözümünde gösteren
çocukların arkadaĢlık kurma ve iliĢkilerini sürdürme konularında daha fazla baĢarı
gösterdikleri görülmektedir (Özkan, 2015, s.37; Webster-Stratton & Lindsay, 1999). Ayrıca
prososyal davranıĢların kiĢisel ve sosyal olarak iyileĢtirici yönü bulunmaktadır. Bu sayede
çocuklar sosyal iliĢkilerini sağlıklı bir biçimde sürdürebilmektedir (Güngör Aytar, 2015;
Taygur AltıntaĢ & Yıldız Bıçakçı, 2017).

Yapılan araĢtırmaların birçoğunda çocukların prososyal davranıĢları
kazanımında anne-baba, kardeĢler ve akranların önemi ortaya konmaktadır
(Yazıcı & Salıkutluk, 2018). Çocuğun cinsiyeti, yaĢı, ebeveyn tutumu, prososyal
davranıĢlara yönelik eğitim, ebeveynlerin prososyal davranıĢları, çocuğun mizacı, aile ve
çevresel özellikler gibi faktörler prososyal davranıĢların ediniminde rol almaktadır (Eisenberg
& Fabes, 1998). Ayrıca çocuklar, çeĢitli televizyon programlarında, tiyatrolarda, okulda
oynadıkları oyunlarda ve çeĢitli çocuk kitaplarındaki hikayelerde de prososyal davranıĢ
izlenimlerine sahip olmaktadır (Uzmen & Mağden, 2002).
Çocukların hayatlarını Ģekillendiren ilk faktör ebeveynlerinin onlara karĢı sergiledikleri tutum
ve davranıĢlardır. Bu tutum ve davranıĢlar, bebeğin dünyaya geldiği andan yetiĢkin yaĢama
kadar kurduğu iliĢkilerinde ve yaĢama bakıĢ açısında önemli bir temel ve model meydana
getirmektedir (AktaĢ Özkafacı, 2012). Çocuğa ebeveynlerinin yönelttiği davranıĢlar çocuğun
sosyal çevresinde kazanacağı davranıĢ Ģeklini belirlemektedir (Dursun, 2010). Anne-baba ve
çocuk iliĢkisinin sosyal becerilere etkisini inceleyen araĢtırmalara göre ailelerin cinsiyete göre
sergilediği tutumların da çocukların sosyal becerileri üzerinde bir etkisi olduğu görülmüĢtür
(Kapıkıran, Ġvrendi & Adak, 2006).
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Anne babaların çocuk yetiĢtirme tutumları; izin verici (aĢırı hoĢgörülü), baskıcı (otoriter),
demokratik, aĢırı koruyucu, reddedici ve tutarsız (dengesiz) tutum Ģeklinde incelenebilir. Bu
tutumlara çocuk davranıĢları, yaĢı, cinsiyeti ve mizacı, ebeveyn cinsiyeti, kültür ve sosyal
statü gibi faktörler neden olmaktadır (Dursun, 2010, s.30).
Çocuk yetiĢtirmede ebeveynlerin ikisinin de katkısı fazladır ancak anne, çocuğun temel
ihtiyaçlarını karĢılaması ve ilk iliĢki kurduğu kiĢi olması gerekçesi ile önemlidir (Uyanık
Balat & Yılmaz, 2014). Bu yönden annesinin gözünden yaĢamı gören çocukların, baĢka
bireyler ile sağlayacağı sosyal etkileĢimler çerçevesinde ―anne‖ etkeni oldukça önem arz
etmektedir. Çocuğun etrafındaki bireyler ile sağlamıĢ olduğu iletiĢiminde annesinin kendi
çevresi ile kurmuĢ olduğu iletiĢim Ģekli ve tavırları etkili olmaktadır (AktaĢ Özkafacı, 2012,
s.2). Bu bakımdan annenin sosyal hayatı çocuğun sosyal hayatını Ģekillendirerek
davranıĢlarının oluĢumuna etki etmektedir. Bu davranıĢların içeriğinde prososyal beceriler de
yer alıp annenin tutumuna göre çocuğun davranıĢlarına yön vermektedir. Bu doğrultuda bu
araĢtırmada annenin prososyal davranıĢlarının ve anne tutumlarının çocuğun prososyal
davranıĢlarına etkisini incelemek amaçlanmıĢtır.
2. YÖNTEM
5.1.

AraĢtırmanın Modeli

AraĢtırmada nicel araĢtırma yöntemlerinden iliĢkisel tarama modelindedir. Tarama
araĢtırmaları genellikle araĢtırma konusuyla ilgili var olan durumun fotoğrafını çekerek
betimleme yapmayı amaçlar (Büyüköztürk vd., 2014, s.184). ĠliĢkisel tarama modelleri iki ya
da daha fazla sayıdaki değiĢken arasında birlikte değiĢimin varlığı veya derecesini belirlemeyi
amaçlar (Karasar, 2012, s.81).
5.2.

AraĢtırmanın ÇalıĢma Grubu

AraĢtırmanın çalıĢma grubunu, 2019-2020 eğitim öğretim yılında Bayburt il merkezinde, okul
öncesi eğitim kurumuna devam eden 60-72 aylık çocuklar, anneleri (204) ile öğretmenleri
(36) oluĢturmuĢtur. Bayburt il merkezinde toplam 34 okul öncesi eğitim kurumu yer
almaktadır. Bu kurumlara, 2019-2020 eğitim öğretim yılında, 60-72 ay aralığında toplam 682
çocuğun devam ettiği belirlenmiĢtir. Kolay ulaĢılabilir örnekleme yöntemi ile 27 okulla
görüĢülmüĢ ve bu okullara devam eden 60-72 aylık çocukların anne ve öğretmenleri arasından
gönüllü olanlar araĢtırmaya katılmıĢlardır.
5.3.

Veri Toplama Araçları

AraĢtırmada verileri toplamak amacı ile ―Demografik Bilgi Toplama Formu‖, ―Çocuk
Prososyallik Ölçeği‖, ―YetiĢkin Prososyallik Ölçeği‖ ve ―Anne Baba Çocuk YetiĢtirme
Tutumları Ölçeği (ABTÖ)-A Formu‖ kullanılmıĢtır.

TAM METİN KİTABI

ISBN: 978-625-7341-02-8

www.cumhuriyetkongresi.org

Sayfa | 272

Cumhuriyet Zirvesi
5.4.

4. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

Demografik Bilgi Toplama Formu

AraĢtırmada çocuk ve ailesi hakkındaki demografik bilgilere ulaĢmak için hazırlanan formda,
çocuğun yaĢı (ay olarak), cinsiyeti, kardeĢ sayısı, doğum sırası, anne ve babanın öğrenim
düzeyleri, yaĢları ve ailenin aylık ekonomik geliri gibi bilgiler yer almaktadır.
5.5.

Çocuk Prososyallik Ölçeği (ÇPÖ)

AraĢtırmada, normal geliĢim gösteren çocukların prososyal davranıĢlarını ve düzeylerini
belirlemek amacı ile Çocuk Prososyallik Ölçeği kullanılmıĢtır. Bower (2012) tarafından
düzenlenen ölçek, Bağcı ve Öztürk Samur (2016) tarafından Türkçe‘ye uyarlanmıĢtır.
Ölçekte, rahatlatma, yardım etme, paylaĢma, gönüllülük, savunma/dahil etme, iĢbirlikçilik ve
empati konularını içeren 7 alt boyut bulunmaktadır. Çocuk Prososyallik Ölçeği Anne Formu
21 madde ile tek boyutlu bir yapı ile, Öğretmen Formu da 22 madde ile tek boyutlu bir yapı
ile değerlendirilebilebilmektedir. Ölçekte, öğretmen ve anne tarafından çocukların prososyal
davranıĢ becerilerine sahip olma derecesine göre değerlendirme yapılması istenmektedir.
Yanıtlar, likert tipi olup 1 (hiçbir zaman) ile 5 (her zaman) arasında değiĢmektedir. Ölçekte
puanın yükselmesi prososyal davranıĢlara iĢaret etmektedir. Öğretmen formunun Cronbach
alfa güvenirlik katsayısı ,96, anne formunun Cronbach alfa güvenirlik katsayısı ,91 olarak
belirlenmiĢtir (Bağcı & Öztürk Samur, 2016). Bu araĢtırmada Çocuk Prososyallik Ölçeği tek
boyutlu yapı ile değerlendirilmiĢtir.
5.6.

YetiĢkin Prososyallik Ölçeği (YPÖ) Anne Formu

AraĢtırmada, normal geliĢim gösteren çocukların annelerinin prososyal davranıĢlarını ve
düzeylerini belirlemek amacı ile YetiĢkin Prososyallik Ölçeği kullanılmıĢtır. Caprara, Steca,
Zelli ve Capanna (2005) tarafından geliĢtirilen ölçek, Bağcı ve Öztürk Samur (2016),
tarafından Türkçe‘ye uyarlanmıĢtır. PaylaĢma, yardımlaĢma, ilgilenme ve empati olmak üzere
4 alt boyut ve 16 maddeden oluĢmaktadır. Yanıtlar likert tipi olup, 1 (hiçbir zaman) ile 5 (her
zaman) arasında değerlendirilmektedir. Yüksek puan, prososyal davranıĢların yüksek
olduğuna iĢaret etmektedir. YPÖ Anne Formunun Cronbach tek boyutlu alfa güvenirlik
katsayısı ,70 olarak hesaplanmıĢtır. Ölçek tek boyutlu olarak da değerlendirilebilmektedir
(Bağcı & Öztürk Samur, 2016). Yapılan araĢtırmada YetiĢkin Prososyallik Ölçeği tek boyutlu
biçimde değerlendirilmiĢtir.
5.7.

Anne Baba Çocuk YetiĢtirme Tutumları Ölçeği (ABTÖ)-A Formu

Ölçek, 3-6 yaĢ çocuklar için Özyürek (2017) tarafından anne ve babaların çocuk yetiĢtirme
tutumlarının belirlenmesi amacı ile geliĢtirilmiĢtir. Likert tipi olup 38 maddeden oluĢan ölçek;
Demokratik Tutum (15 madde), Baskıcı ve Otoriter Tutum (12 madde), AĢırı HoĢgörülü
Tutum (11 madde) olmak üzere üç faktörden meydana gelmektedir. Her alt boyuttan alınan
yüksek puan o tutumun baskın olduğu anlamına gelmektedir. Maddeler, ―Tamamen
Katılıyorum-5 puan‖ ―Katılıyorum-4 puan‖, Kısmen katılıyorum-3 puan‖, ―Katılmıyorum-2
puan‖ ve ―Hiç katılmıyorum-1 puan‖ Ģeklinde derecelendirilmiĢtir. Ölçeğin Cronbach alpha
güvenirlik katsayısı demokratik tutum için 0,87, baskıcı ve otoriter tutum için 0,77 ve aĢırı
hoĢgörülü tutum için 0,72 olarak bulunmuĢtur. Ölçeğin test tekrar test korelasyonları
demokratik tutum için 0,82, baskıcı ve otoriter tutum için 0,70 ve aĢırı hoĢgörülü tutum için
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0,77 olarak belirlenmiĢtir. Buna göre, ABTÖ‘nün güvenirliğinin yüksek düzeyde olduğu
saptanmıĢtır. (Özyürek, 2017). Bu araĢtırmada ölçek üç boyutlu olarak değerlendirilmiĢtir.
5.8.

Verilerin Toplanması

AraĢtırma kapsamında verilerin toplanabilmesi için öncelikle Milli Eğitim Bakanlığından izin
alınmıĢtır. Gerekli izinler alındıktan sonra, veri toplamak amacı ile belirlenen okulların
müdürleri ile görüĢülmüĢtür. Daha sonra, okullardaki 60-72 aylık çocukların öğretmenleri
aracılığı ile veri toplama araçları, gönüllülük esasında bağlı olarak, annelere elektronik
ortamda iletilmiĢtir. 2019-2020 eğitim öğretim yılının bahar döneminde, Covid-19 salgınına
bağlı olarak okulların yüz yüze eğitime kapalı olması nedeni ile, elektronik olarak Google
Formlar sistemine, ―Demografik Bilgi Toplama Formu‖, ―Çocuk Prososyallik Ölçeği‖,
―YetiĢkin Prososyallik Ölçeği‖ ve ―Anne Baba Çocuk YetiĢtirme Tutumları Ölçeği (ABTÖ)A Formu‖ yüklenmiĢtir. Anneler tarafından doldurulan her form için ―Çocuk Prososyallik
Ölçeği -Öğretmen Formu‖ elektronik ortamda öğretmenlere ulaĢtırılmıĢtır. Ölçekler 6 hafta
boyunca eriĢime açık kalmıĢtır. Yeterli veriye ulaĢıldığı için altıncı haftanın sonunda eriĢim
kapatılmıĢtır.
5.9. Verilerin Analizi
AraĢtırma sürecinde elde edilen veriler, SPSS programı kullanılarak analiz edilmiĢtir. Daha
sonra veriler, Shapire-Wilk testine göre normal dağılım gösterdiği (p<,05) belirlendikten
sonra ―Tek Yönlü ANOVA‖ ve ―Bağımsız Örneklem T-Testi‖ ile normal dağılım açısında
incelenmiĢ ve tüm ölçekler ve alt boyutlarının normal dağılım gösterdiği saptanmıĢtır.
Çocukların prososyal davranıĢlarının, cinsiyet değiĢkeni açısından farklılaĢıp
farklılaĢmadığına bakmak amacıyla ―Bağımsız Örneklem T Testi‖ kullanılmıĢtır. Çocukların
prososyal davranıĢlarının, kardeĢ sayısı, doğum sırası, anne-baba yaĢı, anne-baba öğrenim
durumu, okul öncesi eğitim süresi ve sosyo-ekonomik düzey değiĢkenleri bakımından
incelemek amacıyla da ―Tek Yönlü ANOVA‖ uygulanmıĢtır. Ayrıca annelerin prososyal
davranıĢları ile çocuklarının prososyal davranıĢları arasındaki iliĢkiyi ve anne tutumları ile
çocuklarının prososyal davranıĢları arasındaki iliĢkiyi belirlemek amacı ile ―Pearson Çarpım
Momentler Korelasyon Katsayısı‖ belirlenmiĢtir.
6.

BULGULAR VE TARTIġMA

Bu bölümde, araĢtırmaya katılan anne ve çocukların demografik özelliklerine, çocukların
prososyallik puanlarının cinsiyet, kardeĢ sayısı, doğum sırası, okul öncesi eğitime devam etme
süresi değiĢkenlerine göre istatistiksel sonuçlarına ve anne çocuk prososyallik puanları
arasındaki iliĢki ve tartıĢmaya yer verilmiĢtir.
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Çizelge 1. AraĢtırmaya Katılan Annelerin Aile ve Çocuklarının Demografik Özelliklerine Göre
Frekans ve Yüzdeleri
Demografik özellikler
Çocuğun cinsiyeti

Kız
Erkek
Çocuğun kardeĢ sayısı
Tek çocuk
1
2 ve üstü
Doğum sırası
Ġlk
Ortanca
Son
Okul öncesi eğitim süresi 1
(Yıl)
2
3
Anne yaĢı
25 ve altı
26-29
30-34
35-39
40+
Baba yaĢı
25 ve altı
26-29
30-34
35-39
40+
Anne öğrenim düzeyi
Ġlkokul
Ortaokul
Lise
Ön lisans
Lisans
Lisansüstü
Baba öğrenim düzeyi
Okuryazar
Ġlkokul
Ortaokul
Lise
Ön lisans
Lisans
Lisansüstü
Sosyoekonomik düzey
Alt
Orta
Yüksek

f
104
100
50
119
35
104
38
62
102
77
25
9
48
19
43
25
3
24
48
82
47
28
42
58
29
41
6
1
11
23
65
15
76
13
9
182
12

%
51,0
49,0
24,5
58,3
17,2
51,0
18,6
30,4
50,0
37,7
12,3
4,4
23,5
38,7
21,1
12,3
1,5
11,8
23,5
40,2
23,0
13,7
20,6
28,4
14,2
20,1
2,9
0,5
5,4
11,3
31,9
7,4
37,3
6,4
4,4
89,7
5,9

AraĢtırmaya katılan annelerin çocuklarının ve ailelerinin demografik özelliklerine göre
frekans ve yüzdeleri Çizelge 1‘de yer almaktadır. AraĢtırmaya katılan çocukların; %50,5‘i
kız, 24,5‘i tek çocuk, %58,3‘ü tek kardeĢe sahiptir. Çocukların %50‘si bir yıldır okul öncesi
eğitimine devam etmektedir. Çocukların çoğunun, annesi 30-34 yaĢ grubundadır. Babalarının
çoğunluğu ise 35-39 yaĢ grubunda yer almaktadır. Annelerin çoğunluğu (%28,4) lise,
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babaların çoğunluğu ise (%37,3) lisans mezunudur. Ailelerin çoğunluğunun (%89,7)
sosyoekonomik düzeyi orta seviyededir.
Çizelge 2. Çocukların Prososyallik Puanlarının Cinsiyete Göre t-Testi Sonuçları
ÇPÖ
Cinsiyet
N
X
SS
Sd
t
Anne
formu
Öğretmen
formu
p<,05

Kız
Erkek
Kız
Erkek

104
100
104
100

80,78
78,45
82,30
77,94

14,32
13,93
15,85
14,04

P

202

1,18

,24

202

2,08

,04

Çizelge 2‘de çocukların prososyallik puanlarının cinsiyete göre t-Testi sonuçları sunulmuĢtur.
Çizelgeden de görüldüğü gibi, anne formuna göre, kız çocuklarının prososyallik ölçeğinden
aldıkları puan ortalamalarıyla (80,78), erkek çocukların puan ortalamaları (78,45) arasında
cinsiyete bağlı bir farklılığa rastlanmamıĢtır (t (202)=1,18; p>,05). Literatürde bulunan
çalıĢmaların bazılarında da benzer sonuçlara ulaĢıldığı görülmektedir (Aydın, 2015; Bağcı,
2015; Çelik Kahraman, 2019; Mağden & Aslan, 2005; Türkmen, 2018; Uysal, Aydos &
Akman, 2016; Yenidede, 2018).
Çizelge 2‘de çocuk prososyalliği öğretmen formunda, kız çocuklarının prososyallik
ölçeğinden aldıkları puan ortalamaları (82.30) ile erkek çocukların puan ortalamaları (77,94)
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmüĢtür (t (202)=2,08; pz<,05). Ġlgili
literatürde de bu bulgu ile örtüĢen araĢtırmalar mevcuttur. Eisenberg ve Mussen (1997) birçok
çalıĢmasında, çocuğun cinsiyetinin prososyal davranıĢlar üzerinde belirgin bir Ģekilde anlamlı
farka neden olmadığını saptamıĢlardır. Ancak cinsiyete göre kızların erkeklere nazaran daha
prososyal davrandıklarını belirlemiĢlerdir. Benzer Ģekilde kız çocukların prososyal davranıĢ
puanlarının erkek çocuklarından daha yüksek olduğunu öne süren çalıĢmalar bulunmaktadır
(Acar, 2013; AktaĢ & Güvenç 2006; Altay & Güre, 2012; Bierhoff, 2002; Eisenberg, Fabes &
Spinrad, 2006; Karaca, Gündüz & Aral 2011; McGnley, 2008; Önal, 2018; Özcan, 2017;
Öztürker 2014; Solak & Demircioğlu, 2019; Yazıcı & Salıkutluk 2017; Yoleri & Seven,
2014). AraĢtırma bulgularında anne formunda cinsiyete yönelik anlamlı iliĢki gözlenmezken
öğretmen formunda kızlar lehine anlamlı sonuç çıkmasının sebebi, öğretmenlerin çocukları
ailelere göre daha farklı etkileĢimler içinde gözlemleyebilme Ģanslarının bulunması olarak
düĢünülebilir. Sınıf içerisinde yapılan etkinliklerde iĢbirliği, yardımlaĢma ve paylaĢma
eylemlerini gerektiren birçok plan uygulanmaktadır. Bu durumun da öğretmenlerin ailelere
nazaran daha tarafsız bir gözlemci olmasını kolaylaĢtırdığı düĢünülmektedir. AraĢtırmaya
göre öğretmen formunda kız çocuklarının prososyal davranıĢlara daha eğilimli olmasının
birçok gerekçesi olabilir. Toplumsal cinsiyet kalıp yargıların da etkisi ile aileler ve toplumda
yer alan diğer bireyler, kız ve erkek çocuklarındandan, davranıĢlarına yönelik farklı
beklentiler içinde olabilmektedir.
Kız çocuklarının toplum içinde yardımsever, hassas, destekte ve paylaĢımda bulunan bireyler
olarak rol edinmesi beklenirken erkek çocukların baĢarı merkezli hareket etmeleri ve bağımsız
davranıĢlar sergilemeleri istenmektedir. Ayrıca ebeveynler de çocuklarının cinsiyetlerine göre
bu Ģekilde değiĢik tutumlar içinde olabilmektedir (Taygur AltıntaĢ & Yıldız Bıçakçı, 2017;
Aydın 2015, s.27; Bağcı, 2015). Bu da kızları prososyal davranıĢlara yönelik daha ılımlı
yapabilmektedir.
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Çizelge 3. Çocukların Prososyallik Puanlarının KardeĢ Sayısına Göre ANOVA Testi Sonuçları
ÇPÖ
KardeĢ sayısı
N
X
S
F
P
Anne
formu
Öğretmen
formu

Tek çocuk
2 kardeĢ
3 ve üzeri
Tek çocuk
2 kardeĢ
3 ve üzeri

49
120
35
49
120
35

75,53
80,23
83,34
79,82
80,37
79,91

15,05
13,63
13,60
13,46
15,37
16,71

3,454

0,34

0,29

,971

Çizelge 3‘te çocukların prososyallik puanlarının kardeĢ sayısına göre ANOVA sonuçları yer
almaktadır. Anne formuna göre tek çocuk olanların prososyallik puan ortalamaları 75,53, 3 ve
üzeri kardeĢ olan çocukların prososyallik puan ortalamaları ise 83,34‘tür. Öğretmen formunda
ise tek çocuk olan çocukların prososyal puan ortalamaları 79,82, iki kardeĢ olan çocukların
puan ortalamaları da 80,37‘dir. ANOVA sonuçlarına göre de anne formunda (F(2195)=3,454; p>,05) ve öğretmen formunda (F(2-195) =,29; p>,05) çocukların prososyal
davranıĢları ile kardeĢ sayısı arasında anlamlı bir farklılık görülmemiĢtir. Benzer Ģekilde,
Solak ve Demircioğlu (2019), kardeĢ sayısının prososyal davranıĢlar üzerinde pozitif yönde
bir etkisinin olmadığı sonucuna ulaĢmıĢtır. Uzmen (2001), kardeĢ sayılarının yardım etme ve
paylaĢma eylemlerinde etkili olmadığı sonucuna eriĢmiĢtir. Bulgular ile çeliĢen bir baĢka
araĢtırmada, Yenidede (2018), kardeĢi olan çocukların tek çocuk olanlara nazaran daha
prososyal davranıĢlar sergilediğine dair anlamlı bir fark olduğu bulgusuna ulaĢmıĢtır. Bağcı
Çetin & Öztürk Samur (2018)‘un araĢtırmalarında çocuk prososyallik ölçeği anne formuna
göre tek çocukların bir ya da daha fazla kardeĢi olan çocuklara göre daha düĢük puana sahip
olduğu gözlenmiĢtir. Türkmen (2018)‘in araĢtırma bulgularında, 48-60 aylık çocukların
prososyal davranıĢları, anne değerlendirmeleri, ile kardeĢ sayılarının bir farklılık yaratmadığı
görülürken baba değerlendirmelerine göre 1 kardeĢ olanların 2 kardeĢ olanlardan daha yüksek
prososyal puana sahip oldukları saptanmıĢtır.
Çizelge 4. Çocukların Prososyallik Puanlarının Doğum Sırasına Göre ANOVA Testi Sonuçları
ÇPÖ
Anne
formu
Öğretmen
formu

Doğum sırası
Ġlk
Ortanca
Son
Ġlk
Ortanca
Son

N
104
38
62
104
38
62

X
77,86
82,42
80,90
81,06
80,55
78,41

S
15,25
14,91
11,24
13,41
16,71
16,80

F

P

1,815

,166

0,605

,547

Çizelge 4‘te çocukların prososyallik puanlarının doğum sırasına göre ANOVA Testi sonuçları
bulunmaktadır. Ġlk çocuk olanların prososyallik puanları anne formunda (77,86) en düĢük
ortalama değere sahipken, öğretmen formunda (81,06) en yüksek ortalama değerdedir. Ancak
ANOVA sonuçlarında hem anne (F= 1,815; p >,05) hem öğretmen formunda (F=,605; p>,05)
çocukların prososyal davranıĢları ile doğum sırası arasında anlamlı bir farklılığa
rastlanmamıĢtır. Literatürde de araĢtırma sonucuna paralel çalıĢmalar

bulunmaktadır (Uzmen, 2001; Türkmen, 2018; Önal, 2018; Solak & Demircioğlu, 2019;
Orçan, 2004).
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Çizelge 5. Çocukların Prososyallik Puanlarının Okul Öncesi Eğitime Devam Etme Sürelerine
Göre ANOVA Testi Sonuçları
ÇPÖ
OÖES (yıl)
n
X
S
F
P
Anne
formu
Öğretmen
formu

1
2
3
1
2
3

101
78
25
101
78
25

80,32
78,05
81,84
79,60
82,15
76,20

15,25
14,91
11,24
15,89
13,81
15,39

,909

,405

1,615

,201

Çocukların prososyallik puanlarının okul öncesi eğitime devam etme sürelerine göre ANOVA
Testi sonuçları Çizelge 5‘te verilmiĢtir. Anne formuna göre, üçüncü yılda okul öncesi eğitim
alan çocukların, prososyallik puan ortalaması (81,84) diğer çocukların ortalamasına göre daha
yüksektir. Öğretmen formuna göre ise ikinci yılda okul öncesi eğitim alan çocukların puan
ortalaması (82,15) diğer çocukların ortalamasına göre daha yüksek olarak belirlenmiĢtir.
Ancak her iki forma göre de prososyallik puanlarında çocukların okul öncesi eğitime devam
etme sürelerine göre istatistiksel olarak fark tespit edilmemiĢtir. Bu bulgu daha önce yapılan
araĢtırmalarla da desteklenmektedir. Uzmen (2001), çocukların okula devam etme sürelerinin
yardım etme ve paylaĢma davranıĢında etkili olmadığı sonucuna ulaĢmıĢtır. Bağcı (2015) da

anne babaların prososyal davranıĢları ile çocuklarının prososyal davranıĢları
arasındaki iliĢkiyi incelediği çalıĢmasında, 60-72 aylık çocukların okul öncesi eğitim
kurumuna devam etme sürelerine yönelik anlamlı bir farklılık bulmamıĢtır. Önal (2018),
sınıfında kaynaĢtırma öğrencisi olan ve olmayan çocukların okul öncesi eğitime devam etme
süresinin prososyal davranıĢlara etkisine yönelik istatistiksel bir farka rastlamamıĢtır.
Çubukçu (2019), anne ve çocuk prososyallikleri üzerine yaptığı araĢtırmasında okul öncesi
eğitim süresinin çocuğun prososyallik düzeyi ile iliĢkisi olmadığını saptamıĢtır. AraĢtırma
bulguları ile farklı bulgulara sahip bazı araĢtırmalar da mevcuttur. Yazıcı & Salıkutluk

(2017), okul öncesi eğitime devam etme süresinin çocukların prososyal davranıĢları üzerinde
etkisinin olduğu sonucuna ulaĢmıĢlardır. 2 seneden daha uzun süre okul öncesi eğitim gören
çocukların prososyal davranıĢlarının 1. senesi olanlara göre daha prososyal oldukları
bulgusunu öne sürmüĢlerdir.
Çocukların devam ettikleri okul öncesi eğitim kurumlarında görmüĢ oldukları eğitimin
kalitesi, öğretmen tutumları ve sınıf içi etkileĢimleri davranıĢlarında etkili olabilmektedir.
Ancak bunların dıĢında ailenin tutumları, çevrenin etkisi, çocuğun içinde yetiĢtiği kültür
faktörü gibi okul dıĢı unsurların da çocuk davranıĢlarına etkileri bulunmaktadır.
Çizelge 6. Çocuk ve Anne Prososyalliğine ĠliĢkin Korelasyon Analizi Sonuçları
Grup
ÇPÖ-Anne formu
YPÖ-Anne
ÇPÖ-Öğretmen formu
ÇPÖ-Anne formu

1

,476**

-,009**

ÇPÖ-Öğretmen formu

-,009**

-,132**

1**

YPÖ-Anne

,476**

1

-,132**

n=204; *p<.05 **p<.01

TAM METİN KİTABI

ISBN: 978-625-7341-02-8

www.cumhuriyetkongresi.org

Sayfa | 278

Cumhuriyet Zirvesi

4. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

Çizelge 6‘ya bakıldığında anne formuna göre, çocuk prososyal davranıĢları ile anne prososyal
davranıĢları arasında pozitif yönlü bir iliĢki olduğu görülmektedir (r=,476; p<,01). Literatür
incelendiğinde benzer sonuçları içeren çalıĢmalar görülmektedir. Bağcı (2015), okul öncesi
dönem çocukları ile anne ve babalarının prososyallik düzeyleri arasındaki iliĢkiyi incelediği
araĢtırmasında pozitif yönde anlamlı bir iliĢki saptamıĢtır. Aynı Ģekilde, Bağcı Çetin & Öztürk
Samur (2018), anne-babalar ile çocuklarının prososyallikleri arasıda bir iliĢki olup olmadığını
araĢtırdıkları çalıĢmalarında anne-baba ile çocuk prososyallik puanları arasında olumlu yönde
bir iliĢkiye rastlamıĢlardır. Çubukçu (2019), anne ve çocuk prososyallik düzeylerini
karĢılaĢtırdığı çalıĢmasında, annelerin prososyal davranmalarının çocukların da prososyal
davranmalarına etki ettiğini öne sürmüĢtür. Trommsdorff (1991), çocuklarını sosyal eylemlere
teĢvik eden ve çocukları ile empati kuran annelerin empati düzeyleri ile çocuklarının empati
düzeyleri arasında olumlu yönde iliĢki saptamıĢtır. Ancak Yazıcı & Salıkutluk (2017),
ebeveyn prososyallik puanı ile çocuk prososyallik puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı
bir iliĢki bulunmadığı sonucuna ulaĢmıĢtır.
Çizelge 6‘ya göre, anne formu çocuk prososyallik ölçeği puanları ile öğretmen formu çocuk
prososyallik ölçeği puanları arasında da negatif yönlü bir iliĢki bulunmaktadır (r=-,009;
p<,01). AraĢtırma sonucuna göre anne ve öğretmen formlarında farklılıklar bulunmaktadır.
Öğretmenler ile annelerin çocukları değerlendirirken gözlem düzeylerinin ve objektif bakıĢ
açısı durumlarının birbirinden ayrıĢtığı söylenebilir. Öğretmen görüĢleri ile ebeveyn görüĢleri
karĢılaĢtırıldığında, anne babalar çocuklarının daha üst seviyede prososyal davranıĢlarının
olduğu fikrindedirler. Ogelman ve Canbeldek, (2016)‘e göre, öğretmenler, çocukları sınıf
içinde ve akranlarıyla birlikteyken düzenli bir biçimde gözlemleyebilirken, ebeveynlerin bu
konudaki olanakları sınırlıdır. Bu durumun öğretmenler ve annelerin değerlendirmelerindeki
değiĢikliği ortaya koyabileceği düĢünülmektedir.
7.

SONUÇ VE ÖNERĠLER

AraĢtırma, annelerin prososyal davranıĢları ve tutumları ile okul öncesi dönem çocuklarının
prososyal davranıĢları arasındaki iliĢkiyi saptamak amacı ile yapılmıĢtır. ĠliĢkisel tarama
modeli ile gerçekleĢtirilen araĢtırmaya, 60-72 ay aralığında bulunan 204 çocuk ile bu
çocukların anne ve öğretmenleri katılmıĢtır. Verilerin toplanması amacı ile ―Demografik Bilgi
Toplama Formu‖, ―Çocuk Prososyallik Ölçeği- Anne ve Öğretmen Formu‖, ―YetiĢkin
Prososyallik Ölçeği‖ ve ―Anne Baba Çocuk YetiĢtirme Tutumları Ölçeği (ABTÖ)-A Formu‖
kullanılmıĢtır. Elde edilen verilerin istatistiksel analizleri yapılmıĢ ve aĢağıdaki sonuçlara
ulaĢılmıĢtır.
 AraĢtırmada yer alan çocukların %50,5‘ini kız çocukları oluĢturmaktadır.


Çocukların %24,5‘i tek çocuktur.



Çocukların %58,3‘ü tek kardeĢe sahiptir.



Çocukların %50‘si bir senedir okul öncesi eğitim kurumuna devam etmektedir.



Çocukların annelerinin çoğunluğu 30-34 yaĢ aralığında yer almaktadır.



Çocukların çoğunun babası 35-39 yaĢ aralığında bulunmaktadır.
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Annelerin çoğunluğu (%28,4) liseden, babaların çoğunluğu ise (%37,3) lisans
eğitiminden mezundur.



Sosyoekonomik düzeyi orta düzeyde olan aileler (%89,7) çoğunluktadır.

Anne formuna göre, erkek çocukların prososyal davranıĢ puan ortalamaları
78,45 iken kız çocuklarının 80,78‘dir. Okul öncesi dönem çocuklarının
prososyal davranıĢ puanları ile cinsiyet değiĢkeni arasında istatistiksel yönden
anlamlı bir farklılığa rastlanmamıĢtır (p>,05). Öğretmen formuna göre de, erkek
çocukların prososyallik puan ortalaması 77,94 iken kız çocuklarının 82,30 Ģeklindedir. Her iki
formda da kız çocuklarının puan ortalaması daha yüksektir. Ancak cinsiyet değiĢkeni ile
çocuk prososyallik düzeyi arasında anne formuna göre fark saptanamazken, öğretmen
formunda kız çocuklarının lehine istatistiksel olarak anlamlı bir iliĢkiye rastlanmıĢtır (p<,05).

Anne formuna göre, ilk çocuk olarak doğan çocukların prososyal davranıĢ puan
ortalamaları 77,86, ortanca çocukların 82,42, son çocukların ortalamaları ise
80,90‘dır. Öğretmen formunda ise ilk çocukların prososyallik puan ortalamaları
81,06, ortanca çocukların 80,55 son çocukların 78,41 Ģeklindedir. Anne formuna
göre ilk, öğretmen formuna göre ise son çocukların puan ortalamaları en
düĢüktür. Ancak her iki forma göre de doğum sırasının çocukların prososyal
davranıĢları üzerinde anlamlı bir farklılık yaratmadığı görülmüĢtür (p>,05).
Anne formuna göre, tek çocuk olan çocukların prososyal davranıĢ puan ortalamaları 75,53, iki
kardeĢ olanların 80,23, üç ve üzeri kardeĢi olanların ise 83,34‘tür. Öğretmen formuna göre ise
tek çocuk olanların prososyal davranıĢ puan ortalamaları 79,82, iki kardeĢ olanların 80,37, üç
ve üzeri kardeĢ olanların 79,91‘dir. Her iki forma göre de çocukların kardeĢ sayıları ile
prososyal davranıĢları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık belirlenememiĢtir (p>,05).
Çocukların prososyal davranıĢları ile okul öncesi eğitim kurumuna devam etme sürelerine
yönelik bulgular anne formuna göre, üçüncü yılı olan çocukların ortalamaları (81,84), birinci
(80,32) ve ikinci (78,05) yılı olan çocukların puan ortalamalarından daha yüksektir. Öğretmen
formuna göre ise okul öncesi eğitimde ikinci yılda (82,15) olan çocukların puan ortalamaları,
birinci (79,60) ve üçüncü (76,20) yılda olan çocukların puan ortalamalarından yüksektir.
Ancak çocukların prososyal davranıĢları ile okul öncesi eğitim kurumuna devam etme süresi
arasında anlamlı bir farklılaĢma durumu yoktur (p>,05).
Çocuk prososyal davranıĢları ile yetiĢkin prososyal davranıĢları arasında pozitif yönlü bir
iliĢki saptanmıĢtır (p<,01). Buna göre annelerin prososyal davranıĢları çocuklarının prososyal
davranmalarına etki etmektedir.
7.1.

Öneriler

Çocuklar için, prososyal davranıĢ edinimine yönelik çalıĢma alanı sağlayacak uygulamalar
hazırlanması yararlı olabilir.
Bu çalıĢma 60-72 aylık çocukların prososyal davranıĢlarını ölçmek amacı ile
gerçekleĢtirilmiĢtir. Daha küçük yaĢ grubunda bulunan çocuklar ile çalıĢmak için araĢtırmanın
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değiĢkenlerinden yararlanılabilir.
Benzer çalıĢmalarda prososyal davranıĢlara yönelik değiĢkenler, boylamsal veya deneysel
çalıĢmalar ile ele alınabilir.
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TASARIM VE ÇAĞDAġ SANAT UYGULAMALARI
DESIGN AND CONTEMPORARY ART APPLICATIONS

Kardelen ÖZDEMĠR
UĢak Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, ORCID ID: 0000-0001-6228-7308

ÖZET
Tasarım sözcüğü sadece kavram olarak değil aynı zamanda alanının büyümesi ile birlikte
karmaĢık bir hal almaktadır. Ġnsan yaĢamında tasarımın sınırlarını belirlemek imkansız hale
gelmektedir. YaĢamda yer alan tasarımlar sayesinde sanat ve tasarım baĢlığı altında
gördüklerimizi sorgulamak mümkün hale gelmiĢ, gördüklerimiz bizi bir ikilem içerisinde
bırakmıĢtır. Bu ikilem, gördüklerimizi sanat kategorisinde mi ya da tasarım kategorisinde mi
değerlendirmemiz gerektiği hakkındadır. Tasarım yaĢamımızın her detayında görmek
mümkün hale gelmiĢ ve sanat içerisinde var olmuĢtur. Bu varoluĢu çağdaĢ sanat içerisinde de
devam ettirmektedir. ÇağdaĢ sanat kavramı 1950 sonrası sanatı için kullanılmaktadır. Modern
sanata zıt düĢerek akımlar doğrultusunda ilerlemekte ve temel konular arasında toplum
kavramına ve toplum bilincine ağırlık vermektedir. Üretim yöntemleri bakımından farklılık
gösteren bir dönemdir. ÇağdaĢ Sanat günümüzde birçok sanatçı tarafından uygulanmakta
olup, kendisini sanat ve mimari de göstermektedir.
ÇağdaĢ Sanat uygulamaları 20. Yüzyıldan itibaren bilim ve teknolojinin geliĢimi ile beraber
malzeme açısından çeĢitlilik göstermiĢtir. ÇağdaĢ sanat ile duyarlılık artmaktadır. Toplum göz
önüne alınarak cinsiyet, feminizm, çevre, teknoloji, teknoloji ve insan gibi konular ele
alınmaktadır. Özellikle cinsiyet, kimlik ve feminizm kavramları ÇağdaĢ sanatın temel
konularındandır. ÇağdaĢ sanat, postmodernizmde yer alan akımlar ile çok sayıda anlayıĢı
kapsayan zamanı ifade ederken, her türden üretime sanat gözüyle bakmayı öğretmektedir.
Günümüz Ģartlarına uyarak, bu Ģartları aynalama yöntemi ile aktarmaktadır. Bu çalıĢmanın
amacı, ÇağdaĢ sanat ve tasarım kavramları üzerinde durularak, bu kavramlar doğrultusunda
uygulanan düĢünceyi iki boyutlu ve üç boyutlu çalıĢmalar üzerinden inceleyerek tasarımda ve
çağdaĢ sanat uygulamalarını irdelemektir.

Anahtar kelimeler: Tasarım, ÇağdaĢ Sanat, Sanat Uygulamaları, ÇağdaĢ Sanat
Uygulamaları, Tasarım Uygulamaları

ABSTRACT
The word design becomes complex not only as a concept but also with the growth of its field.
It becomes impossible to determine the limits of design in human life. Thanks to the designs
in life, it has become possible to question what we see under the title of art and design, and
what we see has left us in a dilemma. This dilemma is about whether we should consider what
we see in the art category or the design category. Design has become possible to see in every
detail of our life and has existed in art. This existence continues in contemporary art. The
concept of contemporary art is used for art after 1950. Contrary to modern art, it proceeds in
the direction of currents and focuses on the concept of society and social consciousness
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among the fundamental issues. It is a period that differs in terms of production methods.
Contemporary Art is practiced by many artists today, and it also shows itself in art and
architecture.
Contemporary Art practices have varied in terms of materials with the development of science
and technology since the 20th century. Sensitivity increases with contemporary art. Gender,
feminism, environment, technology, technology and people are covered by considering
society. Especially the concepts of gender, identity and feminism are among the basic subjects
of Contemporary art. Contemporary art, while expressing the time that covers a large number
of understandings with the trends in postmodernism, teaches to look at all kinds of production
as art. It conveys these conditions by means of mirroring, in accordance with today's
conditions. The aim of this study is to examine contemporary art and contemporary art
applications by focusing on contemporary art and design concepts, by examining the thought
applied in line with these concepts through two-dimensional and three-dimensional studies.

Keywords: Design, Contemporary Art, Art Applications, Contemporary Art Applications,
Design Applications

1.GĠRĠġ
Tasarım sözcüğü hem kavram hem de alanının geniĢlemesi ile birlikte karmaĢık bir hal alır.
Ġnsan yaĢamında sayısız Ģekilde karĢımıza çıkan tasarımın sınırlarını belirlemek zordur. Ġnsan
yaĢamında gördüğümüz tasarımlar sayesinde sanat ve tasarım baĢlığı altında gördüklerimize
sanat mı ya da tasarım mı sorularıyla yaklaĢmak mümkün hale gelmiĢ ve yaĢamımızın her
detayında gördüğümüz tasarım, sanat içinde her zaman var olmuĢtur. Bu varoluĢu çağdaĢ
sanat içerisinde de devam ettirmektedir. ÇağdaĢ sanat kavramı 1950 sonrası sanatı için
kullanılmaktadır. Modern sanata zıt düĢerek akımlar doğrultusunda ilerlemekte ve temel
konular arasında toplum kavramına ve toplum bilincine ağırlık vermektedir. Üretim
yöntemleri bakımından farklılık gösteren bir dönemdir. Günümüzde birçok sanatçı tarafından
uygulanmaktadır. 1970‘ler itibari ile dünyada sanattan baĢlayıp mimariye kadar gelmiĢtir.
Sanat ve mimaride kendini gösteren çağdaĢ sanat, eklektik bir yapıya sahip olmakla birlikte
çokludisiplinler arasında yer almaktadır.
ÇağdaĢ Sanat‘ı dört ana bölümde incelemek
DıĢavurumculuk, Biçimcilik ve Postmodernizm‘dir.

mümkündür.

Bunlar;

Gerçekçilik,

Gerçekçilik, eserin göstermek istediği gibi olmasını savunmaktadır. Sanat kuramı olarak
Gerçekçilik, taklit kuramı olarak bilinmektedir. Bu bağlamda felsefi tartıĢmalar yapılmıĢtır.
Ġlk dönem filozoflarından Platon ve Aristoteles, Gerçekçiliği kuramsallaĢtırmaya
çalıĢmıĢlardır. Platon‘a göre, Gerçekçilik kuramı hakikat ve güzelliğin doğanın temsili
taklitlerinde saklı olduğudur. Platon‘un sanat ile ilgili düĢünceleri hakikat felsefesi ile bilgi
felsefesi hakkında olmakla beraber ideal insan ve toplumlarının belirlenip geliĢtirilmesi
konularındaki görüĢlerinde yer almaktadır. Aristoteles ise Platon gibi Gerçekçilik kuramını
hakikat ile güzelliğin temsili doğanın taklidi olduğunu savunmaktadır. Platon‘dan farklı
olarak Aristoteles, sanatla iliĢki kurup, sanatın değerli olduğunu savunmaktadır. Aristoteles‘e
göre sanat, doğada olan Ģeylerin birleĢimini temsil etmektedir (Barrett, 2019: 46-50).
Barrett‘ e göre: ―DıĢavurumculuk seçkin, popüler ve ilgi çekici bir sanat kuramıdır (2019:
101)‖. 20. Yüzyılda ortaya çıkan DıĢavurumculuk, duyguların sanatsal çalıĢmalara
yansımasıdır. Çoğu sayıda sanatçı tarafından kabul görmüĢ DıĢavurumculuk, estetikçi ve
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eleĢtirmenler tarafından da onay almıĢtır. Barrett‘a göre: ―Tolstoy için, bir sanat eserinde
duyguların ifade edilmesi o eseri iyi yapmaya yetmez: Sadece bir memnuniyet yaratma, bir
sanat eserini meydana getirmek için iyi bir neden değildir; ifade anlaĢılır ve samimi olmalı, en
önemlisi devrinin dini ve ahlaki davranıĢlarını ortaya koymalıdır (2019: 105)‖.
Sanattaki biçim terimi, sadece sanat eserinin algısal unsurlarını değil, aynı zamanda diğer
sanat eserleriyle ne Ģekilde iliĢki kurduğunu göstermelidir. Biçimciler, salt sanatın kurgusal ve
soyut niteliklerine önem vermektedir. Sanatın, sanat için olduğunu savunmaktadırlar.
Barrett‘a göre: Biçimciler, biçimle ve biçimin kendisiyle onu yapanın ve algılayanın
ilgilenmesini ister: Duygunun ifadesi, eserin içindeki hikaye, eserin sergilemesi tasarlanan
iĢlevler ya da bir eserin hayata dair ortaya koymak istediği göndermeler gibi Ģeylerin önemi
yoktur (2019: 190)‖.
Postmodernizm, net olmamakla birlikte tartıĢmaya açıktır. Estetik etkiler bir yanda tutularak
toplumsal, etik ve politik dünyaya hakimdir. Postmodernistler için sanat, estetik kavramının
hayattan soyutlanamamasıdır (Barrett, 2019: 247-248). Moderniteyi sorgulayarak, kültürel ve
düĢünsel nitelikler ile birlikte maddi nitelikleri barındıran dönemi sona erdirmiĢtir. Belli bir
öğretiyi hedeflemeyen ve birçok öğreti ve felsefeyi hedefleyen postmodernizm, güzel
sanatların alanlarında kendini göstermiĢtir.
ÇağdaĢ sanat uygulamaları 20.yüzyılda geliĢen bilim ve teknoloji sayesinde malzeme
kullanımı açısından çeĢitlilik göstermiĢtir. Durmaz‘a göre: ―ÇağdaĢ Sanatla birlikte; resmin
duvardaki tablo, heykelin kaide üzerindeki figür olmaktan çıktığı, geleneksel heykel ya da
resim becerilerini gerektirmeyen yeni, keĢfedilmemiĢ bir alana adım atmaya baĢlamıĢtır
(2018: 51)‖. ÇağdaĢ sanatta çevreye ve topluma duyarlılık artmaktadır. Toplum göz önüne
alınarak cinsiyet, feminizm, çevre, teknoloji, teknoloji ve insan gibi konular ele alınmaktadır.
Özellikle cinsiyet, kimlik ve feminizm kavramları ÇağdaĢ sanatın temel konuları olmuĢtur.
Kırdar‘a göre: ―Bugün ÇağdaĢ sanat diye nitelediğimiz sanatsal açılımın, sözünü ettiğimiz
kimlik aynasının önemli bir parçası olduğu söylenebilir (2006: xix)‖. Bundan hareketle kimlik
kavramı ÇağdaĢ sanatta farkındalık kazanmıĢtır. Kimlik aynı zamanda nesne görevi de
görmüĢtür.

TASARIM KAVRAMI VE SÜRECĠ
Bir düzenleme iĢi olarak tanımlanabilen tasarım, düĢünce ve fikrin Ģekil almıĢ halidir. Birçok
alanda kullanılan tasarım kavramı, alanlara göre farklılık göstermektedir. DüĢünce ve fikir
olarak zihinde oluĢturulan biçim, alanlara göre düzenlemelerden geçirilmekte ve
dönüĢtürülmektedir. Tasarım, yaĢamda neredeyse her alanda karĢımıza çıkmaktadır. Ġnsan
yaĢamında kullanılan araç-gereçler dahil olmak üzere teknolojik ve endüstriyel ürünlerde
kendini göstermekte olan tasarım, sanat alanında da varlığını sürdürmektedir. Koçkan‘a göre:
―Tasarım; öncelikle zihinde baĢlayan, düĢünmeye dayalı bir problem çözme eylemidir ve tasarımcı
düĢüncede, birçok problem vardır. Tasarımcı da, öncelikle problemlere dair yeni bilgiler edinir,
çağrıĢımlarla hatırladığı eski bilgilerini; yenileriyle birleĢtirir. Böylelikle bir kavrama ulaĢır ya da
kavramlar üretir. ―(2012: 39).

Yılmaz‘a göre: ―(…) tasarım kiĢinin zihninden bağımsız var olamamaktadır ve düĢünme ile
Ģey arasında bir köprü vazifesi görmektedir. Aynı zamanda tasarım, soyuttan somuta giden bir
süreç konumundadır. Bu süreç düĢünceyi nesnel dünyaya bağlamakta ve soyut olan düĢünceyi
madde alemine atıp somutlaĢtırmaktadır. ―(2019: 3). Yılmaz‘ın ifadesinden hareketle tasarım
zihinde oluĢan düĢünce ve fikrin yani soyut halin biçim alarak somutlaĢtırılmasıdır
diyebilmek mümkün hale gelmiĢtir.
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Tasarım, farklı disiplinleri bir araya getirerek ortak bir noktada buluĢmalarını sağlamaktadır.
Ġlk baĢta sanat olmak üzere sanat-bilim, bilim-teknoloji, teknoloji-endüstri alanlarında köprü
kurmaktadır. (Yılmaz, 2019: 3).
Bir yaratıcılık iĢi olan tasarım bir süreç gerektirmektedir. Söğütlü‘ye göre:
''Tasarım yapma iĢi, insanın geçmiĢte yaĢamıĢ olduğu olaylar sayesinde edindiği tecrübelere,
duygu düĢünce değiĢikliklerine, bilgi birikimlerine ve kavrama yetisi ile iliĢkilidir. Bir tasarımı
ortaya çıkartırken yararlanılan görmeye ve duymaya dayanan olguların iliĢkisi tasarımın seyrini
etkilemektedir. Bir sorunun var olması ve o sorunun sonuçlanması tasarım süreci ile
ilerlemektedir. Sorun var olduğunda çözüm için sıradanlıktan uzak, nitelikli, farklı bir bakıĢ biçimi
uygulanmalıdır.‖ (2019: 15).

Tasarım süreçleri, düĢünme, yaratma , zihinde canlandırılan düĢüncenin iki boyut ya da üç
boyutlu Ģema, eskiz ve modeller olarak aktarılmasından oluĢmaktadır.
Tasarım ilk olarak düĢünme eylemi ile iliĢkilendirilmiĢtir. DüĢünme eylemi, ―bireylerin
bilgiyi alma, saklama ve iĢleme sürecindeki zihinsel eylemleridir.‖ (Koçkan: 2012: 47).
DüĢünme, kiĢiden kiĢiye farklılık göstermektedir. Bu sayede ortaya çıkan tasarımlar üzerinde
etki-tepki olayını incelemek mümkün hale gelmektedir.
Meydana getirmek, yenilik yaratmak, doğurmak gibi anlamları olan yaratıcılık, düĢünme
aracılığıyla olmayan bir Ģeyi üretme ve olan bir Ģeyi farklı düĢüncelerle yorumlayarak yeniden
oluĢturma iĢi olarak ifade edilebilir. (Koçkan, 2021: 56.). YeĢilyurt‘a göre: ―Yaratıcılık,
bozukluklara, sorunlara, bilgi eksiğine, kayıp ögelere, uyumsuzluğa karĢı duyarlı olma, çözüm
arama, güçlüğü tanımlama, kestirmelerde bulunma; eksikliklere iliĢkin hipotezler geliĢtirme,
bu hipotezleri sınama, değiĢtirme, yeniden sınama, daha sonra da sonucu ortaya koyma olarak
tanımlanabilir.‖ (2020: 3879).
Tasarım süreci kısaca Koçkan‘ın ifadesi ile:
―Tasarım süreci, amacı yeni ve iĢlevsel olanı üretmek olan, yaratıcılık içeren bir süreçtir.
Tasarımcı kendi tasarım sürecini yaĢayabilmek için; nasıl düĢündüğünü düĢünmeli, yaratıcı
potansiyelini keĢfederek ve bunu geliĢtirmenin yollarını öğrenmelidir. Bu süreci yaĢarken; kendi
oto-kontrolünü sağlayabilmek, kendini ifade edebilmek ve var olan potansiyeli görünür hale
getirebilmek için, sürecin her aĢamasını olabildiğince ĢeffaflaĢtırmalıdır.‖ (2012: 142).

ÇAĞDAġ SANAT
1960‘larda baĢlayan sanat süreci günümüze kadar gelmiĢtir. Modern sanata zıt düĢerek
akımlar doğrultusunda ilerlemekte ve temel konular arasında toplum kavramına ve toplum
bilincine ağırlık vermektedir. Üretim yöntemleri bakımından farklılık gösteren bir dönemdir.
DüĢünmenin ve fikrin ön planda olduğu dönem, insanları bilinçlendirmeyi amaçlamıĢtır.
DüĢünme odaklı olan çağdaĢ sanat hakkında Karaçalı‘nın sözleri Ģu Ģekildedir:
―ÇağdaĢ sanat bir düĢünme formudur. Bu form, düĢüncenin görselleĢmesi süreçlerinde anlamı
kuran, taĢıyan, gösteren malzeme bağlamında kendini inĢa eder. Farklı malzemelerin farklı
kodlarla sunulduğu bu düĢünsel alan, sanatçılar bazında çeĢitli bağımsız sistemlerin katmanları
üzerine kurulu farklı stillere uzanır. Bu bütünlük, tarihsel olarak öncesinde yer alan akım ve
hareketlerin tümünü içeren ve bazen de tümünden bağımsız hareket eden karmaĢık bir çeĢitlilik
yansıtır. Ġzleyicinin bu dünyayı deneyimlemesi süreçleri de hiç olmadığı kadar akıĢkan bir yeniden
tanımlamaya olanak sağlar.‖ (2018: 32).

Karaçalı‘nın sözlerinden hareketle çağdaĢ sanatın düĢünce odaklı geliĢtiğini ve düĢünce
aktarımında çeĢitli malzemeler kullandığını söylemek mümkündür. Ġzleyiciler düĢünce
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ÇağdaĢ sanatta malzeme kullanımı ile sanatta gösterim değiĢmiĢtir. Özgür sanat olarak
adlandırılan çağdaĢ sanat, genel olarak toplumda farkındalık yaratan ve toplum bilincine
yönelik çalıĢmaları kapsamaktadır. ÇağdaĢ sanat toplumu baz alarak birçok temaya ağırlık
vermektedir. Bunlar; küreselleĢme, cinsel kimlik, feminizm, çok kültürlülük gibi sosyokültürel temalardır.
Sosyo-kültürel olarak küreselleĢme, toplumların kültürlerinin ve yaĢam Ģekillerinin birbirleri
ile benzerlik göstermesidir. Bununla birlikte küreselleĢme çok kültürlü olmaya yönlendiren
bir etken haline gelmiĢtir. Güner ve Gülaçtı‘ya göre:
―ÇağdaĢ sanat bir düĢünme formudur. Bu form, düĢüncenin görselleĢmesi süreçlerinde anlamı
kuran, taĢıyan, gösteren malzeme bağlamın-da kendini inĢa eder. Farklı malzemelerin farklı
kodlarla sunulduğu bu düĢünsel alan, sanatçılar bazında çeĢitli bağımsız sistemlerin katmanları
üzerine kurulu farklı stillere uzanır. Bu bütünlük, tarihsel olarak öncesinde yer alan akım ve
hareketlerin tümünü içeren ve bazen de tümünden bağımsız hareket eden karmaĢık bir çeĢitlilik
yansıtır. Ġzleyicinin bu dün-yayı deneyimlemesi süreçleri de hiç olmadığı kadar akıĢkan bir
yeniden tanımlamaya olanak sağlar.‖ (2019: 252)

1990 yıllarında baĢlayan sosyalist rejimin son bulması ile birlikte bazı kültürler egemenleĢmiĢ
ve bu egemenleĢme sanat alanındaki üretimleri doğrudan etkisi altına almıĢtır. Çok
kültürlülük, bireylerde bir bakıĢ açısı oluĢturmuĢtur. BakıĢ açısı beraberinde farklı sanat
yapıtlarını gözler önüne getirmiĢtir. Sanat yapılarında çok kültürlülük nedeniyle malzeme
kullanımı çeĢitlilik göstermiĢtir. Çok kültürlülük beraberinde eklektik yapıyı getirmiĢ ve
böylelikle çağdaĢ sanat yapıtları modern sanat yapıtlarından ayrılmıĢtır. (Güner ve Gülaçtı,
2019: 253).
Cinsel kimlik, toplumsal yaĢamda süregelen meselelerden biri olmuĢtur. Toplumun bakıĢ açısı
ve geleneksel inanıĢlar sebebiyle insanlar arasında sınıfsal bir düzen oluĢturulmuĢtur. Bilim
dünyasındaki geliĢmeler ile birlikte cinsel kimlik sorununun çözümlenmesi gerekirken
toplumun bakıĢ açısı sebebiyle yetersiz kalmaktadır.
ÇağdaĢ sanatta, cinsel kimlik iĢlenen temel konular arasındadır. Dede‘ye göre:
―Cinsel kimlik meselesi, çağdaĢ sanat içinde önemli bir yer tutmaktadır. Psikanaliz ve felsefe
alanlarındaki geliĢmelerle dile getirilen cinsel kimlik konusu, çağdaĢ sanatın interdisipliner yapısı
ve yeni teknolojik olanaklarıyla görsel bir dile kavuĢur. Görsel açıdan tek bir eserde pek çok teori
yorumlanabilir ve izleyicinin görsel hafızasında süreklilik kazanarak toplumun yargılarını
değiĢtirici rol oynayabilir.‖ (2015:116).

Sanatta kadın imgesi her dönemde kullanılmıĢtır. ÇağdaĢ sanatta, sanayi devriminin
sonrasında makineleĢme ile kültürel Ģartlar değiĢmiĢtir. ÇağdaĢ sanat içerisinde kadın imgesi
toplumun sosyo-ekonomik Ģartları doğrultusunda farklılaĢmıĢtır.
―Teknolojinin yaygın kullanımı, üretim, taĢımacılık ve tüketim anlamında tüm dinamikleri
hızlandırmıĢtır. Bunun yanında, buhar gücünün endüstriyel matbaacılık süreçlerine uygulanması,
gazetelerin ve popüler kitap dağıtımının muazzam biçimde yayılmasını desteklemiĢtir. (…) 9.
Yüzyılda, ekonomi geniĢlerken, reklamcılık da beraberinde geniĢlemiĢtir. Yüzyılın sonunda,
kadınlar için iĢ dünyasında kariyer seçenekleri arasında, reklamcılık az sayıdaki seçenekten biri
olmuĢtur. Kadınlar evdeki alıĢveriĢin büyük bölümünden sorumlu olduklarından, reklamcılar ve
ajanslar yaratıcı süreçte kadının düĢüncelerinin değerini fark etmiĢlerdir.‖ (IĢıkören, 2015: 124).

IĢıkören‘in sözlerinden hareketle kadın imgesinin çağdaĢ sanatta kullanımı toplumun sosyoekonomik alanında bir kazanç sağlamıĢtır. Kadın imgesi kullanımı ile birlikte aslında toplum
içerisinde kadın figürünün olduğuna da dikkat çekilmiĢtir.
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ÇağdaĢ sanat ile birlikte toplumda farkındalık bilinci artmıĢ. Sınıf farkı, sosyo-ekonomik ya
da sosyo- kültürel alanların içerisinde yer alan konular toplum tarafından fark edilmiĢ ve
toplum duyarlı hale gelmiĢtir. ÇağdaĢ sanat, güncel sanat olarak da günümüzde yer alırken,
sanatçılar çeĢitli malzeme ve imge kullanımları ile yapıt üretmeye devam etmektedirler.

