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Abstract
This chapter provides to the reader to understand the importance of quantitative research methods
during decision process in a firm, management company or public facilities. In this chapter,
quantitative research methods affect on last decision with productivity, profitability and competition.
Emprical and deterministic research models are examined. This chapter is based on classification of
quantitative research methods on supply chain management with up to date developments in
industrial business and scientific research area. Also, some examples of quantitative research models
are mentioned in this chapter. Besides, why quantitative methods needed in desicion process with
explained examples. Furthermore, brief information on qualitative research models are referred in
this chapter.
Keywords: Quantitative Approaches in SCM, Emprical and Deterministic Analysis, Decision Process,
Data Analysis.
Özet
Bu çalışmayla birlikte okuyucuların özel bir firma, yönetim şirketi veya devlet kurumlarının karar
verme süreçleri için nicel araştırma tekniklerinin öneminin anlatılması amaçlanmıştır. Özellikle tedarik
zinciri yönetimi içerisinde alınacak kararlar için nicel araştırma tekniklerinin kullanılması ayrıca bir
önem teşkil etmektedir. ecisions. Tedarik zincirinin yönetiminin varlığıyla birlikte üretim, karlılık ve
rekabette iyileşmeler ve gelişmelerde olumlu ilerleme hedeflenmektedir. Bilim ve iş dünyasının daha
doğru ve ve güçlü karar alma noktasında bilim adamları nicel araştırma tekniklerinin tedarik zinciri
yönetiminde son dönemde çok daha etkin bir hal aldığını düşünmektedir. Uygulayıcılar henüz nicel
araştırma tekniklerini tam anlamıyla kabullenmemesine rağmen, hatrı sayılır sayıda bilim adamı
yaptıkları daha fazla çalışmaların sonucunda günümüzde nitel ve nicel araştırma tekniklerinin birbirini
pozitif korelasyonla etkilediğini ifade etmektedir. Bu sebeplede, amprikal ve deterministik araştırma
teknikleri bu çalışma içerisinde nicel araştırma tekniklerinin önemini tüm okuyucuların net bir şekilde
anlamaları hedeflenmiştir. Bu çalışma içerisinde nicel araştırma tekniklerinin tedarik zinciri
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yönetiminde sınıflandırılması ve günümüzdeki iş ve bilim dünyasındaki gelişmelerinin neler olduğu
üzerine hazırlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Tedarik Zincirinde Nicel Yaklaşımlar, Amprikal ve Deterministik Analizler, Karar
Verme Süreci, Veri Analizi.

1. Introduction
In Industrial Applications of Supply Chain Management (SCM), qualitative research techniques are
preferred to make decisions. It is known that with the presence of Supply Chain Management, it is
aimed to advance in a positive way in productivity, profitability and competition. In recent years,
scientists predict that the use of quantitative research methods in SCM separately affects the right
and strong decision making in scientific studies and business world.
Today, the number of scientists who think that qualitative and quantitative research methods
affect each other with positive correlation has reached considerable levels and although there are
more applications in this field, practitioners do not want to accept quantitative research techniques
yet.
In the time we live, supply chain management has become much more global and complex.
Supply Chain Management has a special importance and more sensitivity especially on some
disciplines. Today, supply chain management, which we feel almost everywhere in our lives, has
become indispensable for logistics, sales and marketing, operational management processes,
purchasing and strategic management units.Therefore, the importance of quantitative research
techniques comes to the fore in making administrative decisions. The availability of data in
quantitative research methods and the ability to compare this data will positively affect making the
right decision in the management process.
High development strategies in the computer software technologies have affected quantitative
research methods positively, since it is possible to easily make complex modeling of the data we
have, to complete the calculations of this data in seconds, to evaluate the combinations at the back
interface and to process the data.
It is important to have quantitative methods to make a logical reading of the operational
processes of all developments that are less frequently encountered but are of great influence in
order to correctly understand and interpret the future and future position of an enterprise or firm.
The main rationale here is to take into account the numerical losses and impacts that have
occurred in the face of certain known events and events for a company or business. With all the
variables and factors in the system taken into account, it is aimed to predict what the future position
of the relevant business or company will be in the supply chain management.
With this article, it is aimed to evaluate some application examples and the results of these
applications with sharing of short information notes about the quantitative research methods.
Although it is difficult to collect the numerical data, it will be tried to summarize how important the
analysis of these datas with advanced computer programs in a very short time and make a report,
and how important for the enterprises and for their future positions.
2. Evolution of Quantitative Research Methods in Supply Chain Management
Making decision is a tough process for an enterprise or company, especially for management
board of firms. There is a process in which managers who prefer to make decisions based on past
work experiences and results of applications are concentrated. Due to this reason, they prefer using
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of qualitative research analysis while they have decision process. In recent years, scientists predict
that the use of quantitative research methods in SCM separately affects the right and strong decision
making in scientific studies and business world (Finke, Sproedt, & Plehn, POMS 21st Annual
Conference, 2010).
In this chapter, evolution of quantitative research methods in supply chain management is going
to be observed, study observations and application fields of quantitative research analysis are going
to be explained with brief information notes which are supported by previeous articles. Quantitative
research techniques will be observed under two main headlines with their sub methods, then the
syntax and analysis of the informations obtained will be done.
3. Quantitative Research Methods in Supply Chain Management
Two main headlines with sub methods from different sector are going to be briefly explained and
discussed in this section.
3.1. Emprical Quantitative Research Methods in Supply Chain Management
3.1.1. Multi Variable Data Analysis
The most important constraint faced by small businesses is the inadequacy of their marketing
capabilities and being timid about their investment. These companies struggle with daily activities
instead of the investments they need to make on marketing skills and logistics activities. They have to
work with the concern of establishing the financial balance correctly. By the correct handling of the
instruments of marketing capabilities and logistics concepts, it is possible for small enterprises to
develop and getting progress (Rawwas, Konishi, Kamise, & Al-Khatib, 2008)
During the follow-up of these studies, the benefits of quantitative research techniques in supply
chain management will also be briefly mentioned. Using the multiple regression analysis technique in
the case study to be addressed, the financial aids of the suppliers and the services of the buyers have
been mentioned about the factors affecting the small wholesalers, and also shared brief information
about the effects of the suppliers' services and the services of the buyers to the big wholesalers
(Rawwas & Iyer, International Business Review, 2012)
Today, marketing means the same thing as sales for many small companies (businesses). Since
small businesses drowned in daily commercial routines cannot increase their sales, maintain an
instantaneous financial balance and spend a lot of time to meet the individual demands and wishes
of customers, they leave their places to larger businesses that have a strong organizational structure
and economic strength (Heady, Maples, & Greco, 2005). While large enterprises adapt to all kinds of
logistics-related changes and developments, while integrating them into their presnt systems, small
businesses increase their order and transportation costs by 15% in total sales compared to large
enterprises, together with the economic disadvantage they have in operational efficiency. In fact, in
the system they have, it can be predicted that there will be a positive return to their companies at a
level that may vary between 20% and 30% of their spending today, together with the improvement
activities they will perform only in distribution channels (Roundtable, 2001).
In one of the opinions, small enterprises are not in competition with businesses that are directly
larger than themselves, as they operate in different business areas compared to large enterprises
(Audretsch, 1995) (Audretsch, Prince, & Thurik, Do small firms compete with large firms?, 1999). The
reason for this is that although the economies of scale, scope and learning abilities are insufficient,
they have much more flexibility and strong emotional and strong bonds with their customers
(Noteboom, 1994).
Key factors of effective performance for above mentioned small and large enterprises are;
Marketing Skills: Development of Relationship and Services, Communication, Loyalty, Trust,
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Commitment to Members, Assistance Programs, Power Brands and Assortments, Logistics
Communication and Facilities, Just-in-Time, Supplementary Logistics, Prouct Returns and Availability,
Increased Costs Absorption and Logistics Employees (Rawwas & Iyer, International Business Review,
2012).

3.1.1.1. Methods
3.1.1.1.1. Study Setting
Japanese wholesaler companies from Osaka and Kobe were case study. They were represents 4.2
million people from Osaka City and Kobe City. Data collection procedure was completely founded by
Japanese Goverment with a consultant from Kobe University.
3.1.1.1.2. Data Collection
Data collection was carried out in two stages. In the first stage, pretest application was made.
Surveys were handed over to the managers of 125 different wholesalers under the control of the
Hyogo and Osaka district governorships. One week later, survey which collected and distributed 104
questionnaires to be filled record as desired. The data from these questionnaires were analyzed and
the reliability coefficient alpha 0.7 and above was obtained. While 75% of 832 studies had an alpha
coefficient of 0.7 and above, 14% of them were 0.9 and above. The value of 0.9 and above is
considered as redundancy. Accordingly, 0.7 and above value is sufficient and compatible with other
values (Peterson, 1994).
In the second stage of the study, a questionnaire was sent to the managers of 2000 wholesalers in
Osaka and 1000 wholesalers in Hyogo via e-mail. 577 of the questionnaires, which were sent to 3000
people, were filled in and sent back, after they were checked, 545 were found suitable for analysis.
As a result of these tests with wholesalers in different business lines, it was understood that 305
wholesalers were medium-sized, 174 wholesalers were small and the remaining 66 wholesalers were
large-scale businesses.
3.1.1.1.3. Marketing Capabilities
In the study for marketing capabilities; Variables were measured according to the exchange
between 20 different services performed by suppliers, wholesalers and retailers (Rawwas, Konishi,
Kamise, & Al-Khatib, 2008). These variables include efficient communication, loyalty, trust, assistance
programs, commitment to channel members and the power of the brand, which we mentioned in
the previous section. Up to 22 variables have been downloaded through factor and data reduction
analysis among the six titles we have mentioned. According to the study done by Peterson in 1994,
values of 0.78 and above are considered reliable.
3.1.1.1.4. Logistics
According to the studies conducted by Rawwas et al. In 2008, the measurement of logistics
variables with nine different logistics dimensions, which are frequently used in marketing channels.
Along with the factor and data reduction analysis, it was reduced to 9 variables in two factors. For
logistics, which is an independent variable as in marketing skills, alpha value was evaluated in the
same way (Rawwas & Iyer, International Business Review, 2012).
3.1.1.1.5. Performance
In one of the previous studies, performance evaluation was made to measure the performance of
wholesalers. In this regard, net profitability in achieving the purpose, social communication, social
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satisfaction, the process of adaptation to new products and new markets, and the operational
processes of syncranization of the given labor to the existing system are covered. The effects of
suddenly rising or falling performance processes on the system in the current market are examined
(Kumar, 1991) (Kumar, Stern, & Achrol, Assessing reseller performance from the perspective pf the
supplier, 1992).

3.1.1.1.6. Statistical Analysis on MANOVA
MANOVA is one of the important methods used in determining and revealing the differences
between small and large wholesalers when it is desired to be evaluated according to marketing
capabilities and logistics variables. In cases where multiple metric criteria and categorical variables
are encountered during the comparison of small and large wholesalers, it is more appropriate to
choose MANOVA technique (Rawwas & Iyer, International Business Review, 2012).
3.1.2. Regression Analysis
The logistics industry is a combination of many areas of work, and if we want to express these
areas of work under the main headings: we can count transportation, storage, handling, the
transformation of goods, processes, delivery and information technology, which has become the
most important element of recent times. The strong connection and interaction between the
developments in the economy and the developments in the logistics sector caused the academy
world to reflect on these two important issues and show a special interest. However, the data
obtained as a result of these studies have been evaluated and discussed with qualitative methods. In
this section of our article, the importance and effect of linear regression method and quantitative
research techniques in supply chain management will be discussed. As a first step, we will examine
and interpret the indexes in the fields of economy and logistics whether there is a strong connection
between the economy and logistics of metropolitan cities (Lan, Yang, & Huang, 2017).
With this article, the contribution of the changes and developments in the logistics sector to the
metropolitan economies through the quantitative analysis will be examined. The effects of
metropolitan economies on the logistics industry can be observed in a longer term and their data can
be collected, and the development of the logistics sector, which adapts to new changes in
information technologies, agrees. The growth of economies is closely related to the strengthening
and development of their production, and therefore, there are positive and profound effects on the
results of implementation (Mendez, 2001).
While the logistics industry has an important share in the national income of countries, it also
attracts the attention of academia and business world. Due to this crucial attraction, extensive
studies have been carried out on the logistics industry (Wiengarten, Pagell, Ahmed, & Gimenez,
2014). While planning and configuring the logistics of a metropolitan city, important logistic key
points of the city, energy conservation, mitigating the traffic jams that may occur, protection of
nature and the environment and labor costs should be approached with care (Taniguchi, Noritake,
Yamada, & Izuminati, 1999). It is important to examine the relationship between regional economic
growth and regional transportation infrastructure and to come up with a model. With this model, the
impact of regional transportation infrastructure on the production and services of the regional
economy is clearly expressed (Talley, 1996).
Understanding the direct and indirect effects of quantitative research techniques on the decision
making process depends on the correct formula equation to be established. It is important in terms
of observing the effects of investments to be made on regional transportation infrastructure on
economic development and analyzing of. When the direction of the relationship between
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transportation type and regional economy is analyzed, it is seen that there is a positive correlation
between transportation and economy (Debbage, 1999).
The common view of scientists and industry leaders in recent years, the relationship between
regional transport and regional economy is getting stronger day by day, and it seems that regional
logistics has positive contributions to the regional economy. However, it is also understood that the
changes in the regional economy have little impact on regional logistics. For this reason, it will be
useful to examine the effects of the regional economy on regional logistics in more detail and in
depth (Lan & Zhong, 2018).
Empirical analyzes have been examined in relation to the examination of the relationship
between logistics and economy. For these analyzes for the developments in the logistics industry and
economy, practitioners generally found it sufficient to work with a single indicator, such as social
logistics costs and GDP. Some scientists or industry veterans have conducted studies using multiple
indicators to measure and evaluate. However, the indicators they preferred here remained more
subjective, and therefore the studies were less scientific. The studies carried out in determining the
relationship between logistics and economy are mostly in the macro perspective and at the level. The
deficiency of the mathematical formula used to explain the relationship between this pair needs to
be replaced (Lan, Yang, & Huang, 2017).
3.1.2.1. Relationship in between Logistics and Economy
In order to analyze the common effects related to the development of the relationship between
the economy and logistics of metropolitan cities, metropolitan cities located in a country should be
addressed, changes and developments in the economic data and logistics data of these metropolitan
cities should be analyzed by correlation analysis and regression analysis (Baum, 2006).
3.1.2.1.1. Followed Transactions
 Standardized Processing of Original Data
 Measuring the development of Metropolitan Logistics and Economy
1.

Calculation index weighting by using entropy method
 Decision matrix setting-up
 Standardized decision matrix
 Weighting of evaluated object and indicator
 Calculating the entropy value
 Calculating the coefficient difference
 Determine the weighting of the evaluated indicator

2.

Calculation the levels of logistics and economic development
 Relation Analysis of metropolitan economy and logistics
1. Metropolitan logisitics is conducive to metropolitan economy growth
2. Metropolitan economy prosperity promotes metropolitan logistics development

3.1.2.2. Relationship between regional economic strength and logistic development
It should be known that the strength and recovery of the regional economy is a key factor in
strengthening regional logistics. When the regional economy starts to grow, it brings with it the
investments to be made for regional logistics. Thanks to the solid economy established and the
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regional economy fed by reliable technology used, it is possible for the logistics industry to progress,
develop and strengthen. Logistics demands strengthening with developed regional economy move in
parallel with each other (Lan, Yang, & Huang, 2017).
3.1.3. Chi-square - Regional Impacts in Supply Chain
It is important for companies to strengthen and agile their own performance against the risks in
the supply chain. In fact, these risks motivate companies positively to improve themselves and make
their work more efficient. Strengthening and strengthening the connections of suppliers and
customers with each other can be seen as the main target for improving their performance (Jajja,
Chatha, & Farooq, 2018).
In today's world, where globalization is increasing day by day, technology is unabatedly
accelerated and organizational capabilities are developed, the estimation and management of the
actors in the supply chain has become more feasible (Tang, 2006) (Tang & Musa, 2011). The natural
consequences of the deficiencies and deficiencies in the organizational structure can be defined as
the existing risks in the supply chain management (Brindley & Ritchie, 2004) (Tummala &
Schoenherr, 2011). Ultimately, unpredictable developments in the business world over the past two
decades - events such as fire, earthquake, tsunami or nuclear disasters (Pettit, Croxton, & Fiksel,
2013) - seriously undermine companies' performance and decision-making mechanisms (Chopra &
Sodhi, 2004). For this reason, the business and academy world also needs to concentrate on seriously
in order to eliminate such big risks on the supply chain (Colicchia & Strozzi, 2012).
If the risks that are thought to be on the supply chain are to be grouped under two major
headings, the first one can be considered as resources and previous experiences, and the second one
is management and results. It is argued that the risks on the supply chain today come from different
sources (Norrman & Jansson, 2004). If we want to list what these sources are in terms of items; We
can summarize the supply of firms, customer-based, regime laws in the applied states, the ability to
foresee, transportation vehicles, the status of workers and scale of firms (Tummala & Schoenherr,
2011) (Gaudenzi & Borghesi, 2006) (Jiang, Baker, & Frazier, 2009) (Thun, Drüke, & Hoenig, 2011).
Considering the findings that emerged as a result of the studies, it is not possible to mention in
the literature that there is concrete quantitative data indicating that the service sector positively
affects the performance of the companies in the long term (Bustinza, et al., 2018) (Weijia, KeeHung, & Yongyi, 2018).
3.1.3.1. Research Path