ÇAĞDAġ SANAT UYGULAMALARI
ÇağdaĢ sanat uygulamaları iki boyutlu ve üç boyutlu çalıĢmalarda yer alması ile birlikte
medya alanında da yerini korumaktadır. ―ÇağdaĢ Sanatta daha önce görülmemiĢ üslupların
kullanımı, doğaçlama, spontane veya benzerine az rastlanan kavram ucundaki medyumlarıyla
bir sanat üretme üslubundan çok üslupları kullanma tarzına iĢaret eder hale gelmiĢ ve Ģu anın
sanatından daha fazlasına iĢaret eder hale almıĢtır.‖ (Durmaz, 2018, 52). 1960‘lı yıllarda
çağdaĢ sanat, farklı anlatı Ģekilleri ile kendisini pop sanatında, minimal sanatta, kavramsal
sanatta, deneysel sanatta ve diğer birbirini takip eden tarzlarda göstermiĢtir. Farklı malzeme
kullanımları ile anlatım dilinde farklılıklar yaratmıĢtır.
ÇağdaĢ Sanatta Farklı Malzeme Kullanımına Yönelik Örnekler:

Görsel 1. Jim Dine, ―Four Hearts‖, 1969, Kağıt üzerine serigrafi, 324 × 318 mm
(https://www.tate.org.uk/art/artworks/dine-four-hearts-p04226 EriĢim tarihi: 15.01.2021) TATE
Modern

Görsel 2. Jim Dine, ―Straw Heart (Saman Kalp)‖, 1966-1969, 157,5 x 182 x 35,5 cm
(https://www.centrepompidou.fr/en/ressources/oeuvre/c7EnGx5 EriĢim tarihi: 15.01.2021)
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Pop sanatçısı, Jim Dine, kalp biçimini seçmiĢ ve kalp biçimini farklı malzemeler kullanılarak
ifade edebileceğini göstermiĢtir. ―Sanatçı, ―Saman Kalp‖ adlı çalıĢmasında, eserin iskeletini
demir çubuklarla destekleyip üzerini organik malzeme olan samanla kaplamıĢtır. Kalpler
serisi çalıĢmalarında bazen organik malzemeyi bazen de tuvalinde kimyasal olan boyayı
inorganik malzeme olarak kullanmıĢtır.‖ (Kalın, 2017: 39).

Görsel 3. Carl Andre, ―Equivalent VIII (EĢdeğer VIII)‖, 1966, 127 × 686 × 2292 mm
(https://www.tate.org.uk/art/artworks/andre-equivalent-viii-t01534 EriĢim tarihi: 15.01.2021) TATE
Modern

Andre, organik bir malzeme olan topraktan, inorganik bir malzemeye dönüĢen tuğlayı
kullanarak modern tarzı benimseyenlere tepki olarak bu çalıĢmayı sunmuĢtur. Bu çalıĢması ile
ilgili olarak Carl Ģu sözleri söylemiĢtir: ―Tuğlayla sanat yapmak neden o kadar tepki çekmiĢti
hiçbir zaman anlam veremedim. Nasıl bir ressam için ‟renkçi‟ ifadesini kullanıyorsak ben de
‟maddeci‟ olduğumu düĢünüyorum.‖ (Kalın, 2017: 41).

Görsel 4. Robert Morris, ―Slab (platform)‖ 1962 / 73, 30,0 y x 243,8 g x 243,8 d cm, Ağırlık 280 kg
(https://artsearch.nga.gov.au/detail.cfm?irn=71238 EriĢim tarihi: 15.01.2021) Avustralya Ulusal
Galerisi

Karahan‘a göre:
―Morris‘in sanat vizyonu basit geometrik formların metaforik çağrıĢımları ve izleyici ile yapıtın
etkileĢimi üzerine kurulmuĢtur. Minimalist sanatçılar Donald Judd ve Carl Andre‘nin aksine süreç
sanatı ve arazi sanatı gibi diğer çağdaĢ Amerikan sanat hareketlerinin öncüsü olmuĢtur. Morris,
1960'lı yılların ortalarında figürasyon, yüzey dokusu, ya da dıĢavurumcu içerikten yoksun küpler
ve dikdörtgen formlu muazzam, tekrarlanan geometrik formlu minimalist heykelin kilit
örneklerinden bazılarını yaratmıĢtır (2015:22)‖.

TAM METİN KİTABI

ISBN: 978-625-7341-02-8

www.cumhuriyetkongresi.org

Sayfa | 291

Cumhuriyet Zirvesi

4. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

Görsel 5. Robert Smithson, ―Spiral Jetty /Spiral Mendirek), 1970, https://smarthistory.org/robertsmithson-spiral-jetty/ EriĢim tarihi: 15.01.2021) Büyük Tuz Gölü, Utah

―Smithson,―Sarmal Dalgakıran‖ (Resim 3.15.) adlı eserini Utah‟daki Büyük Tuz Göl‟ü bölgesin
de gerçekleĢtirdi. Döngüsel bir hareketle sarmal bir biçimde gölün merkezinde bulunan bu eserde,
doğadan esinlenerek yaĢam –ölüm, insanın doğayla olan iliĢkisine vurgu yapar. Eserde, yaklaĢık
yedi bin ton toprak kullanılır. Bu çalıĢma 2000‟li yıllarda su yüzünde görülür. Smithson bu
eserinde süreç sanatına gönderme yapmaktadır.‖ (Kalın, 2017: 43).

Görsel 6. Hans Haacke, „Çimen Büyüyor‟, 1966-1969 (Selcan Kalın, ―ÇağdaĢ Sanatta Organik Ve
Ġnorganik Malzemenin Kullanımı‖ 2017, Yüksek Lisans Tezi, EriĢim tarihi: 16.11.2020)

Kullanılan malzeme çim ve topraktır.

Görsel 7. Mario Merz, ―Lingotto‖, 1968 (https://www.tate.org.uk/art/artworks/merz-lingotto-ar00608
EriĢim tarihi: 15.01.2021)
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Kullanılan malzemeler fırça-ahĢap, balmumu ve çeliktir.
―Lingotto, galerinin duvarına dayanacak Ģekilde kompakt, dik bir düzenlemede yan yana
yerleĢtirilmiĢ yirmi çalılık demetinden oluĢur. Demetlerin ortasında dört ayaklı çelik bir
kaide vardır ve bunun üzerine kirli beyaz balmumu bloğu bulunur. Her çalı çırpı demeti,
kendir ipi, naylon ip ve tel kullanılarak birbirine bağlanmıĢ, kabaca eĢit uzunlukta ince
huĢ ağacı dallarından oluĢur. Çubukların bir kısmı likenle kaplıdır. Çelik yapının arkadaki
iki ayağı çalı çırpısının içinde durur ve bu nedenle izleyici tarafından görünmezken, diğer
iki ayak bir açıyla demetlerin önünde çıkıntı yapar ve çalı çırpının yerinde kalmasını
sağlar. Balmumu, yaklaĢık olarak çalılıkların tepesi ile aynı yükseklikte, baĢ
yüksekliğinin hemen üzerinde bulunur.‖ (https://www.tate.org.uk/art/artworks/merzlingotto-ar00608)

Görsel 8. Marc Quinn, ―Self (Kendi)‖, 1991, 208 x 63 x 63 cm (https://smarthistory.org/marc-quinnself/ EriĢim tarihi: 15.01.2021)

Kan (sanatçının), paslanmaz çelik, Perspex ve soğutma ekipmanları kullanılmıĢ bir heykel
çalıĢmasıdır.

Görsel 9. Ai Weiwei, ―Sunflower Seeds‖, 2010 (https://www.tate.org.uk/art/artworks/ai-sunflowerseeds-t13408 EriĢim tarihi: 15.01.2021) Tate Modern, Londra
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Malzemesi ayçiçeği çekirdekleridir.

Görsel
10.
Gyula
Varnai,
‖Now
I
Know
(ġimdi
Biliyorum)‖
(https://collabcubed.com/2012/06/29/more-gyula-varnai-now-i-know/ EriĢim tarihi: 15.01.2021)
―Gyula Varnai ―ġimdi Biliyorum ( Now I Know),‖ ( Resim 3.32.) adlı çalıĢmasında, farklı boyut
ve renk tonlarındaki kütükleri ve dalları kullanarak adeta matematiksel bir kombinasyonla her bir
kütük ve dalların yan yana yerleĢtirilmesi sanatçının matematiksel zekasını ortaya koymaktadır.
Bu yerleĢtirme sonucunda bir adamın silüeti ortaya çıkmaktadır. ÇalıĢma yaklaĢık bir odanın
büyüklüğündedir. ÇalıĢma izleyicilere insan figürünün canlanacakmıĢ hissi vermektedir.‖ (Kalın,
2017: 63).

Görsel 11. Giuseppe Penone, ―Tree of 12 Metres (12 Metrelik Ağaç)‖ 1980–2 8
(https://www.tate.org.uk/art/artworks/penone-tree-of-12-metres-t05557 EriĢim tarihi: 15.01.2021)
TATE Modern

Malzeme olarak ahĢap kullanılmıĢtır. Sanatçı ağaçları iĢleyip heykelsi formlar yaratmaktadır.
ÇağdaĢ sanat uygulamaları en çok grafik tasarım alanında görülmektedir. Grafik tasarım, kitle
iletiĢim aracı olarak toplumun sosyo-kültürel yapısına yönelik düĢünceleri iĢlerken aynı
zamanda toplumun beklentilerini ve düĢüncelerini baz alarak toplumda farkındalık yaratan,
toplumu bilinçlendiren bir mecraları temsil etmektedir.
Teknolojinin geliĢim ile birlikte grafik tasarım birçok kitle iletiĢim aracı kullanmaktadır. Bu
kitle iletiĢim araçlarından en etkili olanı reklamdır. Reklam, talebin oluĢmasını sağlayan en
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büyük etkendir. ―Reklam ele aldığı ürün ve hizmetleri hoĢa giden tarafları ile tüketicilere
tanıtarak yeni ihtiyaçlar ile talep yaratmayı amaçlar.‖ (Üstündağ ve Akengin, 2020: 40).
Ayrıca kullanılan imgeler doğrultusunda farkındalık yaratmaktadır. Reklamlarda kullanılan en
önemli imge kadın görseli olmuĢtur. Bu durumdan hareketle reklam ve reklamlarda kadım
imgesi kullanımı ele alınabilir. IĢıkören‘e göre:
―19. Yüzyılda, ekonomi geniĢlerken, reklamcılık da beraberinde geniĢlemiĢtir. Yüzyılın sonunda,
kadınlar için iĢ dünyasında kariyer seçenekleri arasında, reklamcılık az sayıdaki seçenekten biri
olmuĢtur. Kadınlar evdeki alıĢveriĢin büyük bölümünden sorumlu olduklarından, reklamcılar ve
ajanslar yaratıcı süreçte kadının düĢüncelerinin değerini fark etmiĢlerdir.‖ (2015: 124).

Kadın imgesinin kullanımı ile birlikte aslında toplumda kadının da yeri olduğu, kadının da bir
Ģeyler yapabildiği ve üretebildiği gösterilmiĢtir. Reklamlarda kadın görüntüsünün kullanımı
beraberinde kadın görüntüsünün arzu nesnesi haline getirilmesini sağlamaktadır. (IĢıkören,
2015: 125). Berger, reklamlarda kadın görüntüsünün kullanımı hakkında Ģunları söylemiĢtir.
―Bu reklamlar, ideal kadın imgesinin dönüĢüm noktalarından biri olmuĢtur. O zamandan
baĢlayarak kadın imgesi ticaretin bir parçası ve tüm zamanların en fazla seri üretimi yapılan
görüntüsü olmuĢtur. Bu sefer, dini ya da akademik nitelikleri kapsamında değildir, bir cinsel
nesne, bir arzu nesnesi olarak kullanılmaktadır.‖ (1972: 144).

Çağımızda cinsellik, görsel kültürde ön plana çıkmıĢtır. Kadın imgesi zaman içerisinde bir
arzu nesnesi haline gelmiĢ ve mükemmel görünme gereksinimi duyulmuĢtur. (IĢıkören, 2015:
125). Baudrillard, bu durumu Ģu Ģekilde ifade etmektedir:
―Bin yıllık bir Prutanism çağının ardından fiziksel ve cinsel özgürleĢme ruhuyla vücudun yeniden
keĢfi, reklamcılığın, modanın ve kitle kültürünün her yerinde oluĢu (özellikle de kadın vücudunun
her yerde oluĢu, açıklamaya çabalamamız gereken bir gerçek), onu çevreleyen hijyenik, diyetetik,
tedavi edici kült; gençliğe, zarafete, erkekliğe/ kadınlığa, tedavi ve diyetlere olan takıntı ve ona
bağlı fedakarca eylemler hepsi, bugün bedenin artık bir kurtuluĢ nesnesi olduğu gerçeğinin birer
göstergesidir.‖ (1970: 129).

Görsel 12. Müjde Çorap Reklam Posteri, 1980
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Görsel 13. L‘Oreal Ürün Tanıtım Reklamından Bir Görüntü, 2020

Günümüz reklamlarında ise kadın figürü ağırlıklı olarak kozmetik ve makyaj ürünleri
reklamlarında karĢımıza çıkmaktadır. Reklamlarda kadın figürünü 1970-1980 yıllarında
olduğu gibi dikkat çekici ve renkli, seksi değil, aksine yalın ve temiz bir görünüm
içerisindedir. Herhangi bir mimik kullanmadan ifadesiz duran kadın figürler dönemin görsel
mecralarında özellikle reklamlarda karĢımıza çıkmaktadır.

SONUÇ
Tasarım, zihinde oluĢan düĢünce ve fikirlerin aktarımı olarak tanımlanabilir. Birçok disiplinde
değiĢkenlik gösteren tasarım, sanatta geçmiĢten günümüze baĢlangıç noktası olarak varlığını
sürdürmüĢtür. ÇağdaĢ sanatta sadece baĢlangıç noktası değil aynı zamanda yapıtların tam
merkezini oluĢturmaktadır. Bir diğer deyiĢle güncel sanat, düĢünce ve fikir sanatı olarak
görülebilir. ÇağdaĢ sanat yapıtlarına baktığımızda resim ve heykel alanlarında düĢüncenin
hazır nesne ile ifade edilebildiğini, medyaya baktığımızda ise televizyonun reklam aracılığı ile
düĢüncenin tüketim toplumuna nasıl hitap ettiğini ve reklamlarda kullanılan imgelerin
özellikle kadın imgesinin gücünü ve toplum üzerinde yarattığı etkiyi görmekteyiz. Bu
durumdan hareketle ÇağdaĢ sanat 1960‘lı yıllardan günümüze bir düĢünce sanatı olarak
yerleĢmiĢ ve düĢünce sanatı olarak topluma, toplum bilincine, toplum farkındalığına dikkat
çekerek kendini göstermiĢtir. ÇağdaĢ sanatçılar, önemli olan Ģeyin düĢünce olduğunu ve
düĢüncenin ifade edilmesinde geleneksel yöntemlere ihtiyaç duyulmadan farklı, hazır nesne
kullanılarak yansıtılabileceğini bizlere kanıtlamıĢlardır. ÇağdaĢ sanat ile toplum farklı bir
bakıĢa sahip olmuĢ, bulunduğu çerçeveyi geniĢletmiĢ ve farkındalık / bilinç konusunda
geliĢim göstermiĢtir.

KAYNAKÇA
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OTORĠTER SĠYASAL SĠSTEMLERDE PROPAGANDA VE ELEġTĠRĠ ARACI
OLARAK SANAT
Merve ATABAY
Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, https://orcid.org/0000-0001-7744-4644

ÖZET
Tarih sahnesi boyunca topluluklar düzeni sağlamak amacı ile bir lidere ya da yönetici
gruba ihtiyaç duymuĢtur. Söz konusu lider ya da yönetici grup gerek rızaya dayanarak, gerek
zor kullanarak hükmetme gücünü elinde tutmuĢtur. Kendisine itaat ettirebilme ve gücü elinde
bulundurma durumu, otorite kavramını doğurmuĢtur. Otorite; karizma, bilgi ve tecrübe ile
kendisine duyulan saygıdan oluĢabildiği gibi korku ve güç nedeni ile de oluĢmuĢtur. Birçok
yönetici grup veya lider otoriteyi elinde tutmak amacıyla, halkın dini duygularını kullanıp
kendisini Tanrı‘nın yansıması olarak göstermiĢ ve buna inandırmıĢtır. Otorite kavramı
meĢruluk gerektirir. MeĢruiyet otoritenin haklılığını ve kaynağını gösterecektir. MeĢruiyetin
kabul edilmediği noktada diktatörlüğe gidildiği görülür. Diktatör iktidarı zor kullanarak ya da
çeĢitli hile ve aldatmacalar ile halkı aldatarak demokratik yollarla da ele geçirebilmiĢtir.
Aydınlanma ile aklın ön plana çıktığı Rönesans insanı sorgulayan bireye dönüĢmüĢtür.
Sorguladığı en önemli olgu otorite olacaktır. Çünkü sorgulayan birey öncelikle Ģimdiye kadar
sorgulama yetisinden mahrum bırakan gücü karĢısına alacaktır. Sanatın görsel, iĢitsel ve
edebi yönünden yararlan birey okuma yazma bilmeyen halktan, gücü elinde bulunduran kilise
ve hükümdara kadar her kesime sesini duyurabilmiĢtir. Kendisini ifade edebilme olanağı
bulmasının yanı sıra topluluğu yönlendirmede en kuvvetli silahı keĢfetmiĢtir. Halk otoriter
sisteme doğrudan yapamadığı eleĢtiriyi bu sistemin meĢruluğunu kaybetmemek için müsaade
ettiği sınırlar içerisinde karikatür, resim, heykel, afiĢ, tiyatro ve modern zamana doğru sinema
gibi sanatsal faaliyetler ile ifade edecektir. Rönesans ile beraber geliĢen sanatsal eleĢtiri; resim
heykel ile baĢlamıĢ, karikatür, müzik ve modern dönemde film sahneleri ile halkı etkileme ve
halkın sesini iktidara duyurma yolunda bir araç olmuĢtur. Otoriter sistemler bu aracı kendi
lehine kullanmayı baĢarabilmiĢtir. Ortaçağ‘da aziz heykelleri, Nazizm örneğinde film
sahneleri, Amerikan ve Ġtalyan asker toplama afiĢleri gibi birçok örnek durum propaganda
amaçlı kullanılmıĢ ve etkileyici olmuĢtur.
Anahtar Kelimeler: Otorite, Sanat, Propaganda, EleĢtiri
GĠRĠġ
Sanat ve siyaset iliĢkisinin sebep olduğu birçok tartıĢma 19. yy‘dan günümüze devam ettiği
görülmektedir. Ġki kavram olumlu ya da olumsuz her eleĢtiride bir arada kullanıldığından birbiri ile
olan iliĢki sugötürmez bir gerçek olmuĢtur. Nitekim sanat Ġlkçağ kabilelerinden tutunda Rönesans
dönemi iĢçilerinin düzene baĢ kaldırmasına kadar bir iletiĢim aracı, bir ifade biçimi olmuĢtur. Marxçı
estetik, sanatı "dünyayı temsil etme"nin bir yolu, bir bilme aracı, bir toplumsal bağ, bir sınıf silahı,
insancıl bir zenginleĢme, bir bilince varıĢ, bir toplum aynası sayar.‖ (PLEHANOV, 1974: 19).

TAM METİN KİTABI

ISBN: 978-625-7341-02-8

www.cumhuriyetkongresi.org

Sayfa | 298

Cumhuriyet Zirvesi

4. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

Ġnsanın kendisini nesnede yansıtması içgüdüsel olarak ilk insandan beri varolagelmiĢ ve bu akıĢ içine
sanat kavramı oturtulmuĢtur. Sanat kendisini tamamlamak için insan ile birlikde değiĢerek
geliĢmiĢtir. 12.yy‘dan 16. yy‘a kadar sanat din otoritesi altında halka karĢı bir araç olarak
kullanılmıĢtır. Kiliselerde Ġncil ve Tevrat‘tan konular iĢlenerek dini inanca ağırlık verilmiĢtir. 1789
Fransız Ġhtilali sonrası birey merkezli ve sorgulayan düĢünce Hobbes, Locke, Rousseau‘nun ifade
ettiği toplum sözleĢmeleri Hegel‘in meĢru devlet algısına son verecek ve kilisenin gücünü yitirmesi
ile monarĢi meĢruiyete karĢı demokratik meĢruluğun ifade edildiği görülecektir.
Otoriter ve siyasal sistemlerde zorunlu yaptırım gücü devleti tanrısallaĢtıran meĢruiyet algısı
oluĢturacaktır. Toplumlumsal düzeni sağlamak için gerek kendiliğinden gerek halkın rızası ile
karizma bilgi tecrübe gibi özelliklerden ötürü lider seçilen kiĢi yada örgüt halk üzerinde bir otoriteye
sahip olacaktır. Bu otorite meĢruluğunu kabul ettirmek için kimi zaman zor kullanarak meĢruluğunu
kabul ettirmiĢtir. MeĢruluk otoritenin temel dayanağıdır. Yönetici lider yada örgütün yaptırımları zor
kullanılarak sindirilecek, çeĢitli aldatmalar ile demokratik yollarla otorite sahibi olunduğuna
inandırılacak, doğruluğu sorgulanamayacaktır. Sorgulayan bireyin Rönesans ile kendisini ifade etme
olanağı bulması, aklın ön plana çıkması Kilise, Burjuva kesimlerinin baĢını kuma gömdürdüğü
halkın uyanması ve karĢısında gördüğü gücü sorgulaması kaçınılmaz olacaktır.
Otoriter bir sistem eleĢtiriyi sorgulanmayı kabul etmez ancak meĢruluğunu yitirmemek yada
zayıflatmamak amacıyla belli koĢullar dahilinde fırsat verecektir. Bu fırsatı güçlü bir araç olan sanat
ile değerlendiren halk kendini ifade etmekte görsel, iĢitsel, hikâyeleĢtirme olanaklarından
yararlanarak her kesime sesini duyurabilmen, eleĢtirme fırsatını güçlü bir Ģekilde kullanabilmiĢtir.
Sanatın bu gücünü farkeden otoriter yönetim yine kısıtlamalara gidecek aynı zamanda bu gücü lehine
kullanarak halkı yanına çekmede propaganda aracı olarak kullanacaktır.

1. Otorite Kavramı
Otorite; fiziksel zorlama olmaksızın bir uygulamaya, itaat eden Ģahıs yada topluluğun, rıza gösterme
halidir. Mendel otoriteyi emir verme ile rıza gösterme iliĢkisi içerisinde inceler ve öyle ki söz konusu
olgu halkca benimsenmeye sebebiyet verecektir ( Mendel, 2005: 23). Rıza gösterme eylemi zor
kullanma veya inandırma yoluna gidilerek kazanılabilir. Otorite; Kimi zaman bir kurtarıcı olarak
seçilen liderde vücut bulur, kimi zaman inanç olgusundan ötürü bir kiliseye itaati doğurur. Psikolojik
baskı gücünü elinde bulunduran kilise ile fiziki gücü elinde bulunduran hükümdar itaat ettirmede
aynı sonuca varacaktır. Mühim olan istintak etmeden yani sorgulamadan rıza gösteren bireyler
topluluğu ile bir arada bulunma durumudur. Otoritenin doğma noktası buradadır. Mendele göre;
otorite emir verme ve rıza gösterme iliĢkisinin yanında, bu hakkı elinde bulundurma ve bir konuda
uzman olmayı gerektirir. Bir iktidarın organları da otoritenin devamlılığını sağlayan birimlerdir. Tabi
kamu otoritesi de iktisabın yani edimin mecburi koĢulu olan gücüdür. Zorlamasız güvence veren rıza
gören otorite davetkar bir itaat doğuracaktır (Mendel, 2005: 24,25).Yönetme gücünü elinde
bulunduran kiĢi; gerek, karizması, bilgi ve tecrübesi ile gerek kendisine duyulan saygı ve güven ile
itaat ettirebilen gücü elinde bulundurması ―otorite‖ kavramını yaratacaktır.
Otoritenin tüm biçimleri Ģu ortak özelliğe sahiptir: Hepsi tepki yaratmayan bir uygulamaya olanak
tanır. Çünkü karĢı eylemde bulunabilecek olanlar bilinçli ve iradi olarak bundan kaçınırlar. Bu reddin
nedenine her farklı cevaba otoritenin özel bir tipi karĢılık düĢmektedir. Baba çocuk iliĢkisini
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incelediğimizde çocuğun babasının söylediği herĢeyi doğru ya da itiraz edilemez, yasaklananın yasak
olarak kabul ettiği bir durum ile karĢılaĢılır. Babanın kızacağı korkusu ile yapılmak istenilenden
vazgeçilir. Skolastik kurama göre her otorite Tanrısal öze sahip olduğundan Tanrının mutlak
otoritesini incelenmek gerekecektir. Tanrı insan için ―Efendi‖ ve ―Rab‖dır. Efendinin otoritesi o
halde global tanrısal otoritenin tamamlayıcı bir unsurudur. Tanrı ayrıca yazgılarını önceden bilerek
halkını yöneten Reistir. Öyleyse reisin otoritesi unsurunda tanrısal otorite iĢin içine girer öte yandan
tanrısal adalet birinci dereceden önemli dinsel kategoridir. Bu kuram Tanrısal otoritenin tamamını
baba otoritesi olarak görür. (Kojeve; 2007, ss.23-31) Otorite ya Efendi ya Reis ya Baba ya da saf(arı)
otoritedir. Tanrısal otorite ise doğal olarak iĢin içine girecektir. Dolayısıyla var olan bir kavram
yeniden yaratılamaz sadece dayanakları değiĢir. Bu tipler aralarında birleĢmekte ancak birinin ya da
birden fazlasının baskınlığına göre ayırt edilebilir. Efendinin; öngörülebilirliği, adaleti ve hakkaniyeti,
tanrısal öze sahip oluĢu ve de kölenin bilinçli ve iradi reddi bizi baba figürüne götürecektir.
2. Din Otoritesi
Skolastik kurama göre otorite tanrısal öze sahip ve tanrı otoritenin sunumunu cisimleĢtirdiği
Ģekliyle tanrıbilimsel kuramda daha önce belirtilen dört tipi buluruz. Tanrı insan için
‗Efendi‘ve ‗Rab‘dır. Efendinin otoritesi o halde global tanrısal otoritenin tamamlayıcı
unsurudur. Ama Tanrı ayrıca yazgılarını önceden bilerek halkını yöneten reistir. Tanrısal
adalet birinci derece önemli dinsel kategoridir çünkü Tanrı adaletin ve hakkaniyetin en yüce
cisimleĢmesi olarak insanın en üst yargıcı olarak tasarlanır. Tanrısal otorite öyleyse yargıcın
otoritesi unsurunu da içinde barındırır (Kojeve, 2007: 32-33).
Hıristiyanlıkta ―ruhban sınıfı‖ gibi diğer dinlerde de farklı isimlerle bilinen kiĢilerin ya da
zümrenin sahip olduğu etki üzerinde görmek mümkündür. Hiç Ģüphe yoktur ki, bir imam, bir
rahip, bir haham kendi dini cemaati ya da o dine inananlar üzerinde bir etkiye sahiptir. Bu etki
iki taraf arasında eĢitsizlik durumu yaratır. Bu durum çoğu zaman etki etme gücüne sahip
olanlar tarafından siyasi, iktisadi ve sosyal alanlarda istismar etme biçiminde kullanılabilir.
Ġnanılan dinin bu duruma ne kadar müsaade ettiği değil, yorumlanan din anlayıĢının, din adına
hüküm verme yetkisine sahip oldukları düĢünülen kiĢilere nasıl bir otorite ve güç bahsettiği
önemlidir. Bu güç ve otorite o denli etkili olmaktadır ki, tarihsel süreç içerisinde din adına,
din adamlarının vermiĢ oldukları hükümler neticesinde Engizisyon mahkemeleri kurulmuĢ,
din savaĢları çıkmıĢ, ülkeler iĢgal edilmiĢ ve insanlar katledilmiĢtir. Bu olaylara karıĢan
insanların çoğu da bunu inanan biri olarak din adına yaptığını düĢünmüĢtür. Belki de
tarih sahnesinde din faktörünün etkili olmadığı bir olay çok nadirdir (Arslan, 2009: 26).

3. MeĢruiyet ve Otorite ĠliĢkisi
MeĢruiyet kavramı üzerine yapılan eleĢtiriler genellikle Weberyen anlayıĢ çevresinde
Ģekillenmektedir. MeĢruluğunu kabul ettirmek isteyen kiĢi yada örgüt bir takım özellikleri
barındırmalıdır. Bunlar bilgi ve tecrübeden doğan her Ģeyin kahin ve kabile Ģefi gibi kiĢiler
tarafından bilineceği, duyulabileceği korkusu ile kabul edilen meĢrutiyettir. Bir diğeri, güven
ve karizmatik lider özelliği taĢıyan kiĢilere duyulan saygıdan kaynaklanan meĢruiyettir.
(Sennet, 2020: 11)
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Ġktidar toplumu ilgilendiren konuların neredeyse tamamı üzerinde geniĢ yetkiye sahiptir..
Otoritenin bunun zorunlu mantıksal uzantısı, tarihsel uğrak açısından çok farklı, coğrafya
veiktisat açısından çok uzak toplumlarda güçlü benzerliklerin, olabileceği bunların basit
çıkıĢmalarda olmayıp yürürlükteki toplumsal otoritenin içeriğini ilgilendirebileceğidir.
Nazizmin savunduğu kolektif değerler ile ilkel bir kabilenin iĢleyiĢine hükmeden değerler çok
güçlü ortak noktalar göstermektedir. (Mendel, 2005: 89) Ġktidar kavramı doğal olarak güç
olgusuna dayanacaktır ancak bu durumdan yoksun ise otoriteyi dayanak olarak
belirleyecektir. Otorite iliĢkisi altında, bu otoritenin yeterli olmadığı yerde maddi güç de
oradadır ve bu maddi gücün meĢru tekeline üniformalı adam sahiptir; açıkça silah taĢır ve bazı
sınırlar içerisinde toplum ona silah kullanma yetkisi verir (Mendel, 2005 : 71). O halde siyasi
alanda ortaya çıkan siyasi iktidar bir otorite kuramından baĢka bir Ģey değildir. Otorite
kuramının siyasete(devlete) uygulanıĢıdır. Devlet var olabilmek için gerçek bir dayanağa
ihtiyaç duyan ideal bir kendinden varoluĢtur.
Otorite ve güç olgusunu karıĢtırmamak gerekmektedir. Weber'e göre, sosyal eylem kaynağı
olarak güç, aktörlerin, gerektiğinde ve istendiğinde baĢvurabilecekleri bir irade kullanımı
potansiyelidir. Otorite rıza gösterilmek, saygı duyulmak isterken güç zorbalıkla kabul edilmek
ve bireyler üzerinde varlığını göstermek ister. Weberin otoritesi meĢruiyet zemininde
geleneksel, yasal ve karizmatik olarak iĢlenir. Güç kavramı ise askeri, siyasi, bireysel güç gibi
alanlarda değerlendirilmekte ve zorlayıcı, yasal ve karizmatik güç çeĢitleri ile
Ģekillenmektedir.Zorlayıcı güç; fiziki zorlama araçlarının kullanılması ya da kullanılma
tehdidi altında uygulanan zorlayıcı güç Ģeklinde tanımlar.Yasal güç; yöneticiye kanunla
verilmiĢ yönetme gücüdür. Genelde örgütlerde tepe yönetimi ve üst düzey yöneticiler bu tür
bir güce sahiptirler (ġahin, 1999: 9, 10) Karizmatik güç; kaynağı olan karizma kavramını
yönettiği topluluk yada emiri altında hareket eden organlar tarafından esin kaynağı görülmesi
dile getirmek istediklerini, taleplerini ifade etmesi ve bir rol model olarak görülmesidir.

4. Otoriter Rejim Ve Sanat ĠliĢkisi
Otoriter rejim diyebileceğimiz kavram geçmiĢten günümüze aristokrasi, despotizm, monarĢi
ve tiran gibi sistemlerden gelmektedir. Otoriter rejim muhalefete sınırlı ölçüde de olsa
meĢruluk dayanağına sebep göstermek adına müsamaha gösterir. Fakat rejimin sıksı bir
yönetim tarzına gelen güçlü eleĢtiriler hatta isyanlar daha katı kurallar ile engellemelerine yol
açacaktır. Otoriter rejim denetleyebileceği bir muhalefete izin verecektir. Otoriter Rejimin
kapsamına giren totaliter rejimde sınırlı bir muhalefet söz konusu değildir. Halkın fikri, kalbi
tüm duygu ve düĢünceleri üzerinde bir hakimiyet sözkonusudur. Toplumun faydası için
zorbalık kullanılmalıdır ve bu zorbalık otoriter rejimdeki gibi sadece karĢı çıkana değil
toplumun tamamına karĢı kullanılır (ALESKEROV, 2007:73).
Ordu müdahalelerinden ve ordunun içinden olan bir Ģefin olduğu otoriter rejimlerin daha
kuvvetli ve etkili bir devlet politikası izlediği görülmektedir. Nitekim bu rejimlerde yönetici
liderin ideolojisi yansıtılacaktır. Atatürk, Petain, Franco, Peron, Nasır, Odria, Medici,
Cardenas isimlerinin akla getirdiği gibi askeri otoriter rejimler kategorisi çok sayıdadır ve
otoriter rejim birbirinden çok farklı alanları içine alacaktır. Toplumu yönlendirecek
yöneticinin seçilmesi ya da kendiliğinden kabul edilen; gücü, karizması, hitabı gereği ortaya
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çıkacak liderin gücünü simgeleyen tahtı, malikanesi, kıyafet ve aksesuarları da estetiğe giden
bir yolculuktur (PLEHANOV, 1974: 33). Görsel ifade yada anlatım biçimleri evrensel bir
iletiĢim Ģekli ile aktarılmak istenen daha kolay ve zihinde kalıcı hal almıĢtır. Sanatçının sahip
olduğu duygular yaĢadığı dönemlerle paralellik gösterir. Bu sağlam duygular onu derin bir
uykunun etkisinden kurtularak gerçeği ve adaleti görmesini sağlayacaktır. DüĢüncesinin
olgunlaĢtığını farkeden sanatçı verimlilik ve hizmet ıĢığını yakalayarak topluma yararlı
olmaya çalıĢacaktır. Daha önce okunmayan, görülmeyen bilinmeyen gerçeklerin açık
ifadelerle ortaya konulması ve toplumun duygularına sunulması gerçek sanatı yakalayabilme
uğraĢı olarak nitelenebilir. Öyleki sanatçının içinde bulunduğu sıkıntılı dönem üretkenliğe ve
verimliliğe dönüĢmüĢ olacaktır. ( TOLSTOY, 2004: 64,67) Toplumun bir parçası olan ve
onun içinden gelen sanatçının üreteceği sanat eseri; toplumun içinde bulunduğu kültürü,
sosyo-ekonomik koĢulları, sınıf iliĢkileri ve çatıĢmaları, dini, dolayısıyla da siyasi hayatı
barındırmak durumundadır. Bütün bu unsurların sanatçının kiĢisel karakteriyle birleĢmesi
sonucu sanat eseri ortaya çıkacaktır. Sanatçı ile toplum arasındaki kuvvetli iliĢki
reddedilemeyecek boyuttadır.
4.1. Otoriter Rejimlerde OluĢan Ġdeolojiler ve Sanat ĠliĢkisi
Rönesansla birlikte dini baskının da azalması sanatçılara toplumsal sorunlara yönlenme ve
siyasi eleĢtiri içeren eserler üretme olanağı sunar. Plehanov; her insancıl Ģeyde de olduğu gibi
sanatta da içeriğin çok mühim olduğunu vurgular ve "Fikirsiz sanat yaĢayamaz" der. Tıpkı
Bielinski'nin "Fikirsiz sanat ruhsuz bir insan gibidir, yani bir ceset gibi..." belirttiği gibi
(PLEHANOV, 1974: 21). Her çağ edebiyat, resim, ve müzik ortak psikolojinin ürünüdür.
Avusturalya'daki yerel dansları anlamak için, bir avustralya kabilesinin hayatında hasadın
oynadığı rolü bilmek gerekir yeter. Ancak manuet dansını anlamak için Fransa'nın XVIII.yy
ekonomisini bilmek yetmez. Çünkü; burada üretime katılmayan aylak bir sınıfın
psikolojisinin anlatımı olan bir dans karĢısında bulunuyoruz (PLEHANOV, 1974: 50-51).
Ġdeolojileri yayma ve etkilemede önemli bir rol oynayan sanat 1930‘lu yıllarda sürrealizm,
komünizm gibi ideolojilerde sanatçının sesinin yüksek çıktığı dönemlerdir. SSCB ve Çin‘de
önemli rol oynayan sosyalizm akımını etkisi devrimci eserlerde kahramanlar yaratarak halkın
etkilenmesi ve içlerinde rol modeller çıkarmak amaçlanmıĢtır. Sosyalizm akımını
öncülerinden Maksim Gorki ‗Ana‘ romanı ile dönemin anlayıĢını tasvir ederek birçok kesimi
etkileyebilmiĢtir. Sosyalist gerçekçilik marksist ideolojiyi halka benimsetmek için propaganda
ağırlıklı temalar içerir. Toplumsal gerçekçilik var olan toplumudan memnuniyetsizliğini ifade
eder ve eserlerinde eleĢtirel bir bakıĢ ile yansıtır. Sanatın insan bedeni ile temsil edildiği
faĢizm ideolojisinde Albert Janesch‘in ‗Su Sporları‘ adlı çalıĢması, beden gücü, saldırganlığı
ve çevikliği yansıtarak faĢist devletin niteliklerini vurgulamıĢtır
4.2. Otoriter Rejimlerde Sanat ve EleĢtiri
Sanatın muhalif olmasından doğal bir durum yoktur. Nitekim sanat içinde bulunduğu
toplumun bütün yaĢanmıĢlıklarını ruh halinin bir karıĢımı sonucu ortaya çıkacaktır. 1766‘da
Jean Jaque Durameau‘nun Roma‘da sanayileĢmenin getirdiği olumsuzlukları anlatabilmek
adına fabrikalaĢma ile çalıĢanın yaĢamına verdiği ciddi zararları ‗Güherçile Fabrikası‘ adlı
resim çalıĢması ilk eleĢtirel eserlerdendir. (Berksoy,1998:25) Alexsandre Dumas Fils sanat
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için sanat akımını kötüler fakat burjuva toplumunun çürük yerlerini savunmak için Piç ve
Müsrif Baba'yı yazar (PLEHANOV, 1974: 68).
Sanayi Devrimi akabinde Fransız Ġhtilali ile artan iĢgücü ve düĢünen bireyin politika
ileilgilenmesi; beraberinde geliĢen karikatür sanatında siyasi mevzuların dahil edildiği hatta
önemle üzerinde durulduğu bir sanat anlayıĢını getirmiĢtir. Karikatür sanatı halkın fikrini
beyanına ayna görevi görmüĢtür. Karikatür sanatı hicivin resmedilmesi ile toplumsal
eleĢtiriler sanatçılar tarafından ifade edilmiĢtir. 18. yy da ingiliz borsasının ciddi para kaybı
nedeniyle 1720 yılı Güney Denizi Balonu olarak bilinen kargaĢa ile karikatürist tasvirler
artmıĢtır. 19. yy karikatüristlerinden Thomas Nast birçok siyasi karikatür tasviriyle
bilinmektedir.

Resim 1: Thomad Nast, ―Halkın Parasını Kim Çaldı‖
https://tr.wikipedia.org/wiki/Siyasi_karikat%C3%BCr#/media/Dosya:Tammany_Ring,_Nast_crop.jpg

Sanatın etkili bir biçimde kullanıldığı Fransız devriminde devrim liderlerinin portrelerinin
yayılması, Francisco de Goya iktidar politikalrının eleĢtiri nteliğinde bir çok eser yapmıĢtır.
Francisco de Goya y Lucientes (1746-1828) Con Razon ó Sin Ella (Doğru veya yanlıĢ),

Resim 2: Francisco de Goya y Lucientes (1746-1828) El Agarrotado
https://tr.wikipedia.org/wiki/Siyasi_karikat%C3%BCr#/media/Dosya:Tammany_Ring,_Nast_crop.jpg
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Almanya'da 1930'ların baĢında 150 Alman ĠĢçi tiyatro grubu bulunmaktadır bu grupların bir kısmı
Wodvile ve müzikhol yöntemlerini kullanan bazıları bazen akrobasi Ģarkılar ve caz müziği ile
birleĢtirip provokatif gösteriler sergileyen Gezici oyuncu topluluklarıdır. Berlin Merkezi Kızıl
roketlerdir.Politik eleĢtiride etkinliğini gösteren resim sanatında öncü olarak kabul edilen Pablo
Picasso‘nun Guernica adlı eseri Ġspanya'da iç savaĢ nedeniyle Franco‘nun emriyle Bask kasabasının
bombalanması sonucu halkın tepkisi ve acısını yansıtan bir çalıĢma olmuĢtur.

DehĢetengiz çığlık ve acı suçlama:Guernica
Resim 3: https://en.wikipedia.org/wiki/Guernica_(Picasso)#/media/File:PicassoGuernica.jpg

5. Sanat ve Propaganda
Siyaset ve sanat iliĢkisi içerisinde iki kavramın birbirine yansıması ‗Propaganda Sanatı‘
diyebileceğimiz kavram ile I Dünya SavaĢı'nda kendisini gösterir. SavaĢın haklılığı yada asker
ölümünün artması nedeniyle orduya davet, savaĢ hakkında geliĢmeleri takip amaçlarıyla gazete, afiĢ
vede sineme filmleri ile sanatın bütün uyarıcı etkilerinden faydalanılmıĢtır. Sanat burada tinsel bir
çaba olarak gerek sınırlamak gerek teĢvik etmek anlamında kullanılmıĢtır. Halk üzerinde etkisi gözle
görülür derecede olmuĢtur. Ġki dünya savaĢı sonuçlarından ciddi biçimde etkileyen Avrupa
ülkelerinin çoğu faĢist bir ideoloji benimseyen diktatörlerin yönetimine girmiĢtir. Baskı ve bunalım
içinde olan halktan olan sanatçı bu ruh hali ve baskıcı sistemi eleĢtiri niteliğinde sanatına yansıtmıĢtır.
Bu sanatsal üretim özellikle Fransa ve Almanya da açık bir Ģekilde görülmektedir. Sinemada savaĢ,
propaganda yahut toplumacoĢkunluk veren filmler üretilmeye baĢlanmıĢtır.
Nazi Almanya‘sının propagandasını yıkmak için film yapımcısı Gaebels yüksek bütçeler ile filmler
yaparken Torskovsky, propaganda yapmak için ―Ġvan‘ın Çocukluğu‖nu çekmiĢtir. I. Dünya
savaĢında propaganda amaçlı asker eğitiminde Almanya‘da filmler izletilmiĢtir. (Ord Film Ġdaresi )
Yine II. Dünya savaĢı sonrası ―Ġtalyan yeni gerçekçi sineması‖ ile halkın yaĢadığı savaĢ acılarını
anlatma gayesiyle kurulmuĢ. Türkiye‘de bu kurumdan esinlenerek Merkez Ordu Sinema Dairesi bu
amaç ile kurulmuĢtur. 1986 da ilk sinemografi gösterileri baĢlamıĢ. 31 Mart Olayı akabinde sinema
önündeki engellerin azalmasıyla propaganda amaçlı belgesel filmler boy göstermiĢtir. Rus
sinemasında sol kanat yönetmenlerden Sergei M. Eisenstein 1924 yılında yaptığı ―Grev‖ (stachka)
filmi ile Rusya‘da grev yapan iĢçilerinçektiği sıkıntıları askerlerin nasıl insan kıyımı yaptığını
iktidarın gücünün kısıtlanması gerektiği vurgulanmıĢ. Yine 27 Haziran 1905 tarihindeki ayaklanmayı
konu alan ―Potemkin Zırhlısı‖ ında çarlık Rusya ve gemi mürettebatı arasındaki gerilimi konu alır.
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Subayların baskıları dayanılmaz bir noktaya gelince çıkan isyanı anlatır.(Potemkin Zırhlısı,2012)
―Ekim‖filmi ile dünyayı sarsan Ekim Devrimini bir nevi coĢkusudur. Aleni bir biçimde propaganda
taĢıyan filmde Lenin destansı bir kahramandır (MĠNARLI ve YILMAZ 2019: 41). Hitler ve
Mussolini halk toplulukları karĢısında el kol jest mimik konusunda eğitim dahi alarak önemli
derecede oyunculuk hünerlerini sergilemiĢlerdir. Halka istedikleri gibi hükmetmiĢlerdir. FaĢist
teatrallik kitle iletiĢim araçları ile büyük mitingler Ģeklinde, ses düzeyine indirgenerek radyolarda
yayınlanmıĢ, sinemalarda gösterilmiĢtir. Hollywood'daki müzikal film setlerinderinde kullanılan
heybetli mekanlar belli bir amaca hizmet etmek için kullanılmıĢ. 1934 ‗Ġradenin Zaferi‘ film belgeseli
Hitler‘in halk iradesini cisimleĢtirdiği lider olduğu iddiası bu değiĢime bir nevi ayna görevi
üstlenmiĢtir.Devletin gücünün bir noktadan her tarafa dağıldığını ve her an müdahale edebileceğini
etkileyici bir biçimde gösteren Alessandro Bruschetti‘ni ‗FaĢist Sentez‘ adlı çalıĢmasında; Mussolini
tinsel bir varoluĢ ile devletin her alanında iktidar sahibi olduğunu simgeleĢtiren ve kabul edilen lider
coĢkunluğu veren bir tasvir yapılmıĢtır.

Resim 4: Alessandro Bruschetti, FaĢist Sentez,1935

https://artdone.wordpress.com

6. Ordu-Sanat ĠliĢkisi
SavaĢ sürecine uyum sağlamak amaçlı geleneksel görsel Ģifreler ile tasvir edilmiĢ, Askere toplama
afiĢleri film afiĢlerine ve reklama benzer tarzda olmuĢ. Western ve suç filmleri formülleri
kullanılmıĢ,böylece savaĢ hem tanıdık hem de ilgi çekici hale getirilmek istenmiĢ. Resim heykel
tiyatro geleneksel sanat türlerinin rolleri çoğunlukla marjinal olmuĢtur. Sanatın savaĢ
propagandasındaki iĢlevi ulus gelenek ve görevlerini sembolize etmekte ulus kimliğini etme amacı
gütmüĢtür. Fansa, Ġngiltere ve ABD'de haftalık haber filmleriyle dünya pazarını ele geçirmiĢtir.
Nesnel olduğu söylenemez çünkü sıkı bir ingiliz yönetimi kontrolü altındadır. Ġngiliz
emperyalizminin mücadelesi ve zaferi olarak gösterilen global bir bakıĢ açısı kullanılmıĢ. Ġngilterenin
ortadoğudaki çıkarlarını savunan ―What we are fighting for?‖ (Neden savaĢıyoruz). (1918)
D.W.Griffih‘in yaptığı Hearts OF the World.‖ (Dünya Canları) filmleri, orjinal haber sahneleri
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kurgusal sekanslarla birleĢtirilmiĢ. Burada mühim bir nokta; sinema seyircisi henüz filmde gerçekle
kurguyu ayırabilecek bilinçte değildir. II. Dünya SavaĢı döneminde, sanat düĢünceyi yönlendirebilme
teknikleriyle, Nazi Almanyası, FaĢist Ġtalya ve Sovyet Rusyası tarafından kullanılmıĢ komünizm ve
faĢizm kitlesel ideolojilerinin bireylerin tümüyle ulus çıkarlarına adanması demokratik politik
algısının retoriğine eklemiĢtir.(CLARCK, 2004: 38-39-40)

Resim 5 : https://spartacus-educational.com/ARTleete.htm
Resim 6 : https://blog.bridgemanimages.com/i-want-you-propaganda-during-world-war-i/

DüĢman nüfuslarda izleyici propaganda için hedef seçilmiĢ, radyo programları bu amaçla yanıltıcı ve
zayıflatıcı bilgilerin ulusal sınırları ve savunma hatlarının geçmesinin bir aracı olarak seçmiĢtir.
Pasifikte Japon ordusuyla savaĢan Amerikan birlikleri ―Tokyo Gülü‖ nün sesine aĢinaydı.
Propaganda yayını yapan bu radyo sanılanın aksine bir kadın değil on iki kadından oluĢan bir ekipten
oluĢuyordu. Japon istasyonlarında çalan Amerikan müzikleri ve askerin Amerikaya dönünce yapmak
istedikleri, geride bıraktıkları sevgilileri hakkındaki duygusal sohbetleriyle birlikteki askerlerin
kendilerini yalnız hissetmeleri ve memleket özlemi çekmeleri sağlanmaya çalıĢılmıĢ. Yine savaĢ
sırasında dağıtılan el ilanları düĢman askerini teslim olma konusunda sıkıĢtıran ve onlara iyi muamele
edileceği konusunda vaatlerde bulunan yayınlardır. II Dünya SavaĢı sırasında Amerika Uzakdoğuya
1941-45 yılları arasında uçaktan doksan milyon el ilanı atmıĢ. Ġlanlar etkili olmasada burada verilen
asıl mesaj bir yere kağıtlarla ulaĢabilen bombayla da ulaĢabilir.(CLARK,2004: 155)

SONUÇ
Modern zamanda kamu otoritesi zorunlu yaptırım gücüne sahip mekanizmadır. Otorite.
Ġktidarıın organlarını yürüten kiĢidir. Otorite, karizma, bilgi ve tecrübeden kaynaklı kendisine
duyulan saygı ve teslimiyetten oluĢabildiği gibi korku ve güç nedeni ile oluĢacaktır. Her iki
vaziyette bilinçli bir vazgeçiĢ söz konusudur. ġöyle ki bilgi ve tecrübe ile cahilin itaat
ettirildiği yahut medeni olan toplumun barbarı dizginlediği noktalarda da karĢımıza otorite
çıkacaktır. Temelde babanın çocuk, öğretmenin öğrenci, subayın asker, nihayetinde efendinin
köle üzerinde uyguladığı otorite bize en açık teslimiyeti, itaati gösterecektir.
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Otorite meĢruluk gerektiritir. MeĢru kılınmak için otorite sahipleri göstermelik yada seçilmesi
gerektiğine inandırılarak demokratik seçimlere gidecektir. Aydınlanma dönemi öncesi sanat
birçok duygu ve düĢünceyi ifade etmiĢtir. Ancak eleĢtiri gücünü bu dönemde kavradığı
görülmektedir. Fransız Devrimi ile yeni oluĢan parlementer siyasal sistemlerin getirdiği
rehavet dini baskılardan kurtulan sanatçı özgür bir biçimde eleĢtirecektir. MonarĢinin yitirdiği
değer ile yeni düĢünce akımlarınıda beraberinde getirmiĢtir. Tolplumun içinden gelen sanatçı
eleĢtiriyi en iyi bildiği sanat ile ifade edecektir. Sanatın muhalif olmasından doğal bir durum
yoktur. Nitekim sanat içinde bulunduğu toplumun bütün yaĢanmıĢlıklarını ruh halinin bir
karıĢımı sonucu ortaya çıkacaktır. Sanat; herhangi bir kuruma, ideolojiye, dine bağımlı
olduğunda kendi varlık alanını koruyamayacak ve topluma bir yol gösterici rol
üstlenemeyecektir. Bu durumda bir çıkar yol vardır; Sanat toplum içinde varlığını koruyup
toplumla bütünleĢirken aynı zamanda toplumu dıĢarıdan gözlemleyen bir disiplin olma
özelliğini korumalıdır. Sanat toplum içerisinde kaybolmamalı ve ona bağımlı da olmamalıdır.
Aksi halde kendi özgürlük alanını kaybedecektir. Sanat; toplumu gözlemleyen ve topluma
alternatif yollar sunmayı baĢarabilen gerektiğinde muhalif olabilme özelliğiyle karĢımıza
çıkarak toplumda varlığını korumalıdır.

KAYNAKÇA
Tolstoy, Sanat Nedir , çev: A. Baran Dural, bilge karınca yayınları, Ġstanbul, 2004
Minarlı, Mustafa Ali, YILMAZ, Burak, Asya Politik Sineması Üzerine Notlar,
Ġnsan Dergisi, KıĢ,Sayı:3 , 2019, s.37-50

Ġnsan Ġle

Clock, Toby, 20. YY‟da Sanat ve Propaganda Kitle Kültürü Çağında Politik İmge, Çev: Esin
HoĢsucu, Ayrıntı Yayınları, Ġstanbul, 2004
Aleskerov, Alesker, Eski Sosyalist Ülkelerde Siyasi Rejim Değişmeleri, Ankara Ünıversıtesı
Sosyal Bılımler Enstıtüsü Kamu Hukuku Anabılım Dalı Doktora Tez , Ankara.2007
Arslan, Salih, Yönetim Faaliyetlerini Harekete Geçiren Güç Olarak Otorite Kavramı, Ortaya
çıkan Sorunlar, Çözüm Önerileri ve Çorum ilinde Faaliyet Gösteren İş Örgütlerinde Bir
Araştırma,Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ĠĢletme
Anabilim Dalı, Denizli, 2009
Kojeve, Alexandre, Otorite Kavramı, Çev. Murat ErĢen, Bağlam Yayıncılık Ġstanbul. 2007
Mendel Gerard, Bir Otorite Tarihi: Süreklilikler ve Değişiklikler, Çev: IĢık Ergüden, ĠletiĢim
Yayınları, Ġstanbul 2005
ġahin, Hayrettin, Liderlik - Yöneticilik Ayrımı, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ġstanbul,1999
Sennet, Richard, Otorite, Çev: Kamil Duran, Ayrıntı Yayınları, Ġstanbul,

TAM METİN KİTABI

ISBN: 978-625-7341-02-8

www.cumhuriyetkongresi.org

Sayfa | 307

Cumhuriyet Zirvesi

4. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

Plehanov, Georgi, Freville, Jean, Sosyalist Gözle Sanat ve ToplumÇev: Asım Bezieci, May
Yayınları, Ġstanbul, 1974
Resim 1: https://tr.wikipedia.org/wiki/Siyasi_karikat%C3%BCr#/media/Dosya:Tammany_Ring,_Nast_crop.jpg
Resim 2: https://tr.wikipedia.org/wiki/Siyasi_karikat%C3%BCr#/media/Dosya:Tammany_Ring,_Nast_crop.jpg
Resim 3: https://en.wikipedia.org/wiki/Guernica_(Picasso)#/media/File:PicassoGuernica.jpg
Resim 4: https://artdone.wordpress.com
Resim 5 : https://spartacus-educational.com/ARTleete.htm
Resim 6 : https://blog.bridgemanimages.com/i-want-you-propaganda-during-world-war-i/

TAM METİN KİTABI

ISBN: 978-625-7341-02-8

www.cumhuriyetkongresi.org

Sayfa | 308

Cumhuriyet Zirvesi

4. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

PLATON VE FARABĠ’DE “DEVLETĠ KĠM YÖNETMELĠ?”
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ÖZET

Bu çalıĢmanın genelinde Platon ile Farabi‘nin ideal devlet tasarımları, özelinde ise ―devleti
kim yönetmeli?‖ sorusuna verdikleri yanıtlar incelenmektedir. Devleti yöneten kiĢinin nasıl
olması gerektiği, özellikleri, hangi yeteneklere ve erdemlere sahip olması gerektiği ve eğitimi
ele alınmaktadır. Öncelikle Platon ve Farabi‘nin hayatı, yaĢadıkları dönem, içinde
bulundukları tarihsel, kültürel ve sosyal koĢullar ele alınarak incelenmiĢtir. Daha sonra siyaset
felsefesinin temel kavramlarının tanımlarına ve siyasetin diğer alanlarla olan iliĢkilerine
değinilmiĢtir.Ütopyaların tanımları, özellikleri ve ortaya çıkıĢ koĢulları incelenmiĢtir.Ġdeal
devlet tasarımı olarak akla gelen ilk ütopya Ġlk Çağ‘da Platon‘unDevlet‘i ile Orta Çağ Ġslam
felsefesinde ise Farabi‘nin İdeal Devlet (El Medinetü'l Fazıla) adlı eserleri ele alınmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Platon, Farabi, Siyaset felsefesi, Ġdeal devlet, Din, Toplum, Felsefe,
Siyaset, Mutluluk, Etik, Politika, Erdem

GĠRĠġ
Siyaset Arapça kökenlidir. Genel anlamda siyaset devlet iĢlerini düzenleme ve yürütme
faaliyeti olarak kabul edilir siyaset felsefesi siyasetle ilgili her Ģeyi felsefeye özgü bakıĢ
açısıyla ele alan ve sorgulayan alandır olgusal gerçekliği aĢarak olması gerekeni ele alır
siyasal düzen ile ilgili değerlendirmelerde bulunur. Siyaset felsefesinin temel sorularından
olan devlet nedir iktidar kaynağını nereden alır soruları çalıĢmamızı Ģekillendirecektir.
Ġktidar kaynağını nereden alır sorusuna verilen cevapları üç baĢlıkta toplayabiliriz.
1- Ġktidarın kaynağı insan doğasıdır. 2-Ġktidarın kaynağı Tanrıdır. 3-Ġktidarın kaynağı ortak
iradedir
Platon Aristoteles Farabi ve ibni Haldun iktidarın kaynağında insan doğasının bulunduğunu
savunurlar. Ġktidar kaynağını insan doğasındaki bir otorite altında yaĢama eğiliminden alır.
Platon‘a göre devletin kurulmasına yol açan neden insanın kendi kendine yeten memesi ve
gereksinimlerini karĢılamak için baĢka insanlara ihtiyaç duymasıdır.
Aristoteles‘e göre insan doğası gereği toplumsal siyasal bir varlıktır( zoon politikon)
Toplumsal bir varlık olan insanda devlet kurma ve bir düzen altında yaĢama isteği vardır.
Çünkü insan kendini toplum içinde gerçekleĢtirebilir.
Ġbn-i Haldun‘a göre insan ilk baĢta yırtıcı hayvanlardan korunmak için toplum halinde
yaĢamaya baĢlamıĢtır ancak toplum halinde yaĢamaya baĢlayan insanlar arasında güçlü
insanların zayıf insanlara zorbalığı baĢ göstermiĢtir dolayısıyla iktidar zayıf insanların güçlü
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insanlara karĢı kendisini korumak amacıyla oluĢturdukları bir iradedir.Bu düĢünürlere göre
devlet insan eli ile oluĢturulmuĢ yapay bir kurum değil doğal bir kurumdur.
Devlet ise klasik politikanın ana konusunu oluĢturur. Devlet nedir sorusu ise yüzyıllardan beri
siyasal düĢünürlerin ve sosyal bilimcilerin cevaplamaya çalıĢtığı sorulardan biridir. Peki bu
soru cevaplarını bilmiĢmidir. Devletin ne olduğu hakkında pek çok tanım yapılmıĢtır bu tanım
çokluğunun bolluğunun, çeĢitliliğinin sebebi nedir? Farklı düĢünürler ve farklı ideolojik
görüĢler tarafından devlete dair farklı tanımlamalar getirilmiĢtir.
Marksistlere göre devlet ―bir sınıfın diğer sınıfları egemenliği altında bulundurduğu bir
örgütlenme‖dir. [2]
AnarĢistler ise baskıcı sosyal düzeni ve toplumsal değerleri reddederek bireyi özgürleĢtirme
uğraĢındadır. Ġnsan doğası gereği iyidir. Kötülük din devlet hukuk, ahlak gibi kurumların
baskısından kaynaklanır. Kötülüğün kaynağı olan bu kurumlar yıkılmalıdır.
DüĢünürlerin ve ideolojik görüĢlerin çeĢitlendirdiği bu tanımların birbirinden farklı olması
doğaldır.
Anlatımcı tanımlamalar ise devletin kurucu unsurları olan ülke insan topluluğu ve iktidarı bir
araya getirerek tanımlama yapar [2]
Gücün iktidarın egemenliğin bireysellikten kurumsallığa taĢınmasıyla devlet ortaya
çıkmıĢtır.Bireydeki sınırlı fiziksel ve somut güç devletle birlikte soyut bir güce dönüĢmüĢtür.
Devlet siyasi sınırları tespit edilmiĢ, belli bir toprak parçası üzerinde yaĢayan , egemenliğe
sahip en büyük siyasi kurumdur.
PLATON VE SĠYASĠ FELSEFESĠ
ÇalıĢmanın ilk kısmında Platon‘un yaĢamına, felsefesinin genel özelliklerine ve özellikle de
siyaset felsefesine yer verilmiĢtir.
•

PLATON ĠÖ 427 – ĠÖ 347

•

Platon Atina‘nın en seçkin ailelerinden birine mensuptur.