Supply Chain Risk



Supply Chain Integration



Agility Performance

3.1.3.2. Test and Measurement Model
Quantitative research techniques are now being used more and more in decision making
processes, and the missing parts are requested to be completed. In some studies conducted to test
the discriminant validity in the evaluation of the researches and data carried out, the CFA
(Conformity Factor Analysis) has chi-square values with the model established and each structure
pair 1 constraint. The chi-square values found by placing constraints are compared with the chisquare values obtained without restriction. The meaningful (p value <0.05) is considered to provide
the hypothesis for chi-square values for all pairs of structures (Segars & Groover, 1993).
In addition, the confirmatory single-factor test which is proposed by Posdakoff and his friends on
CMB (Common Method Bias) can be tested with single-factor test. If there is a remarkable increase in
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chi-square number compared to the single-factor model, the result is that the CMB does not need to
be taken into account. (Podsakoff & Organ, 1986).
3.2. Deterministic Quantitative Research Methods in Supply Chain Management
3.2.1. Decision Tree Analysis
Basic factors of risk: Frequency and Severity can be seen closer by the reader in Supply Chain
Research Methods. Aim is to evaluate different options according to risk and not to assess the risk
itself. Fixed number desicion is going to provide you to move on your next step: Scenario Analysis
and stress testing (Waters, 2007).
3.2.1.1. Scenario Analysis and Stress Testing
Aims of identifying effects and impact on a firm's or supply chain's operational performace. Both
focus on less frequent but high impact incidences (LFHI), such as catastrophic events. The basic idea
is quantifying the loss or effect of certain situation or events. All the factors is used in the model to
see future position of the company on supply chain's business environment (Finke & Nagele, 2009).
3.2.1.2. Fuzzy Logic
It allows different degree of truth. Fuzzy numbers are introduced to reflect uncertainty. Fuzzy
logic does not assume any statistical distribution for the uncertainity parameters and complexity is
relatively low even when introducing a large uncertain parameters (Mitra, Gudi, Patwerdhan, &
Sardar, 2009). It is possible to translate an inexact, non-deterministic input into a deterministic
output with Fuzzy Logic. It is used for in Air Conditioners, Elevators and car's ABS. Uncertainity in
parameters such as product demands, machine uptimes, safety targets, delivery times or capacity are
represented by fuzzy numbers.
3.2.1.3. Artificial Neural Networks (ANNs)
Designed and inspired from human and animal nervous system. Aim is to solve the problem.
Most and important feature is "learning" in ANNs. Even datas are complex or imprecise, ANN is
learning how to treat with any input data to generate desired output. It is a basic element of artificial
intelligency. It is very effective on solving complex classification and regression problems. ANNs are
especially useful for time series predictions, such as stock exchange indexes and exchange rates. It is
preferred to use sales and material demand forecasting and particulary aiming at reducing the
bullwhip effect. It might be used development of Early Warning System.
3.2.1.4. Simulation
It is started to use in recent years with developing computer technologies and software programs.
i. Monte Carlo Simulation combine values chosen from two probability functions and provides one
resulting probability function. Basic advantages of this simulation are ease use and implementation.
ii. Spreadsheet Simulation describes fairly simple yet effective simulation tool. However, the
simplicity comes a long with a limited use like before.
iii. System Dynamics Simulation is to be used in Engineering sciences. System dynamics is a method
to evaluate the interrelation beween different factors and influences on a overall system.
iv. Discrete-Event (DE) Simulation is very useful and appropriate to use. In this model certain
aspects of supply chain risks have not been accounted for such as buffers, variations in lead times or
a shift in demand.
4. Conclusion and Future Research
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Studies and researches show that with the use of quantitative research techniques, businesses,
firms, various units of the state state that when they reach the decision making stage of the scientific
world, they make stronger decisions by displaying strong basic foundations and by using numerical
data. After defining the deficiency determined by using quantitative research techniques in one of
the structures that affect each other, the results obtained by the measures taken and the
improvements made are much more efficient for the two structures to act in a much stronger and
positive correlation.
It is obvious that with the further study of quantitative research techniques and the use of
quantitative research techniques more in decision making processes, it can be obtained a much
richer knowledge about the structure of the supply chain. Especially with the modeling of the effects
of the interaction of the internal and external contexts of wholesalers, which is one of the important
rings of the supply chain, the alliance relations of the wholesalers with each other, the instinct to act
together, the importance of industrial developments for themselves, the ability and flexibility to
compete both internally and externally, the organization The fact that variables such as structure and
shape, preferred industry type are included in the model to be established will support the supply
chain to have a healthier structure.
Empirical investigations from the quantitative research techniques strongly support the
understanding of the relationship between firms and their suppliers. The deficiencies in the
integration of the supplier and the customer can be predicted to constitute the risk factor in the
supply chain. However, this prediction must be supported by further experimental research and the
existing gaps must be filled strongly.
It is evident that the quantitative research techniques are less common, and strategies and
studies for the development of applications in their respective fields, whether in industry, logistics or
academia, should be focused and followed. It is stated that, at the end of the studies that use
quantitative research techniques, it will be beneficial in decision making in Supply Chain
Management. Although such an opinion has occurred, gaps still exist due to the lack of integration in
management processes and their use in the industry and, as a result, the evidence is not at the
desired level. For this reason, it is highly recommended to speed up and increase the number of
studies on this field, which is important as quantitative research techniques, which will affect the
sectors and academia.
It is an undeniable demand that the basic and advanced integration of the rings (elements) in the
supply chain can be achieved. It supports the establishment of strong and solid bonds between
suppliers and customers, especially in service sectors. It is supported with this article that it is
necessary to look at the different aspects of buyer and supplier relations, which were previously
examined more with qualitative research techniques, in particular, the need to prioritize quantitative
research techniques. By establishing a healthy structure of the services provided in the service
sector, the positive strengthening of the interactions of the supplier and all other relevant related
units in relation to it and the improvement of the services can be carried out on much stronger
foundations with the data obtained from the use of quantitative research techniques. Despite the
fact that the previous data is not available and that no studies have been done before on them
negatively affects the targeted studies, strengthening the integration of the supply chain and the
execution of the works should be supported and the work should not be abandoned.
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Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS) 16: Kiralamalar Standardı Kapsamında Finansal Tablo
Dipnot Açıklamaları: BIST 100 İncelemesi
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İşletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dalı

Özet
Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS) 16, 1 Ocak 2019 tarihinde uygulanmaya başlamıştır.
TFRS 16 Standardı özellikle kiralama işlemlerinde kiracı konumundaki şirketler açısından yürürlükten
kalkan Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 17’ye göre önemli değişiklikler getirmiştir. Kiracı şirketler
açısından artık faaliyet kiralaması ve finansal kiralama ayrımı ortadan kalkmış böylece kısa vadeli ve
düşük değerli kiralamalar hariç tüm kiralamalar finansal durum tablosunda raporlanabilir hale
gelmiştir. Bu durumun bir sonucu olarak kiracı şirketlerin finansal performans göstergelerinde de
değişiklikler olması beklenmektedir ve bu konuya ilişkin çok sayıda ulusal ve uluslararası çalışma
yapılmıştır. TFRS 16 Standardının kiracı şirketler için yarattığı bir diğer değişiklik de finansal tablo
dipnotlarında yapmaları gereken açıklamalara ilişkindir. Kiracı şirket özünde faaliyet kiralaması dahi
yapmış olsa yeni standart çerçevesinde yapması gereken dipnot açıklamaları önemli ölçüde artmış ve
ayrıntılı hal gelmiştir. Ancak TFRS 16’nın finansal tablo açıklamalarına olan etkisine ilişkin yapılmış bir
çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmada, mali kuruluşlar hariç BIST 100’de yer alan şirketlerin 2019
yılı finansal tablo açıklamaları incelenerek TFRS 16’nın gerektirdiği açıklamaların ne düzeyde yapıldığı
araştırılmıştır. Araştırmada hem bir bütün olarak tüm BIST 100 şirketleri, hem de sektörlere göre
ayrım yapılarak şirketler incelenmiştir. Buna ek olarak bağımsız denetim sürecinde TFRS 16’nın hangi
sektörlerde kilit denetim konusu olarak ele alındığı da araştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: TFRS 16, Kiralama, Finansal Tablo Açıklamaları, Kilit Denetim Konuları.
Turkish Financial Reporting Standard (TFRS) 16: Financial Statement Disclosures within the Context
of Leases Standard: A Study in BIST 100
Abstract
Turkish Financial Reporting Standard (TFRS) 16, began to be implemented on January 1, 2019. TFRS
16 Standard has brought significant changes compared to the repealed Turkish Accounting Standard
(TMS) 17, especially for the lessee in a lease agreement. The distinction between operational leasing
and financial leasing has disappeared for all leases for the lessee, except for the short-term and lowvalue leases, and all leases be reported on the financial position statement. As a result of this
situation, changes in the financial performance indicators of lessees are expected and many studies
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have been carried out on this issue, both in Turkey and abroad. Another amendment created by TFRS
16 Standard for lessees is related to the disclosures to be made in the footnotes of the financial
statements. Even if the lessee has made an operational lease essentially, the disclosures to be made
within the framework of the new standard have increased significantly and become detailed.
However, there is no study on the effect of TFRS 16 on the financial statement disclosures. In this
study, the 2019 financial statements of the companies included in BIST 100 except for financial
institutions were examined to study to which extent the level of disclosures required by TFRS 16
were made. In this study, both BIST 100 companies as a whole and companies were examined by
making a distinction according to their sectors. In addition, it was investigated that in which sectors
TFRS 16 is considered as the key audit subject in the independent audit process.
Keywords: TFRS 16, Leasing, Financial Statement Disclosures, Key Audit Matters.

Giriş
Kiralama işlemlerine ilişkin Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)’nda değişiklik
yapılarak 1982 yılında Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Kurulu (IASB) tarafından
yayımlanan ve 1984 yılında uygulanmaya başlayan Uluslararası Muhasebe Standardı (UMS) 17:
Kiralamalar (IAS 17: Leases) 2019 yılının başında uygulamadan kaldırılmıştır. UMS-17 Standardının
yerine Uluslararası Finansal Raporlama Standardı (UFRS) 16: Kiralamalar (IFRS 16: Leases) Standardı
uygulanmaya başlamıştır (iasplus.com/ias17).
Ülkemizde finansal raporlama standartlarının hazırlanması ve yayımlanması Kamu Gözetimi,
Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından gerçekleştirilmektedir. KGK, 2011
yılında 28103 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları
Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile kurulmuştur. Aynı
kararnamenin 9. Maddesinin a bendinde KGK’nın görevi; tabi oldukları kanunlar gereği defter
tutmakla yükümlü olanlara ait finansal tabloların; ihtiyaca uygunluğunu, şeffaflığını, güvenilirliğini,
anlaşılabilirliğini, karşılaştırılabilirliğini ve tutarlılığını sağlamak amacıyla, uluslararası standartlara
uyumlu Türkiye Muhasebe Standartlarını oluşturmak ve yayımlamak olarak tanımlanmıştır. KGK
tarafından yayımlanmış olan Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama
Standartları (TFRS), UMS ve UFRS setleri ile birebir paralel standart setleridir. Türkiye’de TFRS’leri
hangi şirketlerin uygulayacağına ilişkin en güncel düzenleme 30688 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan, 14 Şubat 2019 tarihli, “Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar
Kurulu Kararına İlişkin Usul ve Esaslar” adlı kurul kararıdır. Yapılan düzenlemeler çerçevesinde ve
6362 sayılı Kanun uyarınca Sermaye Piyasaları Kurulu (SPK)’nun düzenleme ve denetimine tabi
şirketlerden; yatırım kuruluşları, kolektif yatırım kuruluşları, portföy yönetim şirketleri, ipotek
finansmanı kuruluşları, varlık kiralama şirketleri, merkezi takas kuruluşları, merkezi saklama
kuruluşları, veri depolama kuruluşları, derecelendirme kuruluşları, değerleme kuruluşları, sermaye
piyasası araçları bir borsada veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören veya işlem görmeleri
amacıyla SPK’ce onaylanmış geçerlilik süresi bulunan izahname veya ihraç belgesi bulunan anonim
şirketler ve bir borsada veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmemekle birlikte halka arz
edilmeksizin pay hariç sermaye piyasası aracı ihraç eden (ihraç ettikleri sermaye piyasası araçlarının
itfa edildiği hesap döneminin sonuna kadar) veya bu amaçla Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış
geçerlilik süresi bulunan ihraç belgesi olan anonim şirketler bağımsız denetime tabidir ve TFRS
uygulamak zorundadır.
Yasal düzenlemelerden de görülebileceği gibi Borsa İstanbul (BİST)’de hisseleri işlem gören şirketlerin
bağımsız denetime tabi olma ve TFRS kullanma zorunluluğu bulunmaktadır. Dolayısıyla TFRS’lerde
meydana gelen değişiklikler bu şirketleri doğrudan etkilemektedir. Daha önce belirtildiği gibi UMS 17:
Kiralamalar Standardı yerine UFRS 16: Kiralamalar Standardı yürürlüğe girmiş ve bu durum
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ülkemizdeki mevzuatı da etkilemiştir. TFRS 16: Kiralamalar Standardı 31 Aralık 2018 tarihinden sonra
başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere 29826 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve 2019
yılı başında TFRS uygulaması gereken şirketler tarafından kullanılmaya başlanmıştır.
Kiralama işlemleri şirketler için bir araçtır çünkü satın alma halinde şirketler ciddi nakit çıkışlarına
katlanmak zorunda kalırlar. Kiralama işlemlerinin muhasebeleştirilmesi UFRS 16 ve TFRS 16
standartları henüz yayımlanmadan çok önce dahi tartışılan bir konu olmuştur. Donkersley, Ravelli ve
Buchanan’a göre bu konunun bu kadar çok tartışılmasının başlıca nedenlerinden biri dünyada
gerçekleştirilen kiralama işlemlerinin yaklaşık % 85’inin faaliyet kiralaması şeklinde olması, dolayısıyla
kiralamaların büyük bir kısmının finansal durum tablosu dışı kiralama olmasıdır (Bjorklund, 2019: 1).
Faaliyet kiralamalarının finansal durum tablosu dışı kalması sonucunda, kiracı şirketler kiralamadan
doğan borçlarını finansal durum tablosunda göstermemekte, şirket faaliyetlerine katkı sağlayan ve
gelecekte şirkete ekonomik fayda girişi sağlayacak olan varlıklar şirketin varlıkları içinde yer
almamaktadır. Dolayısıyla finansal tablo kullanıcıları açısından ihtiyaca uygun, şeffaf ve
karşılaştırılabilir bilginin sunulması engellenmektedir (Öztürk, 2016: 3).
Ülkemizde TFRS 16: Kiralamalar Standardının uygulanmaya başlanması sonucunda özellikle faaliyet
kiralamasını tercih eden şirketler geçiş sürecinde önemli değişiklikler yaşayacaktır. Bu şirketlerde,
finansal tabloların ve dipnot açıklamalarının değişimi yaşanacak, finansal performans göstergelerinin
olumsuz etkilenme ihtimali ortaya çıkacak, muhasebe bilgi sistemlerinin revize edilmesi ve bunun
yaratacağı ek maliyetler olacaktır (Hazır, 2019). Bu çalışmada ilk olarak TFRS 16: Kiralamalar
Standardının kiracı şirketler açısından getirdiği değişiklikler teorik olarak ele alınacak, daha sonra
konuya ilişkin literatür çalışmaları üzerinde durulacaktır. Araştırma bölümünde, BIST 100’de yer alan
şirketlerin TFRS 16: Kiralamalar Standardının uygulanmaya başlaması sonucu yaptıkları açıklamalar,
ilgili standardın gereklilikleri ile karşılaştırılacak ayrıca TFRS 16’nın hangi sektörlerde kilit denetim
konusu olduğu incelenecektir.
TFRS 16: Kiralamalar Standardının Kiracı İşletme Açısından Getirdiği Değişiklikler
TMS 17 Standardı kiralama işlemlerini hem kiraya veren hem de kiracı açısından finansal kiralama ve
faaliyet kiralaması olarak ikiye ayırmaktaydı. Standart, finansal kiralamayı bir finansman yöntemi
olarak değerlendiriyor, iki tarafından finansal kiralama işlemine ilişkin kiralama konusu varlık, finansal
kiralama alacakları ve finansal kiralama yükümlülüklerini finansal durum tablosunda raporlamasına
izin veriyordu. Bunun yanı sıra kâr veya zarar tablosunda da finansal kiralamaya ilişkin faiz geliri ve
faiz gideri taraflarca raporlanmaktaydı. Faaliyet kiralamaları ise sadece kâr veya zarar tablosunu
etkiliyordu ve kira gideri veya kira geliri olarak raporlanmaktaydı. Bu durum faaliyet kiralamalarının
finansal durum tablosu dışı işlemler olmasına neden oluyordu (Veverkova, 2019: 1369).
2019 başında uygulanmaya başlayan TFRS 16 Standardı ise eski kiralama standardına göre ciddi
farklılıklar içermekteydi. Bu farklılıkları; kiracı için faaliyet kiralaması ve finansal kiralama ayrımının
ortadan kaldırılması, kiracı için kısa vadeli ve düşük tutarlı kiralamalar hariç tüm kiralamaları finansal
durum tablosuna alacak bir model getirilmesi ve sözleşmenin kiralama içerip içermediğini belirleme
konusunun geliştirilmesi olarak özetlemek mümkündür. Kiraya veren taraf açısından ise ciddi
değişiklikler olmamıştır (Todorova ve Sokolova, 2019: 46).
TFRS 16’ya göre kiracının, kiralamanın fiilen başladığı tarihte finansal tablolarına kullanım hakkı varlığı
ve kira yükümlülüğünü alması gerekmektedir (TFRS 16, Paragraf 22). Kullanım hakkı varlığın ilk
ölçümü maliyeti üzerinden yapılmalıdır ve maliyeti kira yükümlüğünün ilk ölçüm tutarını, kiralamanın
başladığı tarihte veya öncesinde yapılan kira ödemelerinden kira teşviklerinin düşülmesini, tüm
başlangıçtaki doğrudan maliyetleri ve ileride ortaya çıkacak restorasyon, sökülme, taşıma gibi
maliyetleri içermelidir (TFRS 16, Paragraf 24). Sonraki ölçümlerde, şirket kullanım hakkı varlık için
TMS 40: Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Standardında yer alan gerçeğe uygun değer (GUD) yöntemini
veya TMS 16: Maddi Duran Varlıklar Standardında yer alan yeniden değerleme yöntemini seçmemiş
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ise kullanım hakkı varlığı maliyet yöntemi ile ölçer (TFRS 16, Paragraf 29, 34 ve 35). Maliyet
yönteminin seçilmesi halinde kiracı kullanım hakkı varlığı; birikmiş amortisman ve birikmiş değer
düşüklüğü zararları düşülmüş maliyeti üzerinden ölçer (TFRS 16, Paragraf 30).
TFRS 16 çerçevesinde kira yükümlülüğünün ilk ölçümünde kiracı kira yükümlülüğünü kiralamanın
fiilen başladığı tarihteki ödenmemiş kira ödemelerinin bugünkü değer üzerinden ölçer. Zımni faiz
oranı kolaylıklar belirlenebiliyorsa bu oran iskonto oranı olarak kullanılır. Bu oran kolaylıkla
belirlenemiyorsa kiracının alternatif borçlanma faiz oranı kullanılır (TFRS 16, Paragraf 26). Kira
yükümlülüğünün sonraki ölçümlerinde; defter değerinin, kira yükümlülüğündeki faizi yansıtacak
şekilde arttırılması, yapılan kira ödemelerini yansıtacak şekilde azaltılması gerekir. Kira
yükümlülüğünün yeniden değerlendirilmesi gerekiyorsa, tüm yeniden değerlendirmeleri ve
kiralamada yapılan değişiklikleri yansıtacak şekilde defter değerinin yeniden ölçülmesi gerekir (TFRS
16, paragraf 36).
TFRS 16 Standardı kiracı açısından yapılması gereken açıklamaları da TMS 17’ye göre farklılaştırmış ve
daha ayrıntılı hale getirmiştir. TMS 17 uygulanırken kiracı açısından kiralamalar finansal kiralama ve
faaliyet kiralaması olarak ayrıldığı için iki kiralama türüne göre yapılması gereken açıklamalar da
farklılık göstermekteydi. TMS 17’ye göre faaliyet kiralamaları için yapılması gereken açıklamalar şu
şekildeydi (TMS 17, Paragraf 35):





İptal edilemeyen faaliyet kiralamaları için dönemsel olarak ödenecek asgari kira ödemeleri
toplamı (bir yıldan az, bir yıldan fazla ve beş yıldan az, beş yıldan fazla olarak ayrı ayrı
sunulmalıdır),
Raporlama dönemi sonu itibariyle, iptal edilemeyen kiralama şeklinde yapılan alt
kiralamalarla ilgili olarak elde edilmesi beklenen asgari kira tutarları toplamı,
Dönem içerisinde asgari kira ödemeleri, koşullu kiralar ve alt kira ödemeleri şeklinde ayrı ayrı
gider olarak muhasebeleştirilen ilk kiralamaya ilişkin ödemeler ve alt kiralamaya ilişkin
ödemeleri.
Önemli kiralama işlemlerine ilişkin; koşullu kiralama ödemelerinin belirlenme esası, yenileme
veya satın alma opsiyonları ile fiyat ayarlama hükümlerinin mevcudiyeti ve koşulları ile
temettü ödemeleri, ilave borçlanma ve yeni kiralamalar gibi konularda kira anlaşmalarında
yer alan sınırlamalar.

TFRS 16 Standardında kiracı açısından faaliyet kiralaması ve finansal kiralama ayrımı ortadan
kalktığından dolayı kiracının yapması gereken açıklamalarda kiralama türüne göre bir ayrım olmadan
yapılmalıdır. Özellikle, finansal durum tablosu dışı olan faaliyet kiralamalarının finansal durum
tablosunda raporlanabilir hale gelmesi ile daha önce kiracı tarafından yapılması gereken açıklama
sayısı ve içeriği de artmıştır. TFRS 16 Standardında kiracı tarafından yapılması gereken başlıca
açıklamalar şu şekildedir (TFRS 16, Paragraf 53):











Dayanak varlık sınıfı itibarıyla kullanım hakkı varlığa ilişkin amortisman tutarı,
Kira yükümlülüğüne ilişkin faiz gideri,
Finansal durum tablosuna alınmayan kısa vadeli kiralamalara ilişkin kira giderleri,
Finansal durum tablosuna alınmayan düşük değerli kiralamalara ilişkin kira giderleri,
Kira yükümlülüğünün ölçümüne dâhil edilmeyen değişken kira ödemesi giderleri,
Kullanım hakkı varlığın alt kiralamalarından elde edilen gelirler,
Kiralamalara ilişkin toplam nakit çıkışı,
Kullanım hakkı varlığa yapılan ilaveler,
Satış ve yeniden kiralama kaynaklı kazanç ve kayıplar,
Kullanım hakkı varlığın dönem sonu defter değeri.
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Yukarıda istenen açıklamaların yanı sıra bir diğer önemli nokta da TFRS 7: Finansal Araçlar –
Açıklamalar Standardının 39 ve B11 paragrafında yer alan açıklamaların kiracı tarafından yapılmasıdır.
TFRS 7 Standardının 39. paragrafı likidite riski ile ilgilidir. Türev olmayan finansal borçlar için
sözleşmeye dayalı vadelerinin kalan kısımlarının gösterilmesi istenmektedir (TFRS 7, Paragraf 39, a
maddesi). Vade analizinin 1 aydan az, 1-3 ay arası, 3 ay-1 yıl arası ve 1 yıl-5 yıl arası sunulması
istenmektedir (TFRS 7, Paragraf B11).
TMS 17 uygulayan bir şirketin gerçekleştirdiği faaliyet kiralamalarında sunması gereken başlıca bilgi
dönemsel kira giderleri ve sözleşmeye bağlı kira borçlarının vadesiyken TFRS 16’ya geçilmesi ile kiracı
için geçmişte faaliyet kiralaması olan kiralamalarda kullanım hakkı varlığını amortismanı, kiralama faiz
gideri, kısa vadeli ve düşük değerli kiralamalar için kira giderleri, kiralamalara ilişkin nakit çıkışları,
kullanım hakkı varlıkta yapılan değişiklikler, ayrıntılı vade analizi gibi bilgilerin sunulması
gerekmektedir. Dolayısıyla TFRS 16’ya geçiş şirketler için finansal tablo açıklamalarının
hazırlanmasında daha fazla işgücü ve zaman harcanması gerekliliğini de doğurmuştur.
Literatür İncelemesi
Faaliyet kiralamalarının dünyada ve ülkemizde kiracı açısından finansal durum tablosunda
raporlanabilir hale gelmesi yeni uygulamaya girmiş olan UFRS 16 ve TFRS 16 Standartları ile
gerçekleşmiş olsa da böyle bir durumun yaratabileceği etki üzerine 1990’lı yıllardan başlayarak
yapılmış çok sayıda çalışma bulunmaktadır.
Konuya ilişkin ilk çalışma 1991 yılında Imhoff, Lipe ve Wright tarafından gerçekleştirilmiştir. Yazarlar
çalışmalarında faaliyet kiralamalarına ilişkin gelecekte ortaya çıkacak kira ödemlerinin ve elde edilen
kullanım hakkının finansal durum tablosunda raporlanması halinde finansal oranların nasıl
etkileneceğini analiz etmişlerdir. Imhoff, Lipe ve Wright’ın çalışmasını takip eden ve aynı etkiyi farklı
yöntemler ve farklı örneklemler kullanarak test eden çalışmalar gerçekleştirilmiştir (bkz. Fülbier ve
diğ., (2008),, Lee ve diğ., (2014), Paik ve diğ., (2015), Ericson ve Skarphagen (2015), Wong ve Joshi
(2015), Sarı ve diğ., (2016), Aktaş ve diğ., (2017)).
2019 yılı başında UFRS 16 Standardının uygulanmaya başlaması ile yapılan çalışmalar da devam
etmiştir. Diaz 2019 yılında gerçekleştirdiği çalışmasında 20. Yüzyılın başından itibaren kiralama
standartlarının gelişimini incelemiştir. Bir başka çalışmada Bjorklund (2019) İsveç borsasında işlem
gören şirketlerin hisse fiyatlarının UFRS 16’nın yayımlanması ile nasıl etkilendiğini analiz etmiştir.
Yazar çalışmanın sonucunda hisselerin anormal kümülatif getirileri (CAR) ile UFRS 16’ya göre
hazırlanmış ilk finansal tablo seti arasında ilişki olmadığı belirlemiştir. Segal ve Naik (2019)
çalışmalarında UFRS 16’nın uygulanmasında kaynaklanabilecek önemli değişiklikleri incelemişler ve
finansal tablo kullanıcılarına ve hazırlayıcılarına etkisini değerlendirmişlerdir. Yazarlar sektörel olarak
en çok bankacılık ve perakende sektörlerinin etkilendiğini, finansal tablo kullanıcıları açısından da
kredi veren taraflar ve analistler üzerinde etkisi olduğunu belirlemişlerdir. Silvano, Valerio, Daniel ve
Federico (2019) tarafından İtalya’da yapılan bir çalışmada UFRS 16 Standardının küçük ve orta ölçekli
şirketlerde etkisi incelenmiştir. Segal ve Naik’in çalışmasına benzer bir şekilde şirket paydaşlarının
içinde en fazla etkilenecek olan kesimin kredi verenler olduğu tespit edilmiştir. Stancheva-Todorova
ve Velinova-Sokolova (2019) çalışmalarında yeni kiralama standardının kiracıların finansal tablolarına,
finansal oranlarına ve temel finansal göstergelerine etkisini inceleyen bir çalışma yapmışlardır.
Ampirik bir analiz içermeyen çalışmada daha önce yapılan çalışmalar teorik olarak değerlendirilmiştir.
Toth (2019) yeni kiralama standardının uygulanmaya başlamasının Macaristan’da faaliyet gösteren
şirketleri nasıl etkileyeceğini incelemiştir. Çalışma sonucunda borsada işlem gören şirketlerin bütün
olarak varlık ve yükümlülük toplamlarının nasıl etkilendiği ve kârlılık oranlarının değişimini analiz
etmiştir. Veverkova (2019) havacılık sektörü üzerine yaptığı çalışmada finansal tablolara ve finansal
oranlara UFRS 16 Standardının etkisi incelenmiştir. Çalışmanın sonuçlarında toplam varlıklar ve
toplam yabancı kaynaklarda artışın, özkaynaklarda ise azalışın beklenen düzeyde olduğu hatta
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finansal oranlara etkinin ise beklenenden de fazla olduğu sonucuna varılmıştır. Yalçın (2019)
Türkiye’de yaptığı çalışmada TFRS 16 Standardını muhasebeleştirme, ölçüm, sunum ve açıklamalar
açısından incelemiştir. Ayrıca kiralamalara ilişkin Türkiye’de mevzuatta yer alan diğer uygulamalar ile
TFRS 16’yı karşılaştırmıştır.
Konuya ilişkin literatür incelendiğinde başta yeni kiralama standardının finansal tablolara ve finansal
oranlara etkisi üzerine çalışmalar yapıldığı görülmektedir. Buna ek olarak finansal tablo
kullanıcılarının nasıl etkileneceği şeklide çalışmalar, literatür taraması şeklinde çalışmalar ve
standardın uygulanma şeklini açıklayan çalışmalarda mevcuttur. Ancak UFRS 16 ve TFRS 16
Standartlarında kiracının yapması gereken finansal tablo açıklamalarının hangi sektörlerde, ne
düzeyde yapıldığına ilişkin bir çalışma bulunmamaktadır. Buna ek olarak TFRS 16 Standardının
uygulanmaya başlanması denetim firmaları açısından olası bir yeni kilit denetim konusu doğurmuştur.
TFRS 16’nın kilit denetim konusu olarak hangi sektörlerde özellikle önem taşıdığına ilişkin de bir
çalışma mevcut değildir. Bu çalışmada her iki konu da halka açık şirketler açısından ele alınacaktır.
Yöntem
Bu bölümde TFRS 16 Standardının uygulanmaya başlanması ile hazırlanan ve yayımlanan ilk finansal
tablo setleri olan 2019 yılı finansal tablo setlerinin açıklamaları ve denetim raporları incelenecektir.
Bu incelemede amaçlanan, finansal tablo açıklamalarında TFRS 16’da kiracı için yapılması istenen
başlıca açıklamaların hangilerinin, hangi sektörlerde ve hangi oranlarda yapıldığını tespit etmektir.
Buna ek olarak bağımsız denetim raporlarının incelenmesi ile TFRS 16’ya geçişin en fazla hangi
sektörlerde kilit denetim konusu olarak ele alındığı belirlenecektir.
Bu çerçevede BIST 100’de yer alan şirketlerin 2019 yılı finansal tabloları ve denetim raporları esas
alınmıştır. İnceleme yapılırken BIST 100’de yer alan mali kuruluşlar değerlendirmeye alınmamış ve
toplam 65 şirketin finansal tabloları ve denetim raporları incelenmiştir. Araştırmaya dâhil edilen
şirketlerin sektörlere göre dağılımı şu şekildedir.

Tablo 1. İncelenen BIST 100 Şirketlerinin Sektörlere Göre Dağılımı
Sektör

Alt Sektör

Toptan ve Perakende Ticaret,
Lokantalar ve Oteller

Perakende Ticaret
Toptan Ticaret
Ulaştırma ve Depolama
Haberleşme
Ana Metal Sanayi
Gıda, İçecek, Tütün
Kâğıt ve Kâğıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, İlaç, Petrol, Lastik ve Plastik Ürünler
Metal Eşya, Makine, Elektrikli Cihazlar ve
Ulaşım Araçları
Taş ve Toprağa Dayalı
Tekstil, Giyim Eşyası ve Deri
Bilişim
Savunma
Ham Petrol ve Doğalgaz Çıkartılması
Kömür ve Linyit Madenciliği
Metal Cevheri Madenciliği
İnşaat ve Bayındırlık İşleri

Ulaştırma, Depolama ve Haberleşme

İmalat

Teknoloji
Madencilik ve Taş Ocakçılığı
İnşaat ve Bayındırlık

Şirket
Sayısı
5
2
3
2
5
5
1
11
10
6
2
3
1
1
1
1
1
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Elektrik, Gaz ve Su
Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal
Hizmetler
Toplam

Elektrik, Gaz ve Buhar
İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmetler

4
1
65

Tablo 1.’de sunulan 65 şirketten 7 tanesi bulgular kısmında dikkate alınmayacaktır. Bunun nedeni 6
şirketin kiralama işlemlerine ilişkin sunduğu bir bilgi bulunmaması, 1 tane şirketin de sadece finansal
kiralama yaptığını belirtmesidir. Kiralamalara ilişkin bilgilerine ulaşılamayan şirketlerden 3 tanesi
imalat, 1 tanesi madencilik ve taş ocakçılığı, 1 tanesi teknoloji, 1 tanesi inşaat ve bayındırlık, 1 tanesi
de elektrik, gaz ve su sektöründedir. Sadece finansal kiralama yapan 1 şirketin sektörü ise imalattır.
Ayrıca tüm şirketler için finansal tablo açıklamalarının ve denetim raporlarının incelemesi yapılmış
olsa da bazı sektörlerde az sayıda şirket bulunması nedeniyle bu sektörler de sektör bazlı incelemede
dikkate alınmayacaktır. Sektörlere göre de incelenecek şirketlerin sektör dağılımı ve sayısı aşağıdaki
tabloda sunulmuştur.
Tablo 2. Sektörlere Göre Değerlendirmeye Alınan Şirket Sayıları
Sektörler

Şirket
Sayısı

Toptan ve Perakende Ticaret, Lokantalar ve Oteller

7

Ulaştırma, Depolama ve Haberleşme

5

İmalat

36

Teknoloji

3

Elektrik, Gaz ve Su

3

Toplam

54

Tablo 2’de görüldüğü gibi madencilik ve taş ocakçılığı, sağlık, spor ve diğer sosyal hizmetler
sektörlerinde şirket sayısı 3’ten daha az olduğu için sektörel değerlendirmeye alınmayacaklardır. Bu
sektörlerdeki şirketlerin kiralamalara ilişkin açıklamaları mevcut ise BIST 100’ü bir bütün olarak
değerlendirirken dikkate alınacaklardır.
TFRS 16 Standardında kiracı için yapılması gerekli finansal tablo açıklamalarının neler olduğu
çalışmanın içinde daha önce belirtilmiştir. Finansal tablo açıklamaları incelenirken bu açıklamaların
tamamının mevcut olup olmadığına bakılmamıştır. Bunun nedeni bazı açıklamaların ilgili işlemlerin
var olması halinde yapılabilecek açıklamalar olmasıdır (örn: satış ve yeniden kiralama kaynaklı kazanç
ve kayıplar, kullanım hakkı varlığa ilişkin alt kiralamalar veya değişken kira ödemeleri giderleri).
İnceleme yapılırken tüm şirketler için var olabilecek genelliğe sahip işlemlere ilişkin açıklamalar
dikkate alınmıştır. Bu çerçevede açıklamalar incelenirken; kullanım hakkı varlığa ilişkin amortisman
tutarı açıklamalarının, kira yükümlülüğüne ilişkin faiz gideri açıklamalarının, kısa vadeli ve düşük
değerli kiralamalara ilişkin kira gideri açıklamalarının, kiralamalara ilişkin toplan nakit çıkışı
açıklamalarının, kullanım hakkı varlığın dönem sonu defter değeri açıklamalarının ve TFRS 7 uyarınca
kira borcunun vadelere göre ayrımına ilişkin açıklamaların mevcudiyeti aranmıştır.
TFRS 16’da kiracı tarafından yapılması gereken açıklamaların içinde yer almayan ancak bu çalışmada
dikkate alınan bir unsur kullanım hakkı varlığın tespitinde kullanılan zımni faiz oranı veya alternatif
borçlanma faiz oranının açıklanıp açıklanmadığıdır. Bu bilgi özellikle aranmıştır çünkü finansal tablo
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kullanıcılarına daha faydalı bilgi sunulabilmesi için kullanım hakkı varlık hesaplamasında olduğu gibi
varsayıma dayalı hesaplamalara ilişkin bilgilerin açıklanması yararlı olacaktır.
Yukarıda belirtilen hususlara ek olarak araştırmada yer alan şirketlerin denetim raporlarında kilit
denetim konusu olarak TFRS 16’ya vurgu yapılıp yapılmadığı da sektörler bazında TFRS 16’nın önemini
ortaya koyabilecek bir noktadır. Bu nedenle bağımsız denetim raporlarında yer alan kilit denetim
konuları da incelenmiştir.
Bulgular
Sonuçlar analiz edilirken ilk olarak BIST 100’de yer alan şirketlerin tamamı bir bütün olarak ele
alınmıştır. Kiralamalara ilişkin bilgisi olmayan ve sadece finansal kiralama yapmış olanlar çıkarıldıktan
sonra kalan 57 şirketin analiz sonuçları aşağıdaki gibidir.