•

Platon‘un felsefi sistemi kendinden önceki filozoflardan Herakleitos, Parmenides ve
Pythagorasçılardan almıĢ olduğu etkilerle eklektik bir karakter taĢır.

Platon‘un siyaset felsefesi
Platon'a göre toplumun oluĢmasının sebebi insanın kendi kendine yetememesi, ihtiyaçlarını
karĢılamak ve yaĢamını devam ettirebilmek için baĢka insanlara ihtiyaç duymasıdır. Demos
ve kratos sözcüklerinden oluĢan demokrasi halkın iktidarı halkın yönetimi anlamına gelir
Platon halkın kendi kendini yönetebileceği görüĢüne karĢı çıkar ve halkın seçkin, aydın ve
yönetim alanında uzman kiĢiler tarafından yönetilmesi gerektiğini düĢünür. Neden seçkinler
yönetmelidir?
Platon insanların yaratılıĢları, doğaları gereği birbirinden farklı özelliklere ve farklı
yeteneklere sahip olduklarını düĢünür. Ġnsanlar arasında eĢitlik yoktur. Platon bazı insanların
doğaları gereği köre bazı insanların da yine doğaları gereği efendi olduklarını düĢünür. [1]
Politik yönetimin konusu ve nesnesi canlıların dünyasıdır [3]
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Bu yüzden yönetim biçimsel olarak canlıya benzemek durumundadır. Platon birey ile toplum
yani tikel ile tümel, parça ile bütün arasında bir anoloji (benzeĢim) kurar bu analojik kurguda
insan ruhunda bulunan üç kısım devlette üç sınıfa karĢılık gelir. Bu sınıfların her birinin
kendine özgü iĢlevleri vardır ve her sınıf bu iĢlevlerini hakkıyla yerine getirmelidir. Her insan
kendi doğasına uygun sınıfın içinde yer almalı ve o sınıfın gerektirdiği Ģeyleri yapmalıdır.
Platon insanları doğaları gereği hiyerarĢik bir sınıflandırmaya tabi tutar o doğası gereği efendi
olanların yönetici sınıfın içinde bulunmasını , doğası gereği köle olanınsa yönetimden uzak
durmasını ister. Platon yönetici sınıfın en iyi Ģekilde yetiĢtirilmesi için iyi bir eğitimden
geçirilmesi gerekir. Bu eğitim sadece insan ruhunu Ģekillendirmeyi sağlayacak manevi eğitim
değildir. O eğitimle hem maddi hem manevi unsurlara araçlara baĢvurur.
Platon yönetici ve askeri sınıfın maddi unsurlarla meĢgul yetini engellemek ve onların bütün
enerjilerini kendi alanlarına kanalize edebilmek için komünist bir sistem önerir. Bu sınıfların
bireysel veya sınıfsal çıkarlarını değil toplumun bütününün refah ve mutluluğu için
çalıĢmalarını sağlamak üzere onlara mülkiyet hakkı tanımaz [4]
Ġnsan ruhunun kısımları bitkiler irade ve akıldır.[1]
Birinci kısımdaki itkiler insan ruhundaki iĢtaha ve arzulara karĢılık gelir bunlar yeme-içme
cinsellik gibi doğal ihtiyaçlardır. Ġkinci kısımdaki irade arzuların gerçekleĢmesi için gerekli
davranıĢları ve cesareti gösteren kısımdır bu kısım insan ruhunun öfkeli kısmıdır. [1] Üçüncü
kısımdaki akıl ise düĢünen irdeleyen değerlendirmede bulunan seçimler yapan kısımdır.
Platon‘a göre insan mikrokozmos evren makrokozmozdur. Ġnsandaki akıl devlette yönetici
sınıfa karĢılık gelir.Ġnsandaki irade yani ruhun öfkeli kısmı devlette askeri sınıfa koruyuculara
savaĢçılara karĢılık gelir bu sınıf devleti iç ve dıĢ tehlikelere karĢı koruyacak gerektiğinde
devlet için savaĢacaktır. Ġnsandaki itkiler ise yani ruhun iĢtahlı arzulu kısmı devlette üretici
sınıfa karĢılık gelir bu sınıfın içinde iĢçiler köylüler tüccarlar ve zanaatkarlar bulunur bu sınıf
halkın ihtiyaçları olan ürünlerin üretimini yapacaktır.Ġnsan ruhundaki bu üç kısmın ve
devletteki bu üç sınıfın birbiriyle uyum içinde olması gerekir.Aksi takdirde ne sağlıklı bir
insandan ne de iyi bir toplum düzeninden söz edilemez.
FARABĠ VE SĠYASĠ FELSEFESĠ
ÇalıĢmanın ikinci kısmında ise Farabi‘nin yaĢamına, felsefesinin genel özelliklerine ve
özellikle de siyaset felsefesine yer verilmiĢtir. Muhammed bin Muhammed bin Tarhan bin
Uzluğ el-Farabi (870-950)Türk Ġslam düĢünürü Farabi Türkistan‘ın Farab bölgesinde
doğmuĢtur.
Bağdat‘taki Hristyan Aristotelesçi okulda felsefe ve mantık eğitimi almıĢtır. Farabi,
Aristoteles‘in mantık kitabı olan Organon üzerine açıklamalar ve yorumlar yapmıĢtır. Mantık
konusundaki geniĢ ve derin bilgisi onu Ġslam dünyasında, Muallim-i Evvel (ilk öğretmen)
olan Aristoteles‘ten sonra Muallim-i Sani (ikinci öğretmen) unvanıyla anılmasını sağlamıĢtır.
Ortaçağ islam dünyasında Yunan tarzı felsefe geleneğinin kurucusudur. Eklektik felsefe
(yamalı bohça): Farabi‘nin felsefesinde birçok filozofun ve felsefe sisteminin örneğin
Platon‘un, Aristoteles‘in, Stoacıların, Plotinos‘un izleri görülür.
Farabi‘nin yaĢadığı Orta Çağ‘da gerek Ġslam gerekse Hristiyan dünyasının ana problemi akıl
ve vahiy arasındaki iliĢkidir. Dolayısıyla da Farabi din ve felsefe arasındaki iliĢkiyi incelemiĢ
ve onları bir Ġslam düĢünürü olarak uzlaĢtırmaya çalıĢmıĢtır. Felsefenin dini olarak
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yorumlandığı Orta Çağ‘da Farabi dini felsefi bir bakıĢ açısıyla yorumlayarak içinde
bulunduğu teoloji ağırlıklı dünyada yapılmayanı yapmıĢtır. Hem felsefenin hem de dinin
vaadi olan hakiki mutluluğa ulaĢtıracak olan bina siyaset zemini üzerine inĢa edilmiĢtir.
Farabi, din ve felsefe arasındaki iliĢkiyi siyaset zeminine taĢıyarak din- felsefe iliĢkisine din felsefe-siyaset iliĢkisi olarak yeni bir boyut kazandırmıĢtır. Farabinin siyaset ile ilgili
görüĢlerine geçmeden önce varlık hiyerarĢisini içeren on akıl kuramını incelememiz gerekir.
10 AKIL KURAMI
TANRI: Ġlk neden, en mükemmel varlık,
zorunlu varlıktır. Tanrının varlık
cömertliğinden ilk olarak ilk akıl çıkar. Ġlk akıl Tanrı‘nın yarattığı ilk varlıktır. Sonrasında 2.
Akıl … 10.Akıl. 10. Akıl Faal Akıl , etkin akıldır. Sonra sırasıyla insan hayvan bitki belirsiz
madde gelir. 10. Akıl insanla Tanrı arasında bir köprüdür. 10. Akılla temas eden peygamber
/ filozof Tanrısal dünyanın bilgisini elde eder.
PLATON VE FARABĠNĠN SĠYASĠ FELSEFELERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI
Sonuç kısmında ise genelinde Platon ve Farabi‘nin siyaset felsefelerinin ve ütopik devlet
tasarımlarının karĢılaĢtırması yapılarak özelinde ise ―devleti kim yönetmeli?‖ sorusuna
verdikleri yanıtlar incelenmiĢtir. Her iki filozofta devletin doğal ve zorunlu bir varlık
olduğunu belirtmiĢtir. Ġnsan için iyi bir hayat, hakiki mutluluk iyi bir toplumsal düzen içinde
yani iyi bir sitede elde edilebilir. Ġdeal devletin amacı bireyleri en yüksek mutluluğa, hakiki
mutluluğa ulaĢtırmaktır. Devleti yöneten kiĢi bilgili, erdemli ve adil olmalıdır. Kim
yönetmeli? Sorusuna Platon aydınlar diye cevap verir. Çünkü aydınlar insan ruhunun en üst
kısmı olan aklı temsil eder. Yönetim bilimi denilen alanı öğrenme bilme ve uygulama
kabiliyetine sahiptirler. Platona göre ya kral filozof olmalıdır yada filozof kral olmalıdır.
Farabi‘de ise 10. Akılla tema kurabilen ve Tanrısal dünyanın bilgisini elde eden filozof /
peygamber halkı yönetmelidir. Filozof /peygamber Tanrısal dünyanın bilgisi ıĢığında halkı
aydınlatacak ve en yüksek mutluluğa ulaĢtırmak için uğraĢacaktır.
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[2] Kapani M., Politika Bilimine GiriĢ BB101 Yayınları, Ankara, 2018
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ANTĠK DÖNEM DEPOLAMA KAPLARINA BĠR GRUP ÖRNEK: PĠTHOSLAR
SavaĢ Altun
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Yozgat Bozok Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, 0000-0002-9173-4338

ÖZET
Ġnsanların ihtiyaçları günümüzde olduğu gibi ilk çağda da bilgi birikimi ve kazanılan
deneyimle sürekli hareket halinde olmuĢtur. Bu ihtiyaçlar günlük gereksinimlerin
karĢılanması ile baĢlayıp daha sonra ileri boyutta toplumların iliĢkilerini etkileyecek Ģekil ve
biçim almıĢtır. Bu ihtiyaçlardan birisini giderecek keĢif kil olmuĢtur. Kilin iĢlenerek seramik
kap yapımının öğrenilmesiyle taĢınabilir boyutlarda, günlük ihtiyaçları giderecek kapların
yapımının yanı sıra fazla üretilen malların depolanmasında, ticarette ve ölü gömmede
kullanılan büyük boyutlardaki pithoslar üretilmiĢtir. Ancak yapılan arkeolojik kazı
çalıĢmalarında pithosların kullanım alanlarının daha çok bireysel depolamada ve ihtiyaç
fazlası üretilen sıvı ve katı malların depolanarak ticarette bir araç olarak kullanılması yönünde
olduğu anlaĢılmaktadır. Pithoslar birçok alanda ihtiyacı gideren bir materyal olarak, biçim ve
boyut özelliklerinin bu ihtiyaçların yoğunluğuna göre değiĢim gösterdiği bilinmektedir.
Kullanım alanının oldukça fazla olması gerek depolamada gerekse ticarette alternatif bir
materyalin olmamasıdır. Bu çalıĢma Kayseri Arkeoloji Müzesinde sergilenen çoğunluğu satın
alma yoluyla getirilmiĢ depolama kapları olan pithoslar üzerinedir. Farklı boyutlarda
olmamaları ve iĢçilikleriyle farklı dönemlerde kullanıldıkları anlaĢılan pithosların hangi
ürünün depolanması için kullanıldıkları bilinmemektedir. Pithoslar biri haricinde
süslemelidirler. Hayvan figürlerinin iĢlendiği ve bunların bir ikonografik konu oluĢturduğu
örneğin yanı sıra farklı geometrik süslemeler ve haç motifleri süsleme olarak kullanılmıĢtır.
Pithoslar belirli bir kazı alanından çıkarılmadıkları için kullanımlarının bireysel olarak mı,
yoksa merkezi bir sistem içerisinde tüketim fazlası olan ürünlerin depolanmasında mı,
kullanıldıkları bilinmemektedir. Ülkemizde gerek arkeolojik kazı çalıĢmaları ile gerekse
müzelere farklı yollarla getirilen pithoslar sayısal olarak fazla olmasına rağmen kapsamlı bir
tipolojileri yoktur. Bu çalıĢmada pithoslar kendi içinde tipolojik olarak değerlendirilerek daha
sonra yapılacak çalıĢmalarda oluĢturulacak genel tipoloji için kaynak olacağı
düĢünülmektedir. Bu nedenle daha önce herhangi bir bilimsel çalıĢmaya konu olmamıĢ
pithoslar değerlendirilerek litaratüre kazandırılması amaçlanmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Pithos, Depolama Kapları, Kayseri Arkeoloji Müzesi.
1. GĠRĠġ
Ġnsanoğlunun besin ihtiyacını karĢılamasında ilk baĢta uyguladığı avcı toplayıcı yaĢam
tarzı daha sonra yerini tarımsal faaliyetlere bırakmıĢ ve bu durum insanlığın yaĢam tarzında
hayatı kolaylaĢtıracak materyallerin ortaya çıkmasıyla farklı bir boyut almıĢtır. Artık insanlar
kendilerine yeter miktarda üretim elde ettikten sonra fazla ürünler depolayabilecek duruma
gelmiĢtir. Üretilen tarım ürünlerinin piĢirilmesi ve depolanması için kullanılan kapların, kilin
iĢlenmesinin öğrenilmesiyle farklı ebat ve Ģekillerde üretildiği görülmektedir (Christakis,
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2011,ss. 243-248). Bunlardan ürün depolama kabı oalrak büyük boyutlarda yapılanları
pithoslardır.
Pithoslar, gövdesine göre dar ağızlıboyun kısmı oluĢturulmadan geniĢçe bir gövde
oluĢturacak Ģekilde dıĢa doğru çekik ve kullanım amacına göresivri dipli veya kaideli olarak
tasarlanmıĢ bir yapıya sahiptirler. TaĢıma kapasiteleri boyutlarına göre değiĢmekle
birliktetaĢıma kapasiteleri ortalama 100 – 2500 litre, boyları da 1 – 2 m. arasında farklılık
gösterirler (Boggess, 1970, s. 73–74; Cibecchini, Juan ve Marlier, 1988, s. 29.)
Yapımında kullanılan teknik diğer küçük kullanım kaplarına göre farklılık gösterir.
Tek parça halinde çömlekçi çarkından çıkmayacak büyüklükte olduğu için üst orta ve alt
kısımlarının parça parça yapıldığı bilinmektedir (Schiappelli, 2015, s. 233–234). Pithosların
süslemesiz örneklerinin yanı sıra, gövde ve kapaklarında kazıma dekor ve kabartma süsleme
olan örnekler de bilinmektedir. Süsleme olarak ikonografik anlatımların yanı sıra gövdeyi
tamamen saran frizler, geometrik Ģekiller ve yazılı örnekleri de görebiliriz (Boskamp, 1996, s.
102-108; Caskey, 1976, s. 32; Christakis, 2010, s. 49-55; Kletter, 1999, s.140–152; Lamb,
1925, s. 72–77; Savignoni, 1901, s. 404-417, Themelis, 2006, s. 95-106; Wiencke,1970, s. 9497)
Pithoslar boyutlarından dolayı kolay tahrip olma ve taĢınmasının zor olması nedeniyle
yapımlarında gezici çömlekçilerin rol aldığı ve pithosların yerleĢtirilecekleri alana yakın bir
yerde yapılmıĢ oldukları düĢüncesi akla daha yatkındır. (Christakis, 1998, s. 65–68;
Schiappelli, 2015, s. 240). Pithosların amacına uygun olarak kullanımı büyük avantaj
sağlarken hammaddesi gereği aĢırı darbeye maruz kalmaması için sabit kalacak Ģekilde
kullanılmaları gerekmiĢtir. Stabil halde kalabilmesi için toprağa gömülüp korunaklı bir alan
sağlanarak uzun yıllar boyunca kullanımı mümkün olmuĢtur. Bireysel olarak kullanımının
yanında özellikle Tunç Çağı‘ndan itibaren merkezi teĢkilâtlanmayı sağlayan topluluklarda
fazla ürünlerin depolanması amacı ile belirli alanlarda sistematik halde dizilmiĢ pithosların
bulunduğu depolama alanları oluĢturulmuĢtur (Christakis, 2005, s. 13). ĠĢlevselliğinin
önemini gördüğümüz baĢka bir alan da deniz ticaretinde gemilerin kargo bölümünde kuru ya
da sıvı ürünlerin taĢımacılığında kullanılmasıdır. Gemilerde kullanılan pithoslara dolia adı
verilir (Marther, 2008, s. 155). Burada da stabil Ģekilde içleri çıkıĢ noktasında doldurulup
varıĢ noktasında taĢınabilir kaplara boĢaltılarak kullanılmıĢ olması muhtemeldir.
2. ANTĠK DÖNEM DEPOLAMA KAP ÖRNEKLERĠ: PĠTHOSLAR
ÇalıĢmada ele alınan pithoslar daha önce bilimsel bir çalıĢma içerisinde
değerlendirilmemiĢtir. Ülkemiz müzelerinde ve kazı alanlarında oldukça fazla sayıda bulunan
pithoslarla ilgili yapılan çalıĢmaların yeterli düzeyde olmaması ve buna bağlı olarak dönemsel
ve form özelliklerini belirleyecek tipoloji çalıĢmalarında örnek teĢkil etmesi için Kayseri
Arkeoloji Müzesi‘nde sergilenen pithoslar bu çalıĢmaya konu edilmiĢtir.
Pithosların ölçüleri alınıp fotoğraf çekimleri yapılarak form özellikleri ve süslemeleri
belirlenip envanter bilgileri oluĢturulmuĢ, litaratürde yer alan farklı pithoslarla
karĢılaĢtırılmalar yapılmıĢtır. ÇalıĢma sonucu, farklı bölgelerde ortaya çıkan veya çıkacak
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pithosların değerlendirilmesinde kullanılmak üzere, ortaya çıkan veriler metin, görseller ve
tablolarla sunulmuĢtur.
Kayseri Müzesi bahçesinde sergilenen pithosların boyut olarak çok büyük farklılıkları
bulunmamaktadır. Süsleme olarak, birinde hayvan figürleri görülürken diğerleri etrafı farklı
sayılarda yivlerle çevrelenmiĢ ve frizler oluĢturulmuĢ bazılarında ise bu frizlerin içleri
geometrik süslemelerle kabartma ve kazıma olarak iĢlenmiĢtir. Pithoslardan birinin omuz
kısmında yazıtı bulunmaktadır. ÇalıĢmaya konu olan pithosları bir tipoloji içerisinde
değerlendirecek olursak boyutları birbirine yakın olduğundan tipolojiyi yüzeylerindeki
unsurlara göre; figürlü, süslemeli ve yazıtlı olarak yapılabilmektedir.
2.1. 1 Numaralı Pithos ( fotoğraf 1-6)
Pithosun ağız kısmı dıĢa taĢkın kalın dudaklıdır. Dudak kısmının altından baĢlayan
gövde orta kısma kadar dıĢa çekik biçimde ĢekillenmiĢ daha sonra daralarak sivri dip
oluĢturmuĢtur. Gövde üzerinde 8 friz bulunmaktadır. Frizler 2 cm. kalınlığında ve aralarında
çizgiler çekilerek iĢlenmiĢtir. Frizlerin birbirine uzaklıkları belirli bir simetri
göstermemektedir. Ġlk iki sıra friz içi boĢtur. Üçüncü sıra frizde üçgen motifi dördüncü sıra
frizde birbirine doğru hareket eden iki aslan yan tarafında pençelerinde yılan tutan ve
kanatlarını yanlara açmıĢ bir kartal ve en sağda ise bir geyik figürü betimlenmiĢtir. Dördüncü
sıra frizde birbirini takip eden iki yılan figürü betimlenmiĢtir. Yılanların üzerine dairesel
motifler iĢlenmiĢtir. Ġki yılanın ortasında denizyıldızını andıran beĢ kollu üzerine dairesel
motifler iĢlenmiĢ bir figür görülmektedir. Daha sonraki frizlerin içi boĢ olarak bırakılmıĢtır.
Pithos üzerinde betimlenen hayvan figürleri ikonografik olarak tam bir konu
bütünlüğü sağlamamaktadır. Her bir figürde farklı anlamların vurgulanmak istediği
düĢünülmektedir. Dördüncü sıra friz aslanlar stilize kabartma Ģeklinde betimlenmiĢtir.
Gövdeleri üzerinde kazıma çizgiler çekilmiĢ pençeleri orantısız Ģekilde iĢlenmiĢtir.
Boyunlarına takılmıĢ iplerin ucu bir objeye bağlanmıĢtır. Bir diğer betimlemede kartalın
yılanla olan mücadelesidir. Kartalın baĢı sağa dönük ve kanatlarını yanlara açmıĢ,
pençelerinde yakaladığı yılanla mücadele eder Ģekilde betimlenmiĢtir.
2.2. 2 Numaralı Pithos ( fotoğraf 7-8)
Pithosun ağız kısmı dıĢa doğru uzatılmıĢ, ağız kısmından gövde orta kısma kadar dıĢa
çekik biçimde ĢekillenmiĢ daha sonra daralarak yuvarlak dipli kaideyi oluĢturmuĢtur.
Pithosun üzerine ağız kısmından baĢlayarak etrafını saran yivler çekilmiĢtir. Pithos üzerinde
süsleme görülmemekle beraber ikinci Ģeritle üçüncü yiv arasında OYAPOY (Varro‘nun)
yazısı görülmektedir. Yunanca bir isim olan yazı muhtemelen pithosun sahibini
belirtmektedir.
2.3. 3 Numaralı Pithos ( fotoğraf 9-10)
Pithosun ağız kısmı dıĢa doğru uzatılmıĢ, ağız kısmından gövde orta kısma kadar dıĢa
çekik biçimde ĢekillenmiĢ daha sonra daralarak yuvarlak dip kısmı oluĢturulmuĢtur. Pithosun
üzerine ağız kısmından baĢlayarak dip kısma kadar etrafını saran yivler çekilmiĢtir. Pithos
üzerinde geometrik süslemeler görülmektedir. Birinci ve ikinci yiv arasında çift çizgi çekilip
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araları boĢ bırakılarak iĢlenmiĢ dalga motifi görülmektedir. Ġkinci yiv ile üçüncü yiv
arasındaki boĢluk belirli aralıklarla kısa çizgiler çekilerek bölmelere ayrılmıĢ, üçüncü yiv ile
dördüncü yiv arasında kalan en geniĢ kısmın etrafı üç sıra çizgi ile sarılıp uçları bir düğüm
oluĢturacak Ģekilde yanlara doğru uzanan dalga motifi görülmektedir.
2.4. 4 Numaralı Pithos (fotoğraf 11-12)
Pithosun ağız kısmı dıĢa doğru uzatılmıĢ, ağız kısmından orta kısma kadar dıĢa çekik
biçimde ĢekillenmiĢ daha sonra daralarak yuvarlak dip kısmı oluĢturulmuĢtur. Ağız alt
kısmından baĢlayarak kaideye kadar belirli aralıklarla iĢlenmiĢ birbirine simetrik olmayan
yivler görülmektedir. Üstte ilk iki yiv arasında iki çizgi halinde kabartma olarak iĢlenmiĢ
araları boĢaltılmıĢ dalga motifi görülmektir.
2.5. 5 Numaralı Pithos ( fotoğraf 13-14)
Ağız kısmı oluĢturulmamıĢ pithosun en üst kısmından gövdenin orta kısmına kadar
dıĢa çekik biçimde ĢekillenmiĢ daha sonra daralarak yuvarlak dip kısmı oluĢturulmuĢtur. Ağız
alt kısmından baĢlayarak kaideye kadar belirli aralıklarla birbirine simetrik iĢlenmiĢ yivler
iĢlenmiĢtir. Ağız kısmıyla ilk yiv arasında kazıma olarak iĢlenmiĢ dalga motifi görülmektir.
Dalga motifinin üzerine küçük daireler iĢlenerek belirgin hale getirilmiĢtir.
2.6. 6 Numaralı Pithos ( fotoğraf 15-16)
Pithosun ağız kısmı dıĢa doğru uzatılmıĢ, ağız kısmından orta kısma kadar dıĢa çekik
biçimde ĢekillenmiĢ daha sonra daralarak yuvarlak dip kısmı oluĢturulmuĢtur. Ağız alt
kısmından baĢlayarak kaideye kadar belirli aralıklarla birbirine simetrik iĢlenmiĢ yivler
görülmektedir. Üstten ikinci ve üçüncü yivler arasında kabartma olarak iĢlenmiĢ dalga motifi
görülmektir.
2.7. 7 Numaralı Pithos (fotoğraf 17)
Pithosun ağız kısmı dıĢa doğru uzatılmıĢ, ağız kısmından orta kısma kadar dıĢa çekik
biçimde ĢekillenmiĢ daha sonra daralarak yuvarlak dip kısmıoluĢturulmuĢtur. Ağız alt
kısmından baĢlayarak kaideye kadar belirli aralıklarla iĢlenmiĢ yivler görülmektedir. Ağız
kısmıyla ilk yiv arasında kazıma olarak iĢlenmiĢ dalga motifi görülmektir.
2.8. 8 Numaralı Pithos (fotoğraf 18)
Pithosun ağız kısmı dıĢa doğru uzatılmıĢ ağız kısmından gövde orta kısma kadar dıĢa
çekik biçimde ĢekillenmiĢ daha sonra daralarak yuvarlak dip kısmıoluĢturulmuĢtur. Ağız alt
kısmından baĢlayarak orta kısma kadar belirli aralıklarla iĢlenmiĢ birbirine simetrik yivler
görülmektedir.
2.9. 9 Numaralı Pithos ( fotoğraf 19-21)
Pithosun ağız kısmı dıĢa doğru uzatılmıĢ, ağız kısmından gövde orta kısma kadar dıĢa
çekik biçimde ĢekillenmiĢ daha sonra daralarak yuvarlak dip kısmıoluĢturulmuĢtur. Ağız alt
kısmından baĢlayarak kaideye kadar belirli aralıklarla iĢlenmiĢ birbirine simetrik olmayan
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yivler görülmektedir. Üstte ilk iki yiv arasında üç çizgi halinde kabartma olarak iĢlenmiĢ
araları boĢaltılmıĢ dalga bezemesi, dalga motifi ile yiv arasında haç bezemesi iĢlenmiĢtir.
2.10. 10 Numaralı Pithos ( fotoğraf 22-23)
Pithosun ağız kısmının tahrip olduğu görülmektedir. Ağız kısmından gövde orta kısma
kadar dıĢa çekik biçimde ĢekillenmiĢ daha sonra daralarak yuvarlak dip kısmı
oluĢturulmuĢtur. Ağız alt kısmından baĢlayarak orta kısma kadar belirli aralıklarla birbirine
simetrik olmayan yivler görülmektedir. Ġlk yivden ağız kısmına doğru küçük noktalarla
oluĢturulan iç içe geçmiĢ yarım daireler ve alt kısımda iki çizgi halinde kabartma olarak
iĢlenmiĢ araları boĢaltılmıĢ dalga bezemesi, dalga bezemenin uçları birleĢtirilmemiĢ arada
kalan boĢ kısımda haç bezemesi iĢlenmiĢtir. Haç bezemesinin kısa kolları iç içe geçmiĢ üç
daire bezeme ile birleĢtirilmiĢtir.
3. SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME
ÇalıĢmaya konu olan pithoslar NevĢehir, Yozgat ve Kayseri‘den satın alma ile müze
kayıtlarına alınmıĢtır. Buluntu yerleri tam olarak belli değildir. Bu nedenle hangi yerleĢimde
hangi ürün ya da ürünlerin depolanması için yapıldıkları bilinmemektedir. Bu nedenle
kullanıldıkları bölgenin çalıĢmaya dâhil edebileceğimiz siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel
değerleriyle ilgili bilgilere ulaĢamamaktatyız.
Pithosların özelliklerine bakıldığında ebat olarak çok büyük farklılıkları görülmemektedir. Bu
nedenle tipolojik olarak değerlendirmelerini dıĢ yüzeye iĢlenen unsurlar olan figürlü,
süslemeli, süslemesiz ve yazılı olarak dört tip üzerinden yapabiliriz. Ġlki hayvan figürlerinin
ve süslemelerin bir arada kullanıldığı pithos ikincisi etrafını saran dalga motifli pithoslar,
üçüncüsü dalga motifleriyle birlikte görülen haç motifli pithoslar ve son olarak ta herhangi bir
süsleme unsuru bulunmayan pithostur.
Pithoslar bilimsel kazı çalıĢmalarında tarihlemede yardımcı olacak kontex eserlerle veya
belirli bir alanda yapılan bilimsel kazılarda, dönemi beirlenmiĢ katmanlarda bulunduklarında
tarihlenmeleri daha net Ģekilde yapılabilir. Ancak bu durum bile sağlam kalabilme özellikleri
nedeniyle bir pithosun yapıldığı dönemden yüzyıllar sonra kullanılmaya devam etmiĢ
örneklerini tarihlenmede belirsizlik yaratabilmektedir. (Shaw ve Shaw, 1993, s. 144;
Teslenko, 2009, s. 879). Bu nedenle bilimsel olmayan yöntemlerle bulunan pithosların
tarihlemeleri daha da zordur. Pithosların tarihlenmesi için gerekli veriler yalnızca 9 ve 10
numaralı pithoslarda bulunmaktadır. 9 ve 10 numaralı pithoslar üzerinde görülen haç motifi
tarihlemede yararlanacağımız bir unsurdur. Haç motiflerinin Geç Antik Çağ‘a ait farklı eserler
üzerinde de görülen örnekleri genelde 4. yüzyıl sonrası tarihlendirilmektedir (TaĢ, 2014, s. 2584). Bu durumda 9 ve 10 numaralı pithosların4.yüzyıl sonrası geniĢ bir tarih aralığına
tarihlenmesi yapılabilir. Diğer örnekler için belirli bir dönem analizi yapılması ancak benzer
örneklerin yukarıda değindiğimiz tarihleme unsurlarını sağlayacak örneklerin
değerlendirilmesi ile ortaya çıkacaktır.
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Pithoslar hakkında yapılan çalıĢmaların ortak yönü genel olarak ürün depolama, ticaretteki
kullanımları ve mezar olarak kullanımının değerlendirilmesiyle ortaya çıkan bilgilerdir. Bu
bilgilerden ticareti yapılan ürünler, bulundukları bölgenin ekonomik durumu (Katsonopoulou,
Iliopoulos, Katsarou ve Xanthopoulou, 2016, s. 16) ve ölü gömme gelenekleri (Tracey ve
Donald, 1990, s. 183; Erkanal, 2008, s. 166; Wheeler, 1974, s. 415) hakkında sonuçlar elde
edilmiĢtir. ÇalıĢmamızda yer alan pithosların müze envanter bilgilerinde mezar olarak
kullanıldıklarına dair bir değerlendirme bulunmamaktadır. Bu durumda bu pithosların
depolama amaçlı kullanımı ortaya çıkmaktadır.
GeçmiĢten günümüze kadar ulaĢan her eser yapıldıkları dönemle ilgili birçok konuya ıĢık
tutmakta ve arkeoloji biliminin geliĢmesine katkı sağlamaktadır. Pithoslarda bu eserler
arasında yer almakta ve yapıldıkları dönemler hakkında bilgi almamız için önemli veriler
sağlamaktadırlar. ÇalıĢma için yapılan araĢtırmalarda ülkemiz müzelerinde serğilenen ve ören
yerlerinde ortaya çıkarılan pithoslar hakkında yeterli çalıĢmanın olmadığı görülmüĢtür.
Antik dönemde üretim, ticaret ve sosyal hayat içerisinde yerini almıĢ pithoslarıngenelden
özele tipolojik değerlendirilmesinin yapılması gerekmektedir. Özellikle bilimsel kazı
çalıĢmalarında ortaya çıkarılan ve kontex olarak bulunan dönem analizi yapılabilecek
olanların litaratüre kazandırılması gerekmektedir. Bu çalıĢmada yer alan pithos örneklerinin
litaratüre geçmesiyle bundan sonra yapılacak çalıĢmalar için kaynak teĢkil ederek katkı
sağlayacağı düĢünülmektedir.

.
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Fotoğraf 3

Fotoğraf 2

Fotoğraf 1

Fotoğraf 4

Fotoğraf 5

Fotoğraf 6

Görsel 1. 1 Numaralı pithos ve üzerindeki hayvan figürleri

Fotoğraf 8

Fotoğraf 7
Görsel 2. 2 Numaralı pithos ve üzerindeki yazı

TAM METİN KİTABI

ISBN: 978-625-7341-02-8

www.cumhuriyetkongresi.org

Sayfa | 319

Cumhuriyet Zirvesi

4. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

Fotoğraf 10
Fotoğraf 9
Görsel 3. 3 Numaralı pithos ve üzerindeki süslemeler

Fotoğraf 12

Fotoğraf 11
Görsel 4. 4 Numaralı pithos ve üzerindeki süslemeler
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Fotoğraf 14

Fotoğraf 13
Görsel 5. 5 Numaralı pithos ve üzerindeki süslemeler

Fotoğraf 16

Fotoğraf 15
Görsel 6. 6 Numaralı pithos ve üzerindeki süslemeler

Fotoğraf 17
Görsel 7. 7 Numaralı pithos
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Fotoğraf 18
Görsel 8. 8 Numaralı pithos

Fotoğraf 20

Fotoğraf 19
Fotoğraf 21
Görsel 9. 9 Numaralı pithos ve üzerindeki süslemeler
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Fotoğraf 23

Fotoğraf 22
Görsel 10. 10 Numaralı pithos ve üzerindeki süslemeler

Görsel 11. Çizim 1 - 1 Numaralı pithos
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Görsel 12. Çizim 2 - 2 Numaralı pithos

Görsel 13. Çizim 3 - 3 Numaralı pithos
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Görsel 14. Çizim 4 - 4 Numaralı pithos

Görsel 15. Çizim 5 - 5 Numaralı pithos
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Görsel 16. Çizim 6 - 6 Numaralı pithos

Görsel 17. Çizim 7 - 7 Numaralı pithos
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Görsel 18. Çizim 8 - 8 Numaralı pithos

Görsel 19. Çizim 9 - 9 Numaralı pithos
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Görsel 20. Çizim 10 - 10 Numaralı pithos

Çizelge 1. Pithoslar Üzerindeki Figürler ve Süslemeler
Figürlü
Süslemeli
Süslemesiz Yazılı
1 Numaralı Aslan, Kartal, Kesik çizgili yivler, üçgen bezemeler
Pithos
Yılan
2 Numaralı
OYAPOY
Pithos
3 Numaralı
Dalgalı bezeme, küçük daire bezemeler
Pithos
4 Numaralı
Dalgalı bezeme,
Pithos
5 Numaralı
Dalgalı bezeme,
Pithos
6 Numaralı
Dalgalı bezeme,
Pithos
7 Numaralı
Dalgalı bezeme,
Pithos
8 Numaralı
x
Pithos
9 Numaralı
Dalgalı bezeme, Haç bezemesi
Pithos
10Numaralı
Dalgalı bezeme, Haç bezemesi, nokta
Pithos
bezeme
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Çizelge 2. Pithosların ölçüleri - Envanter numaraları-Buluntu yerleri
Yükseklik Çapı
Ağız
Müze
Buluntu yeri
(cm.)
(cm)
çapı
envanterno
(cm.)
1
150
340
65
5923
Bilinmiyor
Numara
lıPithos
2
140
320
63
80
NevĢehir Suvermez
Numara
Köyü
lı Pithos
3Numar
170
400
78
82
NevĢehir Suvermez
alı
Köyü
Pithos
4
148
355
68
2067
NevĢehir Göreme
Numara
Avcılar Köyü
lı Pithos
5
130
340
45
79
NevĢehir Suvermez
Numara
Köyü
lı Pithos
6
145
360
65
74-175
Kayseri Bünyan
Numara
lı Pithos
7
120
300
55
82-701
Kayseri
Numara
Bayramhacılı Köyü
lı Pithos
8
90
240
48
71-152
Yozgat Bogazlıyan
Numara
lı Pithos
9
120
235
47
1743
Bilinmiyor
Numara
lı Pithos
10
150
440
Kırık
Etütlük
Bilinmiyor
Numara
lı Pithos
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ARAP BAHARI SONRASINDA TÜRKĠYE’NĠN DEĞĠġEN ORTA DOĞU
POLĠTĠKASINI ANLAMLANDIRMA
Ġsmail AKDOĞAN
Dr., Sakarya Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi, ORCID ID: 0000 0002 0098 4121

ÖZET
Bu tebliğ, esas itibariyle Arap Baharı sonrası dönemde Türkiye‘nin Orta Doğu‘da takip ettiği
bölge siyasetini ele almaktadır. Tebliğin temel amacı, Türkiye‘nin değiĢen bölge politikasının
arkasında yatan değiĢkenleri tespit etmek ve bölgesel yansımalarını ortaya koymaktır. Arap
Baharı öncesi dönemde Türkiye‘nin bölge ülkeleriyle siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda
iliĢkileri olumlu bir ivme kazanırken, Arap Baharı‘yla birlikte bir takım bölge ülkeleriyle
iliĢkileri askeri boyut kazanarak daha da geliĢirken, bazı bölge ülkeleriyle iliĢkileri rekabet,
gerilim ve anlaĢmazlıklarla anılmaya baĢlandı. Daha önce bölgesel meselelerde taraf
tutmaktan kaçınan Türkiye, artık açık bir Ģekilde taraf tutmaya ve müttefikler edinmeye
yöneldi. Bu iliĢki biçiminin ortaya çıkması, Türkiye‘nin Orta Doğu politikasının değiĢime
uğramasının bir sonucu olduğu düĢünülmektedir. Türkiye, önceki dönemde Orta Doğu‘da
mevcut statükoya meydan okumadan bölge ülkelerinin her biriyle olumlu bir iliĢki
kurmaktaydı. Diğer bir ifadeyle mevcut bölgesel düzeni değiĢtirmeye dönük bir çaba içerisine
girmemekteydi. Ancak Arap Baharı sonrası dönemde Orta Doğu‘da ortaya çıkan bölgesel güç
boĢluğu, Türkiye gibi bölgesel güçleri mevcut bölgesel güç dengesini kendi lehlerine
çevirmek üzere Ģiddetli bir bölgesel güç rekabeti içerisine sevk etti. Ortaya çıkan yeni
bölgesel denklemde oldukça aktif bir politika izleyen Türkiye, diğer bölgesel güçlerle rekabet,
çatıĢma ve anlaĢmazlık içerisine girmeye baĢladı. Bu süreçte siyasal istikrarsızlığa ya da iç
savaĢa sürüklenen bölge ülkeleri, Türkiye ile diğer iki bölgesel güç Ġran ve Suudi Arabistan
arasında nüfuz mücadelesinin verildiği sahalara dönüĢtüler. ABD‘nin bölge dıĢı büyük güç
olarak bölgesel meselelerin dıĢında kalma çabası da bölgesel güçler arasındaki rekabeti daha
da Ģiddetlendirdi. Türkiye‘nin değiĢen Orta Doğu politikası Mağrip, MaĢrık ve Körfez olmak
üzere üç alt bölge Ģeklinde incelenmektedir. Her bir alt bölgenin kendine has dinamikleri,
Türkiye‘nin ilgili bölgeye yönelik angajmanında belirleyici olduğu düĢünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Türkiye, Orta Doğu, Arap Baharı, Bölgesel Rekabet, Bölgesel Güç
BoĢluğu
1. GĠRĠġ
2010 sonrası dönemde bölgesel ve uluslararası dengeler açısından önemli değiĢiklikler
yaĢandı. Orta Doğu‘da devletlerin dıĢ politika davranıĢlarına yön veren iki yapısal değiĢken
meydana geldi. Bu yapısal değiĢkenlerden bölgesel olanı Arap ayaklanmalarının meydana
getirdiği kapsamlı değiĢim iklimiyken, sistemik olanı ise baĢat güç olarak ABD‘nin Orta
Doğu‘ya yönelik takip ettiği politikada değiĢikliğe gitmesidir. Bu iki yapısal dinamiğin
2010‘da eĢ zamanlı olarak ortaya çıkması Orta Doğu‘da bölgesel güç dengesini büyük oranda
değiĢtirdi. Bölgesel düzlemde, 2010 yılının Aralık ayında Tunus‘ta baĢlayan Arap
ayaklanmaları baĢta Mısır, Libya, Yemen, Bahreyn ve Suriye olmak üzere neredeyse bütün
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Orta Doğu ülkelerine yayıldı. Kavramsal olarak Arap Baharı Ģeklinde tanımlanan bu kitlesel
değiĢim dalgası on yıllardır yönetimi elinde tutan otoriter rejimleri devirdi.
Uluslararası düzlemde ise Soğuk SavaĢ‘ın sona ermesiyle ABD‘nin tek süper güç olduğu
uluslararası sistem varlığını korumaktaydı. Ancak 2010‘dan itibaren ABD‘nin Orta Doğu‘ya
yönelik izlediği mevcut politikasında kapsamlı bir değiĢikliğe gittiğine tanık olundu. Soğuk
SavaĢ sonrasında Orta Doğu‘da kurulan güvenlik düzeni ABD‘nin askeri varlığına
dayanmaktaydı. 1990-91 Körfez SavaĢı ve 2003 Irak SavaĢı ile Orta Doğu'daki askeri
varlığını fazlasıyla tahkim eden ABD, Soğuk SavaĢ sonrası beliren bölgesel güç dengesinin
kurucusu ve koruyucusu haline gelmiĢti. Bu, bölgesel güç dengesini değiĢtirmeye yönelen
yerel devletlerin dıĢarıdan dengeleyici bir güç olarak ABD‘nin caydırıcılığıyla karĢı karĢıya
gelmesi anlamına geliyordu. Ancak Obama yönetiminin yeniden biçimlendirdiği Orta Doğu
politikası söz konusu bölgesel güvenlik düzenini değiĢtirdi. Obama yönetiminin Orta Doğu
politikası; ABD‘nin bölgedeki askeri varlığını azalttığı, söz konusu askeri varlığını da ulusal
çıkarlarına doğrudan bir tehdit belirmediği sürece devreye sokmadığı ve bölgesel aktörlere
daha fazla sorumluluk yüklediği bir düzleme oturtuldu. Sonuç olarak 2010 sonrası dönemde
Orta Doğu, ABD‘nin yeni bölge stratejisinin Arap Baharı‘nın ortaya çıkardığı dinamiklerle
çakıĢtığı, ortaya çıkan güç ve güvenlik boĢluğunda bölgesel aktörler arasındaki rekabet ve
çatıĢmanın yoğunlaĢtığı bölgesel bir iklime sürüklendi. ABD‘nin değiĢen Orta Doğu
politikasının beraberinde getirdiği güç boĢluğu sadece bölgesel güçlerin değil, aynı zamanda
Rusya gibi bölge dıĢından büyük güçlerin de bu boĢluğu doldurmaya yönelik politikalar
izlemesiyle sonuçlandı.
Bu çalıĢmada Türkiye‘nin Orta Doğu politikasının Arap Baharı‘nın etkisini sürdürdüğü 20112013 dönemini incelemektedir. Bu zaman dilimi, üç alt bölgeye ayrılarak ele alınmaktadır.
ÇalıĢma bu dönemi Türkiye‘nin Orta Doğu‘ya yönelik angajman biçimi dikkate alınarak
―değiĢen bölgesel denklemde düzen kurma giriĢimi‖ Ģeklinde tanımlanmaktadır. Arap
Baharı‘nın 2011-2013 yıllarını kapsayan bu ilk dönemde Türkiye‘nin bölge siyaseti, Mağrip,
MaĢrık ve Körfez bölgesi olmak üzere üç alt bölgeye ayrılarak incelenmektedir. Böyle bir
tasnife gidilmesinde söz konusu dönemin ve her bir alt bölgenin kendine özgü dinamiklerinin
olması etkili oldu. Mağrip bölgesinde Türkiye‘nin Mısır, Tunus ve Libya ile iliĢkileri üzerinde
durulurken, MaĢrık bölgesinde Suriye ve Irak ile iliĢkileri ele alınmakta ve Ġran‘la rekabete
odaklanılmaktadır. Körfez bölgesinde ise Türkiye‘nin Suudi Arabistan, BAE, Katar, Kuveyt,
Bahreyn ve Umman ile iliĢkiler incelenmektedir.
2. DEĞĠġEN BÖLGESEL DENKLEMDE DÜZEN KURMA GĠRĠġĠMĠ
2002‘de AK Parti‘nin iktidara gelmesiyle birlikte Türkiye‘nin Ortadoğu politikası köklü bir
dönüĢüm geçirmiĢ, Orta Doğu ülkeleriyle ikili ve çok taraflı iliĢkileri neredeyse baĢtan aĢağı
yeniden inĢa edilmiĢti. Ankara‘nın bölgeye yönelik yeni yaklaĢımı mevcut bölgesel düzeni
kabullenen, güvenlik odaklı yaklaĢımı terk edip ve iĢbirliği odaklı yaklaĢımı tercih eden bir
zemin üzerine inĢa edildi. Bu düzlemde Türkiye‘nin Orta Doğu ülkeleriyle iliĢkileri baĢta
siyasi, ekonomik ve toplumsal olmak üzere mümkün olan her alanda ciddi bir geliĢime
kaydetti. Öyle ki 2010 yılına gelindiğinde Türkiye, dıĢ politikada Orta Doğu‘ya daha fazla
ağırlık vermesi nedeniyle ―eksen kayması‖ tartıĢmalarıyla karĢı karĢıya kaldı.
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Ancak 2011 yılı, Türkiye‘nin 2002‘den bu yana takip ettiği Orta Doğu politikasının tekrar
gözden geçirildiği ve yeniden formüle edildiği tarihi bir kırılma anına tanıklık etti. Daha önce
ifade edilen iki faktör nedeniyle mevcut bölgesel denklem köklü bir değiĢim geçirdi. DeğiĢen
bölgesel denklemde Türkiye, mevcut Orta Doğu politikasını yeniden gözden geçirmek
durumunda kaldı. Arap ayaklanmaları ve Amerika‘nın bölgeye yönelik politika değiĢikliğinin
yol açtığı bölgesel yeniden yapılanma ortamı Türkiye dahil bütün bölgesel güçler açısından
hem fırsatları hem de tehditleri beraberinde getirdi. Kitlesel Arap ayaklanmaları sonucunda
otoriter rejimler art arda yıkıldılar. 2002-2011 döneminde Türkiye‘nin siyasi ve ekonomik
iliĢkilerini geliĢtirdiği mevcut rejimlerin yıkıldığı bu yeni durumda Ankara‘nın aynı politikayı
takip etmesinin sürdürülebilir olmadığı anlaĢıldı. Bunun yanında Obama yönetiminin Orta
Doğu‘daki güç dengesinin korunması noktasında artık fazla sorumluluk almaması Türkiye
gibi bölgesel aktörlerin manevra alanlarının geniĢlediği ve sorumluluklarının arttığı yeni bir
bölgesel denklemi beraberinde getirdi.
Bölgesel güç dengesinin bozulduğu ve güç boĢluğunun ortaya çıktığı yeni koĢullar altında
bölgesel güçler bir bakıma düzen kurucu aktörler olarak sahneye çıktılar. 2010 sonrası
dönemde anti-statükocu dinamiklerin oldukça etkili olduğu bölgesel iklimde Türkiye‘nin
mevcut Orta Doğu politikasını gözden geçirmesi kaçınılmaz bir boyuta ulaĢtı. Fırsat ve
tehditlerin belirdiği bölgesel dönüĢüm atmosferi, Türkiye açısından dıĢarıdan seyirci
kalınamayacak derecede kritik bir durumu ifade ediyordu. Bu süreçte Ankara, 2002‘den bu
yana izlediği Orta Doğu politikasını derhal gözden geçirdi ve yeni koĢullara ayak uyduracak
Ģekilde revize etti. ġu ana dek Orta Doğu‘daki anlaĢmazlık ve çatıĢmalarda taraf olmaktan
uzak durmaya çalıĢan ve hatta taraflar arasında arabuluculuk yönünde giriĢimlerde bulunan
Türkiye, yeni dönemde bu rolü oynayamamaya baĢladı. Bundan böyle bölgesel bir güç olarak
Türkiye, ortaya çıkan güç boĢluğunu kendi lehine doldurmaya ve yeniden biçimlenen bölgesel
düzene yön vermeye çalıĢan davranıĢ biçimleri sergilemeye baĢladı.
Ankara‘nın değiĢim yönünde tavır almasında üç temel faktör etkili oldu. Ġlk olarak Ankara,
Arap ayaklanmalarının giderek kitleselliğini artırdığı ve bu ayaklanmaların Batılı büyük
güçlerin desteğini arkasına aldığı bir ortamda bölgedeki bütün otoriter rejimlerde köklü
değiĢimlerin yaĢanacağını hesaplıyordu. Bu needenle ―akıntıya kürek çekmek yerine, akıntıya
yön verme‖ anlayıĢı Ankara açısından rasyonel bir tercih olarak görüldü. Ġkinci olarak, Türk
dıĢ politikasına yön veren kadro (Erdoğan, Gül ve Davutoğlu), 2011‘de ortaya çıkan bölgesel
denklemin Türkiye‘ye bölgeyi yeniden biçimlendirme fırsatı sunduğunu düĢünüyordu.
Üçüncü olarak, ayaklanmaların meydana geldiği ülkelerde iktidara gelen ya da en azından
iktidar ortağı olan Ġhvan (Müslüman KardeĢler) ile Türkiye‘deki AK Parti hükümeti arasında
görüĢ yakınlığı olması nedeniyle Türkiye‘nin bölge ülkeleriyle iliĢkilerinin öncekine kıyasla
daha da güçleneceği düĢünülüyordu. Bu süreçte reel-politik hesaplarla hareket eden Ankara,
bu partilerle yakınlaĢarak Orta Doğu‘da kendi nüfuz alanını oluĢturma çabası içerisine girdi.
2.1.Mağripte Nüfuz Alanı OluĢturma
Türkiye‘nin Orta Doğu‘ya iliĢkin bu yeni yaklaĢımının ilk somut pratik yansımalarının
görüldüğü bölge Mağrip bölgesi oldu. Türkiye; Mağrip ülkeleri Tunus, Mısır ve Libya‘daki
ayaklanmalar esnasında ve sonrasında oldukça aktif bir Ģekilde yeni bir düzen kurma çabası
içene girdi. Halk hareketlerinin meydana geldiği ülkelere yönelik Türkiye‘nin tutum ve
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davranıĢı, gözden geçirdiği bölge politikasına paralel olarak Ģekillendi. 2002-2011 döneminde
Orta Doğu‘da MaĢrık ve Körfez bölgelerine kıyasla Türkiye‘nin Mağrip‘le iliĢkileri zayıf
kalmaktaydı. Bu durum Türkiye‘nin Mağrip‘te değiĢimden yana tavır almasında ve nüfuz
alanı oluĢturma yönünde bir politika izlemesinde Ankara‘nın elini güçlendiren bir etken oldu.
2011-2013 döneminde Türkiye‘nin yeni bir düzen kurma ve nüfuz alanı oluĢturma maksatlı
Mağrip politikasının büyük ölçüde baĢarılı olduğunu söylemek mümkündür. Bunda üç temel
faktör etkili oldu. Birincisi, söz konusu dönem itibariyle Mağrip bölgesinde Türkiye ile
rekabet ve çatıĢma içerisine girecek herhangi bir bölgesel gücün bulunmamasıydı. Örneğin
Suudi Arabistan Mağrip‘teki değiĢimin karĢısında tavır almıĢ olsa da, bu süreçte kendi ülkesi
ve Körfez bölgesindeki rejim karĢıtı ayaklanmaların üstesinden gelmekle uğraĢıyordu. Öte
yandan Ġran ise her ne kadar söz konusu bölgedeki ayaklanmaları söylem düzeyinde
desteklese de, hem Batılı ülkelerle iliĢkileri sorunlu olduğundan manevra oldukça kısıtlıydı
hem de MaĢrık bölgesinde Suriye‘deki rejim karĢıtı ayaklanmaları bastırmakla
ilgilenmekteydi. Ġkincisi, kendini AK Parti‘ye yakın hisseden Ġhvan bağlantılı grup ve
partilerin MaĢrık‘ta güçlü olması ve yönetime gelmeleriydi. Nitekim Tunus‘ta Nahda Partisi,
Mısır‘da Hürriyet ve Adalet Partisi ve Libya‘da Adalet ve ĠnĢa Partisi yaĢanan siyasi
dönüĢüm sürecinde ya yönetime geldiler ya da yönetim ortağı oldular. Üçüncüsü, Mağrip‘teki
değiĢim sürecinde Suudi Arabistan ve Ġran‘ın tersine Türkiye‘nin Batılı ülkelerle koordineli
çalıĢmasıydı.
Mağrip‘te halk ayaklanmalarının baĢarıya ulaĢması ve otoriter rejimlerin yıkılmasının hemen
ardından Ankara, yeni yönetimlerin ayakta kalmasını sağlama ve onlarla bağları güçlendirme
yoluna gitti. Bu amaçla Ankara‘dan bu ülkelere farklı düzeylerde diplomatik ziyaretler
düzenlenerek siyasi, ekonomik ve savunma alanlarında ikili anlaĢmalar imzalandı. Örneğin
Tunus‘ta 14 Ocak 2011‘de 23 yıldır ülkeyi yöneten CumhurbaĢkanı Zeynel Abidin bin Ali
istifa edip ülkeyi terk edince Ankara, yeni yönetimle derhal yakın bağlar kurmaya baĢladı.
Yasemin Devrimi olarak tanımlanan değiĢim ile birlikte devlet baĢkanının yetkilerinin
BaĢbakan RaĢid GannuĢi‘ye devredilmesi iki ülke arasındaki yakınlaĢmada büyük rol oynadı.
GannuĢi‘nin partisi Nahda, Türkiye‘deki AK Parti‘yi kendine model aldı ve siyasetini buna
göre belirledi. Öyle ki, Ekim 2011‘de yapılan genel seçimlerde Nahda‘nın seçim
kampanyasını AK Parti‘nin seçim kampanyasını düzenleyen Erol Olçok hazırladı.1 Bunun
yanı sıra seçimleri kazanan GannuĢi, Tunus‘ta model olarak Türkiye ve AK Parti‘yi
aldıklarını farklı vesilelerle dile getirdi. Türkiye ise bu süreçte demokratik seçim sisteminin
oluĢturulması ve halkın iradesinin yönetime yansıtılması hususunda Tunus‘a açıkça destek
verdi. Çünkü Ankara, yönetim değiĢikliği yaĢanan ülkelerle ancak bu Ģekilde güçlü bağlar
kurabileceğine inanmaktaydı.
Yasemin Devrimi‘nin ardından Türkiye ile Tunus arasındaki karĢılıklı diplomatik ziyaret
trafiği yoğunluğunu artırdı ve imzalanan ikili anlaĢmalarla ikili iliĢkiler mümkün olan her
alanda oldukça güçlendi. Bu kapsamda BaĢbakan Erdoğan 15 Eylül 2011‘de Tunus‘a resmi
ziyaret düzenledi. Tunus‘ta Geçici Hükümet BaĢkanı Beci Sibsi ile bir araya gelen BaĢbakan
Erdoğan, iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve ticari iliĢkilerin daha ileri bir düzeye