Tablo 3. Tüm Şirketler Kapsamında Sonuçlar
Şirket
Sayısı

Oran
(%)

Dayanak varlık sınıfı itibarıyla kullanım hakkı varlığa ilişkin amortisman tutarı

55

96,5

Kira yükümlülüğüne ilişkin faiz gideri

46

80,7

Kısa vadeli veya düşük değerli kiralamalara ilişkin kira giderleri

46

80,7

Kiralamalara ilişkin toplam nakit çıkışı

51

89,5

Kullanım hakkı varlıkların dayanak varlık sınıfı itibarıyla dönem sonundaki
defter değeri

51

89,5

TFRS 7’ye göre kira yükümlülüğü vade analizi

37

64,9

39

68,4

18

31,6

Açıklanacak Husus

Diğer Hususlar
Zımni faiz oranı / Alternatif borçlanma faiz oranı
Denetim Raporu
TFRS 16’nın kilit denetim konusu olması

Tablo 3 analiz edildiğinde finansal tablo açıklamaları ve denetim raporları incelenen 57 şirketin en
fazla kullanım hakkı varlığa ait amortisman tutarını sunduğu görülmektedir. Bunun yanı sıra
kiralamalara ilişkin nakit çıkışları, kullanım hakkı varlığın dönem sonu defter değeri, kira
yükümlülüğüne ilişkin faiz gideri, kısa vadeli ve düşük değerli kiralamalar için kira giderleri de
çoğunlukla açıklamalarda sunulan bilgilerdendir. Kira yükümlüğüne ilişkin vade analizi kira
yükümlülükleri için ayrı olarak çoğu şirket tarafından yapılmakla birlikte bazı şirketlerde finansal
borçların analizinin içinde değerlendirilip ayrı olarak sunulmamaktadır. TFRS 16, 2019 yılı bağımsız
denetiminde, 57 şirketten 18 tanesinde bağımsız denetçiler tarafından kilit denetim konusu olarak
değerlendirilmiştir.
Daha ayrıntılı bir analiz için şirketleri sektörlere göre değerlendirmek gerekir. Sektörlere göre
sonuçlar aşağıda sunulmuştur.
Tablo 4. Sektörlerin Karşılaştırılması
Toptan ve
Perakende

Ulaştırma,
Depolama ve

İmalat

Teknoloji

Elektrik, Gaz
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Ticaret,
Lokantalar ve
Oteller

Haberleşme

ve Su

Şirket
Sayısı

Oran
(%)

Şirket
Sayısı

Oran
(%)

Şirket
Sayısı

Oran
(%)

Şirket
Sayısı

Oran
(%)

Şirket
Sayısı

Oran
(%)

Dayanak varlık
sınıfı itibarıyla
kullanım hakkı
varlığa ilişkin
amortisman
tutarı

7

100,0

5

100,0

34

94,44

3

100,0

3

100,0

Kira
yükümlülüğüne
ilişkin faiz gideri

7

100,0

5

100,0

25

69,44

3

100,0

3

100,0

Kısa vadeli veya
düşük değerli
kiralamalara
ilişkin kira
giderleri

7

100,0

3

60,0

31

86,11

2

66,7

2

66,7

Kiralamalara
ilişkin toplam
nakit çıkışı

7

100,0

5

100,0

33

91,67

2

66,7

3

100,0

Kullanım hakkı
varlıkların
dayanak varlık
sınıfı itibarıyla
dönem sonundaki
defter değeri

7

100,0

5

100,0

30

83,33

3

100,0

3

100,0

TFRS 7’ye göre
kira yükümlülüğü
vade analizi

4

57,1

5

100,0

24

66,67

1

33,3

2

66,7

6

85,7

2

40,0

24

66,67

2

66,7

2

66,7

7

100,0

4

80,0

6

16,67

0

0,0

0

0,0

Açıklanacak Husus

Diğer Hususlar
Zımni faiz oranı /
Alternatif
borçlanma faiz
oranı
Denetim Raporu
TFRS 16’nın kilit
denetim konusu
olması

Kullanım Hakkı Varlık ve Kira Yükümlülüklerinin Toplam Varlıklara Oranı
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Kullanım hakkı
varlıkların toplam
varlıklara oranı

18,0

9,4

0,85

2,3

0,5

Kira
yükümlülüklerinin
toplam varlıklara
oranı

16,8

9,5

0,87

2,5

0,6

Tablo 4 incelendiğinde kullanım hakkı varlığa ilişkin amortisman tutarlarının ve kullanım hakkı varlığın
dönem sonu defter değerinin sektörlerin hepsinde tüm şirketler veya şirketlerin büyük bir çoğunluğu
tarafından açıklandığı görülmektedir. Kira yükümlülüğüne ilişkin faiz giderleri, kısa vadeli veya düşük
düşük değerli kiralamalara ilişkin kira giderleri, kiralamalara ilişkin nakit çıkışları, toptan ve perakende
ticaret, lokantalar ve oteller sektöründe yer alan şirketlerin tamamı tarafından açıklanmıştır. Diğer
sektörlerde bu açıklamaların bir kısmı tamamen, bir kısmı ise büyük oranda yapılmıştır.
Açıklamaların yeterliliği konusunda en büyük sıkıntı TFRS 7’ye göre kira yükümlülüğünün vade
analizinin sunulmasında yaşanmaktadır. Sadece ulaştırma, depolama ve haberleşme sektöründeki
şirketler bu açıklamaları eksiksiz bir şekilde finansal tablo açıklamalarında sunmuştur.
Kilit denetim konuları açısından bakıldığında, TFRS 16 en fazla toptan ve perakende ticaret, lokantalar
ve oteller sektöründe ve ulaştırma, depolama ve haberleşme sektöründe yer alan şirketlerin
denetiminde önem taşımaktadır.
Sonuç ve Öneriler
TFRS 16 Standardı ülkemizde 2019 yılı başında uygulanmaya başlamış bir standarttır. Bu durum TFRS
uygulayan şirketler için bir geçiş süreci gerektirmektedir. Bu süreçte TFRS 16’nin gerek finansal
tablolarda, gerekse finansal tablo açıklamalarında getirdiği değişikliklerin analizi ve uygulanması
şirketlerin sorumluluğundadır. Bu çalışmada TFRS 16’ya ilk kez geçilmesinin sonucu olarak finansal
tablolarda açıklanması gereken bilgilerin ne düzeyde açıklandığı ve kilit denetim konularına TFRS
16’nın etkisi incelenmiştir.
Yapılan çalışma sonucunda TFRS 16’ya ilişkin bazı açıklamaların (kullanım hakkı varlığın amortisman
tutarı, kullanım hakkı varlığın dönem sonu defter değeri, kiralama faiz giderleri, kısa vadeli veya düşük
değerli kiralamalara ilişkin kira giderleri, kiralamalardan kaynaklanan nakit çıkışları) bu standardı ilk
kez uygulayan şirketler tarafından büyük ölçüde yapıldığı belirlenmiştir. Ancak TFRS 7 uyarınca
yapılması gereken kira yükümlülüğü vade analizi bir sektör hariç tam olarak yapılmamıştır. Sadece
ulaştırma, depolama ve haberleşme sektöründe faaliyet gösteren şirketler eksiksiz bir şekilde TFRS
7’de istenen açıklamaları yaparken, diğer tüm açıklamaların eksiksiz yapıldığı toptan ve perakende
ticaret, lokantalar ve oteller sektöründe dahi TFRS 7 açıklamaları eksiktir.
Genel olarak bakıldığında TFRS 16 açıklamalarının yeterliliğinin en yüksek olduğu sektörlerin
ulaştırma, depolama ve haberleşme sektörü ile toptan ve perakende ticaret, lokantalar ve oteller
sektörü olduğu görülmektedir. Bunu açıklamak için kullanım hakkı varlık ve kira yükümlülüğünün
toplam varlıklara oranı kullanılabilir. Bu iki oranın en yüksek olduğu iki sektör de bu sektörlerdir.
Oranlar azaldıkça TFRS 16 açıklamalarının yeterlilik düzeyinin azaldığı görülmektedir.
Kilit denetim konuları açısından bakıldığında toptan ve perakende ticaret, lokantalar ve oteller
sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin tamamı, ulaştırma, depolama ve haberleşme sektöründe
faaliyet gösteren şirketlerin ise çok büyük bir çoğunluğunun bağımsız denetiminde TFRS 16 kilit
denetim konudur. Bu durumu da kullanım hakkı varlık ve kira yükümlülüklerinin finansal durum
tablosundaki önemi ile açıklamak mümkündür.
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Gelecekteki çalışmalarda TFRS 16’nın kullanıldığı dönemler arttıkça açıklamaların yeterliliğindeki
değişim sektörler bazında incelenebilir. Bunun yanı sıra incelenen BIST şirketi sayısını genişletmek,
böylece her sektörden daha fazla şirketi analiz ederek sonuçların güvenilirliğini arttırmak da
mümkündür.
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Abstract
Recreation managers differ from hotel managers in terms of features such as creativity, different
equipment and competence. In addition to features such as business management and
organizational skills such as recreation manager, hotel manager, event management, leadership, it
must have field knowledge (sports, tourism, campus recreation, outdoor recreation, workplace
recreation, therapeutic recreation etc.). Unlike the recreation manager, the hotel manager has to
fulfill the short-term, medium-term and long-term job demands that the business needs. The hotel
manager has to manage the departments such as front office, housekeeping, accounting, finance,
marketing, food and beverage in administrative aspects. However, recreation managers (eg. zoos,
gymnasiums, amusement parks, water parks, camp leaders, activity managers, tour guides, etc.)
must have very different qualifications, qualifications and skills that are required from each other.
Due to these differences, in this study, the managerial roles of hotel managers and recreation
managers were examined conceptually. Within the scope of the research, the managerial roles of
Mintzberg for the managerial roles of hotel managers and the literature for recreation managers
were used in the literature. In this context, the studies in the domestic and foreign literature have
been used and secondary sources were used in this study. The results of this study are expected to
be beneficial to hotel managers and recreation managers. This study also provides a theoretical
framework for future research.
Key Words: Hotel Manager, Recreation Manager, Managerial Roles, Mintzberg's Managerial Roles.

INTRODUCTION
The manager is the person who provides the necessary inputs to reveal a particular good and service,
including profit and risk in others, and plans, organizes, directs, organizes and controls them to meet
certain needs (Şener, 1997: 76). The manager is the person who works through others (Koçel, 2001:
16). Managers should have some extrovert features such as compassionate, docile, openness to
innovation (Keenan, 1997). In addition to some inherent traits of managers, they also have
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knowledge and experience-based features that they can obtain through education and training. In
order for a successful hotel manager to be more effective and efficient, he must have managerial
skills such as Technical, Communication, Human Relations, Analytical and Decision Making skills
(Şener, 1997). Finally, managers must also have executive features. A successful manager has the
quality of leadership. It solves organizational problems, manages conflicts, uses its authority and
power in a balanced manner, and ensures harmony and cooperation among subordinates in the
fulfillment of duties. The hotel manager helps the employees improve themselves; reports what the
management expects from them (Şener, 1997: 76-79).
Some competitive services such as animation shows in hotel businesses, sports activities in fitness
centers, mini club activities, spa & wellness are offered. However; recreation managers organizing
arts and entertainment events such as festivals, carnivals, concerts, cultural celebrations, and
recreational experts organizing recreational activities such as business, football, basketball, e-sports
competitions such as congresses, meetings, conferences, seminars (Bayram & Bayram, 2019: 102).
One of the most basic problems of the companies that provide recreation services in our country is
to produce, develop, diversify and update recreational services according to the needs of the
changing society. Unfortunately, the source of this problem is closely related to the concept of
creativity, which is one of the basic elements of recreation. Adequate environment is not provided
for recreation specialists including our education system to acquire this basic feature. Recreation
enterprises need creativity to find new products, services and business models in order to respond
to social change and generate benefits. To develop creativity, it is necessary to accept the culture of
error (Şimşek, 2018: 108). In addition to the features such as creativity and entertaining skills
expected from recreation managers, some of their managerial roles also differ from hotel managers.
When the literature is examined, the research of Özoğul et al., (2016) on the roles of recreational
leaders and tourist guides, and the research of Çakır (2017) on the roles of tourist guides during tour
leadership was found, but in the context of examining the managerial roles of hotel managers and
recreation managers, It has not been demonstrated. In this regard, the research contains originality.
Therefore, in this study, it has been tried to compare the managerial roles of hotel managers and
recreation managers conceptually. The research also provides a theoretical framework for future
research.
LITERATURE
Managerial Roles of Hotel Managers
The main factors affecting the business in hotel businesses are job demands and relationships. These
two factors give increasing specific business functions and the managerial business roles required to
perform each business function. Today's big hotels are very diverse and functioning fast, they serve
with a wide range of activities. Their managerial and functional complexity increases with their size.
While effective management of a hotel is the responsibility of more than one person, operational
responsibility is the responsibility of hotel managers. Hotel managers are the key tool of appropriate
business strategies and the behavioral role model of the entire management team. Hotel businesses
daily activities of hotel managers; It consists of business demands and business relations. Job
demands in hotel businesses; (a) short-term job demands, (b) medium-term job requests, (c) longterm job requests (Nebel, 1991: 398-400). Short Term Job Requests; It covers daily operations such
as improving service quality, maximizing revenues, controlling prices. Hotel managers have direct
functional responsibility of the hotel they manage. For this reason, hotel managers are under
pressure to produce short-term results. In order for the managers to direct the events, the hotel
should have intensive verbal communication and subordinates due to the daily functional problems
of the hotel (Nebel, 1991: 398). Medium Term Business Demands; Job demands of hotel managers in
the medium term; To improve the organizational structure of the enterprise, it is necessary to
specialize the subordinates to communicate intensively with their subordinates and to carry out the
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necessary joint studies in order to implement certain plans in the market where the hotel competes.
Medium-term business demands are geared towards both the hotel's daily business and its ability to
adapt quickly to external influences. (Nebel, 1991: 399). Long Term Job Demands; The two most
important issues demanded from hotel managers in the long run are; To make decisions about the
working capital and cash management required for the business to survive in the market it operates.
Another long-term demand is to provide an organizational stability in line with the hotel's strategy.
Long-term demands are the kind of demands that should be fulfilled by people in the upper tier
position and together with the business environment (Nebel, 1991: 400). Mintzberg (1975), on the
other hand, has gathered his executive roles under three main categories. Definitions of the main
and sub-administrative roles of Mintzberg are given in Table 1.

Decisional Roles

Information Roles

Interpersonal Roles

Table 1: Managerial Roles of Mintzberg
Role

Definition

Figurehead

It is the symbolic head of the organization. It
requires performing certain legal activities and
participating in social activities.

Leader

It is responsible for staffing, training,
orientation and motivation of subordinates.

Liason

It develops an external link to management to
gather information.

Monitor

It researches and analyzes various external and
internal information.

Disseminator

It distributes information received from the
outside and inside to the relevant units of the
organization.

Spokesman

The business carries information about the
organization to the outsiders

DisturbanceHandler

In unexpected confusions, the organization
removes the conflicts whenever it is faced.

Entrepreneur

It looks for ways to make the best use of
opportunities for better organization..

Resource Allocator

It is responsible for allocating all important
resources of the organization, both financial
and human resources, and its time, which is the
most important resource of the manager.

Negotiator

 It is responsible for the negotiations and
negotiations of the organizations.
Source: (Rutherford, 2002: 62-64).

In Arnaldo (1981) 's study on the managers of hotel chains, they define (1) the personal
characteristics of the hotel managers and (2) the importance they give to the managerial roles and
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their time allocation. This profile allows us to better understand someone in the hotel manager
position. A questionnaire was sent to hotel hotel managers working in 15 of 50 major hotel chains in
the USA and 194 out of 270 sent usable answers. Questions were asked about hotel managers'
educational backgrounds, age, gender, job satisfaction, opinions of hotel managers on performance
evaluation methods and their opinions about their preparation for their careers. The most important
roles in Arnaldo (1981) hotel managers' work on the classification of their duties according to the
managerial roles of Mintzberg (1975) are; Leader, monitor, disseminator and entrepreneur are
determined, and the least important roles are negotiator, figurehead, spokesman and liaison. The
results obtained from this questionnaire were determined that the average hotel managers are men
aged 30 (11%) who have completed 4 years of university education. 1/3 of the hotel managers have
reached their current positions after 11-15 years. When the data on job satisfaction were examined,
40% said they were satisfied, 5% were not satisfied, 22% said they were neutral and neutral about
their work.
Interpersonal Roles are asked how the hotel managers allocate their time and the importance they
give to the managerial roles, and among the figures obtained, the most time and important role in
the administrative roles. In second place, the Monitor and Disseminator are more time-consuming
and more important roles. Spokesman role has less importance while consuming less time. All
Decisional Roles, except Negotiator Role, spend an equal amount of time compared to respondents.
Entrepreneurial Role is concluded that Decisional Roles are the most important (Rutherford, 2001:
39). Rüzgar & Kurt (2013) is to reveal the roles of managers in businesses operating in Bursa based on
Mintzberg's managerial roles. According to the results of the research, it was determined that the
managers displayed their interpersonal (leader) and informative (oversight) roles. As the most basic
determinant of successful business performance, room approval has received the most approval.
Other important factors used in performance evaluation are people related criteria; personnel
management, customer satisfaction, their own staff quality, as operating criteria; control, financial
procedures, maintenance, compliance with company policy. The effectiveness and success of hotel
managers are based on their ability to guide and motivate hotel staff. A manager derives his best
performance from his staff, from evaluating their actions and results (Rutherford, 2001: 40).
Hales (1986) states that the manager's job is generally defined by his / her subordinates'
responsibility, deciding how to distribute the tasks and his role. Managers have to inevitably respond
to expectations and pressures. An important part of the manager's job is about providing
negotiations and negotiations. Values, beliefs and past lives of managers affect management. In this
respect, it is emphasized that Chinese managers in Hong Kong differ from U.S.A, French and British
managers, and German managers in value and belief from Japanese managers. There are great
differences not only in the country from country to country, but also in the paths followed by the
manager (Guerrier & Lockwood, 1989: 82). Rüzgar (2018) examined the roles of managers according
to the Mintzberg Taxonomy. According to the results of the research, it was found that the decisionmaking and informative roles were not statistically significant, while the interpersonal roles had a
reducing effect on the sense of belonging. An alternative review on executives was made by
Worsfold. The personality profile of 28 hotel general managers in Worsfold UK, measured by Cattell's
16PF test, compared managers' personifications. Hotel managers were more assertive, more
courageous and creative. Stone (1988) 140 UK hotel managers, 71 of them chain and 69 independent
hotels, made the same Worsfold approach. The results of Stone were the same as those of Worsfold.
Stone found executives more competitive and more ambitious than Cattell's management example.
In a part of the same study, he investigated the leadership style of managers using Worsfold
Fleishman's LOQ Leader Opinion Questionnaire. This questionnaire measures leadership style in two
dimensions: (1) The manager who develops reliable relations with his subordinates (2) The manager
who is a leading person. He chooses among the autocratic, participatory, persuasive and consultant
manager and compares the management style of the staff with the results of White, who asks the
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staff in the hotel. His example was on autocratic and advisory management style. They saw the true
style of the majority bosses autocratically. White commented that older and permanent staff loved
the autocratic style. All these studies have been the focus for research on general managers of hotels
in the domestic market in the UK and other sectors of the hospitality industry (Guerrier & Lockwood,
1989: 84).
Ley (1978) examined how much of their time general managers could allocate to various managerial
roles and daily activities of general managers. These activities were classified into 10 roles defined by
Mintzberg (1975) on 7 participants in the general manager position: Figurehead, leader, liaison,
monitor, disseminator, spokesman, entrepreneurial, disturbance handler, resource allocator and
negotiator. Mintzberg defines the role of leader as staff recruitment, their training, unity duties,
effectiveness of subordinates and responsibility for motivation. He estimates that an effective
manager devotes more time to this role in interacting with staff and performing daily routines.
Looking at the findings, the results of leadership and entrepreneurial roles give us an idea. It is seen
that the general managers examined spend most of their time in their leadership and
entrepreneurial roles. Chareanpunsirikul & Wood (2002) questioned Thai and non-Thai hotel
managers to apply Mintzberg's managerial roles. According to the research results, both Thai and
non-Thai executives performed some of Mintzberg's ten managerial roles in their daily operations.
Between Thai and non-Thai executives, it is evident to take time into roles related to their negotiator,
spokesperson and discomfort roles. Thai general managers spend more time in the role of
negotiators than non-Thai general managers, and devote more time to the spokesperson and
troubling roles of general managers outside Thailand than Thai general managers. Başarangil (2018)
conducted a meeting with the general manager of an international chain hotel management within
the scope of his research. Mintzberg's managerial roles were used in the design of the structured
questionnaire prepared for the interview. According to the results of the research, it is seen that the
manager, who is the subject of the research, assumes all the managerial roles, but while he devotes
more time to the roles of Leadership, Entrepreneur, Resource Distributor and Crisis Manager, he has
less time for Representative, Observer and Negotiator. In the in-depth interviews with 16 hotel
managers, the managers identified 3 stages of development in terms of their careers; (1) “training
stage”, which includes gaining experience, (2) defines the “assistant manager” to gain different
experiences in different fields, (3) “general manager” which is usually reached in the 30s. It reaches
this stage by moving in about 3 years and starting in smaller hotels and moving in hotels with larger
and more complex features. According to the research results, she discovered that women are more
disadvantaged in terms of traditional approach to career development in hotels. According to the
studies of HCITB (Hotel and Catering Industry Training Board), while women try to pursue careers in
the fields of front office, housekeeping, sales and marketing, men have focused on the food and
beverage department, which they see as a central function in career success. The same study showed
that women lagged behind men in the industry in the first two important years of work (Guerrier &
Lockwood, 1989: 85-88). Ferguson & Berger (1984) conducted detailed observations on 9 restaurant
owners / managers in the US based on Ley's work and Mintzberg's classification system. The works of
Ferguson & Berger show little evidence that managers are systematically spending time on forward
planning, monitoring or control. Managers' times are categorized to be used in one of the following
ways; desk jobs, phone calls, scheduled meetings, unscheduled meetings and tours.
As a result, when managerial roles of hotel managers are examined, the Managerial Roles of
Mintzberg, which are the most common in the literature, appear. When the studies on the
managerial roles of Mintzberg are examined, it is seen that the roles of Figurehead, Leader, Liason,
Monitor, Disseminator, Spokesman, Disturbance Handler, Entrepreneur, Resource Allocator,
Negotiator. In this research, 10 administrative roles of Mintzberg were used for these reasons.
Managerial Roles of Recreation Managers
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Enterprises operating in the tourism sector consist of seven titles: transportation enterprises,
accommodation enterprises, food and beverage enterprises, travel enterprises, recreation
enterprises, souvenir enterprises and ancillary service enterprises. Recreation enterprises are
defined as the enterprises that offer the activities they participate in in order to evaluate the leisure
time of people and to meet the impulses of entertainment, recreation and satisfaction. The activities
offered by the recreation enterprises consist of a mixture of natural, sportive, cultural and
entertainment data. Recreation businesses are an integral part of the tourism industry (Kozak et al.,
2014: 46-58).












Natural data: National parks, zoos,
Sports data: Skiing, equestrian sports, golf, tennis, parachute, billiards, football etc.
Cultural data: Theater, concerts, museum, cinema, art galleries, folklore, festivals and fairs,
Entertainment-oriented data: Games halls (casino), discotheques, bars and clubs.
Entertainment organizations and activities in tourism centers have a special attraction.
Disneyland in the US state of Florida and the capital of France, Disneyland, the Tivoli
entertainment center in Copenhagen, Denmark, offering theaters, ballets, night clubs and
game halls in some cities, meeting the people's pleasures and wishes. they constitute tourism
attraction centers.
Entertainment Venues: According to the Regulation on Tourism Investments and Enterprises
Qualifications, they are businesses that operate within four and five star hotels, holiday resorts
and holiday centers, where they can also cater to the entertainment needs of the customer.
Entertainment centers: These are the facilities that are created to meet the needs of
entertainment and recreation that do not have accommodation facilities and where the
customer is actively involved. According to the Regulation on Tourism Investments and
Enterprises Qualifications, they can be established on a plot of at least 50,000 square meters.
Themed parks: These are recreational facilities where a certain subject such as the world of
the future, science, science fiction, history, culture, traditions and accumulation, and world
geography are introduced with the help of international visual and audio technology and
presented to the customer. The park also includes sections where traditional and / or
international products are displayed and sold, decorated according to the main themes. In the
park, there are also sports facilities built and decorated in accordance with the themes and
food and beverage facilities where cabaret-type shows can be performed.
Holiday Center: Separate ownership for each hotel in the areas reserved for the holiday center
in the zoning plans, meeting the accommodation, food, entertainment, recreation and sports
requirements of the customers, as required by the place or operation of the establishment.
These are facilities with at least 1250 rooms according to the Tourism Investment and
Enterprises Qualifications Regulations, which provide opportunities for easement and usufruct
rights. These facilities consist of holiday center hotels and common areas serving these hotels
(Kozak et al., 2014: 46-58).

Recreational facilities; it can be viewed as an indoor or outdoor sports facility, theater hall, youth or
community centers or a park built according to various branches. In recreational facilities, besides
the characteristics such as demographic, infrastructure, proximity to school, family or workplace,
accessibility, allure of the facilities, i.e. not alienated to the environment, which may affect the
environment, free from infrastructure, energy maintenance-repair, personnel, budget and
management problems. in an understanding, rantabl work will be possible (Karaküçük, 2008: 175,
180). Recreation enterprises are classified in certain sizes (Gül, 2014: 59-62);
 Recreational Enterprises Serving Sports Purposes (eg: Stadiums, swimming pools,
Gymnasiums, ice rink, sports halls, etc.),
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 Recreation Enterprises serving for individual preferences (eg playgrounds, city parks, places
of worship, zoos),
 Recreational Enterprises Serving for Cultural Activity (eg museums, theaters, opera houses,
concert venues and halls, art galleries),
 Recreational Enterprises Serving for Nature and Environment (eg national parks, nature
parks, mountains, lakes, valleys, rivers, beaches),
 Recreational Enterprises Serving for Educational Purposes (eg public education centers,
youth centers, libraries, religious education centers),
 Recreational Enterprises Serving for Tourism and Historical Heritage (eg ruins and sites,
nature conservation parks, congress and exhibition halls, museums, antiquities,
monuments and monuments, squares),
 Recreational Enterprises Serving for Entertainment and Catering Purposes (eg: Shopping
malls, music centers, harbors, marinas, restaurants, bars, concert and exhibition halls).
Recreation business management is planning, organizing, directing and supervising efforts for leisure
time activities in line with determined goals. For example; it falls within the scope of the estimated
recreation planning of the activities, expenses and officials to be realized. Determining the level of
achievement of the objectives together with the reasons and taking corrective measures when
necessary are included in the scope of recreation control. Recreation management is carried out by
social institutions (state, foundations, associations, etc.) as well as by commercial enterprises (Hazar,
2014: 73).
The most appropriate management of the basic resources consisting of physical, human and
financing of the enterprises established for the economic purpose is the business management
(Şimşek, 2018: 111). Leisure and recreation management has to deal with a kind of leisure
philosophy that means meeting the needs of people, planning, foresight and management. Finding,
identifying, informing these areas, the connections between these areas and the struggles between
each other should be examined by developing and increasing the viewpoint of leisure and
entertainment management. There are three propositions made and confirmed for this (Kılbaş,
2010: 216-217):




Providers should be relevant not only to the quality of individuals' experience and the extent
of service provided, but also to the number of participants.
Leisure opportunities can lead to the satisfaction of leisure and entertainment experiences,
which positively affect individuals' quality of life.
Management has strong effects on participation and non-participation.

Leisure planners, providers and managers are key to creating resources and opportunities that can
help many people improve their quality of life. On the other hand, there is little research to explain
the relationship between people's needs, leisure management, and planning, developing and
implementing activities. The areas of effective management of mixed networks between the needs
of people and the management of activities have been little researched (Kılbaş, 2010: 216-217).
Leisure and recreation experts and leaders;






Recreation Director (designs an activity program in the workplace),
Activity Leaders (responsible for participant's skill teaching,
Camping Coordinator (organizes daily, weekend and summer camps for employees and their
families),
Camp Leader (Gives leadership and training in various nature and outdoor activities),
Sports Schools Coordinator (organizes a sports school for employees' children and
stakeholders of the workplace) (Kesim, 2016: 143).
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Recreation manager; In line with the needs, goals and goals of the community in which it is located,
taking into account the characteristics of the group such as age, gender, ethnicity, it includes them in
certain activities, can give direction to the group according to the purpose, helps individuals to
socialize by communicating closely with the group members, It can be defined as the person who
provides high level of pleasure (Yayla, 2014: 158-159). Kozak (2017: 85-88) classified the recreation
managers as follows;







Direct Service Leaders; They can take part in many positions in tennis coach, dance
instructor, camp counselor, tour guide or recreation organizations.
Consultant Leaders; type leaders assumed a moderate administrative task. It is a process
that includes moments and volunteers' coordination and evaluation. The main purpose of
the recreation advisor is to facilitate the services of the organization by helping other
employees to be more effective.
Executive Leaders; Managerial leaders are also responsible for financial management and
control, long-term strategic planning, fundraising and political practices. The head of a scout
council, the general manager of a fitness facility, the administrators of the city parks and
recreation department are examples of this kind of recreational leadership.
Other Typologies; open space leadership in this group; explain the leadership in open areas
such as mountain, country, sea, stream, park and pool. For example, tourist guides or resort
managers in city parks can be seen as recreation leaders. Indoor recreation leaders, on the
other hand, are related to recreation activities carried out in certain environments such as
gyms and fitness centers, in a certain hall, room, stage. Leaders in a stage show group, like
stage animators. In addition, leadership types such as coaching and coaching belong to this
group.

Management of leisure and recreational activities should be about people, first and foremost.
Besides, it is not about resources, buildings, activities, but about human rights and the value and
uniqueness of individuals. Planning and management should be discussed from this perspective
(Kılbaş, 2010: 216-217). The results of the research on the administrative roles of recreation
managers are given in Table 2.
Table 2: Managerial Roles of Recreation Managers
Roles
Cohen (1985: 5)






Mediation Role
The Role of Being Social
Interaction Role
Communicative Role

Randall & Rollins (2009: 364)








Mediation Role
Social Role
The Role of Interacting
Communication Role
Motivation Role
Environmental Translator Role

Karaküçük (2008: 282-286)







Execution Role
Planning Role
Political Determinative Role
Expertise Role
Representation Role
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Hazar (2014: 80)














Internal Relations Controller Role
Rewarding / Punishing Role
Arbitration Role
The role of role model
The Symbolic Role
Individual Responsibility Role
Ideology Building Role
Protective Role
Apology Role
The Involver Role
The Role of Reinforcing Friendship
Development Role




The role of shaping the future
The role of structuring the psychological
and social environment
The role of placing values
The role of motivating group members
Problem solving role
Interaction role





Ardahan (2016: 168)













The role of being a communication
expert
The role of being selective
The role of being creative
Entrepreneur role
Idea creator role
The role of sponsoring
The role of being an orchestra conductor
Teacher role
Coordinator role
Problem solving role
Decision-making role

Özoğul et al. (2016) made a comparative review of the roles of recreational leaders and tourist
guides. In the studies on the roles of recreational leaders, the educational role of recreational
leaders is important from 1980s to 2000s. In addition, recreational leaders; focus is on the role of
motivating, protective, problem solving, decision maker and planner. In the 1990s, pioneering and
role models were added. It is seen that the transformational and expert roles, which were accepted
as the roles of recreational leaders in 1997, were also supported in another study conducted in 2010.
In addition, in the early 2000s, recreational leaders; It has been demonstrated that they have
enabling, entrepreneurial, idealist, communicative and innovative roles. Another role that came to
the fore in the early 2000s and was supported in 2010 is the role of coordinator. However, in the
studies conducted in 2010, informative and guiding roles came to the fore (Özoğul et al., 2016: 370).
Based on the literature, the common roles revealed in recreation managers can be listed as follows;
Leader Role, Mediation Role, Social Role, Role of Interaction, Communication Role, Motivational
Role, Planning, Executive, Coordinate, Representative Role, Entrepreneur role, Arbitrator role.
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According to Table 3, common roles emerging according to the literature between hotel managers
and recreation managers are listed as follows; representative role, leader role, liaison /
communication role, information relay / expert role, negotiator / mediation role, entrepreneur role,
crisis manager / problem solving role. However, there are observer roles, spokesperson roles,
resource distributor roles among the roles not only in hotel managers but in recreation managers.