1

―Tunus‘ta AK Parti Kazandı, CHP Kaybetti‖, Türkiye, 26 Ekim 2011.
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taĢınması amacıyla temaslarda bulundu. Bu ziyaret kapsamında iki ülke arasında Dostluk ve
ĠĢbirliği AnlaĢması imzalandı.2
Ekim 2011‘deki seçimleri AK Parti‘yle yakın iliĢkileri bulunan Nahda‘nın kazanmasıyla
Tunus-Türkiye iliĢkilerinin geliĢim seyri daha da hızlandı. Bu ortamda Mart 2012‘de
CumhurbaĢkanı Abdullah Gül, Tunus‘a resmi ziyaret gerçekleĢtirdi. Böylece, Yasemin
Devrimi ardından bu ülkeyi ziyaret eden ilk devlet baĢkanı Abdullah Gül oldu.
CumhurbaĢkanı Gül‘ün Tunus CumhurbaĢkanı Munsif Merzuki ile görüĢmeler yaptığı ve
Tunus meclisine hitap ettiği ziyaret sırasında iki ülke arasında yeni iĢbirliği protokollerine
imza atıldı.3 Bunun yanı sıra Aralık 2012‘de Tunus BaĢbakanı Hammadi Cibali‘nin Ankara
ziyaretinde imzalanan anlaĢmayla iki ülke arasında Yüksek Düzeyli Stratejik ĠĢbirliği Konseyi
(YDSK) kuruldu.4 Bu sayede Türkiye-Tunus iliĢkileri stratejik ortaklık seviyesine yükseldi.
Ayrıca, 2012 yılının Nisan ayında iki ülke arasında Güvenlik ĠĢbirliği AnlaĢması ve Ekim
ayında ise Kalkınma ĠĢbirliği AnlaĢması imzalandı.5
Mayıs 2013‘te Tunus CumhurbaĢkanı Merzuki, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara‘ya
ziyarette bulundu ve bu ziyarette iki ülke iliĢkilerinin daha üst seviyelere çıkarılması için
atılacak adımlar görüĢüldü. Bu, yaĢanan rejim değiĢimi ardından cumhurbaĢkanlığı düzeyinde
Tunus‘tan Türkiye‘ye yapılan ilk ziyaretti. Söz konusu ziyaret sırasında çeĢitli alanlarda
iĢbirliğini derinleĢtirmek amacıyla taraflar arasında bir dizi anlaĢmaya imza atıldı. Ġki ülke
liderinin bu sırada yaptığı açıklamalar Türkiye-Tunus iliĢkilerinin geldiği noktayı göstermesi
açısından önem arz etmektedir. CumhurbaĢkanı Gül, Türkiye‘nin Tunus‘u ―en ziyade
dayanıĢmaya mazhar ülke‖ olarak tanımladığını açıkladı. 6 Buna karĢın TBMM‘de bir
konuĢma yapan CumhurbaĢkanı Merzuki, Türkler ile Araplar arasındaki iliĢkilerin çok derin
olduğunu, geçen yüzyılda kesintiye uğradığını, ancak Ģu anda çok iyi bir düzeyde olduğunu
ifade etti.7 Öte yandan 2013 Haziran‘da BaĢbakan Erdoğan‘ın Tunus‘u ziyareti sırasında
gerçekleĢtirilen birinci YDSK toplantısı kapsamında iki ülke arasında farklı alanlarda 21
anlaĢma ve 24 protokol olmak üzere 45 iĢbirliği metni imzalandı.8 Ayrıca bu ziyaret esnasında
Türkiye‘den 2015 iĢ adamının katılımıyla Türkiye-Tunus ĠĢ Forumu toplantısı da yapıldı ve
iki ülke arasındaki iĢbirliği imkânları masaya yatırıldı.9
Ocak 2011‘de Arap ayaklanmaları dalgası Mısır‘a da sıçrayınca Ankara vakit kaybetmeden
değiĢim yanlısı bir tavır içine girdiğini tutum ve davranıĢlarıyla açıkça ortaya koydu.
Kahire‘de kitlesel gösterilerin yapıldığı sırada Mısır‘a gerçekleĢtireceği ziyareti erteleyen
BaĢbakan Erdoğan, 1 ġubat‘ta Mısır CumhurbaĢkanı Hüsnü Mübarek‘e ―halka rağmen hiçbir
iktidarın kalıcı olmadığını ve halktan gelen değiĢim taleplerinin tereddütsüz karĢılanması
gerektiği‖ yönünde uyarıda bulundu.10 Aynı konuĢmada BaĢbakan Erdoğan‘ın Türkiye‘nin
bölgede bütün taĢları yerinden oynatacak, tarihin akıĢını değiĢtirecek roller oynadığının altını
―Erdoğan Tunus‘ta Laiklik Önerisine Açıklık Getirdi‖, Time Türk, 15 Eylül 2011.
―Mısır Ziyareti‖, Türkiye Cumhuriyeti CumhurbaĢkanlığı,
4
―Türkiye-Tunus Siyasi iliĢkileri‖, Türkiye Cumhuriyeti DıĢiĢleri Bakanlığı, http://www.mfa.gov.tr/turkiye-tunus-siyasi-iliskileri.tr.mfa
5
―Türkiye‘den Tunus‘a Dev Yardım, Star, 16 Mart 2013.
6
Ramazan Erdağ, ―Türkiye‘nin Kuzey Afrika Politikası‖, Türk DıĢ Politikası 2013, Burhaneddin Duran, Kemal Ġnat ve Ali Balcı (Ed),
Ankara, SETA, 2015, ss.237-251(s.245).
7 ―Tunus CumhurbaĢkanı TBMM Genel Kurulunda‖, Sabah, 29 Mayıs 2013.
8
―Türkiye-Tunus Siyasi iliĢkileri‖, Türkiye Cumhuriyeti DıĢiĢleri Bakanlığı, http://www.mfa.gov.tr/turkiye-tunus-siyasi-iliskileri.tr.mfa
9
―BaĢbakan‘dan Tunus‘ta ―Özür‖ Açıklaması‖, Hürriyet, 6 Haziran 2013.
10
―Halkın Sesine Kulak Ver‖, AkĢam, 2 ġubat 2011.
2
3
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çizmesi ve Mısır halkının yanında duracaklarını belirtmesi11 değiĢen bölgesel denklemde
Türkiye‘nin bundan böyle düzen kurucu bir aktör olarak davranacağının bir göstergesiydi.
BaĢbakan Erdoğan‘ın yönetimden çekilme çağrısını takiben 30 yıldır ülkeyi yöneten
CumhurbaĢkanı Mübarek, 11 ġubat‘ta görevinden istifa etti.
Mısır‘daki yönetim değiĢikliğinin hemen akabinde Türkiye yeni yönetimle iliĢkilerini
geliĢtirme arayıĢı içerisine girdi ve Ankara-Kahire arasında yakınlaĢma baĢladı. Ġki ülke
arasında gerçekleĢtirilen üst düzey ziyaretler ve imzalanan anlaĢmalar bu yakınlaĢmanın
somut çıktıları oldu. Yeni yönetimle güçlü bağlar kurmak amacıyla CumhurbaĢkanı Gül, 3
Mart 2011‘de Mısır‘ı ziyaret etti ve bu ziyaretle Mübarek‘in devrilmesinden sonra bu ülkeyi
ziyaret eden ilk devlet baĢkanı oldu. Kahire temasları kapsamında CumhurbaĢkanı Gül, hem
ülke yönetimini geçici olarak yürüten Yüksek Askeri Konsey BaĢkanı General Hüseyin
Tantavi hem de devrimci grupların temsilcileriyle görüĢmeler gerçekleĢtirdi.12 Ayrıca
CumhurbaĢkanı Gül, Mısır siyasetinin önde gelen isimleri Ġhvan Lideri Muhammed Bedi,
Arap Birliği Sekreteri Amr Musa ve Muhammed el-Baradey ile ayrı ayrı görüĢmeler yaptı.13
BaĢbakan Erdoğan‘ın Eylül 2011‘de Mısır‘ı ziyaretinde ise siyasi, ekonomik ve ticari
iliĢkilerin güçlendirilmesi amacıyla iki ülke arasında Yüksek Düzeyli Stratejik ĠĢbirliği
Konseyi‘nin kurulmasına dair anlaĢma imzalandı.14 Ziyareti değerlendiren BaĢbakan Essam
ġeref, Mısır ile Türkiye‘nin daha fazla yakınlaĢması gerektiğine değinerek siyasi ve ekonomik
alanlardaki iĢbirliğini geliĢtirmek amacıyla bütün imkânlarının değerlendirileceğini ifade etti.
Ayrıca, iki ülke arasında ekonomik ve ticari alandaki iĢbirliği alanlarını görüĢmek üzere
BaĢbakan Erdoğan ve BaĢbakan ġeref‘in baĢkanlığında Türkiye-Mısır ĠĢ Forumu toplantısı
gerçekleĢtirildi.15
Mısır‘da 2011 sonlarında yapılan genel seçimlerle birlikte 2012‘nin Mayıs ve Haziran
aylarında yapılan cumhurbaĢkanlığı seçimlerini Ġhvan‘ın kazanması Kahire-Ankara
yakınlaĢmasına ivme kazandırdı. Ankara‘nın Ġhvan‘a Mısır‘daki diğer gruplardan daha yakın
durması ve Ġslamcı siyasetçilerin Türkiye‘yi baĢarılı bir model olarak alması Türkiye-Mısır
iliĢkilerinde olumlu bir rol oynadı.16 Haziran 2012‘de göreve gelen CumhurbaĢkanı
Muhammed Mursi döneminde iki ülke arasındaki diplomatik temas trafiği daha da arttı.
Ağustos 2012‘de Mekke‘de yapılan Ġslam ĠĢbirliği TeĢkilatı (ĠĠT) Zirvesi‘nde CumhurbaĢkanı
Gül ile CumhurbaĢkanı Mursi bir araya gelerek iki ülke iliĢkilerini masaya yatırdılar.
CumhurbaĢkanlığı seçimi ardından iki ülke arasında devlet baĢkanları düzeyindeki bu ilk
görüĢmede liderler iki ülke iliĢkilerini üst bir aĢamaya taĢıma hususunda mutabık kaldılar.17
CumhurbaĢkanı Mursi, 30 Eylül‘de Türkiye‘yi ziyaret ederek CumhurbaĢkanı Gül ve
BaĢbakan Erdoğan ile görüĢtü. CumhurbaĢkanı Mursi, baĢta Suriye krizi ve Ġsrail‘in
Filistin‘deki hukuksuz uygulamaları olmak üzere bölgenin temel konularında Kahire ve

―BaĢbakan Erdoğan Mübarek‘e Seslendi‖, Habertürk, 1 ġubat 2011.
―Mübarek‘siz Mısır‘a Ġlk Ziyaret‖, Sabah, 3 Mart 2011.
13
―Mısır Ziyareti‖, Türkiye Cumhuriyeti CumhurbaĢkanlığı, 3 Mart 2011.
14
―Her Kutlu doğum Sancılı Olur‖, Milliyet, 14 Eylül 2011.
15
―Erdoğan‘ı Mısır‘da Binlere KiĢi KarĢıladı, Dünya Bülteni, 13 Eylül 2011.
16
Ġsmail Numan telci, Mısır 2012, Ortadoğu Yıllığı 2012, No 8, Yıl 8, 2012, ss.185-215 (s.204).
17
―Mursi Ġle Ġlk Yüz Yüze GörüĢme‖, Anadolu Ajansı, 15 Ağustos 2012.
11
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Ankara‘nın politikalarının örtüĢtüğünü belirtti. Bu ziyaret kapsamında ekonomik ve ticari
iliĢkilerin güçlendirilmesi amacıyla Türkiye-Mısır ĠĢ Forumu toplantısı yapıldı.18
Daha sonra Kasım 2012‘de beraberindeki 10 bakan, 60 bürokrat ve 300‘ün üzerinde
iĢadamıyla BaĢbakan Erdoğan‘ın Mısır‘ı ziyaretinde önemli iĢbirliği adımları atıldı. Bu
ziyaret kapsamında Kahire‘de yapılan birinci YDĠK toplantısında ekonomi, ticaret, ulaĢım,
eğitim, sağlık, kültür ve diğer alanlarda olmak üzere toplam 27 anlaĢma imzalandı. 19 Ayrıca
bu ziyarette Türkiye‘nin Mısır‘a 2 milyar dolar kredi sağlaması konusunda mutabık kalındı.20
BaĢbakan Erdoğan‘ın Kahire‘de Ġsrail‘in Filistin‘deki ve Baas rejiminin Suriye‘deki zulmüne
değinerek ―bölgenin iki güçlü devleti Mısır ve Türkiye bu coğrafyada barıĢ, istikrar ve
huzurun teminatı olacaktır‖21 Ģeklindeki ifadesi yeni Orta Doğu‘da Ankara ve Kahire‘nin
politikalarının büyük ölçüde örtüĢtüğünün açık bir göstergesiydi.
2013 yılına gelindiğinde CumhurbaĢkanı Gül, 6-7 ġubat ĠĠT Kahire Zirvesi‘ne katılmak ve
resmi temaslarda bulunmak üzere Mısır‘ı ziyaret etti. Bu ziyaret esnasında iki devlet
baĢkanının yaptıkları açıklamalar Ankara-Kahire iliĢkilerinin ulaĢtığı boyutu göstermekteydi.
CumhurbaĢkanı Gül, iki ülke iliĢkilerinin ―fevkalede iyi‖ bir düzeyde olduğunu, Mısır‘ın
ihtiyaç duyduğu siyasi ve ekonomik desteği vermeye devam edeceklerini belirtti. Buna
karĢılık CumhurbaĢkanı Mursi, Mısır‘ın bölgesel konulara yaklaĢımının Türkiye ile aynı
olduğunu ve Suriye‘de birlikte çalıĢtıklarını dile getirdi.22 Son olarak, Mayıs 2013‘te Mısır
BaĢbakanı HiĢam Kandil ve Genelkurmay BaĢkanı Abdülfettah Sisi‘nin Ankara ziyaretinde
Türkiye‘den Mısır‘a savunma sanayinde kullanılmak üzere 250 milyon dolar kredi ile 2
milyar dolarlık ihracat kredisi verilmesi kararlaĢtırıldı.23
17 ġubat 2011‘de ayaklanmalar Libya‘ya da sıçrayıp siyasi değiĢimi kaçınılmaz kılınca
Ankara‘nın yeni düzen kurma yönündeki tutum ve davranıĢı burada da gözlendi. Mağrip
bölgesinde nispeten barıĢçıl bir süreç geçiren Tunus ve Mısır‘ın aksine Libya‘daki
ayaklanmalar muhalifler ile rejim arasında Ģiddetli çatıĢmalara yol açtı. Libya‘daki
ayaklanmalara dair baĢlangıçta Ankara net bir tutum sergilemese de, ilerleyen süreçte
muhaliflerin yanında aktif politika izlemeye baĢladı. ġubat 2011‘de Libya‘daki ayaklanmalar
hakkında konuĢan BaĢbakan Erdoğan, Türkiye‘nin bölge ülkeleriyle tarihi kültürel bağlarının
olduğunu dile getirerek Türkiye‘nin bölge halkının taleplerini anladığını ve açıkça halkların
yanında yer aldığını yineledi.24 YaklaĢık 30 bin Türk vatandaĢının çalıĢtığı Libya‘da
çatıĢmalar artınca Ankara, baĢlangıçta bunların güvenli bir Ģekilde tahliye edilmesine
odaklandı. Toplam 25 bin Türk vatandaĢı güvenli bir Ģekilde Türkiye‘ye getirildi.25
2011 yılının Mart ayına gelindiğinde Libya‘da isyanların Muammer Kaddafi yönetimince
Ģiddetle bastırılması sürecinde NATO‘nun askeri müdahalesi gündeme geldi. Ankara‘nın
dıĢarıdan yapılması muhtemel bir müdahaleye iliĢkin tavrı askeri müdahale dıĢında Tunus ve
―Türkiye‘ye Hayranlığımı Gizleyemiyorum‖, Sabah, 30 Eylül 2012.
―Türkiye ile Mısır arasında 27 Konuda AnlaĢma‖, Haber 7, 18 Kasım 2012.
20
Ġsmail Numan Telci, ―Türkiye‘nin Mısır Politikası2012‖, Türk DıĢ Politikası Yıllığı 2012, Burhaneddin Duran, Kemal Ġnat ve Ufuk UlutaĢ
(Ed), Ankara: SETA Yayınları, 2013, ss. 159-181 (s.163).
21
―Erdoğan Mısır‘dan Çok Sert Çıktı‖, CNN Türk, 17 Kasım 2012.
22
Türkiye ile Mısır‘ın Sorunlara BakıĢı Ayını, Yeni ġafak, 8 ġubat 2013.
23
Sisi‘nin Kredisi BaĢbakan‘dan, Cumhuriyet, 10 Temmuz 2013
24
―NATO‘nun Ne iĢi Var Libya‘da?‖, Sabah, 28 ġubat 2011.
25
―25 Bin Türk Ġçin Tarihi Tahliye Operasyonu‖, Time Türk, 22 ġubat 2011.
18
19

TAM METİN KİTABI

ISBN: 978-625-7341-02-8

www.cumhuriyetkongresi.org

Sayfa | 338

Cumhuriyet Zirvesi

4. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

Mısır‘dakine benzer siyasi çözüm arayıĢı Ģeklinde oldu.26 O nedenle Ankara, ilk etapta
NATO‘nun Libya‘ya yapmayı planladığı askeri müdahaleye karĢı bir duruĢ sergiledi.
CumhurbaĢkanı Gül, ―NATO‘nun Libya‘ya direkt müdahalesi söz konusu olamaz‖27 Ģeklinde
bir ifadeyle Ankara‘nın tavrını ortaya koydu. Ayrıca BaĢbakan Erdoğan, ―NATO Libya‘ya
müdahale etmeli midir? Böyle bir saçmalık olabilir mi? NATO‘nun ne iĢi var Libya‘da‖ 28
Ģeklindeki sözleriyle muhtemel bir NATO müdahalesine iliĢkin tepkisini gösterdi. Ne var ki,
BM Güvenlik Konseyi‘nde ġubat‘ta alınan 1970 sayılı silah ambargosu kararının ardından
Mart‘ta alınan 1973 sayılı kararla sivillerin korunması amacıyla Libya hava sahası uçuĢa
yasak bölge ilan edildi.29 Bu kapsamda NATO bünyesinde Libya‘ya askeri müdahale baĢladı.
Türkiye, NATO‘nun askeri müdahalesini engelleme hususunda baĢarılı olamayınca sürece
dahil olmanın arayıĢı içerisine girdi. Ġlk baĢta askeri müdahaleye karĢı çıkan Türkiye, daha
sonra bunun kaçınılmaz olduğunu görünce Libya‘da kurulacak olan yeni düzenin
aktörlerinden biri olma düĢüncesiyle siyasi ve askeri anlamda aktif rol oynamaya yöneldi.
Libya‘da güvenlik ve istikrarı sağlamak amacıyla oluĢturulan NATO‘nun kuvvetlerinde Türk
askerinin görev almasını kapsayan tezkere 24 Mart 2011‘de TBMM‘de kabul edildi.30 Bundan
böyle Türkiye, NATO bünyesindeki askeri müdahalede aktif rol almakla birlikte, Kaddafi
yönetimini de doğrudan karĢısına almaya baĢladı. CumhurbaĢkanı Gül, Libya devlet baĢkanı
Muammer Kaddafi‘ye ―yönetimden çekil‖ çağrısı yaptı. BaĢbakan Erdoğan, sivillerin
korunması ve insani yardımın ulaĢtırılması için uluslararası topluma Libya‘da güvenli
bölgelerin oluĢturulması önerisinde bulundu.31
Ġlerleyen süreçte Libya‘da çatıĢmalar yoğunlaĢtıkça Ankara‘nın Libya tutumu daha fazla
netlik kazandı ve açıkça silahlı muhaliflerle hareket ederek önemli adımlar attı. Libya Ulusal
GeçiĢ Konseyi (UGK) BaĢkanı Mustafa Abdülcelil Mayıs 2011‘de Ankara‘yı ziyaret etti.
CumhurbaĢkanı Gül, BaĢbakan Erdoğan ve DıĢiĢleri Bakanı Davutoğlu tarafından kabul
edildi. Bu ziyarettin Türkiye-Libya iliĢkileri açısından kritik önemi Ankara‘nın muhalif
grupları Libya halkının meĢru temsilcisi olarak tanıdığını ilan etmesiydi. 32 Türkiye Temmuz
2011‘de ise Trablus büyükelçisini geri çekti. Aynı ay içerisinde henüz Kaddafi yönetimi
bırakmamıĢken DıĢiĢleri Bakanı Davutoğlu Bingazi‘yi ziyaret etti ve UGK‘ya Ankara‘nın
siyasi, ekonomik ve askeri desteğini iletti.33 Libya‘daki iç çatıĢmalara çözüm arayıĢı
çerçevesinde oluĢturulan Libya Temas Grubu toplantılarında Türkiye aktif olarak yer aldı.
Libya Temas Grubu‘nun Doha, Roma, Abu Dabi ve Ġstanbul‘daki toplantılarında Türkiye‘nin
çözüm önerileri büyük oranda kabul gördü. Özellikle 15 Temmuz 2011‘deki Ġstanbul
toplantısında Libya‘nın geleceği hakkında kritik kararlar alındı. Kaddafi yönetiminin artık
hiçbir meĢru otoritesinin kalmadığı ifade edildi ve UGK katılımcı ülkeler tarafından
Libya‘nın meĢru temsilcisi olarak tanındı.34
Cenap Çakmak, ―Türkiye‘nin Tunus ve Libya Politikası 2011, Türk DıĢ Politikası Yıllığı 2011, Burhaneddin Duran, Kemal Ġnat ve Ali
Resul Usul (Ed), Ankara: SETA Yayınları, 2012, ss.343-370, (s. 354).
27
―NATO‘nun Libya‘ya Direkt Müdahalesi Olamaz‖, Yeni ġafak, 14 Mart 2011.
28
―NATO‘nun Libya‘da Ne ĠĢi var?‖, Hürriyet, 1 Mart 2011.
29
―BM‘den Libya‘ya Müdahale Kararı‖ CNN Türk, 18 Mart 2011.
30
―Libya Tezkeresi Kabul Edildi‖, Sabah, 24 Mart 2011.
31
Cenap Çakmak, ―Türkiye‘nin Tunus ve Libya Politikası 2011, Türk DıĢ Politikası Yıllığı 2011, Burhaneddin Duran, Kemal Ġnat ve Ali
Resul Usul (Ed), Ankara: SETA Yayınları, 2012, ss.343-370, (s. 356).
32
―Ankara Libyalı Muhalifleri Tanıdı‖ Memleket, 24 Mayıs 2011.
33
―Davutoğlu‘nun Uçağı özel Ġzinle Bingazi‘de, Türkiye, 4 Temmuz 2011.
34
―Ġstanbul‘da Kaddafi‘ye Ağır Darbe‖, Radikal, 15 Temmuz 2011.
26
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2011 ortasından itibaren Türkiye, Libya‘daki çatıĢmalara daha fazla müdahil olmaya baĢladı.
Türkiye‘den giden Özel Harekât Birlikleri Libyalı silahlı muhalifleri eğitmeye baĢladı.
ÇatıĢmalarda yaralanan muhalifler Türkiye‘ye getirilerek tedavi altına alındı. Bunların yanı
sıra Türkiye muhaliflere para yardımı yapmaya baĢladı. NATO‘nun askeri müdahale
desteğiyle ilerleyen muhaliflerin 20 Ağustos‘ta baĢkent Trablus‘u ele geçirmesiyle Kaddafi
rejimi yıkılmıĢ oldu.35 Türkiye, 2 Eylül‘de Trablus‘a büyükelçi atayarak rejim değiĢimi
sonrasında Libya‘ya büyükelçi atayan ilk ülke oldu.36 Libya‘da Kaddafi rejiminin yıkılmasını
takiben iki ülke arasında üst düzey diplomatik ziyaretler yapıldı ve bu ziyaretlerde ikili
iliĢkileri ileri bir seviyeye taĢıma konusunda önemli kararlar alındı. 20 Eylül‘de BaĢbakan
Erdoğan beraberindeki kalabalık bir heyetle Libya‘yı ziyaret etti. BaĢbakan Erdoğan
Libya‘daki temasları sırasında UGK BaĢkanı Mustafa Abdülcelil ve BaĢkan Yardımcısı
Mahmut Cibril ile görüĢmeler gerçekleĢtirdi.37 BaĢbakan Erdoğan‘ın Trablus temasları
sırasında Türkiye‘nin Libya‘da yeni bir parlamento binası inĢa edeceği ile su ve gıda sıkıntısı
çeken Libyalılara yardımlar göndereceği açıklandı.38 Ziyaretin tarihi nitelikte olduğunun altını
çizen UGK BaĢkanı Abdülcelil‘in Türkiye‘nin Ġslam dünyasının lideri olduğunu ifade
etmesi39 yeni yönetimin Ankara‘ya nasıl baktığının bir göstergesiydi.
Libya‘da Kaddafi rejimi ardından 7 Temmuz 2012‘de gerçekleĢtirilen ilk genel seçimler
ardından UGK lağvedilerek yerine Genel Ulusal Kongre oluĢturuldu. Kongre‘de Ġhvan
yanlılarının desteğini de alarak Genel Ulusal Kongre baĢkanlığına seçilen Muhammed Yusuf
Magaryaf aynı zamanda Libya devlet baĢkanı oldu. Ankara demokratik seçimlerle oluĢturulan
yeni yönetimle yakın iliĢki bağları kurmaya çalıĢtı. 2012 yılının Aralık ayında Devlet BaĢkanı
Magaryaf Türkiye‘yi ziyaret ederek CumhurbaĢkanı Gül ve BaĢbakan Erdoğan‘la iki ülke
iliĢkilerini görüĢtü. CumhurbaĢkanı Gül, ortak basın toplantısında BaĢkan Magaryaf‘ın
Ankara‘yı ziyaretinin Türkiye ile Libya arasındaki kadim dostluğun yeniden canlandığının
güçlü bir iĢareti olduğunu belirtti. Buna karĢın BaĢkan Magaryaf, iki ülke arasındaki yakın
iliĢkinin köklerinin çok derinlere dayandığını ve yaĢanan siyasi değiĢimle bundan sonra
iliĢkilerin daha da güçleneceğini ifade etti. Bu ziyaret kapsamında Türkiye-Libya ĠĢ Forumu
toplantısı yapıldı ve BaĢkan Magaryaf, çatıĢma sürecinde Libya‘daki Türk Ģirketlerinin
uğradığı zararlarının tazmin edileceğini açıkladı. 40 Genel seçimlerde ikinci parti olan Ġhvan
bağlantılı Adalet ve ĠnĢa Partisi‘nin desteğini alan Ali Zidan ise baĢbakan oldu. Ġlerleyen
süreçte Türkiye-Libya iliĢkilerinin derinleĢtirilmesi yönünde önemli adımlar atıldı. 4 Ocak
2014‘te Libya BaĢbakanı Ali Zidan‘ın Türkiye‘yi ziyaretinde iki ülke arasında savunma
iĢbirliği görüĢüldü ve Yüksek Düzeyli Stratejik Ortaklık anlaĢması imzalandı.41
2.2.MaĢrıkta Rekabet ve ÇatıĢma
2010 sonrası ortaya çıkan yeni Orta Doğu denklemi ve MaĢrık bölgesinin kendi iç dinamikleri
Türkiye‘nin MaĢrık bölgesine yönelik politikasının Ģekillenmesinde etkili oldu. 2011-2013
―Kaddafi‘nin Ardından Libya‖, Al Jazeera Turk, 20 Ekim 2012.
Cenap Çakmak, ―Türkiye‘nin Tunus ve Libya Politikası 2011, Türk DıĢ Politikası Yıllığı 2011, Burhaneddin Duran, Kemal Ġnat ve Ali
Resul Usul (Ed), Ankara: SETA Yayınları, 2012, ss.343-370, (s. 363).
37
―Erdoğan Libya‘da Suriye‘ye Seslendi‖, Al Jazeera Türk, 20 Eylül 2011.
38
―Erdoğan‘dan Libya‘da Önemli Açıklamalar‖, Hürriyet, 16 Eylül 2011.
39
Cenap Çakmak, ―Türkiye‘nin Tunus ve Libya Politikası 2011, Türk DıĢ Politikası Yıllığı 2011, Burhaneddin Duran, Kemal Ġnat ve Ali
Resul Usul (Ed), Ankara: SETA Yayınları, 2012, ss.343-370, (s. 364).
40
―Libya Devlet BaĢkanı‘ndan Türk ĠĢadamlarına Zarar Tazmini‖, Hürriyet, 9 Aralık 2012.
41
―BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan, Libya BaĢbakanı Ġle GörüĢtü, Habertürk, 3 Ocak 2014.
35
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döneminde MaĢrık ülkelerinden Suriye ve Irak bölgesel ve küresel aktörlerin rekabet ve
çatıĢmaya girdiği birer sahaya dönüĢtü. Türkiye, Suriye ve Irak politikası nedeniyle Ġran‘la
MaĢrık bölgesinde ciddi bir rekabet içine girdi. Bu süreçte MaĢrık bölgesindeki önceliklerin
örtüĢmesi nedeniyle Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yakınlaĢma görüldü. Ancak Ankara
ve Riyad‘ın bu dönemdeki yakın iĢbirliği Ġran‘ın artan nüfuzunun önüne geçemedi. Öte
yandan Ġran‘ın artan bölgesel nüfuzu diğer bütün bölgesel aktörler açısından olduğu gibi
Ġsrail‘in de güvenlik endiĢelerini artırınca Tel Aviv-Ankara iliĢkilerinin normalleĢmesi
yönünde adımların atıldığı ortak zemin ortaya çıktı.
Suriye‘de ilk olarak Mart 2011‘de baĢlayan ayaklanmalar nedeniyle patlak veren iç karıĢıklık,
rejim ve muhalifler arasındaki çatıĢmalar Ģiddetlenince yılın ikinci yarısından itibaren iç
savaĢa dönüĢtü. Bu iç savaĢta Türkiye, bölgeden Suudi Arabistan ve bölge dıĢından Batılı
ülkelerden meydana gelen blokla birlikte hareket ederek rejim karĢıtı grupların yanında
pozisyon aldı. Diğer taraftan rejimin varlığını savunan Ġran ve Rusya‘dan oluĢan karĢıt bir
blok da ortaya çıktı. Böylece, 2011 ortalarından itibaren bu iki blok arasında Suriye özelinde
ciddi bir rekabet ve çatıĢma yaĢanmaya baĢladı. Bu süreçte Ankara-Riyad arasında
yakınlaĢma görülürken, Ankara-Tahran iliĢkilerinde gerilim giderek tırmandı.
Türkiye‘nin Suriye‘deki ayaklanmalara iliĢkin politikasına bakıldığında Ankara‘nın fazlasıyla
zor bir tercih sürecine girdiği söylenebilir. Çünkü AK Parti hükümetleri döneminde Ankaraġam iliĢkileri tarihte hiç olmadığı kadar güçlü bir iliĢki düzeyi yakalamıĢtı. Öyle ki, daha 6
ġubat 2011‘de Suriye‘nin Ġdlib Ģehrinde Asi Nehri üzerine inĢa edilecek ―dostluk barajı‖nın
temel atma töreni Türkiye BaĢbakanı Erdoğan ve Suriye BaĢbakanı Naci Itri‘nin katılımıyla
yapılmıĢtı. Ġsyan dalgası güçlü iliĢki biçimine sahip olduğu komĢu Suriye‘ye ulaĢtığında
Ankara, yakın iĢbirliği kurduğu ġam yönetimi ile özgürlük talepleriyle sahneye çıkan halk
arasında tercih yapmak gibi iki zor seçenek arasında kaldı.
Ancak Ankara, ilk baĢta bu iki seçenekten birini doğrudan tercih etmeyerek daha rasyonel bir
adım attı. Türkiye‘nin tavrı rejim ile muhalifler arasında arabuluculuk yapmaya çalıĢmak ve
Baas rejimini halkın talepleri doğrultusunda reformlar yapmaya teĢvik etmek Ģeklinde oldu.
Bu amaçla kitlesel ayaklanmaların baĢ gösterdiği Mart ayından itibaren Ankara‘dan ġam‘a
reform yapılması yönünde tavsiyeler yapıldı. Bu ilk evrede BaĢbakan Erdoğan ve
CumhurbaĢkanı Gül yaptıkları açıklamalar ve telefon görüĢmeleriyle, DıĢiĢleri Bakanı
Davutoğlu ise bizzat ġam‘ı ziyaret ederek Türkiye‘nin barıĢçıl çözüm tavsiyelerini dile
getirdiler.
2011 yılı ortalarına gelindiğinde çatıĢmaların yoğunlaĢması, Türkiye‘nin sığınmacı akınına
uğraması ve ġam yönetiminin siyasi reformlar yapma noktasında somut adımlar atmamasıyla
Türkiye‘nin tavrı değiĢmeye baĢladı. Ağustos ayında BaĢbakan Erdoğan‘ın ―biz Suriye
konusunu bir dıĢ mesele olarak, bir dıĢ sorun olarak görmüyoruz. Suriye meselesi bizim bir iç
meselemizdir. Çünkü bizim Suriye ile 850 kilometre sınırımız var, akrabalık, tarih ve kültür
bağlarımız var. Dolayısıyla burada olan bitenler bizim asla seyirci kalmamıza izin vermez.
Tam aksine oradaki sesleri duymak zorundayız, duyuyoruz ve tabi ki gereğini yapmak
durumundayız‖42 Ģeklindeki açıklaması Türkiye‘nin Suriye krizine dair bundan sonraki
42

―Suriye Bizim Ġç Meselemizdir‖, Yeni Asır, 7 Ağustos 2011.

TAM METİN KİTABI

ISBN: 978-625-7341-02-8

www.cumhuriyetkongresi.org

Sayfa | 341

Cumhuriyet Zirvesi

4. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

politikasının iĢaretlerini vermekteydi. Bu açıklamanın ardından DıĢiĢleri Bakanı Davutoğlu
ġam‘ı ziyaret ederek halkın taleplerinin karĢılanması üzerine Esad‘la toplam 6 saatlik son bir
görüĢme gerçekleĢtirdi.43 CumhurbaĢkanı Gül ise bu sırada Esad‘a bir mektup göndererek
halkın değiĢim talebinin yerine getirilmesini iletti.44
BeĢĢar Esad‘in halkın taleplerini karĢılamaya dönük reformlar yapmaya yanaĢmaması ve
göstermelik reformlarla geçiĢtirmesi üzerine Ankara, Suriyeli muhalif grupların Ġstanbul ve
Antalya‘da toplantılar yaparak örgütlenmesine destek vermeye baĢladı. Muhalif grupların
Eylül ayındaki Ġstanbul toplantısında Suriye Ulusal Konseyi (SUK) kuruldu. Bunun yanı sıra
Ankara, Kasım ayında ġam yönetimine karĢı 9 maddelik yaptırım listesi açıkladı. Bunlar
arasından en fazla öne çıkanlar YDSK‘in askıya alınması, silah ambargosu uygulanması,
Suriye hükümetinin Türkiye‘deki mal varlıklarının dondurulması yönündeki kararlardı.45
2012 yılı ise Türkiye‘nin Suriye ile tüm diplomatik iliĢkilerini kestiği ve Suriyeli muhaliflere
destek vermek suretiyle doğrudan Esad‘ı karĢısına aldığı bir yıl oldu. Türkiye, Bu yılın Mart
ayında büyükelçisini geri çekti, Haziran ayında Suriyeli diplomatik temsilcilerin ülkeyi terk
etmesini istedi ve son olarak Temmuz ayında ise Halep baĢkonsolosluğunu kapattı. ġam
yönetiminin katliamları yoğunlaĢtırması ve sert politikalar uygulaması nedeniyle Türkiye
politikasını daha da sertleĢtirerek muhalifleri destekleyen blokla koordineli olarak Baas
rejiminin yıkılması yönünde bir tavır almaya baĢladı. Bu çerçevede 2012‘nin baĢından
itibaren Türkiye, Suriye iç savaĢına askeri müdahale de dahil bir çözüm bulmak ve muhalif
grupların uluslararası meĢruiyetini sağlamak amacıyla düzenlenen ―Suriye‘nin Dostları‖
toplantılarında aktif rol aldı. Yine Ağustos ayında Cidde‘de olağanüstü toplanan ve
CumhurbaĢkanı Gül‘ün katıldığı ĠĠT Zirvesi‘nde Türkiye, Suriye‘nin üyeliğinin askıya
alınmasına destek verdi.46
Türkiye‘nin stratejik hedefinin Mağrip‘te olduğu gibi MaĢrık‘ta da yeni bir bölgesel düzen
kurmak ve Suriye‘de rejimi değiĢtirmek olduğu 2012‘den itibaren Ankara‘nın söyleminde
açıkça görüldü. DıĢiĢleri Bakanı Davutoğlu‘nun Nisan 2012‘de TBMM‘deki Suriye konulu
konuĢmasında ―Türkiye olarak bundan sonra Orta Doğu‘da değiĢim dalgasını yöneteceğiz. Bu
değiĢim dalgasının öncüsü olmaya devam edeceğiz. Bütün Orta Doğu toplumlarında Türkiye
sadece dost ve kardeĢ ülke olarak değil, geleceği belirleme fikrine sahip yeni bir bölgesel
düzenin öncüsü bir ülke olarak görülmektedir… Çünkü zihnimizde nasıl yeni bir Türkiye
iddiası varsa, yeni bir Orta Doğu iddiası da var‖ Ģeklindeki ifadeleri Ankara‘nın Suriye ve
Orta Doğu politikasını özetlemektedir.47
Ancak 2012‘nin ikincisi yarısından itibaren Suriye krizi Türkiye için güvenlik sorunları
üretmeye baĢladı. 22 Haziran‘da Suriye hava sahasını ihlal eden Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK) ait bir F-4 uçağı Suriye ordusu tarafından vurularak düĢürüldü. 48 Bu geliĢme Ankaraġam iliĢkilerinde gerilimi oldukça tırmandırdı. Bu süreçte Türkiye bir taraftan 5. maddeyi
iĢleterek NATO‘dan destek alırken, diğer taraftan Suriye sınırındaki güvenlik önlemleri
―Altı Saatlik GörüĢmeden Ġlk Detaylar‖, Hürriyet, 9 Ağustos 2011.
―Geç Kaldık Demenizi Ġstemem‖, Hürriyet, 13 Ağustos 2011.
45
―Türkiye‘den Suriye‘ye Yeni Yaptırımlar, Hürriyet, 30 Kasım 2011
46
―ĠĠT Suriye‘nin Üyeliğini Askıya Aldı‖, Türkiye, 16 Ağustos 2012.
47
―Davutoğlu‘ndan Net Mesaj‖, Milliyet, 26 Nisan 2012.
48
―Suriye Türk Jetini Vurdu‖, Sabah, 23 Haziran 2012.
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çerçevesinde askeri varlığını artırmaya gitti. Türkiye‘nin çağrısıyla acil toplanan NATO, Türk
uçağının düĢürülmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek ittifakın bütünlüğünün bölünmez
olduğunun altını çizdi ve Suriye‘yi sert bir Ģekilde kınadı.49 Bunun yanında güvenlik kaygıları
artan Türkiye, Suriye sınırında yeni angajman kuralları belirledi. Buna göre Suriye‘den
Türkiye‘ye güvenlik riski teĢkil eden bütün askeri unsurların tehdit olarak değerlendirilmesi
ve ona göre karĢılık verilmesi kararlaĢtırıldı.50
Uçak hadisesinin ardından Ankara-ġam hattında gerilimi tırmandıran yeni bir geliĢme daha
yaĢandı. 3 Ekim‘de Suriye ordusu tarafından atılan top mermisi nedeniyle ġanlıurfa‘nın
Akçakale ilçesinde 5 Türk vatandaĢı hayatını kaybetti.51 Bu saldırıyla birlikte Türkiye daha
ciddi önlemler almaya baĢladı. 4 Ekim‘de TBMM‘de Türk askerinin bir yıl sureyle yabancı
ülkelere gönderilmesini öngören Suriye konulu tezkere kabul edildi.52 10 Ekim‘de Suriye
sınırında saldırının yaĢandığı bölgede incelemelerde bulunan Genelkurmay BaĢkanı Necdel
Özel, burada yaptığı açıklamada bu tür saldırılara daha Ģiddetli Ģekilde karĢılık verileceğini
belirtti.53 Güvenlik tehlikesi nedeniyle takip eden yıllarda ise Suriye tezkeresi uzatıldı. Suriye
kaynaklı güvenlik kaygıları artması nedeniyle Ankara, 2012‘nin sonlarında Suriye‘den
gelebilecek füze saldırılarına karĢı ülke topraklarının güvenliğinin sağlanması amacıyla
NATO‘dan Türkiye topraklarına füze savunma sistemi kurulmasını talep etti. Ankara‘nın bu
talebi 4 Aralık‘taki NATO toplantısında kabul edildi. Bu karar uyarınca Ocak 2013‘te ABD,
Almanya ve Hollanda‘nın her birinden 2 Ģer tane olmak üzere toplam 6 adet Patriot hava
sistemi Suriye sınırına konuĢlandırıldı.54
2013 yılında Suriye‘deki iç savaĢ Türkiye‘nin güvenliğini daha fazla tehdit eden yeni bir
boyut kazandı. Bundan böyle Baas rejimi, Suriye‘deki iç savaĢı Türkiye sınırları içine
taĢıyarak ülkenin güvenlik ve istikrarını bozmaya dönük faaliyetler içine girdi. Örneğin, 11
ġubat‘ta Suriye plakalı bomba yüklü bir aracın Cilvegözü sınır kapısında patlaması sonucu 13
kiĢi hayatını kaybetti.55 Bu terör saldırısının arkasında Suriye istihbarat örgütü Muhaberat‘ın
olduğu ortaya çıktı. Bunun ardından 11 Mayıs‘ta Reyhanlı‘da iki bomba yüklü aracın
patlaması sonucu 53 kiĢi yaĢamını yitirdi.56 Türk yetkililer tarafından bu saldırının arkasında
da Baas rejimi ve Muhaberat‘ın olduğunu açıklandı. Üstelik iç savaĢ nedeniyle Türkiye‘ye
sığınan Suriyeli sayısı 2013 sonunda 500 binin üzerine çıktı. Bunların bir kısmı güney
illerinde kurulan toplam 22 kampa yerleĢtirilirken, bir kısmı da diğer illere yayılarak
yaĢamlarını sürdürmeye baĢladılar. Yükselen sığınmacı sayısı Türkiye üzerinde büyük
ekonomik ve sosyal yük oluĢturmaya baĢladı. Bu yükü azaltmak amacıyla Ankara, BM ve AB
gibi uluslararası kuruluĢlardan finansal destek almanın yollarını aramaya baĢladı.
MaĢrık bölgesinde Türkiye‘nin düzen kurma giriĢimine sahne olan diğer bir ülke Irak oldu.
2010 sonlarında değiĢmeye baĢlayan Orta Doğu denkleminde Irak, bölgesel güçler arasında
güç mücadelesinin verildiği bir alana dönüĢtü. Bundan böyle siyasi gerilim ve krizlerle anılan
Ankara-Bağdat iliĢkilerinin böyle bir iliĢki biçimi içerisine girmesinde iki temel faktör etkili
―NATO‘dan Sert Kınama Çıktı‖, AkĢam, 26 Haziran 2012.
―Suriye Sınırında Kuralları DeğiĢtirdik‖, Dünya, 26 Haziran 2012.
―Akçakale'ye Top Mermisi DüĢtü: 5 ölü, 10 Yaralı‖, Hürriyet, 4 Ekim 2012.
52
―Suriye Tezkeresi 320 Oyla Kabul Edildi‖, Milliyet, 5 Ekim 2012.
53
―Suriye‘ye Ağır Misilleme Tehdidi‖, Al Jazeera Türk, 10 Ekim 2012.
54
―Türkiye‘ye Altı Partiot Sistemi Kurulacak‖, Yeni Asır, 7 Aralık 2012.
55
―Sınır Kapısında Patlama; 13 Ölü‖, NTV, 13 ġubat 2013.
56
―Büyük Ġhanet! 53 KiĢiyi Ölüme Götürdü‖, TGRT Haber, 11 Mayıs 2013.
49
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oldu. Birincisi, ABD‘nin Irak‘tan çekilmesidir. Ġkincisi Arap Baharı‘nın bölgeyi sürüklediği
istikrarsızlık ortamıdır. ABD‘nin çekilmesi Irak özelinde dengeleri değiĢtirince MaĢrık
bölgesinde bölgesel aktörleri harekete geçiren bir güç boĢluğu doğurdu. Bu güç boĢluğu Arap
Baharı‘nın beraberinde getirdiği değiĢim dinamiğiyle birleĢince bölgedeki dengeler alt üst
oldu. Ortaya çıkan güç boĢluğunu doldurmak üzere Irak‘ta nüfuz elde etmeyi amaçlayan
komĢu ülkeler Ġran, Türkiye ve Suudi Arabistan gibi bölgenin merkezi güçleri ciddi bir
rekabete tutuĢtular. Bunun yanında, ABD‘nin Irak‘tan çekilmesiyle birlikte Irak‘ta ulusal
dengeler de değiĢti. Ülke siyasetinde etkili olan siyasi, dini ve etnik gruplar arasında rekabet
ve çatıĢma yoğunluğunu ve Ģiddetini artırdı. Ulusal denklemde ortaya çıkan yeni Ģartlarda
Irak‘ı kendi etki alanı altına almayı hedefleyen ilgili bölgesel güçler Irak iç siyasetiyle daha
yakından ilgilenmeye gittiler.
Irak‘ta 2010 yılındaki seçimlerde Türkiye‘nin Ġyad Allavi liderliğindeki Irakiye grubunu
desteklemiĢti. Bu politikası nedeniyle Ankara‘nın Bağdat yönetimiyle arasında yaĢanan güven
bunalımı, takip eden yıllarda ortaya çıkan yeni anlaĢmazlıklarla birleĢince iki ülke arasındaki
görüĢ ayrılıkları daha da derinleĢti. 2010 seçimleri akabinde Maliki hükümetinin Tahran
yönetimiyle giderek daha fazla yakınlaĢması, 2011 sonu itibariyle ABD‘nin Irak‘tan
çekilmesini tamamlaması, Arap Baharı sürecinde Ankara ile Bağdat‘ın karĢıt pozisyonlarda
konumlanmaları ve son olarak Ankara-Erbil yakınlaĢması iki ülke iliĢkilerini daha kötü bir
evreye taĢıyan etkenler oldu.
Türkiye‘nin Irak politikasının önemli pratik sonuçlarından biri HaĢimi krizidir.
CumhurbaĢkanı Yardımcısı Tarık HaĢimi‘ye yönelik yapılan tutuklama giriĢimine iliĢkin
Türkiye‘nin aldığı tutum Ankara‘nın Bağdat yönetimiyle kriz yaĢamasına neden oldu. Aralık
2011‘de ABD‘nin askeri birliklerinin çekilmesinin tamamlanmasının hemen arkasından
―suikast iĢleyen‖ ve ―kanunsuz iĢlere bulaĢan‖ korumalarını koruduğu iddiasıyla hakkında
tutuklama kararı çıkarılınca HaĢimi Nisan 2012‘de Türkiye‘ye sığındı. Bu sırada Türkiye‘nin
tavrı HaĢimi‘ye destek çıkmak ve Merkezi Irak yönetimini mezhepçi politikalar izlemekle
suçlamak yönünde oldu. Türkiye‘nin bu tavrını eleĢtiren BaĢbakan Maliki, Türkiye‘yi Irak‘ın
içiĢlerine karıĢmakla suçladı ve Ankara‘nın tavrının kabul edilemez olduğunu belirtti.57
Bağdat yönetiminin Mayıs ayında HaĢimi‘ye yönelik kırmızı bültenle arama kararı çıkarması
hakkında konuĢan dönemin BaĢbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, ―Türkiye olarak baĢından
beri desteğimizi verdiğimiz birini iade etmeyiz‖58 Ģeklinde bir ifade kullanarak Ankara‘nın
yaklaĢımını açıkça ortaya koymuĢ oldu.
Bu dönemde Türkiye‘nin merkezi Bağdat yönetimiyle iliĢkileri her geçen gün gerileme
kaydederken, bölgesel Kürt yönetimiyle iliĢkileri ise tarihte hiç olmadığı kadar ileri bir
düzeye yükseldi. Ankara‘nın 1990‘ların baĢından ve 2000‘lerin ortasına kadar olan dönemde
izlediği geleneksel Kuzey Irak politikasını gözden geçirmesiyle taraflar arasında yumuĢama
ve yakınlaĢma baĢlamıĢ oldu. Türkiye‘nin politika değiĢikliğine gitmesinde etkili olan üç
temel faktörden bahsedilebilir. Bunları; Ankara-Bağdat iliĢkilerinin gergin bir siyasi iklime
girmesi, büyüyen ekonomisiyle her geçen gün enerjide dıĢa bağımlılığı artan Türkiye‘nin bu
bağımlılığı çeĢitlendirme çabası göstermesi ve terör örgütü PKK ile mücadelede Ankara‘nın
Türkiye Felaket Getirebilir, Hürriyet, 15 Ocak 2012.
58 ―Destek Verdiğimiz Birini Ġade Etmeyiz, Yeni ġafak, 10 Mayıs 2012.
57
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Erbil‘in desteğini almak istemesi Ģeklinde sıralamak mümkündür. Öte yandan, ürettiği petrol
ve doğalgazı Türkiye üzerinden uluslararası piyasalara ulaĢtırma hedefi, merkezi Bağdat
yönetimiyle yaĢadığı gerilim karĢısında bölgesel bir güç olarak Türkiye‘nin siyasi desteğini
alma amacı ve PKK ile DEAġ karĢısında Türkiye‘den güvenlik yardımı alma düĢüncesi
Erbil‘i Ankara‘ya yakınlaĢtıran üç temel faktör olarak sıralanabilir.
Ankara ile Erbil arasında ticari, ekonomik, enerji ve güvenlik iĢbirliği üzerine kurulan iliĢkiler
bu dönemde art arda yapılan karĢılıklı üst düzey ziyaretler ve atılan yeni adımlarla daha üst
bir aĢamaya taĢındı. Bu anlamda 2010 yılı Ankara-Erbil iliĢkileri açısından önemli bir kırılma
oldu. Mesut Barzani, altı yıl aradan sonra ve bölgesel yönetimin baĢkanı sıfatıyla ilk defa
Haziran 2010‘da Türkiye‘yi ziyaret etti.59 Söz konusu ziyarette baĢta PKK ile mücadele
olmak üzere yapılacak iĢbirliği alanları masaya yatırıldı. Bu süreçte PKK‘lı teröristlerin
Türkiye‘ye saldırı düzenlemesi üzerine Barzani, ilk defa isim zikrederek PKK‘yı kınadı. Yine
bu yılın Ekim ayında ise Türkiye, Erbil‘e baĢkonsolosluk açtı.60
2011 yılında BaĢbakan Erdoğan‘ın Irak ziyareti kapsamında Kuzey Irak‘ta temaslarda
bulunmasıyla ilk defa bir Türk baĢbakanı bölgesel Kürt yönetiminin merkezi Erbil‘i ziyaret
etmiĢ oldu.61 Türkiye‘nin Kürt yönetimiyle iliĢkileri güçlendikçe Erbil‘in PKK‘ya iliĢkin
tutum ve davranıĢları Ankara çizgisine yakın bir Ģekilde sertleĢti. Bundan sonra TSK‘nın
Kuzey Irak‘ta PKK‘nın konuĢlu olduğu bölgelere yaptığı hava saldırıları Erbil‘i değil,
Bağdat‘ı rahatsız etmeye baĢladı. Örneğin, 2011 yazında TSK‘nın PKK hedeflerini
bombalaması sonucunda Bağdat yönetimi nota vererek Türkiye‘yi uyarırken, Erbil yönetimi
ise bu operasyonlardan güvenlik kaygısı duymadığını açıkladı. 62 Aynı Ģekilde, Nisan 2012‘de
Türkiye‘yi ziyaret eden Mesut Barzani‘nin ―silahlı yöntemi sürdürdüğü takdirde PKK‘nın
sonucuna katlanacağını ve Kürt bölgesinde varlığını sürdürmesine müsaade edilmeyeceğini‖63
belirtmesi PKK konusunda Erbil ile Ankara arasında görüĢ birliği olduğunun bir
göstergesiydi.
Türkiye ile Kürt yönetimi arasındaki PKK‘ya iliĢkin görüĢ birliği taraflar arasındaki
ekonomik, ticari ve enerji alanındaki iliĢkilerin ileri bir seviyeye taĢınmasına zemin hazırladı.
Büyüyen ekonomisi nedeniyle hızla artan enerji tüketiminde kaynak çeĢitliliğine önem veren
ve Rusya ve Ġran‘a bağımlılığı asgari düzeye indirmeyi hedefleyen Türkiye, Kürt bölgesindeki
düĢük maliyetli enerji kaynaklarından istifade etmeyi öncelik haline getirdi. Bunun yanında,
Bağdat yönetimiyle iliĢkileri gerilen ve gerekli ödemeleri alamadığını ileri süren Erbil
yönetimi, Türkiye aracılığıyla bölge petrolünü dünya pazarına taĢımayı hedeflemekteydi. Bu
amaçlarla 2012 yılında Ankara ile Erbil arasında imzalanan enerji anlaĢması uyarınca Kuzey
Irak ile Türkiye arasında petrol boru hattının inĢa edilmesi kararlaĢtırıldı.64 Buna ilaveten
Türkiye ile bölgesel Kürt yönetimi arasında tankerlerle petrol ticareti baĢladı.65
Türkiye‘nin enerji alanında Kürt yönetimiyle yakınlaĢması Bağdat yönetiminin sert tepkisine
yol açtı. Ağustos 2012‘de DıĢiĢleri Bakanı Ahmet Davutoğlu‘nun Mesut Barzani ile birlikte
―Mesut Barzani Türkiye‘de, Yeni ġafak, 2 Haziran 2010.
―Erbil BaĢkonsolosluğu Açıldı, Hürriyet, 12 Ekim 2010.
61
―Kuzey Irak‘ta Bir Ġlk‖, Milliyet, 29 Mart 2011.
62
―Turkey Attacks Kurdish Targets in Northern Iraq After Ambush‖, New York Times, 18 Ağustos 2011.
63
―Barzani;PKK Beni Dinlerse Ġyi Eder‖, Hürriyet, 20 Nisan 2012
64
―Kürt Petrolünün Boru Hattı Hangisi, Hürriyet, 10 Ağustos 2012.
65
―Kuzey Irak‘tan Petrol AlıĢ VeriĢi BaĢladı‖, Hürriyet, 28 Temmuz 2012.
59
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statüsü tartıĢmalı Kerkük‘ü ziyaret etmesine tepki olarak Bağdat yönetimi bölgeye askeri
sevkiyat yaptı ve Türkiye‘ye nota verdi.66 Aynı yılın Kasım ayında Bağdat yönetimi, Türkiye
Petrolleri Anonim Ortaklığı‘nın Irak‘ın güneyindeki petrol arama sözleĢmesini iptal etti.67
Aralık ayında ise Enerji Bakanı Taner Yıldız‘ın Erbil‘e inmek üzere havalanan uçağına
Bağdat yönetimi iniĢ izni vermedi.68
ĠliĢkilerdeki gergin iklim hakim olduğundan 2013 yılında Ankara-Bağdat arasında herhangi
bir üst düzey ziyaret gerçekleĢmedi. Fakat bunun yanında, Ankara-Erbil iliĢkileri enerji ve
güvenlik düzleminde giderek ivme kazandı. 2012 yılında Fransa‘da kurulan Turkish Energy
Company, Mart 2013‘te Ankara-Erbil arasında imzalanan enerji anlaĢması uyarınca Kuzey
Irak‘ta petrol ve doğalgaz çıkarma izni aldı.69 Bir süre sonra bölgede çıkarılan petrol
Türkiye‘ye ve buradan da uluslararası pazarlara sevk edilmeye baĢlandı. Buna karĢılık,
bölgesel Kürt yönetiminin Bağdat‘ın izni olmadan Türkiye üzerinden petrol satma çabasının
anayasayı ihlal anlamına geldiğini belirten BaĢbakan Maliki, ―ne Ankara‘nın ne de Erbil‘in
bunu yapmasına izin vereceğiz‖ diyerek tepkisini ortaya koydu.70
Türkiye‘nin MaĢrık bölgesiyle iliĢkileri kapsamında ele alınması gereken bir diğer ülke
Ġran‘dır. 2011-2013 döneminde Irak ve Suriye‘de verilen nüfuz mücadelesi iki bölgesel güç
Türkiye ve Ġran‘ı karĢı karĢıya getirdi. Böylece, 2011‘den itibaren iki ülke arasında rekabet
derinleĢtikçe Ankara-Tahran iliĢkileri giderek gergin bir havaya büründü. Hâlbuki daha bir yıl
önce 2010 yılında Türkiye-Ġran iliĢkileri en güçlü dönemlerinden birine ulaĢmıĢtı. Mayıs
2010‘da Türkiye, Ġran ve Brezilya arasında Ġran‘ın nükleer programına barıĢçıl çözümü
öngören Tahran Bildirisi imzalanmıĢtı. Haziran 2010‘da ise BM Güvenlik Konseyi‘nde Batılı
devletleri karĢısına alma pahasına Ġran‘a yönelik yeni yaptırımlar getiren oylamada Türkiye
hayır oyu kullanmıĢtı. Üstelik Ġran ile güçlü iliĢki bağları kurması nedeniyle Türkiye, 2010
yılında Batılı ülkeler tarafından ―eksen kayması‖ suçlamalarına maruz kalmıĢtı. Ankara ile
Tahran arasındaki bu olumlu hava Suriye ve Irak‘ta yaĢanan geliĢmelere dair derin fikir
ayrılıkları nedeniyle 2011 yılında hızla kayboldu.
Eylül 2011‘de NATO bünyesinde Türkiye‘de Malatya Kürecik‘e konuĢlandırılması
kararlaĢtırılın füze savunma sistemi71 Ankara-Tahran iliĢkilerinde Suriye krizi nedeniyle
yaĢanan gerilimi tırmandırdı. Ġlk baĢlarda Ġranlı yetkililer verdikleri demeçler ve yaptıkları
ikili temaslarda Ġran‘ın güvenliğini tehlikeye atmasına ve Ġsrail ile ABD‘nin çıkarlarına
hizmet etmesine vurgu yaparak bu sistemin kurulmaması yönünde Türkiye‘ye uyarılar
yaptılar. CumhurbaĢkanı Mahmud Ahmedinejad, ―Biz Türkiye‘yi kardeĢ ülke ve yakın dost
olarak biliriz. Ancak düĢman ülkeler oraya füze kalkanı yerleĢtirdiğinde ve bu önlemin Ġran‘a
karĢı alındığı açıklandığında birilerinin tetikte olması gerekiyor‖72 Ģeklindeki ifadesiyle
Türkiye‘yi uyardı.