Table 3: Comparison of Managerial Roles of Recreation Managers versus Managerial Roles of
Hotel Managers

Managerial Roles of Hotel Managers

Managerial Roles of Recreational Managers

1

Figureh
ead

2

Leader
Role

3

Liason
Role

4

Monitor
Role

5

Dissemi
nator

6

Spokes
man

7

Disturb
ance
Handler

8

Entrepr
eneur

9

Resourc
e
Allocato
r

1

Negotia

1

2

3

Repres
entati
on

Leader

Comm
unicati
on

4

5
Expertis
e

6

7

8

Refere
eing

Entrepr
eneur

9

10
Media
torshi
p
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0

tor
Note: Left-handed triangles are roles for hotel managers only.

EVALUATION and SUGGESTIONS
In addition to its entertaining and relaxing function, the educational function of the recreation that
supports social change and development has gained importance today. Especially in terms of
socialization and personality development, recreation, whose importance cannot be ignored, is a
social institution that states and public institutions deal with organizational initiatives (Kılbaş, 2010:
216-217). One of the most fundamental problems of the companies that provide recreation services
in our country is to produce, develop, diversify and update recreational services according to the
needs of the changing society. Thanks to the project management in this unit, recreational activity
and activity, which was previously an idea, are transformed into the product and service to be sold.
Another important function of this unit is that it is the most basic unit to manage organizations that
are produced as a recreational service. The creators of the relevant recreational product or service,
that is, the project team's role in recreational service organizations. The recreation manager / leader
should also take charge of the professional teams that will perform the services produced by the
recreation enterprise (Şimşek, 2018: 111).
Recreation managers should have creative features unlike hotel managers. On the other hand, unlike
the recreation manager, the hotel manager has to fulfill short-term job demands that include daily
functional problems, medium-term job requests to improve the organizational structure of the
business, and long-term job requests to ensure organizational stability. The hotel manager has to
manage the departments such as front office, housekeeping, accounting, finance, marketing, food
and beverage in administrative aspects. However, recreation companies have different departments.
For example, the operation of a zoo and the operation of a museum, the management of a
gymnasium and the amusement park are quite different. Hotel management involves planning,
organizing, directing and controlling the needs of individuals, such as eating and drinking and
accommodation, and recreational establishments, in order to fulfill secondary needs such as leisure
activities, entertainment. Due to these differences, in this research, the conceptual differences were
investigated between the recreation manager and the hotel manager in terms of managerial roles.
According to the results of the research, the common roles revealed between the hotel managers
and recreation managers according to the literature are listed as follows;




joint managerial roles of hotel managers and recreation managers; representative role,
leader role, liaison / communication role, information relay / expert role, negotiator /
mediation role, entrepreneur role, crisis manager / problem solving role.
However, it is the role of an observer, spokesperson role, resource distributor roles among
the roles not only in hotel managers but in recreation managers.
In addition to these differences, both the hotel managers and the recreation managers
should include the features; being fair, transparent, honest, objective, determined, open to
ideas, trustworthy, emotionally mature, having vision, being exemplary, emotionally strong,
managing time well, motivating, entrepreneur, representative being a leader, being a
communication expert, being an information transmitter, being a conciliator, being a crisis
manager, etc. it must have many common features.

In this study, it was tried to examine the managerial role differences and similarities of hotel
managers and recreation managers in terms of concept. Future research can conduct empirical
research in our country by examining the administrative roles of both hotel managers and recreation
managers.
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Abstract
Today's hotel businesses and independent organization companies turn special days with special
events organizations into special days or evenings that are needed to make individuals more happy
and memorable with friends, relatives and friends. By offering more professional organizations to
experienced people in these special days, businesses are looking for quality service. For quality
services, the determination of the organization and planning processes of private event organizations
will make businesses more successful. In this study, hotel companies and organizing companies that
organize special events can be used (1) realization of a special facility organization model, (2)
conceptual examination of the types of special events held in hotel enterprises today, (3) finally,
special activities that hotel companies and special event organization companies can benefit from.
organizational structures were tried to be suggested. This work is a conceptual review. Secondary
sources were used in this studyThis study also provides a theoretical framework for future research.
Keywords: Special Event, Organizational Structure, Hotel Enterprises, Model Proposal

INTRODUCTION
Special event services take important roles in the competitive environment as part of the tourism
industry. Entertainment departments play an important role in attracting potential visitors to a
country, region, business, creating loyalty for guests about the businesses they visit and making the
services offered attractive. Enterprises feature entertainment, recreation and special event activities
in order to reveal their differences and market their services. (Meb, 2014: 6). Businesses need an
organization to achieve their goals. The organization provides the organization to determine the
activities to be carried out in order to achieve the purpose of the business, to group similar activities,
to identify the people who will see the activities and to provide a regularity among them. The
organization is also to staff the necessary activities with the staff and provide the necessary physical
factors for them to perform their functions. (Olalı ve Korzay, 1993; Özalp, 2001: 241; Eren, 2001:
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240-241). If there is no good organization, it will be seen that many works related to the continuity of
the business have not been done. A good distribution and delegation of duties, powers and
responsibilities in an organization can only be achieved through a good organization. Relationships
between the staff and superiors and subordinates can be clearly seen in the organizational charts.
(Şener, 1997; Koçel, 1998; Tortop, 1999; Hazar, 2014: 73; Ardahan, 2016: 231). The services offered
by the special events organizations carried out in today's hotel businesses and independent
organization companies have turned into special moments / days that people need to get away from
the monotony of life, make special days remembered and experience beautiful moments. Individuals
who want to live these special days with higher quality and get more professional service apply to
hotel businesses or private organization companies. The realization of such special event
organizations by more professional and experienced teams in the planning and organization process
will contribute to the success of the organization. For these reasons, the aim of this study is (1)
realization of a special facility organization model that can be utilized for hotel companies and
organization companies that organize special events, (2) conceptual examination of the types of
special events held in hotel enterprises today, (3) finally in hotel enterprises and special event
organization companies. The study includes originality within the scope of special event
organizations. No studies have been encountered in the literature in this context. The results of the
study are predicted to the hotel managers and special event organizers.

LITERATURE
Organization is the process of achieving the goal by using the most effective and efficient way of
using the resources and a coordination system that enables individuals to realize their goals that they
cannot achieve alone by combining their efforts, knowledge and skills (Olalı & Korzay, 1993).
Organizational theories have evolved from past to present: classical theory, neoclassical theory,
modern and post-modern theories.
1. Classical Theory
One of the best-known management theorists is Henri Fayol. Fayol's contribution to management
science; It is the intellectual framework created for the analysis of the management process. In the
field of behavior, Elton Mayo investigated group behavior within the organization. After Mayo,
Stadler and the Stouffer Brothers applied new management techniques. Hawthorne Experiments
have had a significant impact in the field of behavior and created an important infrastructure for
behavioral management approach. (Yurtsever, 2001: 20). In Fayol's reviews, the main focus was on
management activities. Fayol has divided the management into five important functions. These are
(a) forecasting and planning, (b) organization, (c) command-control, communication and execution,
(d) ensuring that organizational units work in tandem with each other (coordination), (e) monitoring
and evaluating the results of operations. is explained as. (Eren, 2004: 15). The principles that must
be followed in order to realize all three approaches that make up the classical theory are accepted to
be valid in every organization and everywhere. The goals common to all three approaches can be
summarized as follows (Koçel, 2001:141-142).


The classical theory emphasized factors other than the human element in organizations and
assumed that after the material elements were arranged, the human would behave in the
foreseen direction.



Rational and mechanical processes form the starting points of classical theory, whether the
machine is in human relations or in designing and combining works. This theory, which
expresses the application of the understanding of economic rationality to its organization, has
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accepted it as a passive element that fits the system that it believes is rational and believes
that it is rational.


This theory, which mainly deals with organizations with the understanding of “closed system”,
emphasized only the principles necessary for ensuring intra-organizational effectiveness; it has
not been the subject of an examination of how to comply with external environmental
conditions and the changing conditions of the organization.

2. Neoclassical Theory
Neoclassical management has emerged because it ignores the human element of classical
management. Classical theory remained valid until the 1930s, but when the 1930s reached the
highest level of classical management thought, the failure of classical theory came to the agenda. The
most important feature of neoclassical management is based on the classical management principles
as well as the human approach. This management approach is also called the “human relations
management approach” and “organizational behavior” approach due to the important function of
the human factor in the organizational structure (Şener, 1997; Özalp, 2001: 135). The assumption
that the neoclassical theory is based on can be listed as follows;
 While classical theory accepts the human factor as “data” in organizational analysis, in
Neoclassical theory, business is considered as a “social system”. The most important element
of this system is human. People who come together in this organizational structure form
groups among themselves; A social system, which is determined by the beliefs, habits, goals,
traditions and value judgments of individuals, is formed by group characteristics.
 Despite the rationality understanding of classical theory, neoclassical theory focused on
human behavior and motivation and satisfaction of human. (Mucuk, 1993; Dinçer & Fidan,
1996).
3. Modern Theory
The modern management approach emerged in the face of problems that the classical and
neoclassical management approach was inadequate after the 1950s. The modern management
approach is not to see closed systems that are not related to the business environment. On the
contrary, it has been emphasized that the input and outputs that the business interacts with its
environment also affect the business and the environment to a certain extent (Şener, 1997).
Especially in the birth and first development years of the behavioral approach, trends regarding the
solution of all organization questions have increased by taking the human element as the basis. As a
result of these developments, a new theory was introduced under the name of "modern theory"
(Koçel, 2001). Under the umbrella of modern theory, there are two different groups: system and
contingency approach.
3.1. System Approach
The system view represents the basis of modern organizational theory. The most important feature
of this theory is that it has an analytical basis. The complex structure of organizations makes it
impossible to manage with strict rules (Özalp, 2001: 141). The system approach is the basis for the
integration and integration of all the organization's environment and its internal parts or subsystems.
The system can be defined as an organized union that consists of parts of one or more independent
parts or sub-systems and can be bordered with other systems and upper systems around it.
Organizational systems are open systems in communication and interaction with their environment.
People want to realize their goals and ideals that they could not achieve alone by creating a social
system. In this case, we encounter economic enterprises, social institutions and organizations with
social purposes, associations, etc. It stands out. However, disagreements arise between the
differences of their goals and the ways, methods and strategies they will use to reach the goals, and
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disagreements, conflicts and conflicts come to the media within the social system. A strong
leadership is needed to solve all this, to keep together artificially created social systems that do not
have the perfection of biological systems, which is called the administrative subsystem. (Eren, 2004:
46).
3.2. Contingency Approach
According to the contingency approach, the organization is determined by the state of the internal
and external factors in the independent variable state. This approach treats the organization as a
system (Can, 1997; Koçel, 2001). The contingency approach does not accept the universality of
management and states that there is not always a single "best way" to manage all activities (as the
classics suggest). According to the contingency approach, an effective management depends on the
power of the organization and environmental conditions. The contingency approach focuses on
increasing relations with the organization and the environment. Management has to organize its
objectives, plans and forms of organization according to the conditions. (Özalp, 2001: 149). The
contingency approach is a complementary approach built on the system approach. In a way, it means
being able to act and decide according to the needs of the situation. The manager, who applies this
approach, may encounter many situations where he will react or have to act appropriately. System
approach provides the ability to balance situational factors (Yurtsever, 2001: 22).
Figure 1. Operation in Terms of System and Contingency Approach
EXTERNAL ENVIRONMENT OF THE BUSINESS
INTERNAL ENVIRONMENT OF THE BUSINESS
Business
Management

Inputs

Transformation

Outputs

Organizational Goals-Technology-Organizational Structure-Personnel- Managerial
Approach

Source: (Yurtsever, 2001: 23).
Matriks Organization: Matriks organization structure is based on two different types of relations, as
required by the recipe: Vertical and horizontal relations. In other organizational structures, vertical
relations (command-command relations) are essential, horizontal relations are exceptions and their
implementation is specially described. For example, the implementation of rural functional authority.
In contrast, in a matrix structure, both vertical and horizontal relationships are equally important and
one is not superior to the other (Koçel, 2001: 257). It is seen that the matrix structure is more
complex, environmental conditions are changing and changing rapidly, the need for continuous
innovation is required, and it is preferred by organizations that produce more than one type of
product and have entered into international relations (Akat et al., 2002 nar from Bolat et al., 2014:
143). The most important reason for matrix structures to be suitable for project type jobs is that a
project needs knowledge and collaboration among people from various branches. However, this
collaboration will be in a regular and temporary nature. In other words, it will be necessary to apply
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specialty branches to project-related works (vertical relationships) and this application will take place
within a certain coordination and timing (horizontal relationships). As a project organization, the
matrix structure is based on the use of various branches of expertise for the realization of the
project, on the one hand, and the sole responsibility of all the works related to the project. In the
matrix structure, "Project Manager", which takes the responsibility of completing the project, has a
horizontal relationship with its specialization units (departments) in a functional structure. In other
words, these units enable them to contribute to the project in their subjects. (Koçel, 2001: 257).
4. Post-Modern Theories and Approaches
Globalization, internationalization, globalization, excellence in management, human rights,
information age, information-based organization, international competition, cross-system approach,
elimination of international borders, information society, telecommunications, lean management
and organization, total quality understanding, rapid technological development and many concepts
that we cannot count here are among the most important developments that make important
changes on the structuring and functioning of organizations (Koçel, 2001: 302). Table 1 regarding
some post-contemporary concepts and basic applications is given below.

Table 1: Some Post-Contemporary Concepts and Basic Applications
Concepts
Learning Organization

Total Quality Management

Reengineering

Basic Applications
 Being optimistic about personal requests,
contributing to them
 Freedom of speech
 Freedom to oppose others' thoughts
 Focus on individual learning
 Localized decision making
 System process
 Using creativity of conflict
 Focus on all individuals
 The importance of new leadership on design,
management and learning.
 To fully realize the potential quality of the individual
workforce
 To give importance to education at all levels of the
organization
 To give importance to environmental factors
 Creating high-performance security and a safe
environment
• Focus on a leader who can respond to the needs of
the workforce
 To fully realize the potential quality of the individual
workforce
 To give importance to education at all levels of the
organization
 To give importance to environmental factors
 Creating high-performance security and a safe
environment
 Focus on a leader who can respond to the needs of
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the workforcek

Strategic Thinking

Collaboration

Participative Leadership

 Sharing success in the strategies carried out with the
aim
 The need to broadly share input and dialogue
processes while creating strategies
 Local volunteering
 Common ecosystem view
 Organizational environment with common purpose,
performance and responsibility
 Supporting cooperation requirements that will create
mutual interests in the future
• Good faith in others' willingness to cooperate
 Consistent success in unity of thought and purpose
 To provide individual participation and cooperation
 To increase the audience in the organization and
focus them on cooperation
 Focus on leadership that prioritizes high growth and
morale

Source: (Yurtsever, 2001: 26).

Lean Organization: Today, lean production, lean management and the concept of "lean organization"
brought about by almost all of the contemporary managerial / organizational approaches occupy an
important place. In modern organizations, it is aimed to get rid of all the jobs, activities and processes
that seem inefficient, do not create added value for customers and increase the workload
unnecessarily. Reduce repetitive jobs, errors and delays, bureaucratic obstacles that hinder jobs;
Efforts are made to reduce costs through the most effective use of all production inputs (Bolat et al.,
2014: 305). Some of the thoughts that underpin the lean management approach are to specify the
value desired by the customer, to determine the value flow for each product or service that gives this
value and to correct all the wasted attempts, to make the product or service flow permanent and to
adopt the management approach towards perfection (Ben-Tovim et al., 2007 nar from Çilhoroz &
Arslan, 2018: 158).
SPECIAL EVENT MANAGEMENT AND ORGANIZATION IN HOTEL BUSINESS
The concept of event is used as the equivalent of the word "event" in English. The concept is
accepted as an event and more activity. Effectiveness can be defined as an experience created
carefully and skillfully, which has an impact on the participant (Silvers, 2004 nar from Argan, 2007:
445). Event management is in a highly motivating position for the tourism industry. Within the
concept of event management, cultural events (festivals, carnivals, religious events), political
activities (such as summits, VIP visits), business tourism and commercial events (such as meetings,
trade shows, fairs), educational and scientific events (conferences) , such as seminars), sports
activities (such as but-ceremony / activities attended by professionals) and special events (such as
weddings, parties and social events). (Aksu, 2013: 23-24).
Argan (2007) classified the types of events as Scale-Based Events, Mega Events, Hallmark Events,
Major Events, Local Events, Fairs and Festivals, Sports Events, Cultural Events, Business or Business
Events, Theme Parks, Amusement Parks, Award Ceremonies, Other Events. (Argan, 2007: 451-463).
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Another classification related to the activities is as follows. (Getz, 1997 nar from Babacan & Göztaş,
2011: 9-10):


Cultural Celebrations (Festivals, Carnivals, Religious Events, Parade, Commemoration
ceremony),
 Artistic Events (Concerts, Performance shows, Exhibitions, Award ceremonies),



Business and Commercial Events (Fairs, markets, sales events, Consumer shows and trade
shows, Trade exhibitions, Meetings and conferences Promotional events Fundraising events),
 Sports competitions (Professional, Amateur),



Education and Science (Seminars, workshops, clinical studies, Congresses, Interpretive events,
 Recreation (Games and sports for entertainment o Entertainment events),
 Political (Opening ceremony, Official appointment ceremony, VIP visits, Rally),



Special Events (Personal celebrations: Anniversaries, family holidays, religious rituals, Social
events: parties, galaxies, memorials).

Family events are other activities that are of interest to a very limited number of participants. Such
activities, which are brought together on special occasions, weddings, funerals, holidays and picnics,
result in the participation of individuals close to the family. Today, although small scale in hotel
operations, such activities also have a significant economic value (Argan, 2007: 463). Special event
organizations are divided into three:


Special night organizations,



Private Party Organizations,



Olympic and tournament organizations (Meb, 2011: 3).

Special Night (Event) Organization; Special night organizations within the hotel are special
organizations that are suitable for the theme to be applied, prepared by the business for a special
day or requested by the customers within the hotel facility, which are applied in the hotel facility
with a fee. (Meb, 2011: 3).
Leisure
Activities
(holiday,
sport,
recreation
etc.)

Individual Events
(Wedding,
Engagement,
Birthday, Anniversary
etc.)

Special
Events

Cultural Events
(Ceremony, Religious
Events, Traditional
Heritage etc.)

Organizatio
nal Events
(Commercial,
Political,
Charity, Sales
purpose etc.)
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Figure 2: Special Events
Source: (Shone & Parry, 2004 nar from Kılıçarslan et al., 2013).

In-hotel special event organizations have their own characteristics. It is extremely important to take
these features into consideration during the planning and implementation phases in order to carry
out the stages in planning and implementation correctly and soundly. Creativity plays a big role in
special event organizations. Apart from this, it is important that the guest profiles, the area where
the organization is planned and whether it is prepared on demand or to create supply. Because the
simplest will differ even in terms of budget. A single event can be planned within an organization, or
it can be planned in more than one event to complete the theme or in accordance with the theme
(Meb, 2011: 4-5). Special events in a touristic center or business depend on the facilities,
attractiveness and existing venues of that center or business. If these features are found, a special
event organization can start at that place. If it is desired to organize entertainment programs related
to a special event in a center, is it primarily suitable to implement the types of entertainment
considered? Are the existing facilities sufficient? Are the necessary tools or services provided? What
are the facilities provided to the participants? Have preliminary information been prepared for the
participants regarding the activities to be carried out? If he can answer all these questions, the
organization of the activity is prepared. Organizational structure affects the success of an activity at
the first degree (Hacıoğlu et al., 2015: 109-110). The features of special event organizations in the
hotel business can be listed as follows;


In accordance with the theme to be applied,



Creating according to demand and / or trying to create a demand by direct supply,



Paid or free,



Having a participant and audience,



Having an invitation if it belongs to the special group (Meb, 2011: 4-5).

Special events should be organized rationally in hotel businesses. In hotel businesses, the
organization must have a dynamic feature. Organizations to be made should be oriented towards
the purpose of increasing the efficiency of the enterprises. Consists of creating, implementing and
coordinating the activities of private event organizations in hotel businesses (Akdenk, 2002 nar from
Hacıoğlu et al., 2015: 109-110).
Special events held today in the hotel businesses can be listed as follows;
 Graduation Ceremony: It is a special day when young people celebrate the end of their
education and training life.
 Birthday Party: Birthday celebrations, whose origins go back to Egypt and Ancient Greece,
can be described as a special day when individuals celebrate their birthdays. Birthday
organizations are organized for both children and adults at the hotel businesses.

50

4th International Management and Social Research Conference
Jun 5-6, 2020 İstanbul / Turkey
 Wedding: Wedding organizations can be quite large organizations. Within this organization,
special menus, alcoholic or non-alcoholic beverage services, accommodation services, sound
and stage services, souvenir and photo services, after party services etc. service options are
included. Weddings, country weddings, beach weddings, garden weddings, winter weddings,
etc. wedding types can be found.
 Gelin Hamamı: In Turkish culture, the bride's bath, whose origins are very old, meets firstdegree relatives of the bride, the circle of friends and the surroundings of the groom, and
organizes entertainment with treats and music. Services such as buffet catering, massage,
scrub-foam are also offered to guests.
 Kına Gecesi: Henna night is one of the long-established and very old traditions of Turkish
culture. It is a special event where only the bride's female friends and the groom attend the
wedding before the wedding. In henna night, burning henna on the hands, crying bride with
sad music etc. entertainments are included.
 After Party: After the wedding, it is the party where the bride and groom have fun with their
close friends and relatives in a private hall or in the hotel club hall.
 Baby Shower: It is a fun party held before the baby comes to the mother who will give birth.
The expectant mother accepts the gifts of the guests. The baby's first party before birth can
be counted.
 Diş Buğdayı: The tooth wheat tradition, which has its roots in the past, becomes more fun
with organizing an organization for the baby's first tooth to come out. Mothers, relatives and
friends are accompanied by this organization organized for the little ones.

AN APPLICABLE MODEL PROPOSAL FOR SPECIAL EVENTS
It can be an entertainment services department in a hotel business that plans a special event
organization, or it can be a special organization company. If it is a private organization company, it
will be an area that it uses for such organizations within its own organization. An organization
prepared by a special event / entertainment services organization in the hotel business is the
working areas of the facility (Meb, 2011: 4-5). Issues to be considered in special event organizations;
Preparation in accordance with the guest profile, preparation according to the concept and physical
features of the facility, preparation in accordance with the theme, making appropriate time
programs for the target, should be compatible with the target when budgeting, use of trained
personnel in accordance with the theme, should not deviate from the prepared program. (Meb,2011:
58).
In Figure 3, there is a special event organization chart that can be used in a hotel business. The top
manager of this organization; is a special event manager. Within the scope of special event, special
event chief, technical equipment chief, concierges chief should work under the special event
manager. Entertainment animators, stage manager, dance crew, costume designer, choreographer,
mini club animators depend on the special event chief. Within the scope of the special event, if it is
not an activity that includes children, the mini club animators can be removed from the scope of the
event or brought from a different organization company upon request. In addition, depending on the
technical equipment officer, sound, light, dj works, and photographers can be brought according to
the needs. Depending on the concierges chief, hostesses, bellboy, transportation staff, cloakroom
attendant, doorman and information officer can be employed. The officers who will work under the
umbrella of the special event organization are briefly presented in Figure 3. This organizational
structure is a guide for both hotel businesses and private event organization companies.
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Figure 3: Event Management Organizational Structure in Hotel Enterprises

EVALUATION and SUGGESTIONS
The most serious issue of the companies that provide services in recreation and entertainment
services as in hotel enterprises in our country is to change customer demands and needs very
quickly and to respond to this change. It has become important to design, organize and deliver
recreational and entertainment services in line with changing needs. The design of the activities for
the special event, the preparation process, the coordination of the jobs and the people, and the
realization of the special day depend on the readiness of the organization. For this, it depends on
the pre-preparation of the organizational structure of the hotel business or the service provider,
giving the people in the team to specialists, and the creativity of the animators, in short, the
common success of all individuals in the organization. For this purpose, in this study, an example of a
special event organization organization scheme has been prepared for hotel businesses or
independent enterprises that have organized special events and it has been tried to find out which
kind of organization is suitable for these organizations. In this context, various suggestions have
been developed for both hotel management managers and independent organization companies:

Classical theory is not a useful structure in special event organizations, as it ignores
the human element and addresses factors other than human. Apart from that, the Neoclassical
structure is on human behavior and its motivation, but it is still not sufficient for today's
organizational structures.

Modern theory, on the other hand, is a theory that arises for situations where the
classical and neoclassical structures are insufficient. However, not every approach within the
modern theory is sufficient for the special event organization. Especially Matriks organizational
structure can be valid in special event organizations since it includes vertical and horizontal
relationships and it is an organizational structure that is needed when the environmental conditions
change rapidly and there is a need for continuous innovation. In addition, since the Matriks
organization structure is suitable for project type jobs and requires team work, businesses may be
suitable for special event organizations.

In addition to these, the Lean Organization model is an ideal structure for Special
Event Organizations in order to get rid of all processes that are inefficient, do not create added value
for customers and increase workload. Today, it is very important to benefit from such organizational
structures in order to provide a faster and more active service flow to the enterprises in terms of
both teamwork and practical work, and to prevent important enterprises from wasting
The processes related to the organizing process for the services within the scope of special event are
as follows in order of steps (Hazar, 2014: 137):
• Determining the works to be done about special event services,
• Grouping similar works,
• In accordance with job descriptions and job requirements; animation staff's technical,
human and conceptual etc. determining the qualifications and numbers they should bear in
terms of abilities,
• Determination of the duties and responsibilities, powers, business groups, departments or
organizations of the special event personnel,
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• Determination of intra-departmental subordinate relations, horizontal relations, functional
relations of special event personnel,
• Determining the duties of the special event staff in the committee meetings that they will
attend with other relevant department staff,
• Employment of sufficient number of animation personnel in accordance with business
requirements in temporary and permanent status,
• Determination and provision of special event equipment tools, methods, animation stations,
• It is the reporting (writing) of the documents related to the issues realized up to this stage
and their submission to the necessary authorities.
In this research, special events were examined in terms of concept, a usable organization model was
developed for today's hotel businesses and independent organization companies and the most
suitable structure for this organization was tried to be revealed. Future researches can carry out
empirical researches by examining the special events carried out in our country in line with customer
demands.
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Sinema ve Kültürlerarası İletişim Eğitimi: Ayrılık (2010) Filmi Örneği
Kenan DEMİR
Kocaeli Üniversitesi
İletişim Bilimleri A.B.D. Doktora Öğrencisi
Özet
Günümüzde gelişen teknoloji, göç, savaş, ticaret, eğitim gibi nedenlerden ötürü farklı kültürler
arasındaki iletişim günlük hayatın bir parçası halini almıştır. Bununla birlikte, her bireyin çevresindeki
sözlü ve sözsüz her türlü uyaranı anlamlandırması kültürel kodlarla belirlenir. Daha açık bir ifadeyle,
iletişimin tarafları aynı dili konuşsa dahi önyargı, tek tipleştirme, etnik merkezcilik, gelenekler, tabular
gibi kültüre özgü nedenlerden ötürü doğru şekilde iletişim kuramayabilir. Bu durumda iletişimdeki bu
olası aksamaları engellemek için kültürlerarası iletişim eğitimi verilmeli ve bireylerin farklı bir kültürün
iletişim gereksinimlerine uyum sağlama becerisi olarak tanımlanan kültürlerarası iletişimsel yetisi
geliştirilmelidir. Bu noktada; sinema, kendine özgü anlatım diliyle farklı kültürlerden gelen bireyler
arasındaki iletişim sürecinde bir katalizör görevi üstlenebilir. Çünkü sinema, farklı bir kültüre ait her
türlü öğeyi doğru şekilde anlatma potansiyeline sahiptir. Dahası, filmler görsel öğeleriyle izleyicinin
dikkatini çekerken eğlendirebilir, izleyicinin farklı hislerine hitap ederek izleyiciye kendini filmdeki
kahramanla özdeşleştirme fırsatı sunar. Buna ilaveten, sinema insanların davranışlarının içinde geçtiği
bağlamı gözler önüne sererek izleyicinin bakış açısını değiştirmesini mümkün kılabilir. Bu çalışmada
Feo Aladağ’ın Türkiye’den Almanya’ya uzanan bir yaşam öyküsünü anlatan Ayrılık (2010) isimli filmi
söylem analizi yöntemiyle incelenmiş ve Hoftsede’in Kültürlerarası Duyarlık Ölçeği (1991)
çerçevesinde filmdeki kültürlerarası iletişimsel öğelerin izi sürülmüştür. Bu çalışma ile sinemanın
kültürlerarası iletişim eğitiminde etkin bir şekilde kullanılabileceği ve insanların kültürlerarası
iletişimsel yetilerini geliştirmek için uygun bir araç olduğu gösterilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kültürlerarası İletişim Eğitimi, Sinema, Hoftsede.
Cinema and Intercultural Communication Education: The Example of Ayrılık (2010) Movie
Abstract
Communication between different cultures has become a part of daily life due to developing
technology, migration, war, trade and education. However, it is determined by cultural codes that
each individual makes sense of any stimulus, both verbal and non-verbal, around him. More
specifically, even if the parties of communication speak the same language, they may not be able to
communicate properly for culture-specific reasons such as prejudice, stereotyping, ethno-centrism,
traditions, and taboos. In this case, intercultural communication training should be provided to
prevent these possible disruptions in communication, and the intercultural communication ability of
individuals, defined as the ability to adapt to the communication needs of a different culture, should
be developed. At this point; Cinema can act as a catalyst in the communication process between
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individuals from different cultures with its own unique language of expression. Because cinema has
the potential to describe all kinds of items belonging to a different culture correctly. Moreover, the
movies can entertain while capturing the viewer's attention with their visual elements, appealing to
the different feelings of the viewer, giving the viewer the opportunity to identify himself with the
hero in the movie. In addition, cinema can make it possible for the viewer to change his perspective
by revealing the context in which people's behavior takes place. In this study, Feo Aladağ's movie
Ayrılık (2010) which tells of a life story extending from Turkey to Germany is examined with discourse
analysis method and intercultural communication elements have been traced within the frame of
Hoftsede’s Intercultural Sensitivity Scale (1991). With this study, it is shown that cinema can be used
effectively in intercultural communication education and it is a suitable tool to improve the
intercultural communication skills of people.
Keywords: Intercultural Communication Education, Cinema, Hoftsede.