―Ankara-Bağdat Hattında Çifte Kerkük Notası‖, Hürriyet, 4 Ağustos 2012.
Ali Balcı, ―Türkiye‘nin Irak Politikası 2012: Ġki Irak Hikâyesi‖, Türk DıĢ Politikası 2012, Burhaneddin Duran, Kemal Ġnat ve Ufuk UlutaĢ
(Ed), Ankara: SETA Yayınları, 2013, ss.117-135.
68
―Havada ‗Kürt petrolü‘ Krizi; Bakan Yıldız‘ın Uçağı Erbil‘e Gidemedi‖,Radikal, 4 Aralık 2012.
69
Ali Balcı, ―Türkiye‘nin Irak Politikası‖, Ġçinde; Türk DıĢ Politikası 2013, Ed; Burhaneddin Duran, Kemal Ġnat ve Ali Balcı, Ankara,
SETA, 2015, ss.143-159.
70
―Maliki‘den Erbil‘e Tehdit, Al Jazeera Turk, 12 Ocak 2014.
71
―Füze Kalkanı Malatya‘ya Kuruluyor‖, Sabah, 15 Eylül 2011.
72
―Ahmedinejad‘dan Türkiye‘ye Füze Kalkanı Tepkisi‖, Hürriyet, 9 Eylül 2011.
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Ankara ise bu süreçte sistemin savunma amaçlı olduğunu, hedef ülkenin Ġran olmadığını ve
Ġsrail‘le bir ilgisi bulunmadığını ifade ederek Tahran yönetiminin kaygılarını gidermeye çaba
harcadı.73 Türkiye geri adım atmayınca Ġran‘dan Türkiye‘ye yapılan uyarıların yerini tehditler
almaya baĢladı. Kasım ayında Ġran Devrim Muhafızları‘ndan yapılan açıklamada, ―Ġran‘a
karĢı bir saldırı olması halinde ilk olarak Türkiye‘de kurulacak bu radar üssünün vurulacağı‖74
ifade edilerek Türkiye tehdit edildi. Aynı Ģekilde Aralık ayında ise DıĢ Politika ve Ulusal
Güvenlik Komisyonu BaĢkanvekili Hüseyin Ġbrahimi, ―Herhangi bir saldırıya uğramamız
halinde Türkiye‘deki füze savunma sisteminin hedef alınması Ġran‘ın doğal hakkıdır ve bunu
kesinlikle yapacak‖75 Ģeklinde bir ifade kullandı. Bu ve benzeri açıklamalarının Ġran
tarafından sıklıkla Türkiye‘ye yöneltilmesi üzerine Ankara, Ġran‘a nota vererek Tahran
yönetiminden açıklama istedi.
2012 yılına gelindiğinde Ankara-Tahran hattında gerilimi tırmandıran ikinci bir füze savunma
krizi yaĢandı. 2012‘de Türkiye, artan güvenlik endiĢeleri nedeniyle NATO bünyesinde Suriye
sınırına Patriot füze savunma sistemlerini konuĢlandırma kararı aldı. Türkiye‘nin olası füze
saldırıları karĢısında hava savunma kapasitesini artırmaya yönelik bu hamlesi Ġran‘da büyük
bir rahatsızlık doğurdu. Kasım ayında NATO‘nun Türkiye‘ye füze savunma sistemleri
konuĢlandıracağı gündeme geldiğinde Meclis BaĢkanı Laricani, ―Suriye‘deki iç kriz böyle
silahlar konuĢlandırılarak çözülemez‖ diyerek eleĢtirdi. Aralık ayına gelindiğinde sistemlerin
konuĢlandırılacağı netleĢince Ġranlı yetkililer Türkiye‘yi tehdit etmeye baĢladılar. DıĢiĢleri
Bakanı Ali Ekber Salihi Türkiye‘ye patriotların konuĢlandırılmasını ―beklenmedik sonuçlar
doğuracak kıĢkırtıcı bir eylem‖ olarak tanımladı.76 Ġran tarafından gelen bu tür açıklama ve
eleĢtiriler karĢısında savunma amaçlı kurulan sistemden kaygılanmalarına gerek olmadığını
belirten DıĢiĢleri Bakanı Davutoğlu, kendi halkını katleden, Türkiye‘ye karĢı sınır ihlalleri
yapan, bölge barıĢını tehdit eden Baas yönetimine dur deme vaktinin geldiğini ifade etti.77
2.3.Körfez’le YakınlaĢma
2000‘li yıllarda Türkiye‘nin Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, BAE, Umman ve Bahreyn‘den
oluĢan Körfez ülkeleriyle ekonomik alanda baĢlayan iĢbirliği zamanla siyasi ve askeri alanlara
da yayılarak ilerledi. Taraflar arasındaki iliĢkilerin olumlu bir seyir yakalamasında ilk kırılma
2008 yılında Cidde‘de yapılan Körfez ĠĢbirliği Konseyi (KĠK)-Türkiye Zirvesi‘nde Körfez
ülkelerinin Türkiye‘yi stratejik ortak olarak tanımlamamasıyla yaĢandı. Türkiye-KĠK arasında
kurulan stratejik diyalog mekanizması uyarınca taraflar her yıl bir araya gelerek iliĢkilerin
mevcut durumunu değerlendirip yeni iĢbirliği alanlarını masaya yatırmaya baĢladılar.
Türkiye-Körfez iliĢkilerinde ikinci kırılma 2011‘de değiĢen bölgesel denklemle yaĢandı.
Ġran‘ın bölgesel politikalarını tehdit olarak gören Körfez ülkeleri onu dengeleyebilmek için bu
süreçte Türkiye ile siyasi ve askeri alanda yakınlaĢmaya gittiler. Arap ayaklanmaları
nedeniyle Suudi Arabistan‘ın Tunus ve Mısır‘da müttefiklerini kaybetmesi, diğer müttefikleri
Bahreyn ve Yemen‘de ise Tahran destekli ayaklanmaların baĢ göstermesi, Irak‘ın daha fazla
Ġran eksenine girmesi gibi faktörler 2010 sonrası Orta Doğu‘da Ġran yayılmacılığı korkusunu
Kemal Ġnat, ―Türkiye‘nin Ġran Politikası 2011‖, Ortadoğu Yıllığı 2011, Sayı 7, Yıl 7, 2012, ss.9-30.
―Ġran‘dan Türkiye‘ye Büyük Tehdit‖, Hürriyet, 27 Kasım 2011.
―Ġran‘dan Ġkinci Göz Dağı: Kürecik‘i Kesinlikle Vururuz‖, Hürriyet, 12 Aralık 2011.
76
―Tahran: Patriot YerleĢtirilmesi KıĢkırtıcı Olur‖, Radikal, 18 Aralık 2012.
77
―Davutoğlu‘ndan Ġran‘a Suriye Çağrısı, Hürriyet, 18 Aralık 2012.
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artırdı. Tüm bunların Obama yönetiminin bölgede pasif bir politika izlediği bir dönemde
olması, güvenlikleri ABD‘nin bölgedeki varlığına dayanan Körfez ülkelerini fazlasıyla
endiĢeye sevk etti. Bu Ģartlar altında Ġran‘ın özellikle MaĢrık ve Körfez bölgelerindeki tutum
ve davranıĢları Türkiye ile Körfez ülkelerinin ortak tehdit algılarını oluĢturdu. Bu nedenle
2011-2013 döneminde karĢılıklı diplomatik ziyaretlerle Türkiye-Körfez ülkeleri iliĢkileri
siyasi, ekonomik, ticari ve askeri alanda büyük bir yakınlaĢmaya tanık oldu.
2011-2013 dönemine bakıldığında, Türkiye ile Körfez ülkelerinin politikalarının Mağrip‘de
ayrıĢırken, MaĢrık ve Körfez‘de ise örtüĢtü. Bunun pratik yansımaları da görüldü. Suudi
Arabistan ve Katar Suriye‘de Ġran‘ın müttefiki Baas rejiminin yıkılması amacıyla iĢbirliği
yaptılar. Mart 2011‘de Suudi Arabistan ve BAE Bahreyn‘deki Ġran destekli ġiilerinin
düzenlediği gösterileri askeri müdahaleyle bastırdığında Türkiye sessiz kaldı. Aynı Ģekilde
Kasım 2011‘de Yemen‘de Suudi Arabistan‘ın KĠK kanalıyla Ali Abdullah Salih‘in yetkilerini
yardımcısı Abdurrabi Mansur Hadi‘ye devrettirerek yönetim değiĢikliğini kontrol altına
aldığında Türkiye bu durumu destekledi.
Türkiye ile Körfez ülkeleri arasındaki karĢılıklı üst düzey ziyaretler ve diplomasi trafiği
iliĢkilerin geldiği noktayı göstermesi açısından dikkat çekmektedir. Bu çerçevede AnkaraRiyad iliĢkilerine bakıldığında Orta Doğu‘da taĢların yerinden oynadığı bir zaman diliminde
Mart 2011‘de BaĢbakan Erdoğan‘ın Suudi Arabistan‘ı ziyaret etmesi önem arz etmektedir.
Cidde Ekonomik Forumu‘nun açılıĢ konuĢmasını yapan BaĢbakan Erdoğan, Türkiye ve Suudi
Arabistan‘ın Orta Doğu‘nun iki önemli ülkesi olarak bölgesel barıĢ ve istikrara önemli katkı
sağladıklarını ve örnek iĢbirliği sergilediklerini ifade etti. Aynı konuĢmada BaĢbakan
Erdoğan, son yılarda ĠĠT, KĠK ve Arap Birliği gibi uluslararası kuruluĢlarda Suudi Arabistan
ile iĢbirliği halinde olduklarını dile getirdi.78 Aynı yılın Ağustos ayında Suudi Arabistan‘ı
ziyaret eden CumhurbaĢkanı Gül, Kral Abdullah ile yaptığı görüĢmede Suriye‘deki krizi ele
aldı ve Suudi Arabistan‘ın oynadığı kilit role dikkat çekti. Bu görüĢmede bölgesel meselelerin
ele alınması amacıyla karĢılıklı olarak görüĢ alıĢ veriĢinin sıkılaĢtırılması kararı alındı.79
Daha sonra 13 Nisan 2012‘de BaĢbakan Erdoğan, Suudi Arabistan‘ı ziyaret etti. Ġki devlet
baĢkanının bir araya geldiği görüĢmede temel gündem maddesi Suriye oldu. Ayrıca bu
ziyarette iki konuda mutabık kalındı. Ġlki, Suriye‘de halkın talepleri doğrultusunda
demokratik dönüĢümün derhal tamamlanması hususunda görüĢ birliğine varıldı. Ġkincisi, KĠK,
ĠĠT ve Arap Birliği çerçevesinde iki ülke iliĢkilerinin güçlendirilmesi konusunda anlaĢıldı.
Ayrıca 2012 yılında, Suriye‘de katliamlardan kaçarak Türkiye‘ye sığınanların sayısı artınca
iki ülke arasında imzalanan mutabakat zaptları ve protokollerle Suudi Arabistan Türkiye‘ye
mülteciler için kullanılmak üzere ayni ve nakdi yardımlar yapmaya baĢladı. Örneğin Eylül‘de
―Türkiye-Suudi Arabistan el ele‖ kampanyası çerçevesinde Suudi Arabistan Kilis‘e 10 bin
kiĢi kapasiteli 2 bin adetlik konteyner kentin kurulması ve iĢletilmesi masraflarını üstlendi.80
Mayıs 2013‘te Veliaht Selman bin Abdülaziz Türkiye‘yi ziyaret etti. Ankara‘da
CumhurbaĢkanı Gül ve Veliaht Selman‘ın görüĢmeleri sırasında iki ülke arasında askeri,
güvenlik ve savunma iĢbirliğini daha ileri bir aĢamaya taĢıyacak Savunma ĠĢbirliği AnlaĢması
―Erdoğan: Elimiz Kolumuz Bağlı Oturmayız, ĠHA, 20 Mart 2011.
―Çok Ciddi Bir Dönem yaĢanıyor‖ TRT Haber, 15 Ağustos 2011.
80
―Suudiler Kent Kuruyor‖, AkĢam, 29 Eylül 2012.
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imzalandı. Bu anlaĢma uyarınca Türkiye‘nin insansız hava aracı Anka‘nın Suudi Arabistan‘ın
savunma ihtiyaçları doğrultusunda üretileceği konusunda mutabık kalındı. Bu ziyaret
kapsamında Türkiye‘nin diğer yerli savunma üretimleri olan Altay tankı ve Cirit füzesinin de
Suudi Arabistan‘a temin edilmesi görüĢüldü.81 Ayrıca siyasi yetkililer iki ülke arasındaki 5
milyar dolar seviyesindeki ticaret hacmini 20 milyar dolara çıkartma kararı aldılar.82
Bu süreçte Türkiye‘nin Suudi Arabistan dıĢındaki Körfez ülkeleriyle de iliĢkileri aynı
paralellikte geliĢim kaydetti. Suriye krizinin iç savaĢa dönüĢmeye baĢlaması ve tarafların
siyasi, ekonomik, ticari ve savunma iĢbirliğini geliĢtirmek istemeleri nedeniyle Türkiye-Katar
arasındaki diplomatik temas yoğunluğu oldukça arttı. Ocak 2011‘de BaĢbakan Erdoğan
beraberindeki 150 iĢadamıyla birlikte Katar‘a resmi bir ziyaret düzenleyerek iki ülke
iliĢkilerinin gidiĢatına iliĢkin önemli temaslarda bulundu. Doha‘daki temasları sırasında
BaĢbakan Erdoğan, iki ülkenin ortak bir medeniyetin mensupları olduğuna değindikten sonra
iki ülke arasında siyasi, ekonomik, ticari ve askeri olmak üzere her alanda iliĢkilerin
güçlendirilmesi için çalıĢacakları ve ticaretin önündeki engelleri kaldıracaklarını ifade etti.83
Bunun yanında iki ülke yetkilileri sık sık bir araya gelerek baĢta Suriye olmak üzere bölgesel
geliĢmeler hakkında fikir teatisinde bulundular. Bu çerçevede Haziran 2011‘de Katar Emiri
Hamad bin Halife Türkiye‘yi ziyaret etti. Aralık ayında ikinci defa Türkiye‘ye gelerek
BaĢbakan Erdoğan‘ı evinde ziyaret eden Emir Hamad, Türkiye ile ekonominin yanında eğitim
ve teknoloji alanında da iĢbirliği yapmak istediklerini dile getirdi.
2012 ve 2013 yılarında da Ankara-Doha iliĢkilerinin güçlendirilmesi amacıyla karĢılıklı üst
düzey diplomatik ziyaretler yapıldı. Örneğin Nisan‘da BaĢbakan Erdoğan, beraberindeki
dıĢiĢleri, enerji ve kalkınma bakanlarıyla birlikte Katar‘ı ziyaret etti. Kasım‘da ise Kahire‘de
BaĢbakan Erdoğan ile Emir Hamad bir araya gelerek Filistin‘deki Ġsrail saldırıları ve Suriye iç
savaĢı gibi bölgesel geliĢmeleri masaya yatırdılar. Ayrıca bu yılın Temmuz ayında Katar
Genelkurmay BaĢkanı Hamad bin Ali‘nin Türkiye‘ye gelerek Genelkurmay BaĢkanı Necdet
Özel‘le görüĢmesinde iki ülke arasında Askeri Eğitim ĠĢbirliği AnlaĢması imzalandı.84 Ocak
2013‘te de BaĢbakan Erdoğan Katar‘ı ziyaret ederek Emir Hamad ile bölgesel geliĢmeler ve
ikili iliĢkiler hakkında fikir alıĢ veriĢinde bulundu.85
Bu süreçte Türkiye-BAE iliĢkileri de geliĢme kaydetti. Ankara-Abu Dabi arasındaki güçlü
ekonomik ve ticari iliĢkiler diğer Körfez ülkeleriyle yakalanamayan bir düzeye çıktı. 2012
yılında Ġki ülke arasındaki ticaret hacmi 11,7 milyar dolar seviyesine çıktı. 86 BAE,
Türkiye‘nin Körfez bölgesinde en fazla ticaret hacmine sahip olduğu ülke konumundadır.
Savunma iĢbirliği alanında da iki ülke arasında yakınlaĢma görüldü. 2011 yılında iki ülkenin
savunma ihtiyaçlarını tedarik etmek amacıyla Türkiye‘den ASELSAN ile BAE‘den
International Golden Group arasında savunma Ģirketi kurulması konusunda anlaĢmaya varıldı.
Siyasi iliĢkiler açısından bakıldığında Arap Baharı sürecinde iki ülke arasında bölgesel
geliĢmelere yaklaĢım açısından bir yakınlaĢma göze çarpmaktadır. 2011 yılında Ankara ile
Abu Dabi özellikle Libya krizi konusunda yakın iĢbirliğine gittiler. Örneğin 25 Ocak‘ta
―Suudi Arabistan‘a ANKA Sattık‖, Yeni ġafak, 22 Mayıs 2013.
―Suudi Prens CumhurbaĢkanı Ġle GörüĢtü‖, Time Türk, 21 Mayıs 2013.
83
―Türkiye-Körfez ĠliĢkileri Ticari Bağlarla PekiĢiyor‖, Dünya Bülteni, 12 Ocak 2011.
84
Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazete, 7 Kasım 2012
85
―BaĢbakan Katar‘da, TRT HABER, 29 Ocak 2013.
86
Türkiye Ġstatistik Kurumu, http://www.tuik.gov.tr
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DıĢiĢleri Bakanı Davutoğlu‘nun Abu Dabi‘yi ziyaretinde Türkiye ve BAE Libya‘ya yardım
köprüsü oluĢturma hususunda anlaĢtı.87 9 Haziran‘da DıĢiĢleri Bakanı Davutoğlu BAE‘de
düzenlenen Libya Temas Grubu Toplantısı‘na katıldı. 15 Temmuz‘da Türkiye‘de
gerçekleĢtirilen Libya Temas Grubu Toplantısı‘na Bakan Davutoğlu ve Abdullah bin Zayid eĢ
baĢkanlık yaptılar.88
2012 yılına gelindiğinde 29 Ocak-1 ġubat tarihleri arasında CumhurbaĢkanı Gül,
beraberindeki 100‘ün üzerinde iĢ adamıyla birlikte BAE‘yi ziyaret etti. CumhurbaĢkanı
Gül‘ün bu ziyareti 15 yıl aranın ardından Türkiye‘den BAE‘ye yapılan en üst düzey ziyaret
oldu. Ġki devlet liderinin bir araya geldiği ziyarette bölgedeki siyasi geliĢmelerin masaya
yatırılmasının yanı sıra ekonomi, ticaret, yatırım ve savunma alanlarında yeni iĢbirliklerin
kurulması konusunda mutabık kalındı.89 Abu Dabi temasları hakkında demeç veren
CumhurbaĢkanı Gül, bu ziyaretin Türkiye‘nin BAE ve Körfez bölgesinin güvenlik ve
istikrarına verdiği desteğin bir yansıması olduğunu ifade etti.90 CumhurbaĢkanı Gül‘ün
beraberinde götürdüğü iĢadamları bu ziyaret kapsamında 3 milyar dolarlık ticaret ve yatırım
anlaĢması imzaladılar.91 Bir yıl sonra 2013 ġubat‘ta BaĢbakan Erdoğan BAE‘yi ziyaret ederek
iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve güvenlik alanındaki iĢbirliği imkânlarını görüĢtü.92
Bu dönemde Türkiye-Kuveyt iliĢkilerinde de ciddi bir canlanma görüldü. 10 Ocak 2011‘de
beraberindeki bakanlarla birlikte BaĢbakan Erdoğan Kuveyt‘i ziyaret etti. Bu ziyarette
bölgesel geliĢmelerin ele alınmasının yanı sıra iki ülke arasındaki ekonomik, ticari ve yatırım
iĢbirlikleri masaya yatırıldı. Ġki ülke arasında sanayi iĢbirliği anlaĢması imzalandı ve vizelerin
kaldırılması gündeme geldi.93 Daha sonra Nisan 2013‘te Kuveyt Emiri Ahmet el Cabir
Ankara‘yı ziyaret etti. Bu ziyaret sırasında vize muafiyeti, diplomasi, kültür, havacılık,
ulaĢtırma ve yükseköğretim alanlarında olmak üzere 8 ayrı anlaĢma imzalandı.94
Diğer bir Körfez ülkesi olan Bahreyn‘le iliĢkilere bakıldığında 2011 yılında bu ülkedeki
ayaklanmalar temel gündem maddesi oldu. ġubat ayında ayaklanmalar Bahreyn‘e sıçrayınca
Türkiye aktif bir Ģekilde meseleye dahil olmaya çalıĢtı. Ayaklanmaların sürdüğü sırada
DıĢiĢleri Bakanı diplomatik giriĢimlerini baĢlatarak Manama yönetimiyle sık sık iletiĢime
geçti. Her ne kadar Ankara genel olarak siyasi reformların yapılmasını dile getirse de, diğer
ayaklanmalarda olduğu gibi muhalifleri destekleyecek türde açıklamalardan uzak durdu. Bu
süreçte Mart ayında Bahreyn DıĢiĢleri Bakanı Türkiye‘ye gelerek ülkesindeki geliĢmeleri
görüĢtü. Bunun ardından Bahreyn‘in oldukça kritik bir ülke olduğuna değinen DıĢiĢleri
Bakanı Davutoğlu Manama‘yı ziyaret etti. Bahreyn DıĢiĢleri Bakanı Halid bin Ahmed,
―Türkiye, Bahreyn‘le kardeĢçe ilgilenen bir ülke‖ açıklamasını yaptı.95 Ayrıca Aralık 2012‘de
Türkiye ile Bahreyn arasından Arap-Türk Diyalog Forumu kuruldu. 2013 Nisan‘da
''Türkiye ile BirleĢik Arap Emirlikleri, Libya'ya Yardım Köprüsü Kuracak'', Haberler.com, 26 ġubat 2011.
Muhittin Ataman ve GülĢah Neslihan Demir, ―Türkiye‘nin Körfez Ülkeleri ve Ürdün Politikası 2011‖, Türk DıĢ Politikası 2011,
Burhaneddin Duran, Kemal Ġnat ve Ali Resul Usul (Ed.), Ankara: SETA Yayınları, 2012, ss.283-309 (s.297).
89
Muhittin Ataman ve GülĢah Neslihan Akkaya, Türkiye‘nin Körfez Ülkeleri ve Ürdün Politikası 2012‖, Türk DıĢ Politikası 2012,
Burhaneddin Duran, Kemal Ġnat ve Ufuk UlutaĢ (Ed.), Ankara: SETA Yayınları, 2013, ss.136-158 (s.148).
90
―Gül, Yüz ĠĢadamıyla BirleĢik Arap Emirlikleri‘ne Gitti‖, Milliyet, 29 Ocak 2012.
91
Fikret Bila, Gül‘ün de ĠĢadamlarının da Yüzü Gülüyürdu‖, Milliyet, 3 ġubat 2012
92
―BaĢbakan Erdoğan BAE‘de Sharjah Emirliği‘nde, Zaman, 23 ġubat 2013.
93
Muhittin Ataman ve GülĢah Neslihan Demir, ―Türkiye‘nin Körfez Ülkeleri ve Ürdün Politikası 2011‖, Türk DıĢ Politikası 2011,
Burhaneddin Duran, Kemal Ġnat ve Ali Resul Usul (Ed.), Ankara: SETA Yayınları, 2012, ss.283-309 (s.295).
94
―Bir Ülkeyle Daha Vizeler Kalkıyor‖, Sabah, 19 Nisan 2013.
95
―Davutoğlu: Bahreyn‘e DıĢ Müdahale Kabul Edilemez‖, Dünya Bülteni, 23 Mart 2011.
87
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Manama‘da birinci Türk-Arap Forumu gerçekleĢtirildi. Umman ile iliĢkilere gelince Türkiye,
Umman ile de siyasi, ekonomik, ticari ve savunma alanındaki iliĢkilerini geliĢtirmek üzere bir
dizi diplomatik temaslarda bulundu. Ağustos 2011‘de iki ülke arasındaki Savunma ĠĢbirliği
AnlaĢması‘nın süresi uzatıldı.96

3. SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME
Bu çalıĢma, Arap Baharı sürecinde Türkiye‘nin yeniden Ģekillenen Orta Doğu politikasını
inceledi. ÇalıĢma, Arap ayaklanmalarının güçlü bir Ģekilde etkisini gösterdiği ve bölgesel
değiĢim dalgası oluĢturduğu 2011-2013 döneminde Türkiye‘nin Orta Doğu politikasına
odaklandı. AraĢtırmanın asıl amacı, Türkiye‘nin değiĢen Orta Doğu politikasının arakasında
yatan değiĢkenleri saptamak ve bölgesel yansımalarını ortaya çıkarmaktı. Bu kapsamda
araĢtırma, Ģu bulgulara ulaĢtı.
Bunlardan ilki, Arap Baharı sürecinde Türkiye‘nin Orta Doğu politikasını gözden geçirmesi
bölgesel ölçekte meydana gelen yapısal değiĢkenlerin bir sonucudur. Bölgesel güç yapısının
değiĢime uğraması, Türkiye‘yi mevcut bölge siyasetini yeniden yapılandırmaya itmiĢ
bulunmaktadır. Arap ayaklanmalarının değiĢim rüzgarı ve ABD‘nin değiĢen bölge politikası,
bölgede güç boĢluğu ortaya çıkarmıĢ ve Türkiye gibi bölgesel güçler açısından tehdit ve
fırsatları eĢ zamanlı olarak beraberinden getirmiĢtir. Türkiye, bir taraftan beliren bölgesel
tehditlerin üstesinden gelmeye, diğer taraftan da ortaya çıkan fırsatları değerlendirmeye
yönelik büyük bir çaba harcamıĢtır.
Ġkincisi, Türkiye‘nin Orta Doğu politikası, bölgeye yönelik genel bir politika olmaktan
ziyade, alt bölgesel sistemlerin kendi iç dinamikleri doğrultusunda ĢekillenmiĢtir. Bu
çalıĢmada Orta Doğu, üç alt bölgeye ayrılmaktadır. Bunlar; Mağrip, MaĢrık ve Körfez bölgesi
Ģeklinde adlandırılmaktadır. Arap Baharı sürecinde Türkiye‘nin her bir bölgeye yönelik
angajmanının yerel dinamikler etrafında Ģekillendiği gözlemledi. Türkiye‘nin Mağrip
bölgesinde nüfuz alanı inĢa etmeye çalıĢırken, MaĢrık bölgesinde ise düzen kurmaya gayret
ettiği görüldü. Diğer taraftan Türkiye‘nin Körfez ülkeleriyle siyasi, ekonomik ve askeri
iĢbirliğini derinleĢtirmek suretiyle yakınlaĢma içerisine girdiğine tanık olundu.
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PERFORMANS SANATI VE ġĠDDETĠN GÖRÜNMEZLĠĞĠ
DOÇ. AYġEGÜL TÜRK
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi
Orcid: 00 00000174679456

ÖZET
1960‘lar sanatsal dönüĢümün en keskin olduğu yıllardır. Resim ve heykelin ötesinde
bir anlayıĢın egemen olduğu disiplinler arası sanat anlayıĢı olarak adlandırılan farklı anlatım
dillerinde yapıtlarla izleyici karĢılaĢmıĢtır. Yeryüzü sanatı, Performans Sanatı, Süreç Sanatı,
Feminist Sanat, Yoksul Sanat gibi sanat hareketleri sanatsal anlamda sınırları
muğlaklaĢtırmıĢtır. Sanatçı, izleyici ve yapıt kavramalarının yeniden tartıĢıldığı bu yıllarda
sanatın meta değeri de sorgulanmaya açılmıĢtır. Ayrıca Performans Sanatında sanatçının
kurguladığı performans teatral bir gösteriden öte yapıt kavramını yerle bir etmenin
ötesindedir. Performans Sanatı acı, Ģiddet yaĢam ve ölüm arasında yaĢanan gerilimlerin göz
önüne serildiği yerdir. Yapıt; acı ve ölümün sessiz tanıklarıdır. Yapılan bu performanslara
izleyici ve sanatçı açısından bakıldığında izleyicinin de sanatçının da masum olmadığı
kanaatine ulaĢılır. ġiddet, acı, ölüm, öldürme, öldürülme ve bunlara tanıklık etme, hatta
nedeni olma gibi kavramları yalnızca sanatçı değil izleyici de aynı suça ortak olurlar, hatta
aynı suçu oluĢtururlar. Ġster sanatçı ister izleyici olsun görünmez hale gelen Ģiddet ve ölümün
nesnesi yalnızca hayvanlardır. Canlı hayvanın kapatılması, tahakküm altına alınması, hatta
öldürülmesi, tahnit haline getirilmesi(içinin doldurulması) ya da ölümüne göz yumulması,
ölümünün izlenmesi sanatsal performansların konuları arasında yerini alır. Burada temel sorun
insan türünün diğer canlılardan üstün olduğu düĢüncesi ve bu düĢünceye dayanan
performansların gerçekleĢtirilmesidir. Katil rolüne bürünen sanatçı ya da izleyici için canlı bir
türün eziyet çekmesi ya da katledilmesi tartıĢma konusu olmamıĢtır. Hayvan nesne
konumundadır ve bu durum görünmezdir.

Bu bildiride yapıtlarında hayvanı öldüren, ölümüne tanıklık ettiren ve görünmez olarak
ölümünü hissettiren performans sanatçıları ve yapıtları incelenecektir. Bu performansların acı,
Ģiddet ve ölümün görünmezliği saptanarak sanatçı ve izleyicinin değiĢen ikiyüzlü rolleri
ortaya konacaktır.
Anahtar Kelimeler: Performans Sanatı, Sanat Yapıtı, Hayvan.

SUMMARY
The 1960s were the years when artistic transformation was at its sharpest. The audience has
encountered works in different expression languages, which are called interdisciplinary art
understanding dominated by an understanding beyond painting and sculpture. Art movements
such as Earth Art, Performance Art, Process Art, Feminist Art, Poor Art have blurred the
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boundaries in artistic terms. In these years when the concepts of artist, audience and work
were discussed again, the commodity value of art was also opened to question. In addition, the
performance that the artist fictionalizes in Performance Art is beyond a theatrical show,
beyond demolishing the concept of work. Performance Art is where the tensions between
pain, violence and life and death are unfolded. Work; they are silent witnesses of pain and
death. When these performances are viewed from the perspective of the audience and the
artist, it is concluded that neither the audience nor the artist is innocent. Concepts such as
violence, pain, death, killing, being killed and witnessing and even being the cause of them,
not only the artist but also the spectator become partners in the same crime and even
constitute the same crime. Animals are the only objects of violence and death that have
become invisible, whether an artist or an audience. Closing the live animal, domination, even
killing, embalming (filling in) or condoning death, watching the death are among the subjects
of artistic performances. The main problem here is the idea that human species is superior to
other living things and the performance of performances based on this idea. For the artist or
the audience taking on the role of the murderer, it is not a matter of debate whether a living
species suffers or is killed. The animal is in the object position and this is invisible.

In this paper, the performance artists who killed the animal, made him witness to his
death and made him feel his death invisible will be examined. By determining the invisibility
of pain, violence and death of these performances, the changing hypocritical roles of the
artist and the audience will be revealed.
Keywords: Performance Art, Artwork, Animal.

GĠRĠġ
1960‘lı yıllar sanatsal anlamda önemli değiĢimlerin yaĢandığı yıllardır. Galeri, müze
sanatçı yapıt ve izleyici açısından geleneksel anlayıĢın kırılıp yerine tesis edilenin yeni
kavram ve anlayıĢları içerdiği önemli bir referans noktasıdır. ―1960'lı yılların baĢlarında sanat
artık politik, sosyal, çevresel ve teknolojik değiĢimlerin egemenliği altına girmeye baĢladı. Bu
değiĢimlerden nasibini almıĢ enstitü ve galeri karĢıtı olan zamanın sanatçıları, resmin
öldüğüne, heykelinse artık mimari için dekor olmaktan ileri gidemediğine, daha yeni bir sanat
anlayıĢının biçimlenmesi gerektiğine inanır olmuĢlardı. Buna rağmen, çoğu sanatçı kendi
söylemleri ile çatıĢarak, reformist anlayıĢlarını sergileyecek yer olarak yine galerileri,
müzeleri ve enstitüleri mekân olarak seçmiĢlerdi‖ (https://www.artfulliving.com.tr).
PERFORMANS SANATINDA BEDEN, SANATÇI, ĠZLEYĠCĠ
Performans Sanatının odak noktası bedendir. Ġnsan ya da hayvan bedeni performans
sanatında anlatımın hem aracı hem de amacıdır. Sanatçı kendi bedenine sınırda müdahalelerde
bulunurken; hayvan bedenini de tahakküm altına almakta bir sakınca görmez. Kendini diğer
türlerden üstün gören insan hayvana da acı çektirmekten, ölümüne neden olmaktan kaçınmaz.
Performans sanat hareketi izleyicinin önünde Ģimdi ve burada oluĢ anında gerçekleĢir. O
zaman ve mekânda gerçekleĢen performans sanatı teatral bir gösteriden öte kavramsal içeriği
ile izleyiciyi oldukça sarsar. Ġkinci kez tekrarlanmadan bu hareket de gösteri izleyicin katılımı
ile tamamlanarak bitirilir. Geleneksel rolü izlemek olan pasif izleyici aktif hale gelerek
performansın tamamlayıcısı olur. Böylece sanatçı ile birlikte yapıtı yaratan konumuna geçer.
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Hem sanatçının hem de izleyicin yaratıcı role bürünmesi özellikle acı ve Ģiddetin hatta
ölümün görünürlüğü söz konusu olduğunda oldukça tartıĢmalı durumları yaratır. ġimdiye
kadar sanatsal anlatımda asla karĢılaĢılmayan ölüme neden olma, öldürme ve ölüme tanıklık
etme gibi acı ve Ģiddet yüklü eylemler birçok etik tartıĢmayı gündeme taĢımıĢtır.
1960 sonrası sanat hareketleri incelendiğinde sanatla yaĢam arasındaki iliĢkinin farklı
disiplinlerden beslendiği görülür. Teknolojik geliĢmeler, dönemin toplumsal aurası, felsefe ile
bağlar sanat yapıtının ne olduğuna iliĢkin anlamlandırma çabalarımıza katkı sağlar. ―Özellikle
de çağdaĢ sanat pratiğinin içine yerleĢmiĢ ve günümüzde neredeyse varoluĢumuzu tanımlayan
―Bilgi Çağı‖ kavramı çeĢitli sanat pratiklerinde biçimleri ve sanatçıları aracılığı ile odağa
alınıp tartıĢılmalıdır. Bu çeĢitlilik çağdaĢ sanatın hem insanlık kavramı içerisinde nasıl yer
aldığına hem de insan olarak çağdaĢ sanatı nasıl kavradığımızı belirleyecektir. Hem bu
çerçeveye ait ve hem de dıĢına taĢan performans bir düĢünce olarak çağdaĢ sanatın odağına
yerleĢmiĢ olan temsili (representation) sorunsallaĢtırarak bedeni bir mekân olarak ele alıp
söylem (discourse), teknoloji (technology), emek (labor) bağlamları ile izleyiciye
deneyimletir. Performans; bir sanat pratiği olarak temelinde ufuk, uzam, zaman ve beden
konularını varoluĢ, yokoluĢ, cinsiyet, cinsellik, bilinç, bilinçaltı gibi kavramlar etrafında
sorgulayarak ve sorgulatarak çalıĢır. https://www.artfulliving.com.tr.
Geleneksel sanatçı ve izleyici rolü yerinden edildiğinde sanat yapıtının da ne olduğuna
iliĢkin tartıĢmalar da aynı Ģiddetle sürmektedir. Performans sanatına konu olan bedenin sanat
nesnesi oluĢu ve bunun üzerinde acı Ģiddet ve ölümün deneyimlenmesi geleneksel anlamda
sanat yapıtının ontolojik yapısının değiĢmesi sonucunu da getirmiĢtir. Performans sanatında
yapıt üretilirken dans, müzik, tiyatro, Ģiir, video ve fotoğraf gibi farklı sanat disiplinlerin
anlatım biçimlerinden yararlanılır. Bir kez sunulan performans sanatı örnekleri video ve
fotoğraf yoluyla kayıt altına alınırlar. Belge niteliği taĢıyan bu kayıtlar sanat yapıtının temsil
edildiği nesneler haline gelirler. Sanat yapıtının yeniden çoğaltılması sanat yapıtının
biricikliğini yok etmekle birlikte, sanatın el becerisi ile sınırlandırılmasını da ortadan
kaldırmıĢtır. Artık sanatta eskisi gibi biriciklik, aura gibi kavramlara yer yoktur. Sanatın
geleneksel atmosferinden sıyrılması özellikle de Duchamp‘ın hazır nesnelerinden sonra sanatı
düĢünsel bir zemine taĢımıĢtır. Bu anlamda 1960-1970‘li yıllardan itibaren performans sanatı,
kavramsal sanat, yoksul sanat, Fluxus v.b. gibi sanatta biçimciliğe karĢı çıkan, düĢünceye
önem veren anlayıĢlar ortaya çıkmıĢtır. Bu anlayıĢlarla birlikte sanatlar arasındaki ayrım
çizgileri de yok olmaya baĢlamıĢtır. Nitekim bu yeni sanat anlayıĢları farklı malzeme ve
teknik olanaklardan yararlanmakla birlikte disiplinler arası bir yaklaĢım sergilemekte ve
izleyicilere de aktif bir rol veren alternatif eğilimler sunmaktadırlar (Kibar Evren Bolat
Aydoğan, 2008, Sf;1).
Performans Sanatının tek seferlik gösterimde olması, tekrarının olmaması diğer sanat
hareketlerinden ayıran en önemli unsurlarından biridir. ―Sanatçının o anda ve Ģimdi, kendi
bedeni ve sesiyle gerçekleĢtirdiği herhangi bir obje, metin, ses gibi elemanları kullanarak icra
ettiği eylemlerin bütünüdür. Emre Koyuncuoğlu, ilk çıktığı yıllarda o anda, Ģimdi ve burada
gerçekleĢen, tekrarı ve kaydı mümkün olmayan özelliğinden ötürü Performans Sanatının
kapitalizmin istekleriyle örtüĢmediğini belirtmektedir. (Eda ġenkan, 2017, sf:75). ġimdi ve
buradalığı ile Performans Sanatı sanatın ticari bir nesne oluĢunu sekteye uğratarak kendi
baĢına bir antikapitalist bir mecraya meydan okuma biçimidir.
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Performans sanatı, izleyici önünde gerçekleĢtiği için Happening veya OluĢum olarak
da adlandırılır. Action Painting-Eylem Resmi, Body Art -Vücut Sanatı, Fluxus, Beden Sanatı,
Yoksul Sanat ve Süreç Sanatı ile iliĢkisi sanatın meta oluĢuna karĢı çıkıĢlarıyla ortak paydada
buluĢurlar. ―1960'lı yıllarda popülerlik kazanmaya baĢlayan Performans Sanatının kökleri
20.yy. baĢlarındaki Dada akımına, 1920‘li ve 1930‘lu yılların sürrealist ve Fütürist
performanslarına kadar uzanmaktadır. Sanatçı tarafından amaçlanan düĢünceyi ortaya koymak
için öncesinde düĢünülen etkinlik, seçilen mekânda yapılmaya baĢlanır, sürdürülür ve
bitirilir... Sanatçının düĢüncelerinin, geleneksel sanat biçimlerinden farklı olarak alıĢılmadık
ve çarpıcı bir biçimde dolaysızca iletilmesinin bir yoludur. Ġletilen düĢünce ise izleyici
tarafından hiçbir özel çaba harcanmadan tamamlanır. Bu sanat biçiminde izleyiciye aktif bir
Ģekilde rol verilmiĢtir. 1970'lerde fikirleri ön plana çıkan Kavramsal Sanat‘a kadar uzanır‖
(Pelin AvĢar KarabaĢ, Fatih ĠĢleyen, 2016, Sf:340).
Performans sanatı bedenin eylem anındaki varoluĢu ile ilgili yapıt üreten sanatçılar ile
bedenlerini nesne olarak gören sanatçılar da vardır. Farklı anlam katmanları yaratarak beden
bir mekân olarak gösterge iletim alanına dönüĢür. ―Performans Sanatı‘nın öncüsü olan Beden
Sanatı anlayıĢıyla ortaya koyulan eserler ise; Allan Kaprow ve Joseph Beuys gibi sanatçılar
tarafından beden aracılığıyla eylem anındaki varoluĢa dikkat çekerken, Yves Klein, Hermann
Nitsch, Marina Abramoviç, Dennis Oppenheim, Bruce Nauman, Carolee Schneemann, Chris
Burden, Stelarc ve Orlan gibi sanatçılar tarafından ise bir araç olarak görülmüĢ ve eylem
aracılığıyla beden üzerinde değiĢiklikler yapılarak gerçekleĢtirilmiĢtir (Yılmaz,2006:283).
Performans sanatçıları genel olarak insan bedenini; feminist yaklaĢımla da iliĢkili olarak
cinsiyet, cinsellik, ırk, etnik köken, üreme hakları, kadın-erkek eĢitliği, sosyal problemler,
politik sorunlar, Ģiddet, güzellik gibi konuları merkeze alarak sorgulamıĢ ve bir takım
düĢündürücü mesajlar iletmenin aracı olarak kullanmıĢlardır‖ (Pelin AvĢar KarabaĢ, Fatih
ĠĢleyen, 2016, Sf:347).
Performans sanatının izleyici ile iliĢkisi performansın verili olanın aktarımı Ģeklinde
değildir. Ġzleyicinin deneyimleme biçimi, hisleri, tepkisi performansın oluĢumunu etkiler ve
tamamlar. Ġzleyicin eyleme geçme anları, karar verme süreçleri, aldığı riskler performansın
yönelimini beklenmedik yerlere taĢır. Bu durum ise sanatçı için de izleyici ve galeri içinde
bilinmezlerle dolu bir anın toplamına denk gelir. ―Bir performans izleyici önünde ya da
yokluğunda yapılabilir. Ġzleyici önünde yapılması zorunlu değildir ancak izleyicinin
performansı nasıl deneyimlediği performansı bir iĢ olarak var eder. Çoğu performanslar
bedene yöneliktir ve "beden sanatı‖ (body art) biçimselliği ile geçiĢlidir. Bazısı "hareket eden
heykel" olarak da görülebilinir. Genelinde, performans dramatik olarak nitelenmekten çok
gösterildiği zaman içerisinde yer alan, yer aldığı süreden, alandan geçtikten sonra nihayetinde
izleyicinin deneyimi ile süren iĢlerdir‖ https://www.artfulliving.com.tr.
Ġzleyicinin performansa katılımı yanında sanatçının bedenini sanat nesnesi konumuna
getirdiği performanslarda eylemler genellikle acı ve Ģiddet odaklıdır. Bedenlerini acı ve
Ģiddetle deneyimledikleri performansları anlamak ve algılamak izleyici açısından Ģoke
edicidir. Sanatçı ise bu durumu sanatın sınırlarının geniĢletilmesi hatta muğlaklaĢtırması ile
iliĢkilendirerek açıklamaktadır. ―Sanatçının bedeninin esas materyal olduğu bu sanat tarzı,
zaman zaman mazoĢist unsurlar da içermektedir. Sanatçıların vücutlarına uyguladıkları
Ģiddetle oluĢturdukları performanslar 1960 ile 1980 yılları arasında Vito Acconci, Terry Fox,
Chris Burden ve Ana Mandieta gibi isimlerin eserlerinde doruğa ulaĢmıĢtır (Sözen, 2001,72).
Marina Abramoviç‘in kendine Ģiddet uyguladığı ―Rhythm 10‖u, Carolee Schneemann‘ın
kadın vücudunu sergilediği ―Interior Scroll‖u, Gina Pane‘in jiletle vücudunda çizikler
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oluĢturduğu ve kanını sildiği pamukları sergilediği ―Sentimental Action‖ı, Hermann Nitsch‘in
insanların kanla yıkanmasını ve ayinler için hayvan kurban ediĢlerini gösteren ―Orgiastic
Mysteries Theatre‖ı, Orlan‘ın genel olarak güzelleĢmek ve gençleĢmek için baĢvurulan estetik
cerrahiyi kendine bir dizi estetik ameliyatla vücudunu yeniden biçimlendirmesini içeren
performanslar, Ģiddet ve acı içeren örneklerden olarak daha birçokları gibi akıllarda kalmıĢtır
(Pelin AvĢar KarabaĢ, Fatih ĠĢleyen, 2016, Sf:347). Performans sanatında izleyici ile
doğrudan kurulan iliĢki sanat litaratüründe oldukça yeni bir ifade Ģeklidir. ―Bu durumda
performans sanatının temel ilkeleri olan canlılık ilkesi (sanatçı, seyirci biraradalığı) ve
feedback (geri bildirim) ile çeliĢtiği için birçok sanatçı ve kuramcı arasında uzun yıllar
sürecek tartıĢmaları baĢlatmıĢtır‖ (Öznülüer, H. 2019, sf: 122).
HAYVAN BEDENI VE ġIDDETIN GÖRÜNMEZLIĞI ÜZERINE
Hasan Bülent Kahraman‘a göre performans sanatının iki temele dayanır. ―Ona göre,
birincisi performansın öznesi olan beden, ikincisi de bedenin içinde yer aldığı mekândır.
Kahraman bir mekân olarak ele alındığında bedeni asıl sonlandıran ögenin onun derisi
olduğunu belirtir. ―Deridir bedene hem kendi gerçeğini kazandıran hem de onun nerede
baĢlayıp nerede b tt ğ n gösteren. Beden n gerçek sınırları ve kılıfıdır, der . Beden d ye
tanımlanabilecek ne varsa derinin içinde saklanır‖. Kahraman bedenin sınırlarını derinin
içindekilerin sızmasıyla delinebilecek olmasına iĢaret etmektedir. Diğer bir açıdan derinin bir
aldatma unsuru olduğunu ifade eder. Rönesans düĢünürlerine iĢaret ederek o dönemde tüm
güzelliğin deride olduğunu, insanın en çekici giysisinin derisi olduğu ve çıplak bedenin bir
erotik nesne olarak çekiciliğini yaratanın da deri olduğu anlayıĢına dikkat çeker. Daha basit
söylemle deri, bedenin dıĢ kısıtlamasıdır. Bedenin en büyük organı olan deri, dünya ile canlı
bir varlık olarak yaĢamı bedenin tamamıyla olanaklı kılan içeriği, koruyucu bir sınırı
yaratmaktadır. Deri her zaman, tıbbi bir müdahale veya beden süslemesinde de yarılma
kapasitesine sahiptir. Kahraman‘a göre bedenin bizatihi kendisi bir gerçekliktir; beden
bellektir, beden yazıdır, beden iktidar, dolayısıyla mekândır‖ (Eda ġenkan 2017,sf:77).
Performans sanatı gösterilerine bakıldığında insan bedeni yanında hayvan bedeninin
de farklı düĢünceleri iletmek amaçlı kullanıldığı, sanat nesnesi yerine geçtiği görülür. Bazen
hayvan bedeni canlı, bazen ölü, bazen de öldürülme anı performanslarda görünür kılınır. Kimi
zaman da yaĢanan bir trjedinin gözler önüne serilmesi için baĢka bir görünmez trajediler
yaĢanır. Nesne konumuna gelen hayvan bedenine ait parçalar kollar, bacaklar, baĢlar canlı bir
varlığın oluĢun reddi üzerine kurgulanmıĢtır. Görünmez Ģiddetin temsili olan bu tür
performanslar insan türünün üst bir varlık oluĢunun her platformda kanıtlanmasıdır.
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Görsel 1. Marina Abromovic, Balkan-Baroque,1997, http://www.sanatatak.com
(EriĢim Tarihi: 20-01-2021).

Marina Abramovic 1997 yılında Venedik Bianeli‘nde ―Balkan Baroğu‖ isimli
performansını gerçekleĢtirmiĢtir. (Görsel 1.) Bu performansında sanatçı 2500 adet kanlı inek
kemiği kullanmıĢtır. Bodrum katında dört gün boyunca kalmıĢ ve günde altı saat boyunca
elindeki fırçayla kemiklerin üzerindeki etleri temizlemiĢtir. Performans günler geçtikçe artan
bir kokuyla ve sıyırma eylemi ile devam etmiĢtir. Bu performansta sanatçı hayvanı araç olarak
kullanarak insanların yaĢadığı acı ve dramı hayvana Ģiddet uygulayarak ikili bir utancı gözler
önüne serer.
Performans oldukça trajiktir. Toplumsal alanda yaĢanan acı ve Ģiddetin temsiline
dayanan bu performansın amacına ulaĢması için trajik ve acılı olan baĢka bir öldürme
eyleminin icra edilmesi gerek duyulmuĢtu. ―Sırp asıllı Abramović‘in ülkesindeki savaĢa, ikisi
de eski Yugoslavya‘da asker olan anne ve babasının eziyeti altında geçen çocukluğuna ve
sanatçının ifadesiyle ―Balkan zihniyetine‖ atıfta bulunuyordu‖ (https://www.e-skop.com).
Sanatçı ―Isının gün geçtikçe arttığı bodrum katındaki bir mekânda kanlı hayvan kemiklerinin
üzerine oturarak onları temizlemeye çalıĢıyor olması adeta savaĢın utancını silmenin
imkânsızlığını temsil ediyordu. Dört gün boyunca kokunun gittikçe arttığı bir ortamda
çocukluğundan kalan halk Ģarkılarını okudu, gözyaĢı döktü ve en baĢta son Balkan harbi
olmak üzere dünyadaki tüm savaĢları lanetledi (Türker, 2013: 1). (Gültekin, Tuba ve Seda
Balkan, 2019, Sf: 320). ―Hiç kimseye zarar vermediğini‖ ifade eden sanatçı insanın yaĢadığı
acı ve dramları baĢka bir türün ölümü ile lanetleyerek ikiyüzlülüğün temsilcisi olmuĢtur.
(https://www.e-skop.com).
Performans boyunca kemiklerin üzerindeki etleri sıyıran sanatçıyı izleyenler için
mekân dayanılmaz bir yerdir. ÇürümüĢ et kokusu, yığınla kanlı kemik ve kemikleri
temizleyen sanatçı izleyici için olağandıĢıdır. Mezbahada olağan olan, ancak marketlerde
sıradan Ģekilde alınan satılan et ve kemikler sanatçının performansında ise; canlı bir hayvanın
sesine, etine, kemiğine bedenine dönüĢmüĢtür. Markette gördüğü et; paketlenmiĢ, Ģık bir
sunumla artık onun canlı bir inek ya da koyun olduğunu anlaması imkânsız hale
dönüĢtüğünde; artık aldığı ürünü bonfile, pirzola vb. isimlerle adlandırır. Ġsmini ve bedenini
mezbahada her gün kaybeden hayvan için Ģimdi sıra sanatçının performansında sanat nesnesi
konumunda olmak vardır. Mezbahada sınıflandırılarak parçalanan hayvan bedeni tasnif
edilerek kemikleri ayrıĢtırılmıĢtır ve performansın nesnesi olmuĢtur. Kemiklerin yeni kesilmiĢ
ineklere mi ait ya da mezbahalardan mı toplandığı konusunda belirsizlik olmasına rağmen;
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hayvanlar katledilmiĢtir. Toplanma biçimi ne Ģekilde olursa olsun kemikler insanlara ait olan
bir trajedinin göstergesi olarak tarajedenin yansıtıcısı olmuĢlardır. Ġnsan bir yandan trajedi
yaĢar. YaĢadığını göstermek ister. YaĢadığı trajediyi gösterirken yeni bir acı ve Ģiddet alanı
yaratır mı? Ġnsan acısının göstergesi olarak düĢünülen hayvan kemikleri aslında baĢka bir acı,
Ģiddet uygulayarak ölümü normalleĢtirir, görünmez kılar. Ġnsanın tür olarak üstünlüğü genel
bir kabul olduğundan hayvana yapılan her türlü Ģiddet görünmezleĢmektedir. ―Bu performans,
bedeni her Ģekilde deneyimleme ve hayatta yaĢanan ikilemler üzerinden bedenin ancak
yaĢayarak kavranabileceği gerçeğini de gözler önüne sermektedir. Bu ikilemler yaĢam ve
ölüm içgüdüsü, sadizm ve mazoĢizm ve izleme ve izlenme gibi sıralanabilir. Sanat artık her
Ģeyi daha açık seçik sorgulama Ģeklini değiĢtirmiĢ ve çok daha çarpıcı deneyimlerle seyirciyi
de kendisinin bir parçası haline getirmiĢtir‖ (Martinez, Demiral, 2014: 192). (Gültekin, Tuba
ve Seda Balkan, 2019, Sf: 320).
Hayvan bedenini yalnızca sanatsal düĢüncenin yansıması için bu hale getirilmez.
Hayvana yaklaĢım geçmiĢten gelen izlerin yansımasıdır. Kubilay Akman‘ın insan bedenini
temel alarak belirlediği düĢünceler aslında hayvan bedeni olarak değiĢikliğe uğrattığımızda
insanın türcü yaklaĢımı açıkça ortaya çıkar. ―Kubilay Akman en çok ait olduğunu sandığımız
mekânlar olarak bedenlerimizin aslında bizim dıĢımızdaki sosyal/siyasal iliĢkilerden,
kurgulardan bağımsız olmadığını söylemektedir. Ona göre toplumsal hareketler, siyasal
fikirler ve dinler kendilerine özgü beden politikaları ve stratejileriyle hüküm sürerler.
Hiçbirinde beden, üzerinde ikamet eden sosyal bireyin kendisine ait değildir. Bizden bir
Ģeyler için ölmemiz, yaĢamamız, acı çekmemiz, vücudumuzda belirli iĢaretler taĢımamız, bazı
organlarımızdan ya da onların belli kısımlarından vazgeçmemiz, istenildiğinde doğurmamız,
istenildiğinde öldürmemiz, gerektiği gibi hareket etmemiz, uygun görüldüğü Ģekilde yine
uygun görülen insanla seviĢmemiz, bizim karar vermediğimiz bir estetik ve güzellik
anlayıĢına göre kendimizi dönüĢtürmemiz beklenir. Bir siyasal sistemi diğerinden, bir dini
diğerinden ayıran ‗beden politikaları‘ olabilir‖ (Eda ġenkan 2017, sf:77). Hayvanın insan için
yaratılmıĢ ve insanın belirlediği yaĢam süre ve olanaklarında yaĢaması hayvana bakıĢımızın
insanın nesnesi olmaktan öteye gidemeyeceği gerçeğine ulaĢılır.
Sanatsal bir malzemeye dönüĢen hayvan bedeni insan düĢüncesinin katliamcı yapısını
gözler önüne serer. ―Performanslarıyla fiziksel ve zihinsel sınırları zorlayan Sırp Sanatçı
Marina Abramoviç, (1946) kendini ―Sarsıntı yaratmakla ilgilenmedim hiç. Benim asıl
ilgilendiğim Ģey, insan bedeninin ve aklının fiziksel ve zihinsel sınırlarını deneyimlemekti. Bu
deneyimi halkla birlikte yaĢamak istedim. Bunu tek baĢıma asla yapamazdım. Halkın bana
bakmasına ihtiyacım var, çünkü halk bir enerji diyologu yaratır. "(…) Ölüm ve acı korkusunu
yenmek ve bedenimizin bize yaĢattığı kısıtlamalardan kurtulabilmek için fiziksel zorlanma
gerekliydi.‖ sözleriyle ifade etmektedir (Yılmaz, 2013: 375). (Gültekin, Tuba ve Seda Balkan,
2019, Sf: 320).

SONUÇ
Ġktidarın araçları haline gelen insan ya da hayvan beden imgesi sanatçılar tarafından
performans sanatında oldukça görünür kılınmıĢtır. Sanat yaĢam ve ölüm kavramları arasında
sınırların eridiği performans eylemlerinde insan türünün her Ģeyden üstün olduğu varsayımı
yine kendini haklı çıkarmıĢtır. Bu bağlamda özellikle hayvan bedeninin canlı ya da ölü
kullanımı ya da öldürülerek beden parçalarının bir düĢüncenin temsili olarak gösterilmesi

TAM METİN KİTABI

ISBN: 978-625-7341-02-8

www.cumhuriyetkongresi.org

Sayfa | 362

Cumhuriyet Zirvesi

4. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

insan ve Ģiddet iliĢkisini açıkça gözler önüne serer. Bu performanslarda kimi zaman doğrudan
Ģiddet görünür kılınır kimi zaman da Ģiddetin görünmezliği üzerinden yapıt oluĢturulur. Kesin
olan Ģudur ki; hayvan bedeni söz konusu olduğunda acı, Ģiddet ve ölüm yapıtlarda açık ya da
örtük olarak kol gezer. ġimdi ve burada oluĢları ile performans sanatçıların yapıtları tek
seferliktir. Fotoğraf ve video yoluyla kayıt altına alınırlar. Bu anlamda da sanatın ticari bir
meta haline geliĢlerine de tepkilerini bu yolla göstermiĢ olurlar. Her türde Ģeyin tüketim
nesnesine dönüĢtürülmesine karĢı oluĢları ile antikapitalist bir söylem içinde oldukları
sonucuna varılır. Öte yandan canlı ya da ölü hayvanın her Ģeyinin tüketilebilirliği noktası
performans sanatçılarının karĢı oldukları düĢünceyle çeliĢmektedir. Burada sanatçı olan insan
ile izleyici olan insan aynı noktada buluĢarak nesne konumunda olan bedenin varlığını yok
sayma konumuna geçerler. Ġnsan artık yaĢam ve ölüm arasında karar verici konumu ile
geçmiĢten gelen üstünlük düĢüncesini devam ettirirler.
Performans sanatı toplumsal alanı ilgilendiren her türlü durumu eyleme dönüĢtür. Bu
yüzden de performans sanatçılarının gerçekleĢtirdiği eylemler protesto niteliğindedir. Protest
bu eylemler için her türlü malzeme teknik ve ifade aracı kullanmaktadırlar. Canlı ya da ölü
hayvan bedenlerini kullanmaları ise dikkat çekici ve izleyiciyi Ģoke edicidir. Sansasyonel
sayılabilecek bu eylemler bundan dolayı amaçlarına da ulaĢırlar.
Sanatçı, izleyici ve yapıt ve yapıta konu olan nesnelerin varlığı düĢünüldüğünde
sınırların eridiği ve yeni tanımlamaların olması gerektiği ortaya çıkmıĢtır. Artık izleyici pasif
konumdan aktif konuma geçerek sanatçı ile birlikte yapıtı oluĢturan konuma geçmiĢtir.
Performans sanatının sağladığı bu olanak sanata yeni ifade olanakların yolunu açmıĢtır.
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PERFORMANS SANATI VE HAYVAN
DOÇ. AYġEGÜL TÜRK
Davetli KonuĢmacı
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi
Orcid: 00 00000174679456
ÖZET
1960‘lı yılların sanat hareketlerini tek boyutlu bakıĢ açısı ile anlamak ve algılamak
mümkün değildir.
Geleneksel yöntemlerle bu dönemde üretilen sanat yapıtlarını
çözümlemeye çabalamak genellikle beklenmeyen yanlıĢ çıkarımlara yol açar. Sanatsal ve dil
ve anlatımın değiĢtiği, yolların çatallandığı bu dönemde disiplinler arası bir yaklaĢımın
benimsendiği görülür. Resim ve heykelin ötesine geçen bu tavır sanatçı, izleyici ve yapıt
açısından yoğun değiĢkenlerle dolu bir dönemdir. Beden, yaĢam-ölüm ve sınır kavramının
tartıĢılmaya açıldığı, eridiği hatta yok olduğu yapıtlarla karĢılaĢılır. Bu dönem yapıtlarında
resim, heykel, müzik, tiyatro, mimari,
edebiyat vb. gibi temel disiplinler yapıtın
yaratılmasında yan yana getirilmiĢtir. EtkileĢimli sanatsal düĢünce Yeryüzü sanatı, Yoksul
Sanat, Süreç Sanatı Feminist Sanat, Beden Sanatı Performans Sanatı gibi sanat hareketlerini
doğurmuĢtur. Beden sanatı ile yakından bağ kurabileceğimiz Performans sanatının sanat
nesnesi bedendir. Beden insan bedeni ile sınırlı kalmamıĢ; hayvan bedeninin canlı ya da ölü
hali de performans sanatına dâhil edilmiĢtir. Kimi zaman seyir nesnesi haline gelen hayvan
kimi zaman da sanatçı ya da izleyici tarafından öldürülen konumda bırakılmıĢtır. Bildiride
Performans Sanatında canlı hayvanı ele alan sanatçılar ve yapıtları üzerinde durulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Performans Sanatı, Hayvan; Sanat Nesnesi.

PERFORMANCE ARTAND ANIMAL
SUMMARY
It is not possible to understand and perceive the art movements of the 1960s from a
one-dimensional perspective. Perhaps it leads to unexpected inferences to analyze the
troublesome solution of this summer with traditional methods. This interdisciplinary
approach, in which artistic and narrative changes and paths are bifurcated, will be presented.
This attitude, which goes beyond painting and sculpture, is a period full of intensive variables
of artist, audience and work. We encounter works in which the concepts of body, life-death
and limit are opened for discussion, dissolved or even disappeared. In his works of this
period, painting, sculpture, music, theater, architecture, literature and so on. Such basic
disciplines have been brought side by side in the creation of the work. Effective art thought
gave rise to art movements such as Earth Art, Poor Art, Process Art, Feminist Art, Body Art
Performance Art. The object of performance art, with which we can connect closely with
body art, is the body. The body is not limited to the human body; the living or dead state of
the animal body also fell into the performance art. Sometimes the animal, which became the
object of watching, was sometimes transmitted by the song or the audience killed. The paper
will focus on the artists who deal with live animals in Performance Art and their works.
Keywords: Performance Art, Animal; Art Object.
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PERFORMANS SANATI VE HAYVANIN KULLANILMASI
1960‘ lı yıllarda gerçekleĢtirilen sanat hareketlerinin üretimi, sergilenmesi,
algılanması, kavramsal yapısının çözümlenmesi süreçlerinde; en az iki ya da daha fazla
disiplin ya da süreçlerden yararlanmak zorunluluğu vardır. Zaten geleneksel sanat üretiminin
de reddedilmesinin üzerine yapıtın katmanlı yapısı çoklu okumaları gerekli kılar. Performans
sanatçıları sanatın meta değerini sorgulayarak kapitalist düzenin çarklarını ret ederler. Bu
yüzden performanslar geleneksel resim ve heykel gibi bir malzemeye dayanmadığından meta
değeri de ortadan kalkmıĢ olur. Sanatçıların günler, haftalar süren performansları fotoğraf,
video vb. yollarla kayıt altına alınarak belgelendirilir. Performansların varlığına ancak bu
Ģekilde ulaĢmak mümkün olmaktadır. ―1950-60‘lardan sonra ortaya çıkan hemen tüm sanat
üslupları veya eğilimler için melez kavramının kullanılması mümkündür. Video Sanatı,
Ġnternet Sanatı ve Dijital Sanat, YerleĢtirme, Fluksus, Performans, Süreç Sanatı, Çevre Sanatı
sanatçıları ve günümüzdeki hemen her bir sanatçının ortaya koyduğu ürün, iĢ, pratik, yapıt ya
da etkinlik, eklektik ve kozmos; heterojen yapılara sahip oldukları için sanatta melez
yakılıĢımlar kapsamında değerlendirilmelidir. Atık malzemeler, buluntu nesneler, karalamalar
ve yazılı ifadeler yanında; fotoğraf, film, video, internet gibi teknolojik gereçler, izleyici, hatta
mekânın kendisi doğrudan melez sanat oluĢumlarının birer parçası olarak kullanılabilmekte ya
da bu tür sanat pratiklerinin doğrudan içerisinde yer alabilmektedir. Güncel sanat
pratiklerinde sonuçtan çok, sürecin ön planda olduğu gerçeğinden yola çıkarak, birbirine
yakın ya da uzak olduklarına bakılmaksızın birden fazla disiplinin iĢbirliği ve altyapısı ile
oluĢturulan melez sanat pratiklerinin sadece geleneksel resim, müzik, heykel anlayıĢıyla
okunmaya çalıĢılması kiĢiyi kusurlu bir değerlendirmeye götürecektir. Bu tür uygulama
biçimlerinin çok kültürlü (birden çok disiplin kültürüyle) bir yaklaĢımla analiz edilmesi ve
onları anlama yoluna gidilmesi, yapıtın doğru anlaĢılabilmesi için önemli; hatta bir gereklilik
olarak görülmektedir‖ (Kaya Yunus, 2017: 183).
1960‘lı yıllar ve sonrasında sanatsal üretimi içinde hayvanın sanat nesnesi olarak
sıklıkla karĢımıza çıktığı görülür. ―Hayvanların galeri mekanındaki varlıklarını, 1960‘lı
yıllara kadar metaforik bir oksimoron olarak nitelendiren Giovanni Aloi, rasyonel bir alan
olan galeriye öngörülemeyen doğaya sahip hayvanların girmesini çeliĢkili bulur. Mantıksal
bir çerçeve içinde mantık dıĢı bir karĢılaĢma yaĢanır (Filinta G.,2019: 110). Hayvanın sanat
nesne oluĢuna ve izleyicinin tepkisine ve galeri ve müzenin sorgulanmasına geçmeden önce
bu dönemin hayvana bakıĢı üzerinde durmakta yarar vardır. Aloi‘ye göre ―baĢlangıçta çok
heyecanlı olan bu yeni yolların, zaman içinde hızlıca yıprandığını, sanatçıların Beuys‘un
yarattığı deneyimi aĢma ihtiyacı hissettiğini söyler. Sonucunda, sanatçılar hayvan konusunu
iki Ģekilde çalıĢmaya baĢlar. Kimi sanatçılar, felsefi düĢünceyi benimseyerek hayvanı
yakalamanın yeni yollarını aramıĢ ve temsil dünyasında daha fazla araĢtırma yapmıĢ, kimi
sanatçılar ise insan hayvan deneyimini ‗ölüm‘ üzerinden keĢfetmeye çalıĢmıĢtır (2012:10)
(Filinta G.,2019:113). Canlı hayvanla galeride yaĢama süreci daha sert deneyimlemelerle
devam ederken hayvanın yaralanması, ölümüne tanıklık ettirilmesi gibi süreçlere dönüĢerek
hayvanın katledilmesine kadar varmıĢtır. ――Hayvanlık, dolaysızlık veya içkinliktir,‖ diyen
Bataille (Sarıalioğlu,R.I., (2019)) hayvanın yalnızca kendinden muktedir oluĢunu düĢündürür.
Hayvanlar dünyasında tahakküm ya da insanın düĢünme sistemine göre biçimlenmiĢ dolaylı
bir düĢünme yoktur. Bu yüzden hayvan kendine özgü bir sistemdir. Ġnsanın düĢünme
biçimine göre Ģekil almıĢ bir alt tür değildir. Bu açıdan bakıldığında aklı temsil eden insan ile
sessiz dünyanın tanıkları arasında yaĢanan Ģey aslında insan için kapalı ve bilinmezliklerle
doludur.
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1960 sonrasında hayvanı performanslarında yer veren sanatçılar genel olarak insan
hayvan arasındaki var olan bilinmezlikleri ve uçurumları kötücüllükleri ile çoğaltmıĢlardır.

Görsel1. Maurizio Cattelan, ―Uyarı! Kendi risklerini göze al. Dokunmayın, Yemek Vermeyin, Sigara
Ġçmeyin, Fotoğraf Yok, Köpek Yok, TeĢekkürler‖, 1994,
https://www.artnews.com/art-news/market/maurizio-cattelans-live-donkey-at-frieze-enrages animalactivists-as-fairgoers-line-up-to-see-it-6280/. EriĢim Tarihi: 1012-2020).

Maurizio Cattelan, 1994 yılında canlı bir eĢeği New York‘taki bir sanat galerisine
kapatır. (Resim 1). Performansın adı; ―Uyarı! Kendi risklerini göze al. Dokunmayın, Yemek
Vermeyin, Sigara Ġçmeyin, Fotoğraf Yok, Köpek Yok, TeĢekkürler‖ dir. EĢek kendi doğal
halini yaĢar, dıĢkısını yapar, ses çıkarır, bağırır. Sanat galerisi çevrenin eĢeğin varlığından,
gürültüsünden, kokusundan rahatsız olması ile galeri zorla kapattırılır. Sanatçı düĢündüğü bir
projenin yapılama olasılığı nedeniyle kendini eĢek gibi hissettiğini ifade etmiĢ; bu yüzden de
böyle bir performans gerçekleĢtirmeye karar vermiĢtir. 1994 yılında yapılan bu gösteriyi
izleyicinin neredeyse hiç görmemesi nedeni ile Frieze Projeleri küratörü Cecilia Alemani‘nin
önerisi ile 2016 yılında Sir Gabriel isimli gösterilerde kullanılan bir eĢekle yeniden yapar.
Daha fazla seyredeni olacağını düĢündüğü bu performans için sanatçı hayvanın ihtiyaçlarını
karĢıladığını ifade ederek kendini haklı çıkarmaya devam eder.
Bu performansta sanatçının düĢüncesiyle galeriye kapatılan hayvan kendi doğasını
yaĢadığı için suçlu konuma gelmiĢtir. Hayvan zorla doğasından edilmiĢ kendine özgülüğü suç
olmuĢtur. Seyir nesnesine dönüĢen eĢek, pasif konumda izleyici, hayvanı kendi istekleri için
kullanan sanatçı, tüm bunlardan rahatsızlık duyan bir topluluk performans sanatında hayvana
bakıĢın temsili olarak genel belirleyenlerdir.
Joseph Beuys‘un 1974 senesinde gerçekleĢtirmiĢ olduğu ―Ben Amerika‘yı Seviyorum,
Amerika da Beni‖ isimli performansı, hayvan-insan karĢılaĢması açısından
değerlendirildiğinde bu performansla hayvan tasvir edilen konumdan çıkmıĢ canlı hayvanla
birebir yaĢama deneyimine dönüĢmüĢtür. (Resim 2).

TAM METİN KİTABI

ISBN: 978-625-7341-02-8

www.cumhuriyetkongresi.org

Sayfa | 367

Cumhuriyet Zirvesi

4. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

Görsel 2. Joseph Beuys, ―Ben Amerika‘yı Seviyorum, Amerika da Beni‖, 1974,
http://feymag.com/Haberler/Detay/Sanat/Joseph-Beuys-ve-Sanati,
(EriĢim Tarihi: 01-12-2021).

Beuys, bu performansında canlı bir kır kurdu ile birlikte galeri mekânında bir hafta
geçirmiĢtir. Galeride bir hafta hayvanla yaĢama deneyimi insan hayvan iliĢkisi açısından ele
alındığında ortaya hayvanın insan tarafından kapatıldığı, kısıtlandığı ve özgürlüğünden
edildiği gerçeği ortaya çıkar. Kır kurdu burada Amerikan yerlilerini sembolize eder. Sanatçı
Amerika‘nın Kızılderilere uyguladığı yok etme politikasını Ģamanik ritüelle bu performansta
gösterir. Sanatçı bu performansı gerçekleĢtirirken Almanya‘dan Amerika‘ya ulaĢana kadar
gözlerini bağlamıĢ ve hiçbir Ģeyi görmemiĢtir. Dolaysız olarak bu performansı
gerçekleĢtirmiĢtir. Kurgu olarak baĢlayan performans zamanla sanatçının da sınırlarını
geniĢlettiği doğaçlamanın olduğu bir yere evirilmiĢtir. Hayvan ve sanatçı bir aradalığı yeni bir
özgürlük alanı yaratarak doğal olana dönüĢü içeren yeni bir deneyimi olanaklı kılmıĢtır. Doğa
ve insan arasındaki iĢbirliği olarak açıklanabilecek bu performans kapitalist düzene karĢı
doğal olan dönüĢ olarak da nitelenebilir.
―Beuys‘un performanstaki kurt doğasından koparılan bir varlık olarak Beuys‘a sırtını
dönüp yatmakta ve çoğu zaman onu harekete geçirmek için Beuys‘un hayvanı kıĢkırtması
gerekmektedir. Köpek pisliği kokuları gerçekti ama iletiĢimsizliği seçmiĢ bir köpek doğası
dıĢında bir yere mahk m edilmenin depresif semptomlarıyla karĢılık vermekteydi‖ Sanatçının
düĢüncesi gösteriyi oldukça çekici bir hale getirir ancak kır kurdunun kapatıldığı gerçeğini
değiĢtiremez (Güven, Ġlter Ġlke, 2018, EriĢim Tarihi: 18-01-2021).
―Giovanni Aloi, genel hatlarıyla iĢin okumasına geri dönüldüğünde, çok katmanlı
tarihsel bağlamlar içeren performansın, isminin ve çakalın, keskin bir Ģekilde sömürge öncesi
Amerika‘yı çağrıĢtırdığını söyler. Performans, Aloi‘ye göre, siyasi provokasyon içeren
okumalar önerir, hayvanın hayvansallığını ve türler arasında kurulan iliĢkinin değerini
gölgede bırakır. Her Ģeye rağmen Beuys‘un bu performansı kendisinden önce yapılan iĢleri
aĢarak, canlı hayvanın sanattaki temsilinin sınırlarını zorlamıĢtır. Aloi, Beuys‘un
performansını klostrofobik bulur ve bütün iĢin fiziksel ve metaforik sınırları zorladığını da
belirtir. Bu sayede performans, kendisinden sonra gelen ve hayvan sorusuyla ilgilenen birçok
sanatçının yolunu açar (2012: 114). (Filinta G.,2019: 112).
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Görsel 3. Kim Jones ―Fare ĠĢi‖, 1976,
https://tom-isaacs.tumblr.com/post/144887937685/rat-piece-kim-jones-in-his-most-notorious.
(EriĢim Tarihi: 20-11-2020).

Kim Jones ―Fare ĠĢi‖ isimli performansını 1976 yılında Kaliforniya Üniversitesi
kampüsünde gerçekleĢtirmiĢtir. (Resim 3). Performansın nedenleri için ―. 'Hepimiz bir Ģekilde
öldürüyoruz' dedi. Nasıl hissettirdiği, bir Ģeyi öldürmenin sonuçlarıyla ilgileniyordum‖
Ģeklinde açıklama yapar. (https://tom-isaacs.tumblr.com) (EriĢim Tarihi: 20-11-2020).
Performans sanatçının canlı fareleri yakarak öldürmesine dayanır. Sanatçı yüzünü çorap ile
saklamıĢ bedenini çamurla kaplayarak heykel konstrüksiyonunu bedenine eklemiĢtir. SavaĢ ve
fareler hakkında bir metin okuduktan sonra üç canlı fareyi kafese koymuĢ, üzerlerine yanıcı
madde sıkarak farelerin can çekiĢerek ölümünü seyretmiĢtir. Ölü fare kalıntılarını çöpe atmıĢ
ve performansını hazırlıkta yaptığı eylemleri geriye doğru sararak bitirmiĢtir. ―Öldürmenin
sonuçları ile ilgilenen‖ sanatçı performansını yaparken hiçbir izleyici müdahale etmemiĢtir.
Gösteri bitiminden sonra iki yıl gözetim altında tutulmuĢtur. Bu performans sanatçının katil
olarak rolü için, izleyicinin ise pasif konumunu göstermesi bakımından önemli örneklerden
biridir. Ölümü izlemek izleyicinin, öldürmek sanatçının rolü olurken hayvan burada yalnızca
masum bir canlıdır.

Görsel 4. Ana Mendieta‘―Bir Tavuğun Ölümü‖, 1974.
https://flamencoparadise.wordpress.com/2014/04/10/ana-mendieta-death-of-a-chicken-untitled-1972/.
(EriĢim Tarihi 20-01-2021).
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Ana Mendieta 1972 yılında ―Bir Tavuğun Ölümü‖ isimli performansında, kafası yeni
kesilmiĢ bir tavuğun son çırpınıĢlarını gösterir. Performansa tanıklık eden izleyici her
zamanki gibi pasif rolünü sürdürmeye devam eder bu arada. Sanatçı ölen hayvanın kanlarını
bedenine sürer. (Resim 4). Tavuk gerçektir, kafası kopartılmıĢ tavuk gerçektir, çırpınıĢlar ve
kan da hakikatın kendisidir. Ölme anı canlı canlı izletilerek herhangi bir kurguya ihtiyaç
duymadan gerçeklik duygusu yaĢatılır. Gerçekliğin en kaba halini sunan sanatçı Ģiddetin ve
acı çekmenin pornografisini izleyiciye sunar.
Sanatçı ―Bir Tavuğun Öldürülmesi‖ isimli performansında kurban olan ile kurban
olunan arasındaki bağ da tartıĢmaya açılır. Sanatçı burada kurban eden konumundadır. Tavuk
ise kurban edilendir. Ġnsanın hayvana uyguladığını sanatçı hayvana uygulamıĢtır. Güçlü olan
olan kurbanı kesendir. Sanatçı burada iktidarı temsil eden konumdadır. Ötekiyi temsil eden
ise yani tavuk ise kurban olandır. Hayvanı nesne olarak kullanan
Performans sanatçıları temelde hayvanı kurban rolüne büründürürler. SavaĢ, aidiyet,
ötekinin temsili, kimlik, varlık - yokluk, ritüeller gibi neden ne olursa olsun Ģiddetin her
türünü göstermek için hayvanlar kurban rolündedirler ve ölümüne tanıklık ettirilirler. ―Ana
Mendieta‘nın performanslarını kurban ve ritüel olarak inceleyen Anne Creissels‘e göre,
sanatçı yaratıcı eylem ve kurban arasındaki bağı açığa çıkarır. Kutsal ayinler ile kendi
bedenini kutsallaĢtıran Mendieta, Creissels‘in görüĢüne göre kadın bedenini hem bir kurban
nesnesi hem de kurtuluĢun vaadi olarak gören Hıristiyan ve 100 patriarkal anlayıĢa bağlar.
Yine Creissels‘e göre, Mendieta özerlik arzusu ve birleĢme arasında, feminist söylem ve
kendi bedeninin dağılması arasında paradoksal bir pozisyondadır. ġiddet ve kutsal olanın
bağını göstermek isteyen Mendieta, Donald Kuspit‘e göre ―Bir Tavuğun Ölümü‖ isimli
performansında çok açık bir Ģekilde kendini tavuk ile özdeĢleĢtirmiĢtir. Travmatik bir
cinselliğin metaforu olan eylemde, sanatçı hem kadın hem erkek rolündedir. Aynı anda hem
aktif hem pasif, hem ‗kurbanı kesen‘ hem ‗kurban olan‘dır‖ (Filinta G.,2019:113).

Hayvanlar Joseph Beuys için enerji kaynağıdır, doğaya dönüĢün sembolüdür.
Hayvanların manevi güç ve ruha sahip olduklarını ancak; insanın doğadan kopması ile
hayvanla bağlarının koptuğu noktasından hareket ederek sanatçı performanslarını
oluĢturmuĢtur. Joseph Beuys‘un gerçekleĢtirdiği performanslarda yitirilmiĢ doğanın
sembolleri olan hayvanlar öteki dünyanın belki de Ģamanik dünyanın simgeleridir. Doğaya ve
öze ve duyguya dönüĢü vurgulayan Beuys performansında ölü bir tavĢanı kullanmıĢtır. Beuys
1965 yılında Galeri Schmela‘da ―Ölü Bir TavĢana Resimler Nasıl Anlatılır‖ isimli
performansında kucağındaki ölü bir tavĢana resim dersi vermiĢtir. (Resim 5) Sanatçı kafasını
balla ve altınla kaplamıĢ ve kucağında tuttuğu ölü tavĢana galeride bulunan resimleri tavĢana
tek tek göstermiĢ ve havanın patisi ile resimlere dokunmuĢtur. Resimleri dolaĢma iĢi bittikten
sonra tavĢanla bir köĢede oturarak resimler hakkında tek taraflı bir monologa giriĢmiĢtir.
Performasında sanatçı akıl ve mantık temsili insanlara sanatı anlatmak yerine ölü bir tavĢana
resim anlatmayı tercih ettiğini söylemektedir. Hayvan bir düĢüncenin temsili için
kullanılmıĢtır.
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Görsel 5. Joseph Beuys ―Ölü Bir TavĢana Resim Dersi Verilir‖ 1965.
http://feymag.com/Haberler/Detay/Sanat/Joseph-Beuys-ve-Sanati.
(EriĢim Tarihi: 01-01-2021)

Sonuç
Performans sanatında sanat nesnesi olarak kullanılan hayvan yerinden edilmiĢ bir
tutsaktır. Genellikle kurban rolüne büründürülen, hayvanın ölümüne neden olan sanatçı; pasif
olarak izleyicinin bakıĢı üzerinden performansların gerçekleĢmiĢ olduğu görülür.
Performansların temelinde; insanın türler arasında üstün olduğu varsayımının kanıtlandığı
çıkarımına ulaĢılmıĢ olur. Galeri performanslar için gösteri alanı iken hayvanlar için doğal
ortamlarından kopartıldığı yerler haline gelmiĢtir. Galeriye yapıt görmeye gelen izleyici içinse
hayvan seyir ya da kurban nesnesi konumundan öteye geçemez genellikle. YaĢam alanı doğa
olan hayvanlar için galeri; ahıra dönüĢerek sanat galerisi kendi bağlamından kopartılmıĢ olur.
Sanat nesnesi görmeye gelen izleyici hayvan üzerinden gerçekleĢen bir performans
gördüğünde yaĢadığı travmayı oldukça büyük duyumsar ancak hayvanın yaĢadığı travmayla
karĢılaĢtırılamaz. Hayvanlar performans sanatının özneleri konumuna geçmiĢlerdir. Sanatçı
ya da izleyici yaĢam ve ölüm arasındaki süreyi belirleyen kimlikleri ile insan türünün
üstünlüğünü yeniden hatırlatır niteliktedir. Sanatçıların savundukları önemli bir nokta
hayvanlara zarar vermedikleri yönündedir. Hayvanlar ölümle yüzleĢirler, ölümleri izlettirilir,
yakılır ve öldürülürler. Sanatçı ve izleyicinin ikiyüzlülüğü bu performanslarda tüm açıklığı ile
ortaya çıkar.
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AĞDAM VƏ FÜZULĠ RAYONLARININ ZOOTOPONĠMLƏRĠ
Aynurə Əliyeva Sabir qızı
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Azərbaycan, Bakı
Tezis.
Açar sözlər: toponim, zootoponim, oykonim, oronim
Heyvan, quĢ, həĢərat və sair canlıların adları əsasında düzələn toponimlər zootoponimlər
adlanır. Ağdam və Füzuli rayonlarının ərazisində bir çox zootoponimlər vardır: Aybasanlı
(Füzuli), QuĢtəpə dağı (Füzuli), Ġlanlı dağ (Füzuli), Marallı dərə (Füzuli), Tülkü dərəsi
(Ağdam), Dəvəbatıran kəndi (Ağdam) və s.
Ağdam və Füzuli rayonları ərazisindəki zootoponimləri 3 növə ayırmaq olar.
a) QuĢ adları əsasında yaranan zootoponimlər.
Sərçə təpə. Ağdam rayonunda Papravənd kəndinin ərazisində yerləĢir. Təpədə tez-tez çoxlu
sərçəyə rast gəlindiyi üçün belə adlanmıĢdır. Sərçə quĢ adı ilə bağlı toponimlər dilimizdə
sayca azlıq təĢkil edir: Sərçəbazar dəpəsi (Samux r., Salahlı k.), Sərçəlidağ (ġəki r.), Sərçəli
dərə (AğdaĢ r, Ərəb k.), Sərçəli məhəlləsi (Masallı r. Ramazanlı məhəlləsi) və s.
b) Çöl heyvanları əsasında yarananlar.
Ġlanlı dağ. Füzuli rayonunun ərazisində yerləĢir. Azərbaycanda bir çox ilan növlərinin
yaĢaması məlumdur. Zəhərli ilanlardan Zaqafqaziya gürzəsi, Kiçik Asiya gürzəsi, səhra və ya
çöl gürzəsi və s.; zəhərsiz ilanlardan su ilanını və s. misal göstərə bilərik. Respublikamızda bu
adla bağlı bir kənd Ġlanlı kəndi (ġamaxı) var. Lakin oronimlərin sayı yüzlərlədir. Füzuli
rayonundakı Ġlanlı dağ adı orada tez-tez rast gəlinən ilanın adı ilə əlaqədardır. Burada çoxlu
ilan olduğu üçün yerli əhali dağı belə adlandırmıĢdır.
c) Ev heyvanları əsasında yaranan zootoponimlər.
Dəvəbatıran Ağdam rayonunda Ağdamkənd kəndinin yaxınlığında yerləĢir. Oykonim dəvə
(heyvan adı) ismindən, ―bat‖ feilindən, -ir və -an Ģəkilçilərindən ibarətdir. Bu yer əvvəllər
Ağdamkənd kəndinin ərazisi olub. Kənd camaatinin bu kənd haqqında söylədiyi rəvayət çox
maraqlıdır: ―KeçmiĢdə evlərdə elektrik lampası yox idi. Adamlar evləri, komaları çıraq ilə
iĢıqlandırmıĢlar. Çırağa isə his verməyən ağ nöyüt tökürmüĢlər. Nöyütü uzaq ġirvan
torpağından, Bakıdan dəvələrlə gətirib, kəndbəkənd, elbəel satar, sonra Qarabağdan xalı, gəbə
və cürbəcür mallar alıb geri qayıdarmıĢlar. Ağdamkənd kəndinə də bu dəvə karvanları gəlib,
nöyüt satıb gedərmiĢ. Bir dəfə dəvə karvanı yenə nöyüt satmaq üçün yola çıxır. Ağdamkənd
kəndi yaxınlığına çatanda gecə düĢür. Gecəni burada qalıb səhər tezdən kəndə girmək
istəyirlər. Onlar səhərin açılmağını Dan ulduzunun çıxmağından bilir-miĢlər. Gecə karvan
baĢçısı Dan ulduzunun çıxdığını görür və karvandakıları oyadır. Onlar tezliklə havanın
iĢıqlanacağını hesab edib yola düĢürlər. Lakin nə qədər yol getsələr də sübh açılmır. Beləliklə,
karvan yolu itirir. Ağdamkənd yaxınlığında Qanlı qobu deyilən yer var, karvan gecə gəlib ora
tökülür, dəvələr və adamların bir hissəsi qobuda batıb məhv olur. Sən demə gecə çıxan ulduz
Dan ulduzu deyilmiĢ, karvanbaĢı səhv olaraq həmin ulduzu Dan ulduzuna oxĢadıbmıĢ və
beləliklə karvanı qobuda batırmıĢdır. O vaxtdan Dan ulduzundan əvvəl çıxan ulduza
―Karvanqıran‖, karvan batan qobuya ―Qanlı qobu‖, Ağdamkənd yaxınlığındakı əraziyə isə
―Dəvəbatıran‖ demiĢlər‖. Bu rəvayət olsa da burada həqiqət vardır. Rəvayətdən də
göründüytü kimi həmin yerdə dəvə batdığı üçün toponim belə adlanmıĢdır. Sonralar
Ağdamkənd kəndinin camaatı burada ev tikdirmiĢ, yurd-yuva salmıĢ və yaĢayıĢ məntəqəsi
yaratmıĢlar.
GiriĢ. Heyvan, quĢ, həĢərat və sair canlıların adları əsasında düzələn toponimlər
zootoponimlər adlanır. Ağdam və Füzuli rayonlarının ərazisində bir çox zootoponimlər vardır:
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Aybasanlı (Füzuli r.), QuĢtəpə dağı (Füzuli r.), Ġlanlı dağ (Füzuli r.), Marallı düz, Marallı dərə
(Füzuli r.), Tülkü dərəsi (Ağdam r.), Ceyrançöl (Ağdam r.), Dəvəbatıran kəndi (Ağdam),
Ġlanlı dağ (Füzuli r.) və s.
Əsas hissə. Ağdam və Füzuli rayonlarında olan zootoponimləri 3 növə ayırmaq olar:
a) QuĢ adları əsasında yaranan zootoponimlər
b) Çöl heyvanları əsasında yaranan zootoponimlər
c) Ev heyvanları əsasında yaranan zootoponimlər
a) QuĢ adları əsasında yaranan zootoponimlər;
QuĢtəpə dağı. Füzuli rayonu ərazisində yerləĢir. Qeyd edək ki, yer kürəsində quĢların 9 minə
qədər növü vardır. Onlardan 357 növü Azərbaycan Respublikası faunasına daxildir [2.s.16].
Respublikamızda zəngin təbii Ģəraitin olması burada müxtəlif quĢ növlərinin geniĢ
yayılmasına və coğrafi adların tərkibində çoxnövlü quĢ adlarının iĢtirak etməsinə səbəb
olmuĢdur. QuĢtəpə dağ adı quĢ zoonim, təpə, dağ və "-ı" mənsubiyyət Ģəkilçisindən ibarətdir.
Təpə relyefin müsbət formalarında olub, ətəyi ilə zirvəsi arasında nisbi hündürlüyü 200
metrdən artıq olmayan yüksəklikdir [3.s.174]. M.KaĢğarinin ―Divanü lüğat-it-türk‖ (―Türk
dillərinin sözlüyü‖) əsərində təpə "dağ" mənasında iĢlənmiĢdir. Dağ (tağ) sözünə qədim (VIVIII əsrlər) türk yazılı abidələrində, Mahmud KaĢğarinin qeyd olunan əsərində, XI əsr abidəsi
olan ―Kitabi-Dədə Qorqud‖ dastanında rast gəlirik. Hazırda dağ termini bir çox türk
xalqlarında müxtəlif variantlarda iĢlənilir. Məs.; Azərbaycan, türk, türkmən dilində ―dağ‖;
özbək dilində ―toğ‖; baĢqırd və qazax dillərində ―tay‖; qırğız dilində ―too‖, Qazan tatarlarının
dilində ―tag‖.
Köndələnçayla Quruçay arasında yerləĢən QuĢtəpə dağının adı orada çoxlu quĢun olması ilə
əlaqədardır.
QuĢ zoonimi ilə bağlı QuĢyuvası kəndi (Kəlbəcər), QuĢqona dağ (Qazax), QuĢqaya
(Qaradağ) və s. toponimlər vardır.
Sərçə təpə. Ağdam rayonunda Papravənd kəndinin ərazisində yerləĢir. Təpədə tez-tez və
çoxlu sərçəyə rast gəlindiyi üçün belə adlanmıĢdır. Azərbaycan toponimiyasında sərçə quĢ adı
ilə bağlı toponimlər sayca azlıq təĢkil edir. Məs.; Sərçəbazar dəpəsi (Samux r., Salahlı k.),
Sərçəlidağ (ġəki r.), Sərçəli dərə (AğdaĢ r, Ərəb k.), Sərçəli məhəlləsi (Masallı r. Ramazanlı
məhəlləsi) və s.
Laçın qayası. Ağdam rayonu ərazisində mövcud olan bu qaya Laçın quĢunun adı ilə bağlıdır.
Qayada tez-tez Laçın quĢuna təsadüf edən yerli əhali həmin qayanı Laçın qayası
adlandırmıĢdır.
Laçın quĢ adı ilə bağlı Laçın qayası (Kəlbəcər, Ağdərə, ġəki, ġuĢa), Laçın dağı (Oğuz r.),
Laçın dərəsi (Kəlbəcər r., Comərd k.), Laçın Ģəhəri, Laçın kəndi (Kəlbəcər), Laçınkənd kəndi
(Laçın r.), Laçınlar kəndi (ġuĢa) və s.toponimlər vardır.
b) Çöl heyvanları əsasında yarananlar
Aybasanlı kəndi. Füzuli rayonunda, Aybasanlı inzibati-ərazi vahidində, düzənlik ərazidə
yerləĢir. Kəndin əsl adı Ayıbasanlıdır. ―Azərbaycan SSR inzibati-ərazi bölgüsü‖ (1979)
kitabında kəndin adı Yuxarı Aybasanlı kimi verilir [6.s.81]. Yuxarı Aybasanlı varsa, deməli,
AĢağı Aybasanlı kəndi də mövcud olmuĢdur.
1961-ci ildə nəĢr edilmiĢ ―Azərbaycan SSR inzibati-ərazi bölgüsü‖ kitabında isə kəndin adı
AĢağı Aybasanlı kimi yazılmıĢdır. R.YüzbaĢov, K.Əliyev və ġ.Sədiyevin birgə yazdığı
―Azərbaycanın coğrafi adları‖ (oçerklər) kitabında Füzuli rayonundakı AĢağı Aybasanlı
kəndindən bəhs edilərkən oykonim mənası dəyiĢdirilmiĢ toponimlər qrupuna aid olunur və
yazılır: ―Свод статистических данных о населении Закавказского края» (Тифлис, 1893)
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kitabında Gəncə quberniyasının Cəbrayıl qəzasında 53 evdən, 308 nəfər əhalidən ibarət
Aybasanlı adlı bir kəndin, «Алфавитный указатель к пятиверстной карте Кавказского
края» (Д.Д.Пагирев. Тифлис, 1913) əsərində isə Qaryagin (indiki Füzuli – A.Ə.) qəzasında
Aybasanlı adlı iki kəndin olduğu göstərilir. Görünür, aĢağı, yuxarı deyə həmin kəndlər
sonradan fərqləndirilmiĢdir.
AĢağı Aybasanlı kəndinin səma cismi Ayla heç bir əlaqəsi olmamıĢdır, kəndin düzgün adı
AĢağı Ayıbasanlıdır‖ [6.s.50]. Yuxarı Aybasanlı kəndindən bəhs edərkən isə qeyd edilir ki,
AĢağı Aybasanlı kəndinin adı haqqında deyilən mülahizələrə görə bu kəndin düzgün adı
Yuxarı Ayıbasanlıdır [6.s.51].
Ayıbasanlı oykonimi ―Ayı‖ zoonimi, ―basan‖ (―qələbə çalan‖) feili sifəti və "-lı"
mənsubiyyət Ģəkilçisindən ibarətdir.
Elmi ədəbiyyatda yaĢayıĢ məntəqəsinin CavanĢir tayfasının ayıbasanlı tirəsinin
məskunlaĢması nəticəsində yarandığı qeyd olunur [2.s.270]. Böyük və Kiçik Qafqazın dağ
meĢələrində Qafqaz maralı, dağ keçisi, canavar və ayıya rast gəlinir. O da məlumdur ki,
qədim türk tayfaları içərisində tana, karğa, kiĢi (quĢçu), kueçi, kurt (qurd), ilan və baĢqa
tayfalar olmuĢ və onların müəyyən hissələri müxtəlif tarixi dövrlərdə Azərbaycana gəlmiĢ və
burada məskunlaĢmıĢlar. Maraqlıdır ki, Laçın rayonu ərazisində olan Ayıbazar (əsli Ayıbasar)
oykonimini izah edərkən əvvəllər burada ayıya tez-tez və çox rast gəlindiyi üçün belə
adlandığı qeyd olunur [4.s.30]. Ona görə də toponimlərdə bəzi tayfa adları ilə heyvan adlarını
ayırd etmək tədqiqatçıdan daha çox diqqətli olmağı tələb edir.
Respublikamızın Böyük və Kiçik Qafqaz dağları və TalıĢ meĢələrində yaĢayan qonur ayı adı
qeyd olunan təbii sahələrdə bir çox toponimlərdə əksini tapmıĢdır. Məs.; Ayıtala kəndi
(Gədəbəy), Ayıdağ (Qazax), Ayıçınqılı dağı (Kəlbəcər), Ayı qayası (Cəbrayıl), Ayı dərəsi
(Ağsu, Qax, Qubadlı və ġahbuz r.), Ayı mağarası dağı (Qubadlı) və s.
Ġlanlı dağ. Füzuli rayonunun ərazisində yerləĢir. Oronimin etnotoponim olması fikrindəyik.
Belə ki, bu oronimin türk mənĢəli ilanlı tayfasının adını özündə yaĢadır.
Məlumdur ki, türkmənlərin ersarı tayfasının bir qolu da ilanlar adlanır. Çox güman ki, həmin
tayfanın totemi ilan olduğu üçün bu adı özlərinə götürmüĢlər. Ġlanlı adlı oykonimlər Cənubi
Sibirdə, Səmərqənd vilayətində və Qərbi Azərbaycanda - indiki Ermənistan ərazisində də
qeydə alınmıĢdır.
Ağdamın Ağdamkənd kəndi ərazisində Ġlanlı dərə, AĢağı Qərvənd kəndi ərazisində isə Ġlanlı
təpə oronimləri vardır. Bu dərə və təpədə tez-tez görünən ilanlara görə Ġlanlı adlandırılması
fikri var.
Bilirik ki, Azərbaycanda bir çox ilan növləri yaĢayır. Zəhərli ilanlardan Zaqafqaziya gürzəsi,
Kiçik Asiya gürzəsi, səhra və ya çöl gürzəsi və sair; zəhərsiz ilanlardan su ilanını və sairi
misal göstərə bilərik.
Respublikamızda bu adla bağlı bir kənd - Ġlanlı kəndi (ġamaxı), çoxsaylı oronimlər vardır.
Məsələn: Ġlanlı dağ (Naxçıvan), Ġlanlı dərə (Babək, Qazax, Gədəbəy, Masallı), Ġlanlı qobu
(ĠmiĢli), Ġlan qayası (Laçın), Ġlanlı güney (Kəlbəcər) və s. Bu oronimlərin ilanlı etnonimi ilə
bağlı olması da istisna deyil.
Füzuli rayonunda Marallı düz və Marallı dərə oronimləri respublikamızda rast gəlinən nəcib
maral və ya Qafqaz maralı, cüyür, xallı maral heyvana adını əks etdirir. Marallar əsasən, dağ
meĢələrində yaĢayırlar. Maral adı ilə bağlı Maral yalı (Kəlbəcər), Maral dərəsi (Qubadlı) və s.
oronimlər mövcuddur.
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Tülkü dərəsi. Ağdam rayonu ərazisində olan bu oronim tülkü heyvan adı ilə bağlı olaraq
yaranmıĢdır. Dərədə çoxlu və tez-tez tülküyə rast gəlindiyi üçün yerli əhali bu dərəni belə
adlandırmıĢdır.
Tülkü zoonimi ilə bağlı Tülkü dərəsi (Qubadlı, Yardımlı, Kəlbəcər, Lerik, Ordubad və Xanlar
r.), Tülkü qayası (AbĢeron və Kəlbəcər), Tülkü dağ (ġəki), Tülkü təpəsi (Yevlax, Masallı,
Tovuz) və s. oronimlər yaranmıĢdır.
Ceyrançöl. Ağdam rayonunda olan Ceyrançöl oronimi ceyran heyvan adı ilə bağlıdır. Ceyran
adı Azərbaycan Respublikasının ―Qırmızı kitab‖ına düĢmüĢdür. Vaxtilə bu çöldə çoxlu
ceyranlar olduğu üçün belə adlanmıĢdır. Hazırda Beynəlxalq ―Qırmızı kitab‖a adı düĢən bu
heyvan ġirvan dövlət Milli Parkında və Göyçay yasaqlığında qorunur. Son dövrlərdə
ceyranın ovlanmasına qəti qadağa qoyulub.
Ceyran adı ilə bağlı Ceyranlı kəndi (Dəvəçi), Ceyrançöl qəsəbəsi (Ağstafa), Ceyrandağ dağı
(ġuĢa) Ceyranbatan Ģəhər tipli qəsəbə (Bakı Ģəhəri AbĢeron r.), Ceyran dağ (Ġsmayıllı),
Ceyran dərə (ġəki), Ceyran düzü (Zəngilan), Ceyran örüĢü (Neftçala, ƏrəbqardaĢbəyli kəndi),
Ceyrançöl (Qax, Xocavənd, ġamaxı, Xanlar) və s. vardır.
c) Ev heyvanları əsasında yaranan zootoponimlər
Dəvəbatıran Ağdam rayonunda Ağdamkənd kəndinin yaxınlığında yerləĢir. Oykonim dəvə
(heyvan adı) ismindən, ―bat‖ feilindən, -ir və -an Ģəkilçilərindən ibarətdir. Nədənsə, bu kəndin
adı ―Ġnzibati-ərazi bölgüsü‖ kitablarına düĢməyib.
Bu yer əvvəllər Ağdamkənd kəndinin ərazisi olub. Kənd camaatinin bu kənd haqqında
söylədiyi rəvayət çox maraqlıdır: ―KeçmiĢdə evlərdə elektrik lampası yox idi. Adamlar
evləri, komaları çıraq ilə iĢıqlandırmıĢlar. Çırağa isə his verməyən ağ nöyüt tökürmüĢlər.
Nöyütü uzaq ġirvan torpağından, Bakıdan dəvələrlə gətirib, kəndbəkənd, elbəel satar, sonra
Qarabağdan xalı, gəbə və cürbəcür mallar alıb geri qayıdarmıĢlar. Ağdamkənd kəndinə də bu
dəvə karvanları gəlib, nöyüt satıb gedərmiĢ. Bir dəfə dəvə karvanı yenə nöyüt satmaq üçün
yola çıxır. Ağdamkənd kəndi yaxınlığına çatanda gecə düĢür. Karvan gecəni burada qalıb
səhər tezdən kəndə girmək istəyir. Onlar səhərin açılmağını Dan ulduzunun çıxmağından
bilirmiĢlər. Gecə karvan baĢçısı Dan ulduzunun çıxdığını görür və karvandakıları oyadır.
Onlar tezliklə havanın iĢıqlanacağını hesab edib yola düĢürlər. Lakin nə qədər yol getsələr də
sübh açılmır. Beləliklə, karvan yolu itirir. Ağdamkənd yaxınlığında Qanlı qobu deyilən yer
var, karvan gecə gəlib ora tökülür, dəvələr və adamların bir hissəsi qobuda batıb məhv olur.
Sən demə, gecə çıxan ulduz Dan ulduzu deyilmiĢ, karvanbaĢı səhv olaraq həmin ulduzu Dan
ulduzuna oxĢadıbmıĢ və beləliklə, karvanı qobuda batırmıĢdır. O vaxtdan Dan ulduzundan
əvvəl çıxan ulduza ―Karvanqıran‖, karvan batan qobuya, ―Qanlı qobu‖, Ağdamkənd yaxınlığındakı əraziyə isə ―Dəvəbatıran‖ demiĢlər‖.
Bu rəvayət olsa da burada həqiqət vardır. Rəvayətdən də göründüytü kimi həmin yerdə dəvə
batdığı üçün toponim belə adlanmıĢdır. Sonralar Ağdamkənd kəndinin camaatı burada ev
tikdirmiĢ, yurd-yuva salmıĢ və yaĢayıĢ məntəqəsi yaratmıĢlar.
Nəticə. AraĢdırdığımız tədqiqatda əldə etdiyimiz dil faktlarına əsaslanaraq belə nəticəyə
gəlirik ki, Ağdam və Füzuli rayonu ərazisində olan toponimlər türk xalqlarına aiddir.
Tədqiqata cəlb etdiyimiz ərazilər, bütövlükdə Qarabağ bölgəsi tarixən türk tayfalarının
məskəni olmuĢ və məskənidir. Ermənilərin heç bir tarixi fakta söykənməyən Qarabağ iddiaları
əsassızdır və bölgənin dil faktları da onların iddialarının əsassız olduğunu bir daha sübut edir.
Ədəbiyyat siyahısı
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“LEGEND OF TOMIRIS (TOMİRİS EFSANESİ)” FİLMİNİN
GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEMESİ
Prof. Dr. Ergün Koca
Girne Amerikan Üniversitesi
Orcid ID E. Koca: https://orcid.org/0000-0002-4003-1851
Özet:
Sinema, hareketli resimlerin birbiri ardına sıralanmasıyla oluşturulan bir anlam üretme
aracıdır. Görsel ve işitsel ögelerin birleşmesiyle oluşturulan kurgusal öyküler, göstergeler
aracılığıyla bir dil oluştururlar. Sinema kullandığı bu göstergelerle düz anlam bakımından bir
yandan gerçeği olanca açıklığıyla yansıtırken, diğer yandan da yan anlam bakımından çağrışım,
gönderme, kültürel kodları öne çıkarma ve anlamlandırma yönüyle görünenin ardındaki
görünmeyenleri de anlatan bir dile sahiptir.
Ortak Türk tarihinin en önemli kesitlerinden olan Saka dönemini ve dönemin fenomen
karakteri Tomris’in halkı için verdiği özgürlük ve var olma mücadelesini anlatan “The Legend
Of Tomiris (Tomris Efsanesi)” filmi, hem Kazak sinemasının dev bir prodüksiyonu hem de
güçlü görüntüsel ve işitsel göstergeleriyle, mekan ve zamanın diliyle, kültürel kodlarıyla,
çağrışım ve göndermeleriyle, imgesel altyapısıyla, dizi ve dizimindeki seçkisiyle, düz anlam ve
yan anlam düzlemiyle Kazak yedinci sanatının baş yapıtı özelliğini taşımaktadır.
Filmde, M.Ö. 6. yüzyılda yaşayan Türk tarihinin en büyük kadın savaşçısı Saka
Türklerinin Başbuğu Tomris Hatun’un hayatı ve mücadeleleri anlatılmaktadır. Özellikle Pers
Kralı II. Kyros’u bozguna uğrattığı savaşla dünya tarihinde önemli bir konum edinmiş olan
Tomris Hatun’un hayatının senaryolaştırılıp, kurgulanıp başta Türk dünyası olmak üzere tüm
dünyaya sunulması önemli bir kültürel aktarımdır.
Bu yaklaşımlarla, kadının Türk tarihindeki yeri ve değerinin de vurgulandığı bu
çalışmada “Tomiris” filminin, F. de Saussure’nin gösterge anlayışı ve Roland Barthes’in
anlamlandırma yöntemi temel alınarak göstergebilimsel çözümlemesi ve anlamlandırması
yapılacaktır.
Anahtar Sözcükler: Tomiris (Tomris), kadın hükümdar, Kadim Türk Tarihi,
göstergebilim, sinema, göstergebilimsel çözümleme, anlamlandırma.
ANALYSIS OF THE MOVIE “TOMIRIS (THE LEGEND OF TOMIRIS)" IN THE
CONTEXT OF SEMIOTIC THEORY
Abstract
Movies, as moving pictures in sequence, are meaning generation or inference tools.
Fictional stories, formed by combination of audio-visual elements, form a language through
indicators. Movies, using these indicators, not only reflect the reality in its purity in the sense
of direct meaning, but also have the language of conveying invisible behind the invisible as a
connotative meaning such as association, reference, cultural codes assertion and interpretation.
The Legend of Tomiris, which tells about the Saka period, which is one of the most
important sections of the common Turkish history and the struggle for freedom and existence
of Tomris, the phenomenon character of the period, is both a giant production of Kazakh cinema
and its powerful visual and auditory indicators, It is the masterpiece of Kazakh seventh art with
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its language of space and time, its cultural codes, associations and references, its imaginary
infrastructure, its selection in the series and its syntax, its plain meaning and connotations.
In the movie, BC. The life and struggles of Tomris Hatun, the chief of the Saka Turks,
who lived in the 6th century, the greatest woman warrior of Turkish history, are told. Especially
Persian King II. It is an important cultural transmission that the life of Tomris Hatun, who has
gained an important position in world history with the war he defeated Kyros, is scripted, edited
and presented to the whole world, especially the Turkish world. In this study, in which the place
and value of women in Turkish history are also emphasized with these approaches, the semiotic
analysis and interpretation of the movie "Tomiris" based on F. de Saussure's understanding of
the sign and Roland Barthes' method of understanding has been made
Key Words:Tomiris (Tomris), woman ruler, ancient Turkish History, semiotics,
cinema, semiotic analysis interpretation
0. Gı̇rı̇ş
Bu bildiride, göstergebilimsel çözümleme yöntemi kullanılarak, “Tomiris Efsanesi”
adlı Kazak sinemasının son yıllardaki en başarılı filminin çözümlemesi yapılmıştır. Bu film,
özellikle Rus çarlığı ve Sovyet dönemiyle bir asırdan daha fazla, tarihiyle, kültürüyle, kısmen
diliyle irtibatları koparılmış Kazak halkının, Sovyet rejiminin çöküşü ve bağımsızlığın
kazanılmasıyla, geçmişiyle bugünü birbirine bağlama, halkında tarihi ve kültürel bilinç
uyandırma, nesillerine köklerini hatırlatma vb. çabasının ürünü olması yönüyle çok önemlidir.
Aynı zamanda devlet destekli Kazak sinemasının Жаужүрек мың бала (Cesur Yürek Bin
Bala / Evlat), Гибель Отрара (Otrar'ın Ölümü), Қазақ Хандығы - Алмас Қылыш (Kazak
Kanlığı / Elmas Kılıç) Кочевник / Көшпенді (Göçebe) gibi kurgusu tarih olan çok başarılı
yapımları takiben ortaya konması yönüyle de takdire şayandır. Bu durum, hem Kazak sinema
severlerinin, hem sinema sektörünün, hem de devletin desteği ve ilgisinin sonucudur. Yapım,
dönemin dili ve eski Farsça içerikli çekilmesinden dolayı Kazakça, Rusça, İngilizce ve hatta
Türkçe altyazı veya dublajla izleyiciyle buluşmuştur. Uzun metrajıyla dikkat çeken filmin,
yalnız Kazak halkını değil aynı zamanda tüm Türk Dünyasını ilgilendirmesi bakımından
akedemik ortama taşınması önem arz etmektedir.
Film, Yunan Tarihçi Heredota ve ünlü filozof El-Fârâbî et-Türkî’ye dayandırılıp M.Ö.
6. yüzyılda yaşayan Türk tarihinin en büyük kadın hükümdar ve savaşçısı Saka / İskit
Türklerinin Başbuğu Tomris Hatun'un hayatı ve mücadelelerini anlatırken; aynı zamanda
dönemin Saks - Massagets gibi bozkır kabileleri arasındaki iç çekişmeyi ve kavgayı,
dostlardan gelen hainliği, açgözlülüğü, çıkar çatışmalarını, göçebeliğin zor yaşam şartlarını, var
olma ve yok olma dengelerini, dönemin kültürel altyapısını, insana ve doğaya bakış açısını,
gelenek-göreneklerini, somut olmayan bir çok kültürel miraslarını ve insani değerlerini, kadın
ve kadının etkinliğini, inançlarını ve şamanlarını, tarihlerindeki önemli kesitleri vb. tüm
dünyaya sunmuşlardır.
Gerek senaryo, gerek uzam ve mekan seçkinliği, gerek kast ve kostüm, gerek teknik ve
teknolojik altyapısı ve kullanımı, gerek reji bakış açısı, gerekse karakter seçimi ve uygunluğu
filmin etkisini artırmış ayrıca geçtiği dönemi, dönemin yanlış ve doğrularını, olaylarını merak
konusu haline getirmiştir. Bu denli etki alanı geniş bir yapımın göstergebilimsel bir bakış
açısıyla analiz edilmesi bu çalışmanın temelini oluşturmuştur. Amaç, bu yöntem kullanılarak
filmin alt metinlerini görünür hale getirebilmektir.
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1.Göstergebilim, Sinema ve Anlamlandırma
Göstergebilim, insanların bir topluluk yaşamı içinde birbirleriyle anlaşmak amacıyla
yarattıkları ve kullandıkları doğal diller (söz gelimi Türkçe, Fransızca, İngilizce, Çince, vb.),
çeşitli jestler (el-kol-baş hareketleri), sağır-dilsiz alfabesi, trafik işaretleri, bazı meslek
gruplarında kullanılan flamalar (söz gelimi denizcilerin flamaları), reklam afişleri, moda,
mimarlık düzenlemeleri, edebiyat, resim, müzik, reklam filmleri, sinema vb. çeşitli
birimlerden oluşan birer dizgedir. (Rifat, 2009 :12).
Çağdaş göstergebilimin temelleri 20. yüzyılın başında atılmıştır. Amerikalı Charles
Sanders Peirce ve İsviçreli Ferdinand de Saussure çağdaş göstergebilimin ilkleri olarak öne
çıkarlar. Saussure göstergebilimi (semiology / semiyoloji), “Genel Dilbilim Dersleri” adlı
çalışmasında göstergelerin, toplumun günlük hayatı içerisindeki durumunu inceleyen bir bilim
dalı olarak tanımlamaktadır (Saussure, 1985: 18). Saussure’a göre dil, kavramları belirten bir
göstergeler dizgesidir. Dilbilimsel gösterge Saussure tarafından ses imgesi (gösteren) ve
kavram (gösterilen) olarak işlenmektedir. Sassure'ye göre, gösterenler ve gösterilenler dış
kaynaklardan bağımsızdır. Ses imgeleri ve kavramlar kolektif bir yapıdadır ve toplumsal
anlaşmalarla belirlenmektedir (Saussure, 1985: 72). Onun için de, yazıyla, sağır-dilsiz
alfabesiyle, simgesel nitelikli kutsal törenlerle, bir toplumda incelik belirtisi sayılan davranış
biçimleriyle, askerlerin bildirişim belirtgeleriyle karşılaştırabilir. Ancak, dil yani dilsel
göstergeler bu dizgelerin en önemlisidir.
Toplum yaşamında göstergelerin etkisini gören Saussure, gelecekte göstergebilim
olarak adlandırılabilecek bir bilim dalının kurulacağından bahseder ve “Göstergebilim
göstergelerin ne olduğunu, hangi yasalara bağlandığını öğretecek bize.” der. Aynı zamanda
dilbilimin daha genel nitelikli olan bu bilimin bir bölümü olacağını öngörür (Saussure, 1998:
46).
Charles Sanders Peirce ise, göstergeler kuramı tasarlayarak adını “semiotic /semiyotik”
olarak nitelendirmiştir. Mantıkla yakından ilişkili olan bu kuramda Peirce, göstergeleri
Saussure'ün dilci, dilbilimci gözüyle yaklaşımlarından ve ikili karşıtlıklarından ayrı olarak üçlü
olarak tasarlamıştır. Peirce'nin en önemli üçlüsü gösterge, yorumlayan ve nesne'dir. Bir diğeri
ise görüntüsel gösterge, simge ve belirti'dir (Rifat, 2009: 30-34). Peirce çalışmasında hem
dilsel hem de dil dışı göstergelerin mantıksal işlevini ön plana çıkarırken, Saussure
göstergelerin toplumsal yönünü vurgulamıştır.
Saussure ve Peirce'nin temelini atmış olduğu göstergebilimsel analizler, 1960'lardan
sonra bağımsız bir bilim haline dönüşmüştür. Avrupa’da ve Amerika’da birçok bilim insanı
göstergebilimi farklı disiplinlere uygulamıştır. Avrupa’da başta Roland Barthes olmak üzere
Christian Metz, Algirdas J. Greimas gibi kişiler bir gelenek oluştururken; Amerika’da Peirce’e
dayanan bir gelenek oluşmuş ve Charles W. Morris, Ivor A. Richards, Charles K. Ogden,
Umberto Eco gibi araştırmacılar öne çıkmıştır. (Rifat, 2009: 41-69).
Göstergebilime çok farklı bakış açıları getiren ve alanını genişleten bilim insanlarında
biri de Roland Barthes’tir. Barthes, “Çağdaş Söylemler” adlı çalışmasında kitle kültürünü
söylem üzerinden incelemiş ve aynı zamanda ideolojik olarak durumu eleştirirken söz konusu
olayı göstergebilimsel bir yaklaşım tavrıyla ele almıştır. Barthes, belli bir birikim ile
değerlendirilebilecek olan gösterge dizgelerinin bilimi niteliğini taşıyacak genel bir
göstergebilimi kurmayı hedeflemiştir. Göstergebilim İlkeleri'nde Sassure'nün göstergebilimini
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dilbiliminin üstünde görmesini değiştirerek, göstergebiliminin alt bölümü olarak ele almıştır.
Kendisi, Saussure gibi yazıya ağırlık vermemiştir. Ona göre gösterge dizgeleri dil ile gerçeklik
kazanmaktadır. Barthes'a göre göstergebiliminde dil her yerdedir ve baştan çıkarıcıdır.
Barthes'a göre göstergebiliminin konusu her türlü göstergeler dizgesidir. Görüntüler, jestler,
törenlerde ve protokollerde görülen tözlerin bir dil oluşturmasına kadar müzik de anlamlı
dizgeler oluşturmaktadır ve göstergebiliminin bir konusudur (Barthes, 1979: 1).
Barthes, göstergebilimin ilkelerini yapısal dilbilimden kaynaklanan dört başlık altında
ele almaktadır. Bunlar, dil ve söz, gösteren ve gösterilen, dizge ve dizin (dizi /dizim),
düzanlam ve yananlamdır. Göstergebilimin en önemli alanı olan anlamlama adı altında
toplanabilen düzanlam ve yananlamla ilgili bölüm olarak gösterilmektedir. Bunlar ise Roland
Barthes’ın göstergebilim anlamlandırma kuramına dayanmaktadır. Barthes’a göre, düz anlam
göstergenin neyi temsil ettiği, yan anlam ise göstergenin nasıl temsil edildiğini göstermektedir.
Kavramlar, birinci aşamada gerçek dünyanın (gösterilen) zihnimizdeki soyutlanmış,̧
genelleştirilmiş̧ karşılıklarını temsil etmektedir (gösteren). Çözümlemede Barthes’ın
anlamlandırma yaklaşımına, Sassure’nin gösterge-gösteren ve gösterilen, Pierce’in ise belirti,
simge ve ikon üçlüsü destekleyecektir.
Göstergebilim çalışmalarının birçok farklı disipline uygulanarak daha geniş yelpazeye
ulaşması iletişim, enformasyon ve sinema alanında da çalışmaların önünü açmıştır. Christian
Metz, Peter Wolen, Roland Barthes, Algirdas J. Greimas gibi kişilerin çalışmalarıyla anlam
üretimi açısından çok güçlü olan sinema ile göstergeler arasındaki ilişkiyi temel alınarak bir
kuram oluşturulmuştur. Göstergebilimcilerin yazılı ve sözlü dil anlayışını yeniden tanımlayarak
sinemanın kendi dinamikleriyle bir dil olarak düşünülmesini öne atmışlardır. Her ne kadar
sinemada görüntü ile gösterdiği arasındaki özdeşlik göstergebilimcilerin dil göstereni ve
gösterileni anlayışına uymasa da sinema da bir dildir. Çözümlenmesi gereken bir sistemdir.
Metz’in ifadesiyle “Bir filmi, onun sistemine dair bir bilgimiz olduğu için anlamayız, aksine
filmi anladığımız için onun sisteminin bilgisini elde ederiz. Başka türlü söylersek, böylesi iyi
öyküler anlatması sinemanın bir dil olması nedeniyle değildir, böylesi iyi öyküler anlattığı için
dildir (Metz, 1974:47)”. Kısaca sinema fazlasıyla anlaşılması kolay ama açıklanması zor bir
sanattır. Sinema göstergebilimi, sinemanın yaptıklarını nasıl yaptığını tanımlamaya yardımcı
olan mantıksal ve çoğunlukla aydınlatıcı bir sistemdir.
Barthes’ın ifadesiyle sinemada anlamın iletimi görüntü ve seslere yüklenen temel (düz)
ve yananlamlarla gerçekleştirir (Adanır, 2012). Göstergelerin birincil, dolaysız, en bilinen
anlamı olan düzanlamdan çok, göstergenin ikincil, dolaylı, göstergenin akla getirdiklerinden,
çağrışım gücünden doğan yananlam, aslında filmdeki göstergelerin neyi ifade ettiğini
barındırır. Düzanlamın filmin yananlamını seyirciye taşıma görevi vardır. Örneğin savaş
filmlerindeki askeri üniformalar ve omuzlardaki, kollardaki nişanlar düzanlamda rütbe
göstergesidir ancak yananlamda kahramanlık, erkeklik, kan, vahşet, ölüm, şehitlik, gazilik,
vatan savunması, peygamber ocağı, kurallar, disiplin, emirler, cesaret ve benzeri anlamları
içerebilir. Bu imgenin taşıdığı yananlamlar, birinde uyandırdığı duygu ve fikirler, seyircinin
genel ya da özel anlamda savaşa karşı tutumuna, bakış açısına göre çeşitlilik gösterir. Bu iki
kategori anlam üretimi ve aktarımında birbirinin dayanağıdır.
Anlam aktarımında, aynı türden ortak özelliklere sahip birçok birimin oluşturduğu
düzlemlerden seçilen diziler ve bu dizilerden ortak yanları olan, birbirini çağrıştıran öğelerin
seçilip birleştirilmesiyle oluşturulan dizimler çok önemlidir. Sinemada bu seçme (dizisel) ve
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birleştirme (dizimsel) uygulamaları, karşıtlıkları görüntü, ses, müzik, diyalog, çekim,
oyunculuk, kamera bakış açıları, ışık, parlaklık ya da matlık, kasvet, uzam ve zaman, eş
ve art zamanlı uzam ve zaman seçimi, mizansen, kurgu, sahne, dekor, sekans gibi araçlarla
yapılır. Yönetmen anlam aktarımını gerçekleştirmek için dizisel ve dizimsel kategoriden
yararlanır. Bazen bir görüntünün uzak ya da yakın çekimleri sözcüklerden çok şey anlatabilir.
Filmin ne anlama geldiğinde dizi ve dizim önemlidir. Yönetmenin ne çektiğinden öte bunun
nasıl çekileceği, çekmek için yapılan seçilme boyutu yani dizisel ve bu seçim sonucunda ortaya
çıkan çekimin nasıl sunulacağı, kurgulanacağı yani dizimsel boyutudur. İşte kurgu dediğimiz
kategori anlamlandırma adına incelenmesi gereken dizimsel kategoridir.
Sinema anlamlandırma önemli unsurlardan biri de kodlardır. Sinemanın yapısı kodlarla
tanımlanır. Geniş kodlar yelpazesi filmin anlamını dışa vurma bir araçtır. Toplumun
inançlarının, kültür birikimlerinin anlamlandırma aracı olarak kullanılmasının yanında
sinemasal kodlar dediğimiz bu sanatın doğurduğu kodlar da önemlidir. Korku filmlerindeki
yakın çekim ölüm sekansları, insanın özeli olan banyo anının genellikle buğulu çekimi gibi.
Özetle sinema anlamlandırma unsurları olarak, gösterge, gösteren ve gösterilenler, düz
ve yan anlamlar, simge, ikon ve belirtiler, metafor ve metonimiler, yani benzetme ve
çağrışımlar, dizisel-dizimsel seçme ve birleştirmeler, kültürel ve sinemasal kodlar, mitler,
zıtlıklar gibi başlıklar çözümleme yapılırken kullanılacaktır.
2. Filmin Göstergebilimsel Çözümlemesi

Görsel:Filmin Türkçe, Rusça ve İngilizce hazırlanmış afişi.
2.1. Filmin Künyesi
Yönetmen: Akan Sataev / Senaryo: Timur Caksılıkov ve Aliya Nazarbayeva
Yapım Yılı: 2019, 150 dakika / Yapımcı: Kazak Film
Tür: Tarihi Destansı Drama (Tarıhıy Epikalık Drama) / Biyografi
Oyuncular: Almira Tursın, Murat Bisenbin, Azamat Satıbaldı, Berik Aytcanov, Adil
Akmetov, Hassan Mesut, Saltanat Serkebaeva, Leah Fomina, Azamat Satıbaldı …
Başrol diyebileceğimiz bazı oyuncuların görselleri aşağıda verilmiştir:
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Leah Fomina
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Kiros, Pers Kralı
Hassan Mesut

Tomiris 15 yaşında
Saltanat Serkebaeva

Kraliçe Tomiris
Almira Tursın

Spargap, Massagets
lideri, Tomiris’in babası,
Murat Bisenbin

Kurtun, Spargap’ı
öldüren hainlerinden
Berik Aytcanov

Kavaz, Spargap’ı
öldüren hainlerinden
Azamat Satıbaldı

Filmin tanıtımında kullanılan başrol oyuncu görsellerine bakıldığında özellikle Tomris
görselleri çok etkileyicidir. Filmin genelinde hakim olan özgüveni yüksek, cesur, korkusuz,
maskülen tavırlarıyla etkileyici Tomiris karakteri, gerek küçüklüğünü gerek ergenliğini
gerekse yetişkin dönemlerini karşılayan görüntüsel göstergeleriyle filmin geneli hakkında
ipuçları vermektedir.
2.2. Filmin Kısa Özeti
Yukarıda da değinildiği gibi film, Antik Yunan Tarihçisi Heredot’tan alıntı yapan ünlü
filozof El-Fârâbî et-Türkî’ye dayandırılıp, M.Ö. 6. yüzyılda yaşayan Türk tarihinin en büyük
kadın hükümdar ve savaşçısı Saka / İskit Türklerinin Başbuğu Tomris Hatun'un hayatı ve
mücadeleleri etrafında inşa edilmiştir.
Tomiris, annesini doğumundan hemen sonra kaybeder. Babası Spargap tarafından
küçük yaştan itibaren bozkırın zor şartlarına, hayat mücadelesine göre yetiştirilir. Ok atma, kılıç
kullanma, avlanma gibi bir çok özellikleri erken çocuk yaşta babasından öğrenir. Dönem
itibariyle hayatta kalmak ve düşman kabilelerle yüzleşmek için savaş sanatı konusunda eğitim
çok önemlidir.
Tomiris annesinden sonra babasını da, reisliğini çekemeyen, farklı hırsları olan, Kurtun
ve Kavaz gibi hainler tarafında bir gece baskınında kaybeder. Babası kendisine sadık
dostlarından kızını kurtarmalarını ister ve hainleri kendi üzerine çekip kızının kurtulmasını
sağlar. Tomiris bir grup insanla kaçıp çölleri aşarak ormanlık alanlarda saklanır. Annesi ve
babası olmayan bir yetimdir ve içinde hiç dinmeyen öç alma ateşiyle büyür ve genç bir kız
olur.
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Tomris’i de alıp kurtulanların başına ödül koyulmuştur ve yerleri tespit edilir. Ormana
tıkılıp kalmaktan sıkılan Tomiris’in kampı terk ettiği bir akşam, kelle avcıları kampı basıp
herkesi öldürürler. Sabah kampa geldiğinde katledilmiş halkını gören Tomiris hemen katillerin
peşine düşer ve hepsini öldürür ancak kendisi de ağır yaralanır. Yaralı bir şekilde atanı binmeyi
başarır atı onu baygın bir şekilde bozkırdaki bir kabilenin topraklarına getirir. Sarmatyalı olarak
geçen bu kabile, kadın askerler ve kadınların erkeklerle beraber yaşamın her karesinde yer
almasıyla öne çıkar. Nerdeyse “Amazon” denebilecek bir demografisi vardır. Burada, Şaman
şifacıların yardımıyla uzun ve zorlu bir tedavi sürecinden sonra iyileşir. Annesinin yüzüğünü
parmağında taşımasından dolayı asil bir kandan geldiği anlaşılan Tomiris’e Sarmatyalı’lar
gereken ilgiyi gösterirler. Orada büyür ve gerçek bir savaşçıya dönüşür.
Bir gün bozkır kabilelerinin toplandığı bir toyda babasını öldüren ve kendisini
kabilesinden kaçmak zorunda bırakan düşmanlarını görür. Düşmanlarıyla yüzleşmek ve
ailesine ait her şeyi geri almak ister. Sarmatyalı’lardan, düşmanları, Tomiris’i isterler ancak
alamazlar. Sonuçta kardeş kabileler arasında savaş çıkar. Kendisini destekleyenlerin başında
savaşa giren Tomiris, savaş alanında öne çıkarak, düşmana babasını öldüren Kurtun ve Avazla
birebir savaşmak istediğini, kazananın savaş meydanını terk edeceğini söyler. Rakipleri bunu
kabul eder ve Tomiris kendi eliyle savaş arenasında iki düşmanını öldürür ve savaş fazla can
kaybı olmadan sonuçlanır. Tomiris kabilesine, evine, kabile liderliğine kavuşur. Gerek dirayeti,
gerek cesareti, gerekse aklıyla halkının güvendiği bir liderdir artık. Dakh (Saki) kabilesinin
lideri olan Argun, yiğitliği, cesareti ve Tomiris’e duyduğu aşk ve sadakatle onun kocası olur.
Bundan böyle birlikte Saks - Massagets kabilelerine liderlik yapacaklardır. Çocukları olur.
Bozkırda birlik, sakinlik ve huzur hakimdir.
Süreç içerinde dönemin güçlü imparatorluğu Persler ve başındaki Kiros topraklarını
genişletmek, bozkır kabilelerini kontrolü altına almak istemektedir. Elçiler gönderir.
savaşmadan kabilelerin biatını bekler. Takiben, İmparator Kiros kabile liderlerini sarayına
davet eder. Tomiris gelen elçilerin tavırlarından, söylemlerinden hiç memnun değildir. Ancak
kabile reislerinin savaşmak istememeleri, barış istemeleri ve davete icabet etmek istemeleri
karşısında genel temayüle uyar ve Kiros’un davetini kabul eder. Heyetin başında eşi Argun
bulunmaktadır. Heyete oğlu da katılır. Ancak Kiros tarafından hepsi kalleşçe katledilir.
Kocasını ve oğlunu kaybeden Tomiris eline aldığı kılıcıyla kendilerinden çok ama çok güçlü
olan Perslere savaş açar. Bizzat ordusunun başında savaşı yönetecektir. Savaş planını hazırlar.
Tek yol Kiros’u en hızlı şekilde öldürüp güçlü Pers ordunun dağılmasını sağlamaktır. Planı,
çok büyük kayıplar verseler de, amacına ulaşır. Kiros öldürülür. Hem sevdiklerinin öcünü
almış hem de kabilelerin Pers esaretine girmesini engellemiştir. Bu büyük savaş dilden dile
dolaşarak efsaneleşmiştir.
Bir kadın hükümdar olarak Tomiris, gösterdiği dirayet, cesaret, tutku ve hırs, askeri
deha, liderlik vb. bugün bile hala örnek gösterilen, ilham verici hikayesiyle efsanevi bir
kahramandır.
2.3.Filmin Görüntüsel Anlatımı
Görüntüsel anlatım, filmi anlamlandırmada öne çıkan sekansların tespiti ve
yorumlanmasıdır. Filmde uzam olarak uçsuz bucaksız bozkır, çöl ve bazı ormanlık alanlar öne
çıkmaktadır. Tozlu, rüzgarlı bozkırların yanı sıra çağlayanlarıyla ormanlık alanlar, zor
şartlarıyla çöl ve çölü sınırlandıran deniz nitelikleriyle filmde yer almıştır. Filmin başından
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sonuna kadar tüm kurgusuyla Tomiris’e odaklanma mevcuttur. Doğumu, annesini kaybetmesi,
bir erkek edasıyla babası tarafından yetiştirilmesi, babasının ölümünü, hainliği ve sadakati
görmesi, kaçırılıp kurtarılması, saklanarak geçirilen onca yıllar, ödül avcılarına babasının
dostlarını kurban vermesi ve onlarla olan mücadelesinde yaralanması, genç bir bayan olarak
kadınların erkeklerle başa baş yaşadığı, Sarmatyalı’ların ona yardım etmesi, yeniden hayata
tutunması, gençliği, babasının düşmanlarıyla karşılaşması, onları kendi elleriyle öldürmesi,
Dakh (Saki) kabilesinin en seçkini Argun ile evlenmesi, eşiyle birlikte bozkır kabilelerine
liderlik yaparak kardeş birlikteliğini sağlayıp, huzuru ve barışı inşa etmesi, Pers Kralı Kiros ile
olan mücadeleleri, kocasının ve oğlunun Kiros tarafından kalleşçe öldürülmesi, Kiros’la savaşı,
ordusunun başında onu yenip efsaneleşmesi esasen filmin olay örgüsünü şekillendirmiştir. Bu
olay örgüsü parelelinde filmin içinden seçilen görüntüsel göstergeler şunlardır:

Görsel 1: Bozkırda yer alan dönemin Saks ve Massaget kabilelerinin yaşam
alanlarını gösteren görsel.
Bugün üzerinde Türkmenistan, Güney Kazakistan ve Doğu Özbek topraklarının
yerleştiği bu coğrafya, Siriderya ve Amuderya nehirlerinin beslediği Aral gölü ve çevresidir.
Her ne kadar Aral gölü ihtişamını kaybedip kurumayla mücadele etse de bu bölgeler Tomiris
devrinde de günümüzde de Türk yurdudur. Filmin başında geçmişle bugünü, zihinlerde
birbirine bağlama adına bu haritanın yer alması önemli bir iletidir. Bu topraklardaki çok farklı
coğrafi altyapı filmde sergilenmiştir. Nehirler, deniz, ormanlık alanlar, çöllük bölgeler ve
insana ummanları hatırlatan geniş bozkırlar.

Görsel 2: Tomiris’in doğumu ve annesinin ölümü.
Doğmasıyla birlikte annesini kaybeden ve öksüz kalan Tomiris ve elinde küçücük bir
bebek ile Spargap. Spargap’ın eşinin ölümüyle yüzleşme anı. Hüzünle birlikte kaygıyı da aynı
zamanda beden diline hakim kılan bir sekans. Doğum ve ölüm karşıtlığının göstergesi.
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Görsel 3: Tomiris’in babası tarafından erkek gibi yetiştirilmesi.
Spargap çok sevdiği eşi Bopai’yi doğum sırasında kaybetmesinden sonra Tomris’in
bakımı, eğitimi ve bozkırın zor şartlarına uygun bir asker gibi yetiştirilmesi ona düşmüştür.
Hem kendisini savunmak, hem avlanmak hem de babasının gelecekteki temsilcisi olarak
Tomiris hırslı bir şekilde uygulama aşamasındadır.

Görsel 4: Tomiris’in çocukluğu ve ergenliğinden ok ve yay hakimiyetini gösteren iki görsel.
Her iki görselde de özgüveni yüksek, bir savaşçı duruşu sergileyen, ihtişamlı bakışıyla
etkileyici bir karakter. Ok ve yayı kavrayışında gücün görüntüsü hakim. Filmde bu keskin
bakışlar bir çok karede kullanılmıştır. Bazen korkutucu bir özelliğe bürünen ve bu yönüyle de
düşmanları ürküten bakış görseli.

Görsel 5: Yaralı Tomiris, Sarmatyalı şifacı kadının elinden ilaç içerken.
Filmde en önemli dönem noktalarından biri Tomiris’in yaralanması ve atının üzerinde
bozkırın içinde ilerleyerek Sarmatya kabilesinin kadın savaşçılarının eline düşmesi ve onların
sahip çıkmasıyla sağlığına kavuşmasıdır. Annesinin ona bıraktığı dörtnala koşan geyik
sembollü yüzük ona olan ilgiyi artırmış ve sağlığına kavuşmuştur. Çok ağır yaralı olmasına
rağmen Sarmatyalı şifacı şaman tütsü buğusunun kapladığı çadırda dualar ederek hazırladığı
ilaçlarla Tomiris’i ayağa kaldırmıştır.
Bu kabilede kendi yaşlarında savaşçı kadınların varlığı onun yetişme tarzına da
uygundur. At binen, kılıç kuşanan, güreş eden, ava çıkan, savaşan bu kabilenin kadınları
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Tomiris’e adeta ilaç olmuştur. İyileştikten sonra kendisini tanıtmış ve bu kabileden destek
görmüştür. Babasının başına gelenleri bilen kabile ileri gelenleri Tomiris’i sahiplenmişlerdir.
Tomiris de kadın savaşçıların arasına dahil olmuştur.

Görsel 6: Tomiris, Sarmatya’lı savaşçı, amazon genç kadınlarla beraber…
Bozkırda kadınların erkeklerden geride kalmayarak yaşamın her türlü zorluğuna
hazırlıklı savaşçı, uluslararası terminolojiyle amazon genç kadınların beden dilleri, oturuşları,
birbirlerine bakışları, Tomiris’e odaklanmaları vb. görsellerin ilgi çeken tarafları olarak öne
çıkmaktadır. Genç Tomiris kan kardeşi olabilmek için kanını boynuz kemiğinden yapılma
kımız kasesinin içine damlatmaktadır. Hepsi o sütten içecek ve kan kardeşi olacaklardır. Her
halleriyle erkeksi tavır sergileyen bir grubun görseli.

Görsel 7: Tek başına bozkırın ortasında yumruğu sıkılı Tomiris ve filmde sıkça dikkat
çekilen yüzük.
Babasının öcünü almak ve kabilesine tekrar kavuşma hırsının sıkılı yumruk haline
geldiği ve sonrasında yürekten yapılan yeminin sekansı. Ona sürekli yaşadığı acıları hatırlatan
geyik sembollü yüzük görseli. Yüzük, ona hem annesinin hatırası hem de onun için mensubiyet
göstergesi. O yüzük, hem daima parmağında olacak hem ölen annesini, öldürülen babasını
hatırlatacak hem de intikam yolunda cesaret verecek.
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Görsel 8: Düşmanlarıyla karşılaşma sekansı.
Yıllardır içinde büyüttüğü öç alma hayaliyle yaşayan Tomiris’in, gözlerinin önünde
babasını katleden Kurtun ve Kavaz’ı, Sarmatya kabile liderinin yeni doğan çocuğu için verdiği
toyda, gözlerinin içine kin ve nefretle bakacak kadar yakınlaştığı an. Arkadaşıyla düşmanlarını
konuşurken Tomiris’i gören düşmanları da kendi aralarında onu konuşmaktadır. Bu sekanslar
filmin bundan sonraki kurgusunun da belirleyicisidir. Karşılıklı düşmanca bakışların
birbirlerini etkilediği, yakın çekim seçkisiyle ortaya konan geçişler.

Görsel 9: Ordusunun başında tüm cesaret ve vakarıyla Tomiris
Babasının düşmanlarına karşı kendisini destekleyen kabilelerle birlikte engin bozkırın
ortasında adalet peşinde Tomiris ve ordusu. Arkasında kendisine inanan ve çoğunluğu
erkeklerden oluşan bir ordu ve onların önlerinde onlara zafer vaat eden, kendinden emin, kartal
bakışlı, korkusuz bir lider. Bozkırda kabileler arasındaki her anlaşmazlıkta kullanılan çözüm
yöntemi savaş. Bu savaş, bozkırda, birlikteliğin, adil yaşamın ve paylaşımın, huzurun vb.
başlangıcı olabilir.
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Görsel 10: Tomiris ve düşmanlarının karşı karşıya geldikleri sekanslar.
Tam bir lider tavrıyla, kardeş kanının akıtılmasını engellemek adına düşmanlarıyla karşı
karşıya gelerek öcünü almak isteyen Tomiris. İki ordu karşı karşıyayken, savaş çığlıkları
atılırken cesaretle düşmanın önüne çıkıp Kurtun ve Kavaz’la karşılaşmak ve savaşı binlerden
üç kişiye indirmek isteyen Tomiris. İki düşmanını birden keskin kılıcıyla tanıştıran bir genç
kadın. Yüreğindeki intikam ateşini söndürüp, savaşı bitiren, genç, savaşçı bir kadın. Tüm
gücüyle ve varlığıyla saldıran ve savaş yeteneğini gösteren genç bir kadın. Bir daha
açılmayacakmış gibi sıkılan dişler ve korkutucu gözler. Düşmana hiç ama hiç acımadan vurulan
kılıç darbeleri. Nihayetinde alınan intikamın sekansları.

Görsel 11: Kabilesine kavuşması ve hakettiği tahta ulaşması görselleri.
Babasının katledilmesine şahitlik ettiği gece, kaçırılarak ölümden kurtarılan Tomiris,
başı dimdik, kendisine ait olanı, baba emanetini geri almak için kabilesine döner. Bu dönüş
onun ve ailesinin haksızlığa uğradığına inanan tüm bozkır kabilelerinin ve kendi kabilesinin
ileri gelenlerinin desteğiyle gerçekleşir. Şamanların dualarıyla kutsanır. Halk onu coşkuyla
karşılar. Kurtun ve Kavaz’ın ailesi kabileden atılır. Küçük yaştayken babasıyla şakalaştığı tahta
yine şamanın dualarıyla oturur. Elinde liderlik asasıyla tam bir dirayet örneğidir. Atının üstünde
tüm vakarıyla kabilesiyle karşılaşması, onu karşılayan halkına seslenişi, taht odasına gidişi,
engin bakışları, etrafına güven ve ümit aşılayan tavırları, tahtta oturuşundaki ciddiyet, beden
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dilindeki özgüven, çevresiyle dilsel ve görsel iletişimindeki seçki vb. dikkate değer
sekanslardır.

Görsel 12: Müstakbel eşiyle paylaştığı yemek ve savaş…
Hem yetiştirilme tarzı hem de hayatın zor şartlarının şekillendirdiği çok sert bir bozkır
karakteri olan Tomiris, aşkı da efsanevi yaşamının içine dahil etmiştir. Dakh (Saki) kabilesinin
cesur lideri Argun ile olan aşkı, nihayetinde evliliğe uzanır. Savaş meydanında mücadele
ederken birbirlerine hayranlıkları artan bu ikili, aynı zamanda tam bir ruh ikizidir. Tomiris,
tüm ruhu ve bedeniyle, korkusuzca, ölümüne savaşan ama aynı zamanda güzelliğin ve zarafetin
timsaliyse, Argun da bir o kadar bu özellikleri taşıyan, görkemli olduğu kadar sevgi dolu bir
karakterdir.

Görsel 13: Argun ve Tomiris’in düğün görselleri
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Bozkırda birlik ve beraberliğin göstergesi harika bir düğün. Hem gelinin hem de
damadın kostümleri göçmen bir kabile yaşamının çok üstünde tasarımlar. Evlilik yemini ve
şamanın elinden aynı kaseden içilen kımız. Kase üzerindeki avcı toplayıcı yaşamın en önemli
yaşam kaynağı geyik motifi. Kabileyi beraber yöneteceklerini göstergesi asaya sarılan eller.

Görsel 14: Mutlu bir evlilik ve aile görselleri
Tüm bozkıra huzuru ve barışı getiren muhteşem çiftin mutluluk dolu yaşam sekansları.
Evlatlarını tecrübe ettikleri zor yaşam şartlarına hazırlama gayreti. Her konuda olduğu gibi
çocuklarının yetiştirilmesinde de birlikte çaba gösteren Argun ve Tomiris. Tomiris, hem iyi bir
lider, hem iyi savaşçı, hem iyi bir eş hem de iyi bir anne vurgusu.

Görsel 15: Karı-koca beraber liderlik…
Bugün bile örneğini görmenin pek mümkün olmadığı bir durum. Karı koca birbirlerine
saygılarını kaybetmeden liderlik yapabilmek. Kabilenin her işini istişare geleneğiyle birlikte
gerçekleştirmek. Kadının fikrinin değerli olduğu, küçümsenmediği bir ortam. Çocuk doğuran,
aile olan, savaşan ve en önemlisi kudret ortaya koyan kadın sembolü.
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Görsel 16: Pers sarayına gidiş için ayrılış…
Bozkır topraklarına göz koyan Pers devletiyle karşılaşma. Tomiris’in kader çizgisinin
keskin değişime uğradığı kesitler. Pers kıralı Kiros’un kalleş oyunları ve yine savaş yine kan.
Kocasını, Pers sarayına barış ve huzur için, korku ve endişe içinde uğurlayan bir anne, bir eş.
Kocası Argun ve Spargap’ı son kez gördüğünü yüreğinde hisseden ve arkalarından hüzünle
bakan, çaresiz bir kadın, bir lider.

Görsel 17: Argun, oğlu ve beraberindeki ekibin öldürülmesi…
Tomiris’in dünya tarihinde yerini aldıracak büyük savaşın sebeplerinin tezahürü. Eşi
Argun ve genç oğlu Spargap’ın ansızın eğlence ortasında yapılan bir baskınla acımasızca,
kalleşçe öldürülmeleri ve yan yana can verme sekansları. Barışçıl bir ziyaretin, Perslerce hain
bir pusuya çevrilip Saks - Massagets kabile temsilcilerinin katledilme görselleri. Cesur
insanların bu denli korkakça öldürülmeleri, barış şöyle dursun “elçiye zeval olmaz”
müessesinin hiçe sayılması, savaşı kaçınılmaz kılan bir durumdur. Aslında savaşın sebebini
bu olaya bağlamak da önemli bir yaklaşımdır. Sinsilikle-doğruluk ve dürüstlüğün, cesaretle korkaklığın, barışla - savaşın, ölümle – yaşamın karşıtlıklarının göstergesi sekanslar.
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Görsel 18:Kocasının ve oğlunun katledilmesi sonrası Tomiris’in üzüntü ve yası…
Ölüm canlıların onulmaz gerçeğidir. Ancak beklenmedik ve hakkedilmedik ölümler,
genç insanların ölümleri, dostların hainlikleri ve düşmanın kalleşliği sonucu meydana gelen
ölümler vb. yüreklere çöker ve acısı ağır olur. Tomiris her ne kadar eşini ve oğlunu uğurlarken
içinde ağır bir kuşku taşısa da onların hak etmedikleri bu ölüm sonrası tüm o korkusuz ve
delici bakışlarıyla zihinlerde yer edinen tavırları, özgüven kokan ve dirayetli duruşunun yerini
acı, gözyaşı ve ızdırap almıştır. İnsanlardan uzak acısını yaşamaya dikkat etmesi de önemli bir
metanet ve irade göstergesidir. Karalar giyen, karalar bağlayan Tomiris’in ruhunu da
pişmanlık, acı, intikam, özlem vb. kaplamıştır. Tüm beden dili bunu desteklemektedir.

.
Görsel 19: Kocasının ve oğlunun naaşlarının hazırlanıp gömülme töreni görselleri…
Şamanın gömülmek üzere naaşları dualarla, tütsülerle hazırlanması, en güzel
kıyafetlerin giydirilmesi, ruhlarının huzura kavuşması için yapılan ayin. Ortada yanan ateş,
cesetlerin mumyalanması, geyik sembollerinin varlığı, loş bir ortam, şamanın şekilden şekile
girerek yaptığı ritüeller, Tomiris’in acıyla iki büklüm olmuş varlığı ve akan gözyaşlarıyla
gerçekleşen hazırlığı izlemesi vb. hem acının büyüklüğünü hem de dönemin kültürel kodlarını
içermesi bakımından çok önemlidir.
Heredot, bozkır kültüründe, genellikle üzerine toprak yığılarak yapılan karakteristik
mezar yapılarından yani kurganlardan bahsetmiştir. Mezar yerinin belli olması amacıyla gömü
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yerinin üzerine, toprak ve çakıl taşı yığılır, yığılan bu toprağın akıp gitmemesi içinse etrafı
taşlarla çevrelenirdi. Heredot, İskit krallarına ait kurganlardan, mezarların dörtgen olduğundan,
içine çimen yayıldığından ve mezar kapatıldıktan sonra herkesin büyük bir tümsek oluncaya
kadar kürekle toprak attıklarını kaydeder (Ökmen ve Erhat, 1973).
İşte bahsedilen kurgan hazırlama tüm detaylarıyla bu görsellerde mevcuttur. Bu ritüel
inanılmaz detaycıdır. Ölen kişilerin atından, kullandığı silahlara, bazı özel eşyalarından,
yiyecek içeceklere kadar bu dörtgen mezara konur. Hem ölüye ve ölüme gösterilen saygıyı
ifade etmesi, hem ölüm sonrası yaşamı da kapsaması, hem inançların şekillendirdiği bir ritüel
olması hem de mezarların mimari bir kimlik içermesi bakımından kültürel bir kod olarak öne
çıkartılacak bir uygulamadır.
Nitekim, Kazakistan’da, Alma-Ata şehrinin doğusunda ve 50 kilometre uzaklığında
akan Issık nehrinin sol kenarında bulunan Esik Kurganı (Issık), tarihi destekleyen bir örnektir.
İskit-Saka hakanlarının gömüldüğüne inanılan bu alanda birçok kurgan bulunmaktadır.

Görsel 20: Pers elçisinin ortak hakimiyet anlaşma isteğine kılıçla cevap …
Pers kralı Kiros’un bozkır halkları üzerindeki planlarını uygulamaya koyan sinsi elçisi
Gubar’ın tatlı diline, sahte nezaketine, riyakar tutum ve davranışlarına son veren Tomiris
darbesinin sekansı. Pers kralının bozkır haklarını kontrolünde tutma, egemenliği altına alma
siyasetini bazı kabilelerden destek alarak uygulamaya koyduğu dönemler. Elinde çivi yazısıyla
Kiros’un mesajını gösteren elçi görseli dönem itibariyle yazılı iletişime göndermedir ki önemli
bir koddur. Ancak sunduğu çivi yazılı ileti samimiyetsiz bir mesajdır. Riyakar tavırlarla
yaptıkları hainliği saklama telaşının göstergesidir. Tomiris’in eşine ve kocasına yapılanlara en
iyi cevabı kısasa kısas yöntemiyle elçinin kalbine sapladığı hançerdir. Bunun savaş ilanı
olduğunu da bilmektedir. Bu durum halkına ve kendisine olan güveninin sonucudur.
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Görsel 21: Pers Kralı Kiros ve ordusu
Sinsi planlarla, oyunlarla bozkır halkını kandırıp kontrol altına alamayan Kiros,
elçisinin öldürülmesi sonrası göçmen halklara, haddini bildirmek için güçlü bir orduyla sefere
çıkmıştır. Kiros’un tahtının ihtişamı, tahtın yanındaki vahşi kaplan, kaplanı kanlı çiğ etle
besleme anı, habercinin secdeye kapanırcasına gösterdiği saygı, sağında ve solundaki aslan
heykelleri, atlı, arabalı gösterişli bir ordusu, atının üzerindeki mağruriyeti vb. gücün göstergesi
olarak öne çıkarılmıştır. Yine savaş meydanını gören tepeye kurduğu savaş otağındaki şatafat
da gücün tamamlayıcısıdır.

Görsel 22: Tomiris ve ordusu
Tomiris, bozkır kabilelerini üstün ama istilacı güce karşı bir araya getirmiş ve bir ordu
teşkil etmiştir. Bozkırın sert insanlarını, kabilelerin başındaki erkekleri bir kadın olarak emri
altına almak başlı başına bir zaferdir. Savaşı ve öldürmeyi erkek geleneği zannedenlere de güzel
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bir mesajdır. Atının üstünde askerlerine seslenirken üstündeki zırhından, başındaki kalpağına,
atının üstündeki ihtişamına, askerlerinin gözlerine bakışından, ses tonuna, kılıcını
kavramasından, atının yularını kavramasına, elinde ok ve yayıyla düşmana saldırışındaki
çeviklik, cesaret ve irade kokan tavırlarına kadar tüm göstergeler muktedir bir hükümdar, bir
komutan belirtileridir. Üzerindeki kızıl ve altın sarısının yoğunluğunu oluşturduğu zırhı da bir
kadın savaşçıya giydirilecek estetik güzelliğiyle dikkat çekmektedir.
Ordusunda yer alan amazon savaşçıların sık sık kameranın yakın çekimine girmeleri de
çok ileti içermektedir. Savaşçı bir kadın komutanın savaşçı arkadaşları.

Görsel 23: Pers Kralı Kiros’un kesik başı ve Tomiris’in büyük zaferi
Savaş planını yılanın başını bir an önce kesip, savaşı bitirmek üzerine kuran ve planı
uygulayan Tomiris, en güvendiği askerleri tarafından kendisine zafer göstergesi olarak sunulan
Kiros’un başını kendi kanıyla dolu bir torbanın içinde almıştır. Kendisine aşırı güvenmenin bir
şey kazandıramayacağını bir kılıç darbesiyle canından olunca anlayan Kiros ve kesik başı
galibiyetin simgesi olmuştur. O dev, düzenli ordu, göçmen bozkır savaşçılarının kılıç, balta,
mızrak ve ok darbeleriyle tarumar edilmiştir. Tomiris artık bir kadın başbuğ olarak tarihte yerini
almış bir efsanedir.
2.4.Dizisel Çözümleme (Filmde Yer Alan Temel Karşıtlıklar): Tomiris filminde bir
çok seçki / seçme (dizisel) ve bu seçkilerin kurguyla birleştirildiği (dizimsel) boyut mevcuttur.
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Altta filmin seçilme (dizisel) ve sunulma, kurgulanma yani birleştirme (dizimsel) boyutunu
şekillendiren karşıtlıklar belirlenmiştir.
Kadın
Erkek
Dost
Düşman
Halk / Millet
Devlet
Güzellik
Çirkinlik
Adalet
Haksızlık
Yalan
Gerçek
Yaşam / Yaşamak
Ölüm / Ölmek
Evlilik
Bekarlık
Savaş
Barış
Cesaret / Cesur
Korkaklık / Korkak
Ayrışma
Birleşme
Mütevazi
Mağrur
Varlık
Yokluk
Var Olma
Yok Olma
Eski / Geçmiş
Yeni / Gelecek
Hüzün / Elem
Sevinç / Mutluluk
Samimi
Riyakar
Sabırlı
Sabırsız
Kara / Toprak
Deniz / Su
Yönetme
Yönetilme
Birey
Toplum
Yas
Eğlence
Özgür / Özgürlük
Tutsak / Tutsaklık
Genç
Yaşlı
Saygı
Saygısızlık
Yeryüzü
Gökyüzü
Hayvan
İnsan
Güçlü
Güçsüz
Karanlık
Aydınlık
Gerçek
Hayal
Soğuk
Sıcak
Ayrılık
Kavuşma
İhanet
Bağlılık
Sağlıklı
Sağlıksız
İyi
Kötü
Ataerkil
Anaerkil
Güven
Güvensizlik
Fiziksel
Ruhsal
Aç
Tok
Bazı dizisel karşıtlıkları görsel göstergelerle anlamlandırmak da mümkündür:
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Sevinç / Mutluluk

Hüzün / Elem

Doğmak / Doğum

İki Yüzlü

Düşman

Mağrur

Yaşamak / Ölmek

Ölmek / Ölüm

Samimi

Kadın / Erkek

Dost

Cesaret / Cesur

Mütevazi

Korkaklık

/ Korkak

Hayvan / İnsan

2.5.Filmin Gösterge – Gösteren (Düz Anlam) - Gösterilen (Yan Anlam)
Çözümlemesi
Attaki tablo, dizesel ve dizimsel eksene göre filmde öne çıkan bazı görtergelerin
çözümlenmesini içermektedir. Dizimsel eksende herkes tarafından ivedilikle
anlamlandırılan düzanlam tespitleriyle birlikte dizisel eksende gerçekleşen yananlamsal
okumalar ve çözümleler yer almaktadır. Filmin öne çıkan göstergelerini insan, nesne, eşya,
hayvan vb. genel başlıklar altında toplayabiliriz.
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Gösterge Türü Gösterge

Dizimsel
(sentagmatik) /

Eksen
Düzanlam

Dizisel
(paradikmatik)
Eksen

Gösteren

Gösterilen

Yananlam
1.Tomiris
efsanesinin ortaya
çıkışında
temel
dayanaklardan
biri.
2.Şefkatli
ve
dikkatli bir baba.
3.Bozkırın sert,
cesur ve korkusuz
savaşçılarının
göstergesi.
4.Halkına değer
veren bir lider.
1.Acının
yoğurduğu
bir
ruh.
2.Yüreğinde hem
merhamet
ve
şefkati hem de
intikam ve hırsı da
barındırabilen
efsanevi kişilik.
3. Kadın gücünün,
iradesinin,
zerafetinin
ve
güzelliğinin
figürü.
4.Gördüğü
rüyalarla
olacaklardan
haberdar edilme
gibi mitsel bir
boyut
kazanan
kadın başbuğ.
1. Efsanevi bir
kadının
maddimanevi derecesine

Görüntüsel

İnsan
/ Massaget-Saks
Spargap
kabile lideri

1. Tomiris’in
Babası
2.Kızının
annesini doğumda
kaybetmiş
aile
reisi
3.Bozkır savaşçı
ve avcısı

Görüntüsel

İnsan
Tomiris

/ Bozkır
kavimlerinin
kraliçesi

1. Argun'un eşi
ve
Spargap’ın
annesi
2.Babasını,
kocasını
ve
oğlunu
suikastlere kurban
veren bir kadın
3.Bozkırı
bir
araya getirebilen
savaşçı lider.
4.Adı
efsaneleşmiş bir
kadın lider.

Görüntüsel

İnsan
Argun

/ Tomiris’in eşi ve 1.Tomiris’in
kabile lideri
kendisine eş ve
hükmetme ortağı
olarak seçtiği kişi.
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Görüntüsel

İnsan
/ Kabile liderleri.
Kurtun ve
Kavaz

Görüntüsel

İnsan
Tiras

Görüntüsel

İnsan
Ada
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2.Bozkır
kabilelerinin
Tomiris’le
birlikte etrafında
birleştiği lider.
3.Pers sarayında
bir tuzak sonucu
öldürülen bozkır
yiğidi.
4. Tomiris’in oğlu
Spargap’ın
babası.
1.Tomiris’in
babasını öldüren
kabile liderleri
2.Tomiris’in
kendi
eliyle
öldürdüğü kişiler.
3.Düşmanla
işbirliği
yapıp,
bozkır
kabilelerinin
birliğini bozanlar.

/ Tomiris’in sahip 1. Tomiris’in en
çıktığı yetim.
güvendiği insan,
kardeşi.
2.Tomiris’in
büyüttüğü
ve
kendisinden çok
şeyi
onda
gördüğü kişi.
/ Tomiris’in
1.Kabilenin her
kabilesinin baş zaman en önemli
şamanı, baksı.
işlerinde aklına
ve
duasına
danıştığı kişi.
2.Halkın
inançlarını
yönlendiren
ve
inanç ritüellerini
uygulayan kişi.
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yakın bir erkek
figürü.
2.Tomiris’in
gözündeki değer.
Savaşçının,
cesaretin,
dirayetin sevginin
vb.
babasından
sonraki
temsilcisi.

1.Kalleşliğin,
sinsiliğin, vatan
hainliğinin,
korkaklığın,
kardeş
kanı
akıtmanın
vb.
göstergeleri.
2.Kişesel
çıkarların
doğurduğu
olumsuz
sonuçların temsili
figürler.
1. Bir yetimin bir
başka
yetime
sahip
çıkması
hikayesi.
2.
Kan
bağı
olmasa da can
bağıyla bağlanmış
kardeş figürü.
1.İnancın
ve
temsilcilerinin
yani
baksıların
liderler ve halk
gözündeki
ve
üzerindeki etkisi,
yetkisi
ve
yönlendirmesi.
2. Şamanizmin ve
şamanların
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İnsan
/ Tomiris’in
1.Sarmatyalı’ların
Sardana
Sarmatyalı’lardan Amazon
genç
edindiği arkadaşı. kadınlarından
biri.
2.Tomris’e destek
olan
genç
savaşçı.
3.Savaşlarda
gösterdiği
mücadeleyle öne
çıkan karakter.
İnsan
/ İnsanlara
şifa 1.Tomiris’in
Şifacı
dağıtan
kadın yaralarına
şifa
Şaman
şaman
olan, onu yaşama
döndüren şifacı.
2.Amazon
savaşçılarıyla
dikkat çeken bir
kabilenin kadın
şamanı.

Görüntüsel

Nesne

yüzük

Görüntüsel

Nesne
Eşya

/ Ok ve yay
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dönemin
yaşamında
gördüğü değer.
1.Vefanın,
yoldaşlığın,
dostluğun
göstergesi.
2.Cesaretiyle,
gücüyle,
savaş
yetenekleriyle,
dirayetiyle
Tomiris
efsanesinin
önemli figürü.
1.Şamanların
dönemdeki gücü
ve etkisi.
2.Kadınların da
şaman olarak yer
almaları.

1.Tomiris’in
geyik
motifli
annesinden
emanet yüzüğü.
2. Tomiris’in kim
olduğunu
çevresine
belgeleyen
gösterge.

1.Asalet
ve
liderlik figürü.
2.Geşmişte
yaşanmış hüznün,
ihanetin,
kalleşliğin,
hainliğin
hatırlatıcısı.
3. Yadigar, kimlik
göstergesi.
1. Av, korunma 1.Özellikle avcı ve savaş için toplayıcı
kullanılan araçlar. toplulukların
yaşamlarının
devamı için en
önemli
silah
olmasının
vurgulanması.

www.cumhuriyetkongresi.org

Sayfa | 401

Cumhuriyet Zirvesi

4. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

Görüntüsel

Nesne
Eşya

Görüntüsel

Nesne

Ateş

Görüntüsel

Mekan
Coğrafi
alan

/ Bozkır

Göçebe yaşamın
ana alanı.

Mekan

Orman

Çorak
bozkırı
sınırlayan ağaçlık
alanlar.

Hayvan

Geyik

Eti için avlanan
boynuzlu hayvan.
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1.Kalın,
uzun,
koruyucu,
dayanıklı
bir
başlık.
Yünlü
hayvan derisinden
yapılan
ve
dönemin
her
yaştan
erkeğin
taktığı başlık.
Evlerin, çadırların
tam ortasındaki
ısı
ve
ışık
kaynağı.

1.Bozkırın
soğuğuna
karşı
direnç kazanma
adına
giyilen
başlık figürü.
2.Kabileleri
birbirinden ayıran
kıyafet seçkisi.
1.Şamanların
etraflarında
dönerek
dua
ettikleri ve destek
aldıkları dayanak.
2. Medeniyetin ve
yaşam kalitesinin
göstergesi.
1. Uçsuz bucaksız
haliyli
göçmen
halkın
özgür
ruhunun
göstergesi.
2. Zor şartların ve
yaşamların
merkezi.
1.Düşmanlarından
kaçan insanların
saklandıkları
alanlar.
2. Aynı zamanda
bozkır insanları
için
korkuyla,
doğa üstü güçlerle
dolu,
lanetli
alanlar.
1. Kabile liderlik
yüzüklerine,
kalpaklara,
kaselere, asalara,
takılara
kadar
işlenen değer ve
üstünlük içeren
bir
sembol.
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1.Uçsuz bucaksız
coğrafyanın kısa
zamanda aşılması
ve geniş otlaklar
ve
sürülerin
kontrol
altında
tutulması
için
gerekli
ulaşım
hayvanı.
2.Boyların,
kabilelerin kendi
aralarındaki
ve
diğer düşmanlara
karşı
verilen
mücadelelerde en
gerekli araç.
3.Göçebe
halkların sosyal,
siyasi,
iktisadi,
dini ve askeri
hayatında
en
önemli
unsurlardan biri.
Tablo 1. Tomiris filminin gösterge okumaları seçkisi.
Hayvan

At

Kültürel bir miras,
hatta kod.
2. Yaşamın, var
olmanın
devamlılığının
temel kaynağı.
3. Olmazsa olmaz
kutsallaştırılmış
bir varlık.
1.“Atlı kavim”,
“atlı kültür”, “atın
ehlileştirilmesi”,
“at ve ata dayalı
kültür”
gibi
birçok at merkezli
kavramın
aktarılması.
2. Asil ve özgür
ruhların
göstergesi.
3. Arkadaş, dost,
kurganda yandaş.

2.6. Filmde Kullanılan Kültürel Kodlar ve Mitsel Ögeler
Film, İskit-Saka kabilelerinin gelenek-görenek ve kültürel altyapılarını açık ve
çağrışımsal olarak başından sonuna kadar bir çok sekansta işlemektedir. Dönem itibariyle
inançların, gelenek-göreneklerin ve yaşam şartlarının yön verdiği bozkır halkının bir çok
kültürel kodunu filmde görmek mümkündür. İnanç ve inanç eksenli ritüeller, şamanlar ve
işlevleri, evlendirme törenleri, doğumu ve ölümü karşılama, ölüm ritüelleri, kadına bakış açısı
ve toplumdaki yeri, özgürlük ruhu, mütevazi yaşam, silaha ve ata verilen değer, giyim-kuşam
biçimleri, vatanın kutsallığı, doğaya ve vahşi yaşama saygı, ahlaki ve politik bakış açıları, toy
ve eğlence anlayışı, semboller, ateş vb.
Örneğin ölüm ritüelleri. Özellikle önemli kişiler için düzenlenen kurgan denen geniş,
büyük ve derin mezarlar tam ayrıştırıcı göndergesel koddur. Filmde Tomiris’in eşi ve oğlunun
naaşlarının şamanlar tarafından inançlar doğrultusunda hazırlanması, en güzel kıyafetlerinin
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giydirilmesi, kullandığı tüm silahlarının, atının, ona özel birçok eşyanın kurgana konması,
kurganın hazırlanma, yapılma düzeninin özgünlüğü, şamanın gömülme merasimini dualarla
yönlendirmesi, hatta ölenin ruhu için kölelerin idam edilmesi, kanlarının akıtılması gibi bir çok
uygulama toplumun, ölüm kavramı etrafında zihinlerinde yer edinmiş kodlardır.
Doğum ritüelleri de en az ölüm kadar birçok kültürel birikim içerir. Doğum sırasında
şamanların doğumun kolay geçmesi adına, ateşin etrafında, ateşe tuz atarak gerçekleştirdiği
dua içerikli tören, doğumdan sonra çocuğun, yüzüne serpilen at sütüyle (kımız) kutsanması, bu
işlemlerin kalabalıkların önünde yapılması, doğum sonrası toy verilip en güzel yemeklerin
yenilmesi, erkek ve kadınlar arasındaki güreş başta olmak üzere ok atma, at koşturma
vb.yarışmalarla şenliklerin devam etmesi gibi daha birçok kültürel birikim ayırtedici kod olarak
öne çıkmaktadır.
Doğum, ölüm başta olmak üzere hayatlarındaki her önemli durumda şamanların yer
alması bozkır kabilelerinin inanca verdikleri değerin ve inanç kültürlerinin tezahürü olarak
değerlendirilebilir.
Avcı göçebe halkın en önemli göstergelerinden olan avlanma sekansları da filmde sıkça
yer almaktadır. Özellikle, filmin en başında köpeklerle desteklenen, atların üzerinde, kalabalık
bir halde, sürek avı denilebilecek şekilde gerçekleştirilen avlanma, bu kabilelerin yaşam
temelleri hakkında net bilgi vermektedir. Hayvanların etiyle, sütüyle, derisiyle, kemiğiyle vb.
hayatın merkezinde olduğu bir kültür yansıtılmıştır.
Filmde, kadınların törende, toyda, kutlamada, cenazede, yemekte, savaşta vb. erkeklerle
beraber karar verici konumda olduklarının vurgulanması da dönemin kadın-erkek
ilişkilerindeki kültürel yaklaşımı göstermektedir.
Filmde mitsel ögeler de yer almaktadır. Özellikle Tomiris etrafında şekillenen bu
ögelerden en önemlisi kartal kanatlı, bir ateş kütlesi şeklinde ihtişamlı bir erkek aslan figürüdür.
Tomiris’in gelecekten haber almak gibi insan üstü bir özelliği yansıtılır. Başına ya da
sevdiklerinin, halkının başına gelebilecek her kara haber öncesi, bu olağanüstü özellikler içeren
aslanı rüyasında görmesi, onunla yüzleşmesi, korkuyla uyanması ve gerçek hayatta acı bir
sonuçla karşılaşması vb. Tomiris’le mitolojiyi aynı başlıkta buluşturur. Örneğin babasının bir
gece baskınıyla öldürüleceğini rüyasında görmüş ve babasını uyarmak için gittiğinde gerçekten
hainlerin saldırısıyla babası, kardeşleri katledilmiştir. Aynı rüyada aslanı babasının tahtının
üstünde karşılar. Burada da yine Tomiris’in bu olay sonrasında gelecekte tahta geçeceği de
çağrıştırılmıştır ki yine kutsanmış bir figür vurgusu vardır. Alttaki iki görsel bu olaydan iki
sekanstır.

Görsel: Babasının öldürülmesi öncesi kartal kanatlı, vücudu ateş kaplı aslanla babasının
tahtında yüzleşmesi sekansları.
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Babasının katillerinden kurtarılarak, bozkırdan kaçırılıp ormanda saklanan Tomiris’in
ateş saçan kanatlı aslan motifiyle karşı karşıya gelmesi sekansları da, rüyasında olacakların
önceden ona bildiriliğinin vurgulanması amaçlıdır. Tomiris’e mitsel bir hüviyet kazandıran
bu rüyalar sonrasında, sevdiklerinin ölümleriyle yüzleşmesi, acısının katlanması da onu
gelecekte yapacağı büyük işlere hazırlayan altyapılardandır.

Görsel: Tomiris rüyasında, yine kanatlı aslanla ormanın derinliklerinde karşı karşıya.
Babasından sonra en sevdiği iki insanın yani kocası ve oğlunun ölümüne delalet eden
rüya da, yine aynı aslan figürüyle gerçekleşir. Bozkırın ortasındaki yerleşkede, evinin önünde
aslanla gerçekleşen bu yüzleşme de, onu dönemin en güçlü ülkesinin yani Perslerin karşısına
çıkartan olayların habercisidir. Hayatı acılarla yoğrulmuş ve hep ayakta kalmış bir kadın
vurgusu önemlidir. Yaşamındaki her dönüm noktasında acının yer alması ve belirleyici olması
da sıradan bir durum değildir. Normal insanlardan ayrıştırma, kutsiyet atfetme cabasının bir
sonucudur.

Görsel: Pers sarayına giden kocasının ve oğlunun öldürüldüğü geceki rüyasından sekanslar.
Kocasını ve oğlunu öldüren Perslere açtığı savaşın gecesinde cephede çadırında
gördüğü rüya da hem savaşın sonucu hem de Tomiris’in gücü hakkında ipuçlarıyla doludur.
Tomiris’in nerdeyse tüm hayatı boyunca onu korkutan, ona acıyı ve ölümü hatırlatan mitolojik
canlıyı, cesaretle karşılaması, mücadele etmesi, onu öldürmesi doğa üstü güçleri devralmasının
ve kendisinden çok daha üstün düşmanlarını yok edeceğinin göstergesi olarak öne
çıkartılmıştır. Zaferin ve intikamın müjdesidir. Görüldüğü gibi, mitolojik bir varlığı öldüren ve
kaderini kendisi belirleyen bir kahraman figürü, öne çıkartılmıştır. Aslanla karşılaştığı mekan
pers krallık sarayının önüdür. Bu rüya ona özgüven vermiş ve sonuçta Kiros’un kellesi önüne
konmuştur.
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Görsel : Tomiris’in zaferini müjdeleyen sekanslar.
2.7. Metafor ve Metonimi
Mecazlar, benzetmeler, çağrışımlar sinema göstergebiliminin önemli parçalarıdır.
Gerek dilsel gerekse görsel altyapıyla benzetmeler, çağrışımlar yapılarak anlamlandırma
güçlendirilmektedir.
Örneğin yüzük sembolü, filmin bir sekansında öne çıkartılır. Yüzük asaletin ve
liderliğin göstergesidir. Yani parçanın bütünle ilişkisi çağrıştırılmıştır. Yüzük aynı zamanda
hatırlama, hatırlatma ögesidir. Yaşanılan acı geçmişi çağrıştıran bir parçadır.
Sarmatyalı genç kadın savaşçılar üzerinden, hem amazonlarla, hem kadının o
dönemdeki etki ve gücüyle hem de feminist yaklaşımlarla ilişki kurdurmaktadır.
Yine kurgu içerisinde Sarmatyalı kadınların yaralı Tomiris’i bulmaları, kendisi gibi
savaşmayı bilen, erkeksi özellikler taşıyan yani kendisine benzeyen kadınlarla beraber olması
metaforik bir yaklaşımdır.
Babasının katillerini öldürüp kabilesinin başına geçince şaman tarafından eline verilen
geyik motifli asa da bütüne gönderme yapan parçadır.
Tomiris’in kartal, Kiros’un ise tahtının hemen dibinde kaplan bulundurması gücü
çağrıştıran hayvanlardır. Özellikle Kiros’un kendi elleriyle, çiğ etle, kaplanını beslemesi
etrafına şahsıyla ilgili korku salıp, zihinlerde çekince oluşturan gönderme içermektedir.
Pers elçisi Gubar, filmde dönem Persler devletinin sinsiliğinin, iki yüzlüğünün, sahte
siyasetinin temsilcisi olarak lanse edilmiş ve göndermelerde bulunulmuştur. Elçi genelin küçük
bir nüvesidir.
Elçinin elindeki kil taplet ise yazının kullanıldığına, devletlerarası anlaşmaların kayıt
altına alındığına dair dönemin medeniyet ortamına dikkati çekmektedir.
Bozkırda otlayan binlerce atın oluşturduğu sürülerin kadrajda sık sık görülmesi, atın
binek, savaş gücü, etinden ve sütünden yararlanılan bir hayvan olarak değerine vurgu
yapılırken, Pers devletinden bozkıra gelenlerin özellikle develeri kullanmaları da çöle bir
göndermedir.
Bugün, tüm Türk Dünyasında milli spor olarak adlandırılan güreşin, toylarda kadınlı
erkekli gençlerin güç göstergesi olarak öne çıkarılması da bu düşüncenin geçmişle bağının
oluşturulması adına çağrışım yüklüdür.
Sonuç
Sonuç olarak, “Tomiris Efsanesi” filminin, F. de Saussure’nin gösterge anlayışı ve
Roland Barthes’in anlamdırma yöntemi temel alınarak göstergebilimsel çözümlemesi ve
anlamlandırması yapılmıştır. Massagets-Saks kabilelerinin en zor dönemlerinde halkına
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önderlik eden çok değerli bir kadının, bozkırın kraliçesinin biyografisi başarılı bir şekilde beyaz
perdeye aktarılmıştır.
Bu çözümleme ile filmi oluşturan dizisel ve dizimsel karakter analiz edilmiş, filmde
öne çıkan göstergeler belirlenmiş, herkesin ilk planda okuyabildiği düz anlamların (gösterenler)
yanısıra filmde türlü yollarla iletilen yan anlamlar (gösterilenler) çözümlenmiştir.
Filmin başından sonuna serpiştirilmiş Saka / İskit halkının kültürel kodları tespit
edilmiş, mitleştirilen unsurlar yorumlanmıştır. Filmdeki benzetme ve çağrışımlara da
değinilmiştir.
Tomris, bir lider, bir kadın, bir anne, bir evlat, bir eş, bir arkadaş, bir örnek karekter vb.
olarak tarihin derinliklerin çıkartılıp bu filmle tüm dünyaya servis edilmiştir. Türk tarihinde
“kadın” kavramını, kadının yerini ve gücünü net olarak ortaya koyan bu film, bugünkü bazı
saplantılı ata-erkil yaklaşımların daha yüksek sesle tartışılmasına da ortam oluşturacaktır.
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Özet
Sözcükleri sadece nesnelerin, kavramların yaşam formu, onların adı olarak kabul
edersek dilin gücünü hafife almış, anlam zenginliğini daraltmış oluruz. Çünkü ister yazınsal
metinlerde isterse günlük söylemlerde herhangi bir konudaki düşüncemizi sadece iletmekle
yetinmeyiz. Sözcükler sayesinde düşüncemize yönelik duygularımızı, sezgisel
değerlendirmelerimizi de bildiririz. Böyle durumlarda sözcükler leksik anlamlarıyla birlikte ek
bir anlam daha kazanabilirler. Bu anlam kategorisine sözcüğün “duygu değeri” denir.
Dil bilimsel olarak dilin duygusal değeri; duygu değeri (duygu ulamı), adı altında ele
alınır. Türkçe dil bilim kaynaklarında duygu değeri (duygu ulamı) olarak adlandırılan bu anlam
kategorisi “emosyonel mana” terimiyle ifade edilebilir. Duygu değeri dilin fonetik, morfolojik,
leksik ve sentaktik kategorilerinde oluşabilir. Yazınsal bir metnin duygu değeri vasıtaları bu
kategorilerden biri olabileceği gibi dört farklı kategoride de karşımıza çıkabilir.
Yazınsal metinlerin duygu değeri analizlerinin yapılması, edebi metne tarafsız
yaklaşılmasını sağlayacaktır. Bu yolla analizi yapılan metinlerin, dilsel ve edebi gerçek
değerleri de ortaya konulmuş olacaktır. Bu metinlerin anlam bilimsel değerlerini, objektif bir
gözle analiz edilmesinin neticelerini de göz önüne serecektir.
Oğuzca’nın tarihi ve filolojik bakımından son derece önemli bir yadigarı olan Dede
Korkut Hikayeleri, halkın düşünce dünyasını, deyiş, duyuş ve konuşma tarzını en iyi yansıtan
tarihi bir abidedir. Hikayeler, halkın canlı konuşma dilinden beslenen, söz ve anlatımlarla
duygu değeri ve anlamsal pekiştirmeler taşıyan zengin bir kaynaktır.
Bu yaklaşımlarla çalışmada, Dede Korkut Hikayelerinde geçen duygu değeri içerikli
kullanımlar tespit edilecek ve sınıflandırılacaktır.
Anahtar Sözcükler: Dede Korkut Hikayeleri, anlambilim, anlam kategorisi, duygu
değeri vb.
THE VALUE OF EMOTION DEDE KORKUT STORIES
Absract
Words are just objects, life forms of the concept, we accept the power of language as
their name taken lightly, we have narrowed the meaning of wealth. If you want to just settle in
literary texts because we do not want to transmit our thoughts on any topic in everyday
discourse. Our feelings towards our thoughts through words, we let in our intuitive evaluation.
In such cases, they can earn an additional sense of the word with lexical meaning. In this sense,
the word in the categories “feeling of value” is called.
Scientific language as the language of sentimental value; sense of value (reached my
feelings) are handled under your name. Sense of value in Turkish linguistics source (my feeling
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reach) this means category called “emotional meaning” can be expressed by the term. Emotion
value of the phonetic, morphological, lexical and syntactic category may consist of. Emotional
values of a literary text means can appear in four different categories could be one of these
categories.
Making sense of value analysis of literary texts, impartial approach will ensure that
literary text. In this way, the text of the analysis is done, it will be introduced as actual linguistic
and literary values. This semantic value of the text will unroll in analyzing the results of the eye
lens.
Dede Korkut Stories, which is a very important heirloom of Oghuz language in terms
of history and philology, is a historical monument that reflects the people's world of thought,
expression, perception and speaking style. Stories are a rich resource that feeds on the lively
spoken language of the people and carries emotional value and semantic reinforcement with
words and expressions.
In the study with these approaches, the uses with emotional value content in Dede
Korkut Stories will be determined and classified.
Keywords: Dede Korkut Stories, Semantics, meaning category, emotion value etc.
0. Giriş
Duygu değeri, “bir göstergeye bağlı olarak insanda uyanan çeşitli duygular, beliren
çağrışımlar şeklinde tanımlanmaktadır. Duygu değeri, temel anlam öğesi gibi kesin ve açık bir
biçimde bir göndergeyi yansıtmamakta, birtakım belli belirsiz duygu ve tasarımlarla insan
üzerinde etki sağlamaktadır” (Aksan, 2007: 194).
Duygu değeri (categorie thymigue, valeur thymigue), öznel bir yaklaşımla anlam
aktarımı içeren, gizli, örtülü anlam oluşturan, çağrışım gücü yüksek leksiko-semantik
unsurdur. Sözcükleri, yalnızca varlık ve kavramları karşılayan bir yaşam formu, onların adı
olarak kabul edersek dilin gücünü hafife almış, anlam zenginliğini daraltmış oluruz. Çünkü
gerek yazınsal metinlerde gerekse günlük söylemlerde herhangi bir konudaki düşüncemizi
sadece iletmekle yetinmeyiz. Sözcükler sayesinde düşüncemize yönelik duygularımızı, sezgisel
değerlendirmelerimizi de bildiririz. Böyle durumlarda sözcükler leksik anlamlarıyla birlikte
örtülü, ek bir anlam daha kazanabilirler. Bu örtülü anlamın oluşmasında sözcüğün kullanıldığı
bağlam, zaman, koşul, kişi ve kişinin o anki psikolojik durumu, ruh hali, beklentileri vb.
duygu değeri üzerinde son derece etkilidir.
Bu teorik yaklaşımlarla, Köprülü’nün “Bütün Türk Edebiyatını terazinin bir gözüne,
Dede Korkut’u öbür gözüne koysanız, yine Dede Korkut ağır basar.” diyerek (Köprülü, 1981)
değerini ifade ettiği Dede Korkut Hikayelerindeki (bundan sonra DKH) duygu değeri örnekleri
tespit edilmiştir. Hikayelerdeki, destansı özellikler, mitolojik unsurlar, doğa ve insanüstü
güçlerle mücadeleler, çevre ve doğayla ilişkiler, aile içi çatışmalar, törenler, kutlamalar,
ayrılıklar, düşmanlıklar, dostluklar, savaşlar, ölümler, hayvan sevgisi ve hayvanların yaşamdaki
etkisi, ahlaki öğretiler, töreler, yaşam birikimleri, değer yargıları, inançlar ve inancın sosyal
yaşamın merkezinde olması gibi iç dinamikler, örtülü anlam unsuru olarak farklı duygu değeri
kategorilerini oluşturmuştur.
Çalışmanın amacı, M. Ergin’in “Dede Korkut Kitabı I-II, TDK Yayınları, 1994”
baskısı esas alınarak ve eserde yer alan 12 hikayede duygu değeri kullanımları, oluşma yolları
ve anlam gruplarının belirlenmesi, DKH’nın dil anlatım inceliklerinin ve örtülü anlam gücünün
vurgulanmasıdır.
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1.Duygu Değeri, Oluşma Yolları ve Anlam Grupları
Nesneler, olaylar, tavır ve davranışlar, karakter, iş hayatı, meslekler, sosyal ilişkiler
duygusal değerlendirmelerimize etki eder. İşte bütün bu şartlar neticesinde kişinin sezgileri
uyanıp, içsel hareketlenmeler oluşup, her türlü hissi yaratarak duygusal değerlendirme ortaya
çıkarabilir. Konuşmanın veya yazınsal bir ürünün tamamı da bu değerlerden oluşan esenlikli
(euphorique) ya da esenliksiz (dysphorique) duygu değerine sahip olabilir.
Hislerin ve duygu değerinin ortaya çıkması demek, onların uyanıp öylece kalakalması
demek değildir. Bu onların realiteye dökülüşü, dışarıya yansıması, karşı tarafa hissettirilişi
anlamına da gelir. Bu noktada dil işin içine girer. Hislerin uyanıp duygu değerinin dışarıya
yansıtılmasında en anlamlı vasıta dildir. İnsanoğlu genelde dil, özelde sözcükler yardımıyla bir
taraftan nesneleri, olay ve kavramları adlandırıp gösterirken, bir taraftan da bu nesne, olay ve
kavramlara yönelik bakış açısını, uyanan sezgilerini (hoşlanışını, beğenmesini, imrenişini,
takdir etmesini, güzel görmesini, coşmasını, heyecanını, ahdetmesini, kızgınlığını,
sinirlenmesini, efelenmesini, şımartışını, nazlamasını, sevgisini, muhabbetini, nefretini,
kıskançlığını, şefkatini, küçültmesini, küçük görmesini, sevimli görmesini, yalvarmasını,
merhametini, hatırlatmasını, alayını, övgüsünü, methetmesini, irkilmesini, şaşırmasını,
korkusunu, yermesini, hayıflanmasını, kendini paralamasını, yüceltmesini, kıvanç
duymasını, nasihatini, ikaz etmesini, emretmesini, kaygılanmasını, haddini bildirmesini,
... vb.) bildirmek için de sözcüklerden yararlanır.
Sözcüklerin manalarının duyan ve okuyan tarafından kabul edilmesinde; o manalarla
ilgili fikir, anlam ve his oluşmasında, insanoğlunun milleti, kültürel yapısı, medeniyeti, sosyal
yaşantısı, hayat felsefesi ve içinde bulunduğu her türlü sosyal ve psikolojik faktörler etkili olur.
Kısacası dil ile yaşam hiç bir zaman birbirinden ayrılamaz. Bunun için dille ilgili meselelerde
fikir üretirken yaşantı hiçbir zaman göz ardı edilmemelidir (Koca ve Koca, 2020: 209-219).
İnsanoğlu kendini çevreleyen dış dünyadan kopuk yaşayamadığı, dış dünyadaki
olaylara, kişilere, onların tavır ve davranışlarına tarafsız kalamadığı için yaşamda olup biten
bütün sosyal olay ve kavramların her türlü tesirine kapılıp, bu tesirlerin yapısına bağlı olarak iç
dünyasında oluşan hislerini, duygu hallerini duygusal değerlendirmeleriyle dışa yansıtır. Bu
yönüyle de dilde duygu değeri anlam kategorisi de oluşmuş olur.
Eğer sözcükleri, duygu değeri bakımından ve sezgilerle olan yakınlıkları yönüyle
gruplayacak olursak üçe bölebiliriz.
a. Tarafsız sözcükler: dağ-, taş, geldi, gitti, bir, о vb. Bu tür sözcükler adından da
anlaşılacağı gibi hiç bir duygu değeri taşımadığı gibi karşı tarafta his de oluşturmaz.
b. Duygu değeri ile sezginin adını bildiren sözcükler: sevgi, nefret, özlem, sevimli,
korku, kıvanç vb. sözcükler ister tek başlarına olsun isterse bir bağlamda kullanılsın duygu
değeri, his reaksiyonu oluşturmazlar. Sadece hissi veya duygu değerini adlandırırlar. Onların
adı olurlar, duygu değeri ifade etmezler.
Örnek:
Nasıl doysun yılların özlemini gideriyor. -A.İlhan.
Mustafa kemal paşa özlemini çektiği bir yuvaya kavuşmuştur. -H.Taner.
Ben bütün hayatımda bu sadeliği özledim. -P. Safa. (TDK, 2005)
Bu örneklerdeki özlem sözcüğü hiçbir surette duygu değerine sahip olmaz. Bu
cümleleri okuyan da duyan da bir sezgiye kapılıp duygusal değerlendirmede bulunmaz.
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c. Duygusal değerlendirme taşıyan, sezgilere yakın olan, leksik yapısı yönüyle duygu
değeri bildiren sözcükler. Bu tür sözcükler herhangi bir bağlamda kullanılmaksızın da duygu
değeri ifade ederler: zavallı, cesur, uyanık, biçare, gariban, yiğit, açıkgöz, kurnaz, vb. (Koca,
2005: 61)
Duygu değerine sahip olup olmama bakımından yaptığımız bu gruplamada sadece 3.
gruptaki sözcükleri duygu değeri açısından ele alıp inceleyebiliriz. Ancak duygu değerini
ifade etmesi bakımından sözcükleri bu kadarla da sınırlandırmak doğru olmaz. Buradaki
sözcükler dilin sözcüklerinin herhangi bir bağlamda kullanılmadan da duygu değeri ifade
edebileceğinin kesin delilidir. Ayrıca dildeki dört temel düzeyde değişik ögelerle de duygu
değeri oluşturulabilir. Bunlar; fonetik, morfolojik, leksik ve sentaktik ögelerdir.
Dil bilimsel olarak dilin duygusal değeri; duygu değeri (duygu ulamı), olarak
adlandırılan bu anlam kategorisi, dilin fonetik, morfolojik, leksik ve sentaktik kategorilerinde
oluşabilir. Yazınsal bir metnin duygu değeri vasıtaları bu kategorilerden biri olabileceği gibi
dört farklı kategoride de karşımıza çıkabilir. Örneğin; afferin (fonetik yolla), can-ım
(morfolojik yolla), çenesi düşük (leksik yolla- dilsel hazır öge), maalesef babamı...(sentaktik
yolla, eksiltili cümle) gibi.
Duygu değeri yazınsal metinlerde pek çok sezgisel değerlendirme içeren anlam grupları
oluşturabilir. Bu sezgisel değerlendirmeler bazen razı olma, memnuniyet duyma sezgisel
değerlendirmesi etrafında esenlikli kullanımlar içerirken bazen de razı olmama, memnuniyet
hissetmeme gibi olumsuz esenliksiz değerlendirmeler içerir.
DKH’da 12 hikayede yer alan, esenlikli ve esenliksiz sezgisel değerlendirmeye tabii
tutalabilecek kullanımlar gruplar halinde toparlanırken aynı zamanda dil incelemelerinin dört
temel düzeyini kapsayan başlıklarda da tasnifi yapılacaktır. Yani DKH’da fonetik, morfolojik,
leksik ve sentaktik yolla oluşturulan duygu değeri örnekleri ve örtülü anlamları alt başlıklar
altında incelenecektir.
2. DKH’da Duygu Değeri Oluşturma Yolları ve Örnekleri
2.1. Fonetik Yolla:
DKH’da yer alan 12 hikayenin tamamı tarandığında ses tekrarlarını içeren duygu yükünü
taşıyan fonetik yolla oluşturulan duygu değeri örneklerinin bulunmadığı tespit edilmiştir.
2.2. Morfolojik Yolla:
Türkçede gerek bazı çekim ekleri gerekse yapım ekleri bağlam içerisinde sözcüklere
eklenerek, farklı anlam içeren duygu değeri oluşturabilirler. Örneğin sözcüklere eklenerek
onlara sahiplik, aidiyet anlamı kazandıran iyelik ekleri, bağlam içerisinde saygı gösterme,
sevme, beğenme vb. duygu değerlerini taşıyabilir. Yine Türkçede işlek yapım eklerinden olan
-CIk, -cAk, -cIğAz, - cAğIz, -CA, -(I)msI, -(I)mtırak, -GIl gibi ekler sevgi, acıma, yakınlık,
samimilik, şefkat, merhamet, zavallılık, kuvvetlendirme, pekiştirme, yalvarma, güzel
görme, abartma, küçük görme, aşağılama, övme, yerme gibi esenlikli ve esenliksiz hisleri,
kullanıldıkları bağlam içerisinde bünyelerinde barındırabilirler. Yani sondan eklemeli bir dil
olan Türkçe, yalnız yeni sözcükleri yaratmada değil, aynı zamanda sözlü iletişimde ya da yazılı
metinlerde duygularını, hislerini aktarırken
de
ekleri
kullanma potansiyelinden
yararlanmaktadır. DKH’da bu eklerin oldukça fazla örnekte, bu işlevlerde kullanıldığı
görülmektedir. Tekrara düşmeme adına en belirgin olanları metne alınacaktır. Örneklenirse:
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• DKH’da iyelik eki kullanımıyla bazı sözcüklerde duygu aktarımı gerçekleşmiştir.
Aşağıdaki dizelerde iyelik eki almış sözcükler, kıvanç duyma, övme, beğenme, sevgi,
yüceltme gibi duygu değerlerini bağlam içerisinde aktarmaktadır.
“Berü gelgil baş-um bahtı ivüm tahtı
İvden çıkup yorıyanda selvi boylu-m
Toğuğında sarmaşanda kara saçlu-m
Kurıla yaya benzer çatma kaşlu-m
Koşa badem sığmayan tar ağızlı-m
Güz almasına benzer al yanaklu-m” (1,79)
Kazan Big Oglı Uruz Bigün Tutsak Olduğu Boyı’nda geçen şu ifadeler iyelik eki
marifetiyle duygu değeri içeriği taşımaktadır.
“Berü gelgil ağa-m Kazan
Deniz kibi kararup gelen nedür
Od kibi şılayıp ılduz kibi parlayup gelen nedür
Ağız dilden biş kelime haber mana
Kara baş-um kurban olsun baba-m sana
Berü gelgil arslan-um oğul.” (4, 157)
Dizelerde yer alan ağa-m, (kara)baş-um, baba-m, arslan-um sözcükleriyle, saygı,
adanma, aidiyet, sevgi, övgü, değer verme, kendine acıma, benzetme gibi anlamlarıyla
esenlikli sezgisel bir değerlendirme görmekteyiz.
Özellikle “…oğul” sözcüğünün başına gelerek sevgiyi, düşkünlüğü, değer vermeyi,
yüceltmeyi aktaran “ … can-um oğul (3,151; 4,170 / 171); “… kulun-um oğul” (4, 155), “Berü
gel-gil arslan-um oğul” (4,157), “ Ortac-um oğul” (4, 164), gibi kullanımlar hikayelerde
mevcuttur.
Hikayelerde “yoldaş” ve “yiğit” sözleri, aldıkları iyelik ekleriyle birlikte kullanılarak
sevgiyi, güveni, inanmayı, övgüyü, birliği, birlikteliği, paylaşmayı, değer vermeyi olumlu
bir şekilde aktarmaktadır. Örneğin:
“Kartaş diyü saklayanda yoldaş-um-a yazuk” (2, 109); “Otuz tokuz yoldaş-ım iki
argışım (3, 143); “Berü gelün kırk yoldaş-ım” (4, 161); Hey kırk işüm kırk yoldaş-ım” (6, 187
/188 / 189); “ Yeni bayırın kurdına benzer-idi yiğitler-im” (7, 202); “Hatun aydur: Yigid-im
big yigid-im, …” (9, 218; 219), “ Ala gözlü yiğitler-ün kırdurdun-mı” (9, 219) gibi.
DKH’da birçok hikayede iyelik ekleri ve addan-ad yapan bazı eklerin aynı sözcükte
kullanımıyla da duygu değeri aktarımı yapıldığı görülmektedir. Örneğin:
“… . Dirse Hanun oğlan-cuğ-u kaçmadı. …” (1, 82), “ Sağ-ilen soluna göz dezdürdi,
oğlan-cuğ-ı-n-ı görmedi.” (1, 86), “ On igiçe sünü-cüğ- ün ören olmış …” (1, 88); “ … yumru
yumru ağladı, yanuk ciğer-çüg-i-n-i tağladı” (2, 109); “Açuk açuk meydana benzer senün alınçuğ-un / İki şeb çırağa benzer senün göz-çügez-ün / İbrişime benzer senün yili-çüg-ün / İki
koşa kardaşa benzer senün kula-cuğ-un / Eri muradına yetürür senün arka-çuğ-un” (3, 136),
“ok-cuğaz-ın kurmışsın” (3,144), “Dilin içün öleyin gelin-çüg-üm / Yoluna kurban olayı
gelin-cüg-üm” (3, 150); “Oğlan-cuğ- um-un ilk avıdır, …” (4, 162), “ Torum-cuğ-um
aldurmışam … / Kulun-cuğ-ı kişneyip … / Kulun-cuğ-um aldurmışam … / Kuzu-çağ-ı
manrışıp … / Kuzı-cağ-um aldurmışam …” (4, 166), “… acı soğan öyün-cüg-i diyeyin-mi” (4,
171); “Göz-çügez-i çönge koca” (5,178) “… andan iki oğlan cuğ-um var …” (5,182-183);
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“Karın-çuğ-ı aç olsa kalkup uçan” (6,192), “Kulun-cuğ-ın deper-mi olur / … / Kuzı-çağ-ın
süser-mi olur” (6, 196); “Kaçup gider-iken Aruz Kocanun oğlan-çuğ-ı düşmiş” (8, 206),
“Güvencüm-ile getürdüğün gelin-çüg-ün” (8, 210); “Bıyı-cağ-ı kararmış yigüt-çük-leri çok
yimişem / El-çügez-i kınalu kız- cuğaz-ları çok yimişem” (8, 215); “… yidi yaşında bir kızçuğaz-ım ölmişdür. / … yir altında kız-çuğaz-um-a biner-imiş” (11, 235) gibi. Bu örneklerde
yapım ekleri, iyelik ekleriyle beraber kullanılarak sahiplenme, merhamet, şefkat, sevme,
sevilme, beğenme, övgü, takdir etme, samimiyet, küçültme, benzetme gibi esenlikli
duygular çağrıştırılırken aynı zamanda acıma, zavallı görme, üzülme, içi yanma gibi
esenliksiz hisler de sözcüklerde bulunmaktadır.
• DKH’da, Batı Türkçesinin başından beri görülen oldukça işlek hâle gelen ve başlıca
işlevleri addan küçültme ve sevgi ifade eden adlar yapan başka bir ifadeyle adlara ve önadlara
küçültme, pekiştirme, sevgi ve acıma ifadesi katan ek olarak -cık (-cik, -cuk, -cük); -çık (-çik,
-çuk, -çük) eki duygu değeri oluşturmakta görev almıştır. Örneğin:
“Buğayı koyu virdiler, oğlan-çuk-lara kaç didiler. … Dirse Hanun oğlan-cuğ-ı
kaçmadı.” (1, 82); “ Kazan Bigün karı-çuk olmış anası …” (2, 96 / 100 / 110), “ … çoban
tağar-cuğ-ı çıkardı, yidiler” (2,104); “ Karı-çuk olmış anam …” (4,169; 5, 191), “ Kıl kepenek
boyun-cuğ-ın sürer diyeyin-mi” (4,171), “Mere sakal-çuğ-ı ağ-ca koca” (5,178); “Kazanı
küçü-çük ölüm tuttı, uyudu”(11, 234), “Küçü-çük tonuz şölenlü” (11, 238) gibi örneklerde
sahiplenme, övme, yüceltme, methetme, değer verme, önemseme, sevgi besleme, sevilme,
merhamet, gönle hitap etme gibi esenlikli sezgisel değerlendirme görülmekle birlikte
üzülme, acıma, küçük görme, aşağılama gibi esenliksiz hisler de sözcüklerde örtülü olarak
yer almaktadır.
• Aslında bir çekim eki olan -ca, -ce; -ça, -çe eki sınıf değiştirerek veya fonksiyon
değiştirerek zamanla bir yapım ekine dönüşmüştür. İşlek bir ektir (Koca, Koca, 2021:94). Bu
ekin kullanıldığı birçok sözcük duygu değeri yüküyle DKH’da yer almıştır. Örneğin:
“ Çakmaklu-ça çobanları dün-ile yügürdün”(2, 102), “Hisarından parlayup uçan ap alaca gerdegine karşu gelen …” (2, 113; 4,174); “Bin yirde ipek halı-ça-sı döşenmiş-idi” (3,116;
4,154), “ Karalu-ça men kızun nesine gerek ozan” (3,139 /140), “Ayıblu-ça han kızı ere
varmak ayıb olur” (3, 148), “Kalın Oğuz imren-çe-si can-um oğul” (3,151); “Deve-çe
böyümişsin köşek-çe aklun yok / Depe-çe böyümişsin tarı-ça beynün yok” (4, 156), “Saru
yılan sokmadın ağ-ça tenüm kalkar şişer” (4,164), “Karangulu-ça gözlerüm aydını oğul”
(4,164), “Ağa yılda ağ-ça koyun esen olsa kuzı virür” (4,170), “Kölgelü-çe kaba ağacum kesen
Kazan” (4, 173 / 176 / 184), “ Ağ-ça menüm göksümi basıp kondı” (4,180 / 181), “Ağ-ça burçlu
hisarlarda tutıla-y-idün oğul” (4, 182); Gafillü-çe başlar kesen / … / Gafillü-çe senün başun
men keseyin -mi / Al-ça kanun yir yüzine tökeyin-mi” (4, 139; 5,195; 11, 239); “ Altunlu-ça
günligin diküp …” (6,198); “ Karangulu-ça gözlerüm aydını oğul” (9, 220 / 222), “Gafillü-çe
görklü başın kesün / Al-ça kanın yir yüzine tökün didi” (9, 222; 10, 227), “Ya Cebrail var şol
kuluma kırk er-çe kuvvet verdim didi” (9, 224); “Ağ-ça yüzlü gelinün döndirimez” (10, 229);
“Ağ meydanda yumrı başı top-ça kesdüm” (11, 236), “ Ağ-ça Kala Sürmelüde at oynattum /
Ağ-ça yunlu tümen koyunun …” ( 11, 238); “ Ağ-ça koyunlarum manrışmadın / Ağ-ça yüzlü
kızum gelinim …/ Ağ-ça yüzlü görklümi …” (12, 249; 9, 217) gibi örneklerde beğenme, çok
beğenme, güzel görme, övme, kıymet verme, takdir etme, yüceltme, büyültme, abartma,
sevme, hoşlanma, benzetme, beklenti gibi esenlikli sezgisel değerlendirme görülmekle
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birlikte küçük görme, aşağılama, yerme, alay etme, acıma, kızma, beğenmeme,
kabullenmeme gibi esenliksiz çağrışımlar da sözcüklerde örtülü olarak yer almaktadır.
• Hikayelerde sıkça karşımıza çıkan ve farklı bağlamlarda, farklı duyguları aktaran
eklerden birisi de dönem itibariyle emretme eki olarak öne çıkan -gıl, -gil ekidir. Daha çok
dua, dilek, yakarış, yalvarma, rica, istek, beklenti, rahatlatma, sakinleştirme, umut
olma, umut verme, tenbihleme, akıl verme, yönlendirme, yol gösterme, uyarma, saygı
duyma, saygı gösterme, değer verme, uyarma, sitem etme, tehtit etme, emretme,
korkutma, telaşlandırma gibi insan ruhunun takındığı olumlu-olumsuz duyguları
çağrıştırdığı görülmektedir. Tekrara düşmemeye dikkat ederek, örneklenecek olursa:
“… incinüp acı sözler söyleme, yiründen örü tur-gıl, ala çadırun yir yüzine dikdür-gil,
atdan aygır deveden buğra koyundan koç öldür-gil, İç Oğuzun Taş Oğuznun biglerin üstüne
yığnak it-gil, aç görsen toyur-gıl, yalıncak görsen tonat-gıl, borçluyı borçından kurtar-gıl …”
(1,80/81). “Hey Dirse Han biglik vir-gil bu oğlana / Taht vir-gil … / … at vir-gil … / … tümen
koyun vir- gil … vb. ” (1, 82 / 83), “ … kalkubanı yiründen örü tur-gıl, yigitlerün okşa-gıl,
boyuna al-gıl, oğluna uğra-gıl, yanuna alup ava çık-gıl, kuş uçurup av avlayup oğlunu oklayup
öldüre gör-gil …” (1, 84), “Biterlide otlarına kargama-gıl / … / Kaçar geyiklerine kargama-gıl
/ … / Arslan ile kaplanına kargama-gıl” (1, 89 / 90), “… babanı ol kırk namerdden kurtar-gıl
… sen babana kıyma-gıl didi.” (1, 91), “Senün-de içinde binidün var-ise yiğit di-gil mana /
Savaşmadın urışmadın alı vireyim dön-gil girü” (1, 92 / 93; 4, 155), “ Berü gel- gil ağam Kazan
(4, 157 / 158) , “ Kılıç çalup baş kesdügüm gör-gil öğren-gil” (4,159), “ Ala gözlü kırk yiğidi
boyuna al-gıl / Göksi gözel kaba dağlar başına çık-gıl / … / Gör-gil öğren-gil ve hem bize pusu
ol-gıl oğul” (4, 160), “Kayıduban baba girü dön-gil / Altun ban ivüne sürüp var-gıl / Kara gözlü
kız kardaşumı ağlatma-gıl / Karıçuk olmış anamı sızltama-gıl (4, 169), “ Savaşma-gıl kayıda
dön-gil baba girü” (4, 170), “Kara aygırın cılavısını mana tart-gıl yigit / Tike tutup yüzüme
bak-gıl yiğit / Altundağı kara aygırı mana vir-gil yiğit / … / Bu günümde umud ol-gıl mana”
(4, 173); “ Azraili menüm gözüme göster-gil …” (5, 177), “… Azrail var, dahı ol delü kavatun
gözine görin- gil, benzini sarart-gıl didi, canını hırlat-gıl al-gıl didi.” (5, 178 / 180), “ İki oğlancuğ- ı öksüz koma-gıl” (5, 183), “ Alur-isen ikimüzün canın bile al-gıl / Kor -isen ikimizün
canın bile ko-gıl” (5, 184); “Yavuz yirlere yiltendün kayıda dön-gil / Ağ sakkallu babanı karıçuk olmış ananı buzlatma-gıl” (6, 186; 8, 211; 9, 22); “ Kalkubanı oğul yiründen turı gel-gil /
Yilisi kara kazılık atun butun bin-gil / Arkurı yatan Ala Tağı dünin aş-gıl / Ağ alınlu Bayındır
Hanun divanına dünin var-gıl / Ağız dilden Bayındıra selam vir-gil / Bigler bigi olan Kazanın
elin öp-gil” (9, 220); “Ağ boz atun üzerindenyire in-gil / El kavşurup ol yiğide selam vir-gil /
Elin öpüp boynın kuç-gıl / Ne turursın oğul yort-gıl” (10, 227) gibi.
Türkçede başlangıçtan beri kullanılan, fakat işlekliği gittikçe azalan -çak, -çek ekinin,
yapım eki olarak başlıca fonksiyonu küçültme ve sevgi ifade etmektir. Bu hâli ile -cık, -cik, cuk, -cük ekinin bir benzeri durumundadır. Bazı hikayelerde küçültme, acıma gibi esenliksiz;
sevgi, benzetme gibi esenlikli duygu değeri içeriklerini görebiliriz.Örneğin:
“Ağır bukagu topu-çağ-ın döger diyeyin-mi” (4,171); “Gözi gök-çek kızlarun
gelinlerün …” (5, 178), “Yalın-çak görsem tonadayım senün için” (5, 184) gibi.
Türkiye Türkçesinin her ada gelebilen, ad ve ön ad türeten en işlek eklerinden -lı (-li,lu,-lü) ekininde bazı kullanımlarıyla duygu değeri taşıdığı söylenebilir. Özellikle övme, güzel
görme, öne çıkarma, benzetme gibi esenlikli çağrışımlar içermektedir. Örneğin:
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“Aġ pürçek-lü anaŋ yeri behişt olsun; aġ saḳal-lu babaŋ yeri uçmaġ olsun (1, 95),
“Ağça yüz-lü yingemi … / “… karangu-lu gözleri kan yaş toldı” (4,166); “… görk-lü
Muhammed Mustafa bağışlasın” (Hikaye sonları alkışlarında geçer) gibi.
Aşağıdaki dizelerde bu eki alan sözcüklerin övgü, methetme, benzetme, yüceltme,
beğenme, değer verme gibi esenlikli çağrışımlarla dopdolu olduğu görülmektedir. Aynı
zamanda “ince tonlum, selvi boylum, kızıl yanaklum, tar ağızlım, kara kaşlum ve kara saçlum”
sözcük öbeklerinde de benzetme sanatı yardımıyla yukarıda ifade ettiğimiz duyguların
aktarımının yapıldığı görülmektedir.
“Yalap yalap yalabıyan ince ton-lu-m
Yir basmayup yorıyan selvi boy-lu-m
Kar üzerine kan tammış kibi kızıl yanak-lu-m
Koşa badem sığmayan tar ağız-lı-m
Kalemçiler çalduğu kara kaş-lu-m
Kuru-msı kırk tutam kara saç-lu-m” (6,197)
Alttaki dizelerde ise bu ekin eklendiği sözcüklere aşağılama, hor görme, yerme,
taşlama, utandırma, değer vermeme, kötüleme gibi esenliksiz duyguları yüklediği
görülmektedir.
“ İt kibi güv güv iden çerkez hırs-lu
Küçüçük tonuz şölen-lü
Bir torba saman döşek-lü
Yarım kerpiç yasduk-lu
Yonma ağaç tanrı-lu
Köpegüm kafir” (11, 238)
DKH’da özellikle -CIk, -cAk, -cIğAz, - cAğIz, -CA, -GIl gibi gibi addan -ad yapım
ekleri ve adlara iyelik, sahiplik, aitlik göreviyle eklenen iyelik işletme ekleri yardımıyla çok
yoğun bir şekilde esenlikli ve esenliksiz duygu değerleri aktarımı yapıldığı görülmüştür.
Özellikle
-GIl ekini öne çıkarmak gerekir. Bu ek, hikayelerde emir eki olarak
kullanılmakta ve özellikle nazım bölümlerinde duyguların aktarılmasında etken olarak yer
almaktadır.
2.3. Leksik Yolla
Hazır dilsel ögeler, dillerin uzun tarihi süreçleri içerisinde oluşan, gelişen, çoğu zaman
kalıplaşmış çok önemli leksikolojik zenginliktir. Edebi metnin yüzey ve derin yapısının, estetik
gücünün, etki alanının belirleyicisi olarak da düşünebileceğimiz, dillerin zamanla kazanıp
sahiplendiği ve kullandığı söz varlığı hazinesidir. Özellikle atasözleri, deyimler, ikilemeler,
dualar, beddualar, söz öbekleri, bağdaştırmalar, benzetmeler, çağrışımlar, aktarmalar vb. alt
başlıklardan oluşan leksik ögelerin, DKH’da hazır dilsel öge olarak bolca örneği
görülmektedir. Özellikle atasözleri, deyim, dua, benzetme ve ikilemelerin sıkça
kullanımının, hikayelerin dil ve anlatımındaki akıcı
ve etkileyici uslubu yarattığı
görülmektedir. Birçok esenlikli ve esenliksiz sezgisel duyguların aktarımında ve çağrışımında
leksik ögelerin etkisi yadsınamaz.
Örneğin, ağ (ak) / kara zıtlığının oluşturduğu duygu geçişleri ve yoğunlukları; yine kara
ve ağ sözcükleriyle kurulan söz öbeklerinin leksik öge olarak çok farklı anlamsal varyasyonlar

TAM METİN KİTABI

ISBN: 978-625-7341-02-8

www.cumhuriyetkongresi.org

Sayfa | 415

Cumhuriyet Zirvesi

4. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

içermesi hikayelerin derin yapısında örtülü ve açık duygu değeri çağrışımları oluşturmaktadır.
Hikayelerde, özel adların başında niteleme maksatlı kullanılanları hariç, “kara” sözcüğü toplam
217; “ağ” sözcüğü ise 211 kez kullanılmıştır. Kullanım sıklığı da göstermektedir ki olumlu
ve olumsuz birçok duygunun aktarılmasında bu iki sözcük etkilidir. Örneklersek:
“… kara otağ … kara yire … kara kiçe … kara koyun … kara tırnak …” (1,78 / 79 /
80; 4, 165) örneklerinde “kara” sözcüğünün aşağılama, yerme, yerme, iğrenç görme, değer
vermeme, utandırma, küçük görme gibi esenliksiz sezgileri aktardığı görülmektedir.
“Kara ölüm geldüginde …” (1, 94); “ … kara kaygulu vakıa gördüm, … kara deve
ensemden karvar gördüm, … kara saçum uzanır gördüm, … kara bulut didügün …” (2, 99;
4,172), “ Kara mudbak dikilende ocak kalmış” (2,100; 5,181); “ Kara tonuz etinden yahnı
yidürdün …” (3,137), “Kara bağrun sarsılupdur” (3,138); “ Kara başuna düşende gerek olur”
(4,160), “ … kara dinlü kafire göz karartdı”(4,161/ 163), “Kara bağrı sarsıldı …”(4,163), “Kara
kıldan sicim …” (4,169); “… kara şiven oldı” (5,177); “Kara evren kopdı Depegöz” (8, 211);
“Kara kılıcun sal boynuma kes başum” (11, 236 gibi daha birçok örnekte “kara” sözcüğü
oluşturduğu öbeklerde korku, endişe, kötüleme, yerme, beğenmeme, tiksinme, uyarma,
kaygılanma,
aşağılama, küçük görme, değersizleştirme gibi
esenliksiz duygu
çağrışımlarıyla hikayelerde yer almaktadır.
“Kara polat öz kılıcum elüme alayın-mı” (1, 80; 2, 104; 4, 159; 9, 221; 10, 227; 11, 239),
“Kara kıyma gözlerün uyhu almış …” (1, 88; 3,141), “Kara başum kurban olsun oğul sana”
(1, 89; 2, 103), Yirlü kara tağlarun yıkılmasun” (1, 94); “ Kara koç atlar …” (2, 101), “ kara
kara denizlerün gimisi ağaç” (2,108), “ … kara gözlü kızun var ise …” (2,111); “Kargu gibi
kara saç …” (3,149); “Kara gözlü yigitlerümi boyuma men ularam” (4,155), “ Kara deniz
kibi yaykanup gelen” ( 4, 158) , “Kara aygırun cılavısını …” (4, 173), “Kara dere ağzında
Kadir viren, kara buğa derisinden bişigünün yapuğı olan, açığı tutanda kara taşı kül eyleyen,
kara bıyığın yidi yirden ensesinde düğen Kara Göne çapar yetti.” (4,174); “ Kalemçiler
çalduğı kara kaşlum / Kurumsı kırk tutam kara saçlum” (6,197) gibi daha birçok örnekte ise
“kara” sözcüğü kullanıldığı öbeklerde yüceltme, takdir etme, destekleme, değer verme,
güzelleme, benzetme, övme gibi esenlikli sezgi aktarımları içermektedir.
“Ağ / Ak ” sözcüğü ise hikayelerdeki kullanımlarında esenliksiz duygu içeriklerinden
daha çok, övgü, beğenme, değer verme, yüceltme, önemseme gibi esenlikli çağrışımlarıyla
öne çıkmaktadır. Örneklersek:
“Oğlu olanı ağ otağa kondurun …” (1, 78), “ Ağ yüzlü ala gözlü gelinler …” (1,92 / 93),
“Aġ pürçeklü anan yeri behişt olsun; aġ saḳallu baban yeri uçmaġ olsun (1, 95; 8,211 / 214;
9,222; 10, 231); “Ağ tozluca katı yayun virgil mana” (2, 104); “Ağ ormana girmişsin / Ağ
kavagun budağından yırgayuban kiçmişsin” (3, 144), “ Ağ koyunun karımış-idi” (3, 151); “Ağ
yeleklü ötkün akdan kayıkmayan” (6,190; 9, 221), “Ağ sakallu baban …” (6, 191; 8,213), “
Babamun ağ ban işigine düşdügünde” (6,196); “ Ağ sakallu kocaları… / Ağ sakalı karışı tutdı
… / Ağ pürçeklü karıçukları …” (8, 214); “Ağ alınlu Bayındır Han …” (9, 217 / 218), “
Karusından ağ ellerin bağlan dimiş” (9, 220); “ Ağ meydanda yumrı başı topça kesdüm” (11,
236), “Ak kayanun kaplanınun irkeginde bir kökküm var / … / Ak sazun aslanında bir köküm
var / … / Ağ sunkur kuşu irkeginde bir köküm var” (11, 238),
“Ağ (Ak) – Kara” karşıtlığının da duygu değeri taşıması bakımından hikayelerde yer
aldığını özellikle vurgulamak gerekir. Bu gibi karşıtlıklar yardımıyla olumlu ve olumsuz duygu
geçişlerinin, hikayelerin anlatım gücünü ve etki alanını genişlettiği görülebilir. Alttaki
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örneklerde, bu zıtlığın oluşturduğu takdir etme, beğenme, övme gibi olumlu aktarımlara
karşılık; yerme, beğenmeme, aşağılama gibi olumsuz çağrışımlar da duygu değeri altyapısını
beslemektedir.
“Aklu karalu seçilen çağda” (1, 78 / 85); “Ağ otağı koyuban kara otağa giren kızlar /
Ağ çıkarup kara geyen kızlar” (3, 141; 10, 226; 12, 248); “Kara tırnak ağ yüzüne çalayın-mı”
(4,165), “Kara yirde ağ otağlar diken dir-idüm” (4,166; 7, 199), “Seni bilen big oğulları ağ
çıkardı kara geydi” (4, 171); “Ağ alınun kara yire depilmedin” (6,194) gibi.
Hikayelerde övgü, öne çıkarma, önemseme, beğenme, değer verme, yüceltme,
kutsama ve kutsala saygı, vurgulama gibi birçok duygu değerlerini içeren sözcüklerden biri
de “görk / görk-lü” sözcüğüdür. “Görk” sözcüğü -lI,-lU ekini de alarak Tanrı, Peygamber,
Peygamber soyu, Dört halife, Kur’an-ı Kerim ve bazı sureler, Dede Korkut, ana-balar, bazı
doğa olayları, hikayelerdeki birçok kahraman vb. nitelendirilirken kullanılmıştır. Örneklersek:
“Ağız açıp öger olsam üstümüzde Tanrı görklü. Tanrı dostı din serveri Muhammed
görklü. Muhammedün sağ yanında namaz kılan Ebu Bekir Sıddık görklü. Ahır sıpara başıdur
amme görklü. Hecesinleyin düz okunsa yasin görklü. Kılıç çaldı din açdı şah-ı merdan Ali
görklü. Yazılup düzilüp gökden indi Tanrı ilmi Kur’an görklü. … Dizin basup oturanda halal
görklü. Dulumından ağarsa baba görklü. Ağ südin toya emzürse ana görklü. …” (Giriş, 75)
“Dedem Korkut öteden berü geldi. … ağız dilden görklü selam virdi.” (3, 125)
“… görklü kız kardaşun Banu Çiçegi Bamsı Beyrege dilemeğe gelmişem.” (3, 126)
“Meger Tırabuzan tekürinün bir azim görklü mahbub kızı var-idi” (6, 185)
“Gök alan görklü çemene çadır dikti. (4, 157)
“Akındılu görklü suyı delüp kiçün” (12, 248; 3,125; 4, 173)
“… kamın akan görklü suyun kurımasun …” (4, 176; 5,184)
“Görklüm attan düştüm” (9, 219)
“Karalu görklü otağı sorar olsam kölge kimün” (3, 139)
“Gagillüçe görklü başın kesün” (4, 168; 9, 222) gibi.
DKH’de en hazır dilsel öge olarak en sık görülen duygu değeri taşıyan örneklerden birisi
de alkış ve kargışlardır. Özellikle alkışlar (dualar), metnin estetik ve semantik altyapısının
oluşmasındaki önemi bakımından önemlidir. Hikayelerde inanç kültürünün beslediği, güce ve
kutsallara sığınma içerikli, dilek, istek ve beklentileri kapsayan alkışlar başta sığınma,
yalvarıp yakarma, bağışlanma, esirgenme, koruma, korunma, sıkıntılardan kurtulma,
yüceltme ve yüceltilme, çok sevme, saygı, minnet duyma, af beklentisi, acziyet ifade etme
gibi duyguları çağrıştıran önemli bir dilsel ögedir. Örneklersek:
DKH’nın giriş kısmından başlayarak tüm hikayelerde alkışlar, sıkça tekrarlanarak yer
bulmuştur. Girişteki alkışlar, Dede Korkut’un çeşitli konulardaki görüşleri aktarılırken anlatıcı
tarafından hana hitaben yapılan dualardır. Alkışlarda övgü, sevgi, günahın affı, korunma,
gücün korunması, beklenti, yalvarma, istek, dilek duyguları hakimdir.
“Devletsüz şerrinden Allah saklasun hanum sizi” (Giriş, 74)
“Üç otuz on yaşunuz tolsun / Hak size yaman getirmesün / Devletünüz payende olsun
hanum hey” (Giriş, 74)
“İleyünüzde çalup aydan ozan olsun / Azıp gelen kazayı Tanrı savsun hanum hey”
(Giriş,75)
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“ O ögdügüm yüce Tanrı dost oluban medet irsün hanum hey” (Giriş, 76)
“Anun bebekleri yetsün / Ocağuna bunçılayın avrat gelsün” (Giriş, 76)
Hikayelerin sonları genellikle alkışlarla tamamlanmaktadır. Her hikâyenin sonunda
“Dedem Korkut gelüben boy boyladı soy soyladı…” biçiminde bir ifade yer alır. Bu alkışların
bir kısmı birden fazla hikâyede tekrarlanmıştır. Örneğin, 11 kez ufak farklılıklarla tekrar edilen
alttaki alkış tam bir yüceltme, sığınma, güzel görme, af beklentisi ve yakarış çağrıştıran bir
leksik ögedir.
“Yığışdursun dürişdürsün günahunuzu adı görklü Muhammed Mustafa yüzi suyına
bağışlasun “ (2,115; 3, 153)
“Yığışdursun dürişdürsün günahunuzu adı görklü Muhammed’e bağışlasun” (4, 177;
5,184)
“Yığışdursun dürişdürsün günahunuzu adı görklü Muhammed Mustafa’ya bağışlasun”
(6, 198)
“Günahunuzı adı görklü Muhammmed Mustafa yüzi suyına bağışlasun” (7, 206)
“Günahunuzı adı görklü Muhammed’e bağışlasun” (8, 215; 9, 225)
“Günahunuzı Muhammed Mustafa yüzi suyına bağışlasun” (10, 233)
“Günahunuzı adı görklü Muhammmed Mustafa hörmetine bağışlasun” (11, 243)
“Yığışdursun dürişdürsün günahunuzu Muhammed Mustafa’ya bağışlasun.” (12, 251)
Yine, ufak farklılıklarla ölüm gerçeğine vurgu yaparak, iman daimiyeti ve ruh
huzurunu dileyen alttaki yalvarma duygusunun ağır bastığı alkış ise, hikayelerde 9 kez
kullanılmıştır. İnsanın ölüm karşısındaki çaresizliğine gönderme yapan çağrışımları
içermektedir.
“Ahır sonı aru imandan ayırmasun” (2, 115; 4, 176; 7, 206)
“Ahır vaktında aru imandan ayırmasun” (3, 153)
“Ecel geldüginde aru imandan ayırmasun” (6, 198)
“Ölüm vaktı geldüginde aru imandan ayırmasun” (8, 215;10, 233; 11, 243; 12, 251)
Hikaye sonlarında 7 kez tekrarlanan ve yüceltme, takdir etme, övme, dileme, acıma,
beklentiye girme, yalvarma gibi duygu değerlerini taşıyan alkışlar da şunlardır:
“Yirlü (Karlu) kara tağlarun (tağun) yıkılmasun / Kölgelüçe kaba ağacun kesilmesün”
(1, 94; 2,115; 3,153; 4, 176; 5, 184; 7, 206; 9, 225)
“Ağ alnunda biş kelime dua kılduk kabul olsun” (2,115; 4, 177; 5,184; 6,198; 7, 206;
11, 243; 12, 251)
Kadir Tanrı seni namerde muhtac eylemesün (itmesün)” (1, 95; 2, 115; 4,176; 5, 184;
6,198; 11, 243; 12, 251)
Hikayelerdeki en güzel örneklerden olan “Ağ pürçeklü anan yiri behişt olsun / Ağ
sakallu baban yiri uçmak olsun” (1, 95; 2,115; 3,153; 7, 206; 12, 251) alkışları ise 5 kez tekrar
edilerek “sevginin, merhametin, yüceltmenin, değer vermenin” vurgulandığı hazır dilsel
ögedir.
Hikaye sonlarında olduğu gibi hikâye metinleri içinde Dede Korkut’un ve
kahramanların ağzından verilen alkışlar da farklı duygu değerleri içeren önemli ögelerdir.
Örneğin alttaki Dede Korkut’un ağzından ifade edilen şiirsel alkışlarda yüceliğe sığınma,
yüceltme, yakarış, değeri öne çıkarma, güven, inanç gibi esenlikli sezgisel değerler dikkati
çekmektedir.
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Dede Korkut şöyle dua eder:
“Ünüm anla sözüm dinle Pay Püre Big
Allah Taala sana bir oğul virmiş tuta virsün
Ağ sancak götürende Müslümanlar arhası olsun
Karşu yatan kara karlu tağlardan aşar olsa
Allah Taala senün oğluna aşut virsün
Kanlu kanlu sulardan kiçer olsa kiçüt virsün
Kalabalık kafire girende
Allah Taala senün oğluna fursat virsün
Sen oğlunu Bamsam diyü ohşarsın
Bunun adı boz aygırlu Bamsı Beyrek olsun
Adını ben virdüm yaşını Allah virsün” (3, 121).
Dede Korkut dışında, kahramanların, ana ve babalarının, hanımlarının vb. alkışları da
hikayelerin hem yüzey hem de derin yapısını zenginlik katan leksik öge olarak dikkate
değerdir. Özelikle “Kam Püre’nin Oğlı Bamsı Beyrek Boyı” içerdiği 22 alkışla öne
çıkmaktadır. Örneklersek:
Bamsı Beyrek, Banı Çiçek’le yaptıkları güreşten sonra “… dügün kutlu olsun han kızı”
(3, 123) diyerek mutluluk, sevinç, tebrik, kutlama, beğenme gibi duyguların aktarımını
yapmıştır.
Bamsı Beyrek, hikayede esaretten kurtulduktan sonra memleketine gelirken karşılaştığı
çobanları, Yalancı oğlu Yaltacuk’un Banı Çiçek’le evlenme hazırlığı yapmasına
üzüldüklerinden dolayı “Beyrek aydur: Mere yüzünüz ağ olsun, ağanuzun etmegi size halal
olsun didi.” (3, 138) alkışlarıyla takdir ettiğini, övdüğünü, tebrik ettiğini, beğendiğini ifade
etmiştir.
Aynı hikayede geçen “Delü Karçar, Bayındır Hanun divanına geldi, dizin çökdi, aydur:
Devletlü Hanun ömri uzun olsun” (3, 131) alkışı ise, iyi dilek ve temenniyi, sağlık ve sıhhat
beklentisi aktarılmıştır.
Bu hikayede ve birçok hikayede “kurban ol-” söz öbeği
samimiyet, iyi niyet,
fedakarlık, feda olma / etme, çoşma, yüceltme, değer verme, paylaşım gibi esenlikli bir
yaklaşımı içermektedir.
“Nayibi kılıcın sıyırdı eline aldı, menüm başum Beyregin başına kurban olsun didi.
(3, 130); “Kara başum kurban olsun argış sana didi.” (3,134), “Kara başum kurban olsun bu
gün sana didi.” (3, 139/ 140 / 150; 4, 155 / 159 / 161; 6, 188) gibi.
Hikayelerde alkışlara göre çok daha az örneği olan kargışlar da duygu değeri içerikleri
bakımından önemlidir. Örneğin hikayelerin giriş bölümünde (Giriş,76) “Dede Korkut’un”
kadınları dört gruba ayıran değerlendirmesini naklederken söylediği “solduran sop” /
“dolduran top” ve yine kadınlar hakkında “Anun kibinün hanum bebekleri yetmesün”
biçiminde kargışları yerme, aşağılama, iğrenç görme, küçümseme, hatta biraz nefret,
kınama, acıma, kötüleme gibi memnuniyetsizlik içeren esenliksiz sezgilerin ağır bastığı
kullanımlardır.
Deli Karçar’ın kız kardeşi Banı Çiçek’i Bamsı Beyrek için istemeye giden Dede Korkut,
kendisini öldürmek üzere kılıç kaldıran Deli Karçar’a “Çalar isen elün kurısun” (3, 126)
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şeklindeki kargışı nefret, uyarma, korkutma, sindirme, güç gösterme duygularını
taşımaktadır.
Dirse Han Oğlı Buğaç Han Boyı’nda oğlu ile birlikte ava giden Dirse Han’ın yalnız
döndüğünü gören hanımının söylediği kargışlarla endişeyi, sitemi, içerlemeyi, çaresizliği,
korkuyu, razı olmamayı, kabullenmemeyi, acıyı, öfkeyi, özlemi, üzülmeyi, kaygıyı, paniği
vb. karşısındakilere hissettirmiştir:
“İki vardun bir gelürsin yavrum kanı
Karanu dünde bulduğum oğul kanı
Çıksun benüm görür gözüm a Dirse Han yaman segrir
Kesilsün oğlan emen süd tamarum yaman sızlar
Saru yılan sokmadın ağça tenüm kalkup şişer
Yalunuzça oğul görinmez bağrum yanar” (1, 86).
Yine, Dirse Han’ın hanımı, yaralı bir halde bulduğu oğluna seslenirken kargışa
başvurur. Kargışında nefreti, öfkeyi, kızgınlığı, acziyeti, çaresizliği, acıyı, kötülemeyi,
yermeyi, memnuniyetsizliği vb. çağrıştırmıştır:
“Akar senün sularun Kazılık Tağı
Akar iken akmaz olsun
Biter senün otlarun Kazılık Tağı
Biter iken bitmez olsun
Kaçar senün geyiklerün Kazılık Tağı
Kaçar iken kaçmaz olsun taşa dönsün” (1, 89)
Hikâyelerde, hazır dilsel öge olarak, metinleri dil ve anlatım yönüyle kuvvetlendiren,
anlamsal altyapısını besleyen ve süsleyen atasözlerinin yoğunluğu da duygu değeri içerme
yönüyle dikkate alınmalıdır. Türkçenin ve Türk Edebiyatının sözlü anlatım geleneğinin en
zengin içerikli metinlerinden, yarı mensur yarı manzum şekliyle DKH’daki hazır leksik
ögelerin
varlığı anlatıma şiirsel bir hususiyet kazandırarak bunların daha çok
anlatılmasına/okunmasına aracılık etmiştir. Bu yönüyle DKH Türkçenin işlenip gelişmesinde
önemli bir katkıya sahiptir. DKH’da yapılan incelemede yaklaşık 50 atasözü belirlenmiştir.
Özellikle eserin “giriş” bölümü atasözleri bakımından hayli zengindir. Bu atasözleri, bir çok
duygunun insanlar arasında aktarımına ve çağrışımına aracı olmuştur. Örneklersek:
“Padişahlar Tanrınun kölgesidür” (9, 218) atasözü, yüceltme, kutsama, güvenme,
değer atfetme, benzetme, öne çıkarma gibi duyguların ağır bastığı bir, kalıp ögedir.
“Tekebbürlik eyleyeni Tanrı sevmez / Könlin yüce tutan erde devlet olmaz” (Giriş, 73)
atasözleri fenaya /kötüye / çirkine meyletme, bencillik etme, kibirlenme, küçük görme,
kendiyle övünme, tevazuyu unutma gibi olumsuz, istenmeyen, yakıştırılmayan duyguların
vurgusu yapılır.
“At yimeyen acı otlar bitinçe bitmese yig / Adam içmez acı sular sızınça sızmasa yig”
(Giriş, 74) atasözlerinde ise faydasız bulmak, küçümsemek, beğenmemek, değersiz
atfetmek gibi esenliksiz yaklaşımlar ifade edilmiştir.
“Yayan erün umudı olmaz” (3, 130) atasözü ümitsizliği, karşılıksız beklentiye
girmeyi, güvensizliği, değersiz görmeyi çağrıştırmaktadır.
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“Kül depeçük olmaz, güyegü oğul olmaz” (Giriş, 74) atasözü ise yerine koyamama ve
karşılaştırma düşüncesiyle değersizleştirme, güvenmeme, küçük görme gibi olumsuz duygu
değeri içermektedir.
“Eski panbuk biz olmaz, karı düşmen dost olmaz” (Giriş, 74) atasözü, günümüze “Eski
düşman dost olmaz (olsa da dürüst olmaz)” şekliyle gelmiş ve güvensizliğin, değer
vermemenin, dikkate davet etmenin, küçümsemenin, aşağı görmenin üzerine basarak
vurgulandığı bir öge dile yerleşmiştir.
Bu atasözüne çok benzeyen “Kara eşek başına uyan (gem) ursan, katır olmaz” (Giriş,
76) atasözü de değer vermeme, aşağılama, görüntüye aldanmama gibi esenliksiz duyguları
kapsamaktadır.
“ Oğul atanun yetiridür, iki gözünün biridir / Devletlü oğul kopsa ocağının közidür”
(Giriş, 74) atasözleri ayrıştırma, öne çıkarma, yüceltme, değer verme, önemseme, övme,
methetme, saygın görme gibi olumlu duyguları ifade etmektedir.
Hikayelerin “giriş” kısmında Dede Korkut’un ağzından arka arkaya dökülen alttaki
atasözleri birçok duygu değerini içermektedir.
“Gitdükde yirün otlakların geyik bilür. / Gögez yerler çemenlerin kulan bilür. / Ayru
ayru yollar izin deve bilür. / Yidi dere kohuların dilkü bilür. / Erin ağırın yiynisin at bilür, ağır
yükler zahmetin katır bilür. / Ne yirde sızılar var ise çeken bilür. / Gafil başun ağrısın beyni
bilür. / Er cömerdin er nakesin ozan bilür. / Dün ile karvan köçdügin turgay bilür.” (Giriş,75)
atasözleri, kıymet bilme, değer verme, takdir ve tasvip etme, methetme, farklılığı
vurgulama, yaşanmışlığa sığınma, tecrübe ve birikimin gücü, saygınlık, sayma, saygı
duyma, kendiyle barışık olma gibi hisisyatı bünyelerinde taşımaktadır.
Hikâyelerdeki dili halkın günlük konuşma diline yaklaştıran, hikâyelere canlılık, uslup
estetiği, duygu değeri, akıcılık ve iç ahenk katan en önemli leksik öğelerden birisi de yansıma
sözcüklerdir. Halkın iç dinamiklerinin şekillendirdiği, yeşerttiği eserler arasında DKH’de
olduğu kadar yansıma sözcükler kullanılmamıştır. Bu dinamiklerin içlerine serpiştirilmiş,
üçyüzden fazla yansıma sözcük ve türevleri halka ait bu malzemenin en güzel dilsel rengi
olurken duygu değeri aktarım aracı olmuştur ( Koca, 2012:394).
Hikâyelerin hemen hemen hepsinde anlatımda yansıma sözcüklerden ya da yansıma
kökenli ad ve eylem soylu biçimlerden yararlanmıştır. Yansımalar, canlı cansız bütün
varlıkların çıkardıkları sesleri yansıtan, (özellikle canlı varlıkların) dış görünüşlerini ve
hareketlerini betimleyen, insanların yalnız kendilerinin deri, doku ve tat alma yoluyla
hissedebildiği duyuları, sezimleri karşılayan sözcüklerdir (Koca, Koca, 2021:526). Bu tür
sözcüklerin bir metinde çokça bulunması, o metne stilistik ve anlamsal zenginlik kazandırdığı
gibi, aynı zamanda varlıklar ve olayları da metin içinde daha canlı, daha dinamik kılar. Bu
sözler vasıtasıyla sanki maddi alemin varlık ve olayları metne dahil edilir. Yansıtılan varlık
veya hareketin karakteri, özellikleri, durum ve keyfiyeti, ahengi, tınısı ortaya çıkar. Bu durum
metne yukarıda ifade ettiğimiz uslüp güzelliklerini katar (Koca, 2012:394). Hikâyelerin
manzum bölümlerinde bazen o kadar yoğun yansıma kullanımı vardır ki, nerdeyse anlatım
tamamen o sözcüklere bağlanmıştır. Örneğin alttaki manzum bölümde yansımaların metne
kattığı acıyı, ızdırabı, çaresizliği, yalvarmayı, yas havasını, yürek sızısını, iç yangınını,
kabullenmemeyi, üzüntüyü, razı gelmemeyi, memnuniyetsizliği vb. algılamak mümkündür.
“Oğul oğul diyübeni buzlayayın mı
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Kaytabanda kızıl deve bundan kiçdi
Torumları bundan buzlayıp bile kiçdi
Torumçuğum aldurmışam buzlayayın-mı
Kara koçda kazılık at bundan kiçdi
Kulunçuğı kişneyüp bile kiçdi
Kulunçuğum aldurmışam kişneyeyin-mi
Ağayılda ağça koyun bundan kiçdi
Kuzuçağı mañrışup bile kiçdi
Kuzıçağum aldurmışam mañrıyayın-mı
Oğul oğul diyü buzlayayın-mı” (4, 166)
Hikayelerde “ağla-” yansıma eylemi, acının derecesine göre farklı sözcüklerle
karşılanarak, birçok duygunun sezgisel aktarımlarına katkı sağlamıştır. Örneğin alttaki
örneklerde aşırı üzüntü, acı, ızdırap, yas, çaresizlik, keder, özlem, ölüm ayrılığı, duyguları
“ağla-”, “buzla-”, “sıkla-”, “zarılık”, “zarılık kıl-”, “zarılık eyle-”, “öğür-”, “bögriş-”, “sızla-”
yansıma sözcükleriyle ve bu sözcüklerin oluşturduğu ikilemelerle çağrıştırılmıştır.
“Ağa diyü ne ağlarsın ne buzlarsın.” (3, 138), “Beyrek kalkdı ağlayu ağlayu kırk
yiğidün yanına geldi.” (3, 134), “… kargu gibi kara saçını yoldı, ağlayubanı sıklayubanı ivine
geldi.” (3, 130); “Kara başum kurban olsun bu gün saña didi, zarılık eyledi, ağladı.” (1, 87),
“...kardaş diyüp ağlaşdılar bögrişdiler.” (3, 131), “Kömlegi göriçek bigler ögür ögür
ağlaştılar, zarılıklara girdiler” (3,132), “...yoluñ kıyısın alup oturdı, ağladı sıkladı ...” (2,
99), “Ağça yüzlü anamı sızlatdun ola kardaş.” (8, 210), “...aklı gitdi, destmalın eline aldı ,
bögüre bögüre ağladı.” (3, 116), “...bögürü bögürü ağlaştılar zarılık kıldılar.” (3, 135) gibi.
DKH’da öfke, hayret, kızma, güç gösterme, hatırlatma, efelenme, hayıflanma,
üzülme, şaşırma, nefret, korku, acıma, şaşkınlık, aşağılama, küçümseme, içlenme;
sevinç, övgü, rahatlama, seslenme, uyarma, sığınma, yüceltme, inanma, güvenme,
yalvarma gibi duyguları karşılamak için ünlemlerden de yararlanılmıştır. Bu duyguları
karşılayan yni içinde ünlem barındıran cümleleÖrneklersek
“ Hey Dirse Han biglik virgil bu oğlana” (1, 82)
“Hay ne oturursun, itüni avlatmayan, çetügünü avlatmayan alplar başı Kazan
oğlançuğı…” (4,157)
“Hey hey dayalar babam mana ben seni yüzü nikablu Beyrege virmişem dir-idi” (3,
122)
“ Oğul oğul ay oğul” (2,106); “Oğlan oğlan ay oğlan” (9, 222)
“ Ya Beyrek, var bigüne ayıt gelsin” (11, 241)
“Mere kafir kimün nesi olsa gerek, bigümüz Kazanun oğlıdur didi.” (11, 2418)
“Mere kavatlar ne ağlarsız menin köprim yanında ...” (5,177)
“… bere çoban ıragundan yakınundan berü gelgil…” (2, 98)
“… ya kadir Allah birliğün varlığun hakkı-y-içün…” (5, 177)
“Yalunuz bir oğula ya Rab noldı” (4, 164)
“Mere ne haybetlü kocasın digil mana” (5, 178)
“Aman mere kafir aman” ( 4,168)
“Berü gelgil a big baba” (4, 168)
“ Vay al duvağum iyesi / Vay alnum başum umudı / Vay şah yigüdüm vay şahbaz
yigidüm /… / Vay Kazan Bigün ınağı / Vay kalın Oğuzun imrencesi Han Beyrek” (3,131)
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“Oh atanda men senün okunı yarmadum-mı” (3,149)
“Ata ana ah ittiler” (10, 229)
2.4.Sentaktik
Soru cümleleri, ünlem cümleleri, eksiltili cümleler vb. farklı anlamları içermeleri,
karşılamaları yönüyle duygu değeri oluşumunda ve aktarımında üzerinde durulması gereken
konulardır.
Hikayelerde “hay, hey, mere, ay,bere, ya, vay, ah, oh gibi” ünlemlerin oluşturduğu
cümlelerin
kullanıldığı görülmektedir. DKH’da öfke, hayret, kızma, güç gösterme,
hatırlatma, efelenme, hayıflanma, üzülme, şaşırma, nefret, korku, acıma, şaşkınlık,
aşağılama, küçümseme, içlenme; sevinç, övgü, rahatlama, seslenme, uyarma, sığınma,
yüceltme, inanma, güvenme, yalvarma gibi duyguları karşılamak için ünlem cümlelerinden
yararlanılmıştır. Örneklersek:
“ Hey Dirse Han biglik virgil bu oğlana” (1, 82)
“Hay ne oturursun, itüni avlatmayan, çetügünü avlatmayan alplar başı Kazan
oğlançuğı…” (4,157)
“Hey hey dayalar babam mana ben seni yüzü nikablu Beyrege virmişem dir-idi” (3,
122)
“ Oğul oğul ay oğul” (2,106); “Oğlan oğlan ay oğlan” (9, 222)
“ Ya Beyrek, var bigüne ayıt gelsin” (11, 241)
“Mere kafir kimün nesi olsa gerek, bigümüz Kazanun oğlıdur didi.” (11, 2418)
“Mere kavatlar ne ağlarsız menin köprim yanında ...” (5,177)
“… bere çoban ıragundan yakınundan berü gelgil…” (2, 98)
“… ya kadir Allah birliğün varlığun hakkı-y-içün…” (5, 177)
“Yalunuz bir oğula ya Rab noldı” (4, 164)
“Mere ne haybetlü kocasın digil mana” (5, 178)
“Aman mere kafir aman” ( 4,168)
“Berü gelgil a big baba” (4, 168)
“ Vay al duvağum iyesi / Vay alnum başum umudı / Vay şah yigüdüm vay şahbaz
yigidüm /… / Vay Kazan Bigün ınağı / Vay kalın Oğuzun imrencesi Han Beyrek” (3,131)
“Oh atanda men senün okunı yarmadum-mı” (3,149)
“Ata ana ah ittiler” (10, 229)
Hikayelerde soru anlamı verme dışında, farklı duyguları vurgulayan soru cümleleri de
sıkça yer almaktadır. Örneğin alttaki soru cümlelerinde sitem etme, uyarma, kendine
getirme, teşvik etme gibi esenliksiz duygu içeriklerinin ağırlıkta olduğu görülmektedir.
“Gafillüçe görklü başun keser / Aşağadan yukaru bakmaz-mısın / Karşuna ala kaz geldi
şahinün atmaz-mısın / Saru tonlu Selcen Hatun işaret ider görmez-misin / Seni deve burnından
zebun olur didiler bilmez-misin” ( 6, 192) gibi.
Yine “… mere sen baş mı kesdün kan-mı tökdün aç-mı toyurdun yalıncak-mı tanatdun
didi.” (10, 225) soru cümlelerinde, soru sormaktan çok şaşkınlık, küçümseme, ikaz etme,
hatırlatma, değersiz bulma, umursamama gibi olumsuz duygular aktarılmıştır.
“Kaytabanun mayasını yüklü kodum
Ner- midür maya-mıdur anı bilsem
Kara ilim koyunını yüklü kodum

TAM METİN KİTABI

ISBN: 978-625-7341-02-8

www.cumhuriyetkongresi.org

Sayfa | 423

Cumhuriyet Zirvesi

4. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

Koç-mıdur koyun-mıdur anı bilsem
Ala gözlü görklü halalum yüklü kodum
İrkek-midür kız-mıdur anı bilsem” (7, 205) dizelerinde ise, soru anlamına ek olarak
meraklanma, kafa karışıklığı, güvensizlik, ilgi duyma gibi çağrışımlar bulunmaktadır.
“Ergek Aydur: Mere Ters Uzamış baş kesüp kan dökmek hüner-midür” (10, 225) bu
örnekte de soru sorma maksatının yanısıra yapılan işi beğenmeme, basit görme, değersiz
bulma, küçümseme gibi duygular aktarılmaktadır.
Sonuç:
DKH’daki
tüm duygu değeri kullanımından hareketle sonuç olarak şunları
söyleyebiliriz.
DKH’da duygu değeri yoğun bir şekilde kullanılmıştır.
Dilin üç kategorisinde duygu değeri kullanımı mevcuttur.
Morfolojik, leksik, sentaktik yolla oluşturulan sezgisel değerlendirmeler eserin
betimlemelerine canlılık ve okuyanda da içsellik oluşturmaktadır.
Yazınsal metinlerin duygu değeri analizlerinin yapılması, edebi metne tarafsız
yaklaşılmasını sağlamaktadır.
Bu yolla, analizi yapılan tüm metinlerde olduğu gibi, DKH’nın da dilsel ve edebi
gerçek değerleri ortaya konmaktadır.
Bu metinlerin anlam bilimsel değerlerini, objektif bir gözle analiz edilmesinin
neticelerini de göz önüne sermektedir.
DKH; acıma, merhamet, sevinç, mutluluk, sevme, tasdik etme, övme, sayma, saygınlık
kazandırma, kutsama, onaylama, umursama, umursamama, sevme, sevinme, sahiplenme,
yüceltme, abartma, küçümseme, aşağılama, hafife alma, hayıflanma, efelenme, şaşırma,
şaşkınlık, yalvarma, yakarış, ızdırap, çaresizlik, korku, nefret, kızma, gücenme, üzülme, dua,
dilek, istek, pişmanlık, uyarı, sahiplenme, beğenme, beğenmeme, değer verme, değersiz bulma,
basit görme, kabullenme, kabullenmeme, küçültme, güvenme, bıkkınlık, tiksinme gibi
anlamları içeren duygusal değerlendirmeler içermektedir.
DKH’daki bu sezgisel değerlendirmeler eserin içeriğiyle örtüşmektedir.
Hikayelerdeki, destansı özellikler, mitolojik unsurlar, doğa ve insanüstü güçlerle
mücadeleler, çevre ve doğayla ilişkiler, aile içi çatışmalar, törenler, kutlamalar, ayrılıklar,
düşmanlıklar, dostluklar, savaşlar, ölümler, hayvan sevgisi ve hayvanların yaşamdaki etkisi,
ahlaki öğretiler, töreler, yaşam birikimleri, değer yargıları, inançlar ve inancın sosyal yaşamın
merkezinde olması gibi iç dinamikler, örtülü anlam unsuru olarak farklı duygu değeri
kategorilerini oluşturmuştur.
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