GİRİŞ
Tarih öncesi dönemlerden bu yana başta savaş, ticaret ve göç olmak üzere çeşitli nedenlerden ötürü
her zaman belirli düzeyde kültürlerarası iletişim var olmuştur. Bununla birlikte içinde bulunduğumuz
çağ ile karşılaştırıldığında bu ilişkinin oldukça sınırlı olduğu ifade edilebilir. İkinci Dünya Savaşı’nın
ardından hızla gelişen internet teknolojileri sayesinde dünyamız adeta McLuhan’ın (1964) dediği
üzere ‘küresel bir köye’ dönüşmüştür. Daha açık bir ifadeyle günümüzde küreselleşme neticesinde
farklı kültürlerden gelen bireyler arasındaki iletişim kaçınılmaz bir şekilde artmıştır. Fakat kültürün
insanın tüm yaşamını anlamlandıran bir çerçeve olduğunu hesaba kattığımız zaman, bir insanı doğru
şekilde anlamanın yolunun onun kültürünü anlamaktan geçtiği sonucuna ulaşılır. Bu minvalde,
kültürlerarası iletişimin tarafları aynı dil üzerinden iletişim kursalar bile, her bireyin kültürel kodları
iletilen mesajın farklı şekilde anlaşılmasına neden olabilir. Bu muhtemel sorunların üstesinden gelmek
için farklı bir kültürün gereksinimlerine uyumsama becerisi olarak tanımlayabileceğimiz ‘kültürlerarası
iletişimsel yetinin’ kazanılması ve geliştirilmesi gerekmektedir. Chen ve Starosta (1996) kültürlerarası
iletişimsel yetinin üç temel bileşeninin ‘kültürlerarası duyarlılık, kültürlerarası farkındalık ve
kültürlerarası beceri’ olduğunu ifade eder. Kültürlerarası iletişim eğitiminin bahsi geçen bileşenlerin
kazandırılmasına katkı sunarak farklı kültürlerden gelen bireyler arasındaki yanlış anlaşılmanın önüne
geçmekte faydalı olduğu düşünülmektedir. Her ne kadar bu eğitimin verilmesi için farklı araçlar
kullanılabilse de sinema büyük kitleleri etkileme gücüne sahip olması ve kendine özgü dili sayesinde
ön plana çıkmaktadır. Bu maksatla bu çalışmada kültürlerarası iletişimsel yetinin niteliğini belirlemek
adına geliştirilen yaklaşımlardan biri olan Hoftsede ve diğerlerinin (2010) ‘Kültürlerarası Duyarlılık
Ölçeği’ çerçevesinde son dönemin dikkat çekici Avusturyalı yönetmeni Feo Aladağ’ın göç olgusu
etrafında şekillenen ve Türk ve Alman kültürlerine farklı bir çerçeveden bakan Ayrılık (2010) filmi
incelenecektir. Böylece filmde Hoftsede ve diğerlerinin (2010) farklı kültürlerin dünyayı nasıl
anlamlandırdığını kategorize etmek için geliştirdiği dinamikler çerçevesinde kültürlerarası iletişim
öğeleri incelenecektir. Bu öğelerin kültürden kaynaklandığının belirlenmesi kültürlerarası iletişimin
önündeki önyargı, tek tipleştirme gibi engellerin azaltılmasında faydalı olarak görülmektedir.
1. KÜLTÜR VE İLETİŞİM İLİŞKİSİ
Myron ve Koester’in (2008: 25) aktardığı üzere, Kroeber ve Kluckhohn (1952) kültürün farklı çalışma
alanlarını kapsayan iki yüz sayfalık bir çalışma yapmışlardır ve bu çalışmanın sonunda kültürün kesin
bir tanımına ulaşmanın mümkün olmadığını ifade etmişlerdir. Gerçekten de insan hayatının her
alanını kuşatan böyle bir kavramın göreceli olmayan bir tanımını yapmak imkânsızdır; fakat bir
çerçeve çizmek gerekirse en genel bakış açısıyla insanın yarattığı her türlü maddi ve manevi ürün
‘kültür’ olarak tanımlanabilir. Benzer bir ifadeyle bizi biz yapan her şey kültürdür. Edward T. Hall’un
(1976) ‘Buz Dağı Teorisi kültürü bir buz dağı olarak görür. Buna göre buz dağının görünen kısmı bizim
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bilincimizdir ve bu bilinç yiyecek, dil ve bayramlardan oluşur. Buz dağının görünmeyen kısımları ise
bilinçaltımızdaki inançlarımızdan, değer yargılarımızdan ve algılarımızdan meydana gelir. Bu öğeler
bizim davranışlarımızı, eylemlerimizi ve birbirimizle iletişim kurma şekillerimizi etkiler. Tellan’ın
(2001: 14), Mutlu’dan (1999) aktardığı ifadeler kültürün toplumların iletişim tarzları üzerindeki
etkisini vurgulamak açısından dikkate şayandır:
Kültürlere has çeşitli hareketler gerçekte pek çok anlamı bir arada barındırır. Örneğin,
baş ve işaret parmakları ile yapılan bir “0” hareketi, Amerikalılarca “mükemmel”,
Japonlarca “para”, Fransızlar tarafından “değersiz, sıfır” olarak değerlendirilirken;
Brezilya’da çok kaba bir hareket olarak algılanır. Selamlaşma, göz teması, bireyler
arasındaki duruş mesafesi toplumlarda farklı anlamlandırılabilmektedir. Örneğin, Orta
Doğu ve Akdeniz kültüründe insanlar birbirlerine dokunarak, yakın mesafede konuşma
ve görüşmeyi gayet normal karşılarken; Amerikalılar bu duruma pek sıcak
bakmamaktadırlar. Duruş mesafelerine dikkat edilmemesi, taraflar arasında huzursuzluk
ve yanlış anlaşılma gibi birçok sorunu beraberinde getirmektedir.
Kültür dili kapsar; ama dilden bağımsız bir kültür de varlığını sürdüremez. Hennebry (2014: 135),
“Kültür, dilin sıra dışı kardeşidir.” ifadesiyle dil ile kültür arasındaki girift ilişkiyi ortaya koyar. Bir
toplumun dilini kültürel öğeleri hesaba katmaksızın öğrenmeye çalışmak eksik bir çabadır. Korkmaz
(2005: 676) ise dil ile kültür arasındaki ilişkiyi aşağıdaki gibi izah etmiştir:
Dil bir kültür taşıyıcısı ve kültür aktarıcısıdır. Çünkü bir milletin kültür hazinesini
oluşturan tarihi, coğrafyası, dil anlayışı, müziği, sanatı, edebiyatı, ilim ve tekniği, dünya
görüşü ve millet olmayı gerçekleştiren her türlü ortak değerleri, tarihin ve yüzyılların
süzgecinden geçe geçe, dünden bugüne ve bugünden yarına ancak dil yolu ile
aktarılabilir.
Tüm bu örnekler kültürün dil üzerindeki -daha açık bir ifadeyle iletişim üzerindeki- etkisini işaret eder.
Tamda bu noktada farklı kültürler arasındaki iletişimin nasıl geliştirileceği sorusu ortaya çıkar. Bu
soruya yanıt verebilmek için ‘kültürlerarası iletişimsel yeti’ kavramının incelenmesi gereklidir.
Gardner’e (1963: 43) göre kültürlerarası iletişimsel yeti “farklı kültürden bireylerle etkili ve uygun bir
şekilde iletişim kurmak için gerekli bilgi, isteklendirme ve tüm beceriler bütünüdür.” Byram (2008: 27)
ise kültürlerarası iletişimsel yetiyi “farklı kültürden biriyle iletişim kurma yeteneği” olarak tanımlar.
Diğer taraftan Bennet’e göre (2009: 122) kültürlerarası iletişimsel yeti farklı kültürel bağlamlarda
uygun ve etkili iletişim kurmamıza imkân tanıyan çeşitli bilişsel, davranışsal ve kişisel niteliklerdir.
Şayet doğru ve etkili bir kültürlerarası iletişim kurulacaksa öncelikle kültürlerarası iletişimsel yeti
geliştirilmelidir. Kültürlerarası iletişimsel yetinin nasıl geliştirileceği ve ölçüleceğine dair çeşitli
araştırmacılar tarafından bazı yaklaşımlar oluşturulmuştur. Reid’in (2013: 45) aktardığına göre
‘Kültürlerarası Olgunluk Modeli’ 2005 yılında King ve Baxter Madolda tarafından Kegan’in (1994)
‘Yaşam Boyu Gelişim Modeli’ esas alınarak geliştirilmiştir. Bu modelin bilişsel, içsel ve kişilerarası
olmak üzere üç farklı boyutu vardır. Bu boyutlar, farklı kültürler hakkındaki öğrenmenin artmasıyla
birlikte gelişerek başlangıç, düzeyinden orta düzeye, oradan da kültürlerarası olgunluk düzeyine
ulaşır. Farklı bir ifadeyle Kültürlerarası Olgunluk Modeli etnik merkezci bakış açısının kültürlerarası
öğrenme ile etnik göreceli bir bakış açısına dönüşeceğini varsayar. Bu alandaki bir diğer model de
Bennett’in (1993) ‘Kültürlerarası Gelişimsel Duyarlılık Modelidir’. Aşağıdaki şekil bu modele göre
kültürlerarası iletişimsel duyarlılığın gelişim sürecini açıklar.

İnkar

Savunma

ETNİK MERKEZCİLİK

Minimize Etme

Kabul

Adaptasyon

Entegrasyon

ETNİK BAĞILLIK

Şekil 1. Bennett’in Kültürlerarası Gelişimsel Duyarlılık Modeli (1993)
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Bu modele göre bireylerin başka kültürlerden gelen bireylerle karşılaştıkları zaman ilk gösterdiği tepki
inkârdır. Diğer insanlar ve onların kültürleri yok sayılır. Bir sonraki aşamada birey diğer kültürün üstün
olduğunu düşünerek savunma durumuna geçer. Minimize aşamasında birey kaynak ve hedef
kültürler arasındaki evrensel benzerlikleri fark etmeye başlar. Bu süreçteki dördüncü aşamada birey
diğer kültürden gelen bireyin varlığını kabul eder; fakat bu yeni kültüre uyum göstermeye hala hazır
değildir. Sonraki aşama olan adaptasyonda birey karşı kültüre empati duymaya başlar ve o kültüre
uygun davranışlar geliştirir. Son aşamada bireyin hedef kültüre adaptasyonu gerçekleşir. Artık birey
açısından kaynak ve hedef kültürler arasında bir fark yoktur, birey gereksinimlerine göre her iki
kültürün de özelliklerinden faydalanmayı yaşamın doğal bir süreci olarak görmeyi öğrenir. Byram
(1997) tarafından ortaya atılan ‘Kültürlerarası İletişimsel Yeti Modeli’ bilgi, tutumlar ve yetenekler
olmak üzere üç temel öğeyi içeren bilişsel bir yaklaşımdır. Örneğin, savoir être (tutumlar), hedef
kültür hakkında merak göstermeyi ve açık bir bakış açısı sergileyip önyargılardan uzak durmayı işaret
eder. Savoirs (bilgi) ise bireyin kendi toplumuna ve hedef topluma ait sosyal uygulamalar hakkındaki
farkındalığına işaret eder. Diğer taraftan savoir s’engager (kritik kültürel farkındalık/siyasi eğitim)
kültürlerarası vatandaşlık bilincine atıfta bulunur. Bu modele göre bahsi geçen bu öğelerin
geliştirilmesi sonucu bireyin farklı bir kültüre uyum sağlama yeteneğinin de artacağı ön
görülmektedir. Kültürlerarası iletişimsel yetinin gelişim sürecini gösteren bir diğer model de Darla
Deardoff (2009) tarafından geliştirilmiştir. ‘Kültürlerarası Piramit Yeti Modeli’ tıpkı Byram’ın (1997)
modeli gibi bilgi, tutum ve beceri öğelerini kapsamaktadır. Bilgi; öz farkındalık, kültüre özgü bilgi ve
kavrayış faktörlerini içerirken beceriler ise gözlem, yorum, analiz etme, değerlendirme ve
ilişkilendirme yetilerinden oluşur. Öte yandan tutum faktörü saygı, açıklık, merak ve keşif
bileşenlerinden meydana gelir. Bu öğeler piramidin tabanını oluşturur ve bu öğelerin bir araya
gelmesi sonucu bireyin hedef kültüre uygun davranışlar göstererek doğru bir şekilde iletişim kurması
beklenir. Kültürel değerlerin incelenmesiyle kültürlerin daha kolay anlaşılabileceğini belirten bir diğer
çalışma da Hall (1976) tarafından yapılmıştır. Hall, Beyond The Culture (1976: 95) adlı kitabında
kültürleri anlam üretme süreçleri bakımından ‘düşük bağlamlı kültürler ve yüksek bağlamlı’ kültürler
olmak üzere iki temel başlıkta inceler. Bağlam anlamın içinde üretildiği ortamdır ve toplumun kültürel
kodlarıyla doğrudan ilişki içindedir. Yüksek bağlamlı kültürlerde iletişim doğrudan sözcüklere bağlı
değildir. Örneğin Japonya yüksek bağlamlı bir kültüre sahiptir ve aslında iletişim sırasında görülen
uzun sessizlikler bu sürecin doğal bir parçasıdır. Diğer taraftan Almanya düşük bağlamlı bir kültür
olarak iletişimin merkezine konuşmayı alır. Bir Alman’a göre bir şeyin anlaşılması için söylenmesi
gerekir. Dolayısıyla herhangi bir toplumun bağlamsal özelliklerini bilmek kültürlerarası iletişim
sürecini olumlu şekilde etkilemektedir.
1.1. Hoftsede’in Kültürlerarası İletişim Modeli
Hoftsede ve diğ. (2010: 6) kültürün bir insan grubunu diğerinden ayıran bir tür ortak zihin yazılımı
olduğunu belirtmiştir. Buna göre belirli bir toplumsal grupta ortak özelliklerin görülmesi
kaçınılmazdır. Bu noktadan hareketle Hoftsede 1980’li yıllarda çok uluslu bir şirket olan IBM’in farklı
ülkelerdeki yüz binin üzerindeki çalışanıyla yapılan çalışmasının sonucunda ‘Kültürlerarası Duyarlık
Ölçeğini’ (2010) geliştirmiştir. Çalışmamızın analiz çerçevesinde kullanılan bu modele göre Hoftsede
toplumları kültürel özellikleri bakımından aşağıdaki kategorilere ayırmıştır:
a) Güç Mesafesi: Bu kategori güç ve yetkinin kontrolüne dair toplumsal bakış açısını yansıtır.
Hoftsede’in çalışması sonucu güç mesafesi puanlarının yüksek olduğu Latin Amerika ve Doğu Avrupa
ülkelerinde gücün adil olmayan dağılımının normal kabul edildiği ve hatta bu durumun liderlerin
takipçileri tarafından desteklendiği görülmüştür. Diğer taraftan Batı Avrupa ve İngilizce konuşulan
ülkelerde güç mesafesine ilişkin skorlar düşüktür ve bu ülkelerde temel görüş yetkinin kaynağının
seçim olduğudur ve gücü kontrol edenlerin yasalar önünde sorumlu olduğudur (2010: 64-65).
Aşağıdaki tablo Hoftsede’nin güç mesafesinin toplumsal bakış açısını nasıl etkilediğini göstermektedir:
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Tablo 1. Hoftsede’e Göre Güç Mesafesi İndeksinin Düşük ve Yüksek Olduğu Ülkelerdeki Toplumsal
Algılar (2010: 72, 76, 83)
Güç Mesafesinin Düşük Olduğu Ülkeler

Güç Mesafesinin Yüksek Olduğu Ülkeler

Güç kullanımı yasal olmalıdır ve çeşitli ölçütlere Güç kullanımı toplumun bir gerçeğidir ve
dayanır.
herhangi bir ölçüte dayanmaz.
Ebeveynler çocuklarına eşit davranır.

Ebeveynler çocuklarına itaat etmeyi öğretir.

Yaşlı insanlardan korkmak ve onlara saygı duymak Yaşlı insanlara saygı duyulur ve onlardan
için özel bir neden yoktur.
korkulur.
Öğrenci merkezli eğitim vardır.

Öğretmen merkezli eğitim vardır.

Toplumsal roller ve hiyerarşideki eşitsizliğin amacı Hiyerarşi doğuştan gelen eşitsizliği ifade eder.
kolaylık sağlamaktır.
Alt kademede çalışanlar
danışmasını bekler.

üstlerinin

onlara Alt kademede çalışanlar
getirmeye hazırdır.

emirleri

yerine

Tablo 2. Hoftsede’e Göre Güç Mesafesi İndeksinin Düşük ve Yüksek Olduğu Ülkelerdeki Toplumsal
Algılar (2010: 72, 76, 83), (devam)
Seçimle gelen çoğulcu hükümetler barışçıl bir şekilde gider.

Atamayla gelen otokratik hükümetler
darbeyle gider.

Siyasette yozlaşma çok sık görülmez ve görüldüğü Siyasi yozlaşma yaygındır, skandallar
durumlarda siyasetçilerin kariyerlerine mal olur.
sıklıkla sumen altı edilir.
Toplumda gelir dağılımı adildir.

Toplumda gelir dağılımı adil değildir.

Din inananların eşitliğini vurgular.

Din adamları inananlar arasında
hiyerarşik üstünlüğe sahiptir.

b) Belirsizlikten Kaçınma: Hoftsede ve diğ. (2010: 189) toplumların yarının getirdiği bilinmezlik ve
belirsizlikle baş etmek için çeşitli kurumlar geliştirdiğini ifade eder. Benzer bir ifadeyle toplumlar
yarinki yaşantılarının bugünkü yaşantıları ile benzer olmasını için din, hukuk, aile gibi çeşitli kurumlar
geliştirmiştir. Hoftsede’in dünya çapında IBM çalışanlarıyla yaptığı araştırma sonucunda Doğu ve Orta
Avrupa ülkelerinde, Japonya’da, Almanya’da ve Latin ülkelerinde belirsizlikten kaçınma puanları
yüksekken İngilizce konuşulan ülkelerde ve Kuzey Avrupa ülkelerinde düşük olduğu görülür. Aşağıdaki
tablo belirsizlikten kaçınma puanlarına göre toplumların farklı konulardaki tutumlarını
yansıtmaktadır:
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Tablo 3. Hoftsede’e Göre Belirsizlikten Kaçınmanın Zayıf ve Güçlü Olduğu Ülkelerdeki Toplumsal
Algılar (2010: 201-208)
Belirsizlikten Kaçınmanın Zayıf Olduğu
Toplumlar
Belirsizlik hayatın özünde vardır ve her yeni gün
olduğu gibi kabul edilir.
Zihin rahatlığı, düşük stres, özdenetim ve düşük
kaygı vardır.

Belirsizlikten Kaçınmanın Güçlü Olduğu
Toplumlar
Belirsizlik hayatın özünde vardır ve bir tehdit
olarak algılanır. Bu tehditle savaşılmalıdır.
Yüksek stres, duygusallık, kaygı ve sinir
hastalıkları vardır.

Bireysel sağlık ve refah konusunda daha yüksek Bireysel sağlık ve refahta düşük skorlar görülür.
skorlar görülür.
Farklı bireylere karşı hoşgörü vardır, farklı olan Farklı bireylere karşı hoşgörü yoktur, farklı olan
ilginçtir.
tehlikelidir.
Bilinmezlik ve kargaşa rahatsız etmez.
Açıklık ve belirli bir yapıya ihtiyaç vardır.
Öğretmenler “Bilmiyorum” diyebilir.
Öğretmenlerin tüm cevapları bilmesi beklenir.
İş değiştirmek normal karşılanır.
Birey sevmese de iş değiştirmekten kaçınır.
Yazılı-yazısız tüm kurallardan nefret edilir.
Uyulmasa dahi duygusal olarak kurallara ihtiyaç
duyulur.
Siyasette vatandaşlar otoriteye karşı yetkindir Siyasette vatandaşlar otoriteye karşı yeteneksiz
ve öyle de görülür.
olarak görülür.

c) Bireyselciliğe Karşı Kolektivizm: Hoftsede ve dğ. (2010: 91) bireylerin içinde yetiştiği aile türüne bağlı
olarak kendilerini ‘ben’ veya ‘biz’ şeklinde tanımladıklarını ifade etmiştir. Buna göre daha çok gelişmiş
toplumlarda görülen çekirdek ailede yetişen bireyler kendi istek ve çıkarlarını ön plana çıkarırken,
gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerde yaygın olan geniş ailelerde yetişen bireylere göre içinde
yetiştiği grubun çıkar ve hakları daha önemlidir. Aşağıdaki tablo Hoftsede’in çalışması sonucu bireyselci
ve kolektif toplumlarda görülen bakış açılarını göstermektedir:
Tablo 4. Hoftsede’e Göre Bireyselciliğe Karşı Kolektivizmin İncelendiği Toplumların Algıları (2010: 113)
Bireyselcilik

Kolektivizm

Herkes sadece birinci derece yakınlarını ve/veya İnsanlar geniş ailelerde ya da aşiretlerde doğar.
kendimi umursar.
Sadakat karşılığında geniş aileler veya aşiretler
bireyi korur.
“Ben” bilinci yaygındır.

“Biz” bilinci yaygındır.

Özel hayat ön plandadır.

Gruba aidiyet ön plandadır.

Kişinin fikrini ifade etmesi sağlıklı bir tutumdur.

Her ne olursa
bozulmamalıdır.

Diğer insanlar “birey” olarak sınıflandırılır.

Diğer insanlar “gruptan ya da değil” şeklinde
sınıflandırılır.

olsun

gruptaki

uyum

Kişisel fikirlerin ifadesi normal karşılanır ve birey Fikirler ve oylar önceden grup içinde belirlenir.
istediğine oy verir.
Birey yanlış bir şey yaptığını düşünürse suçluluk Birey yanlış bir şey yaptığını düşünürse utanır.
duyar.
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“Ben” kaçınılmaz olarak kullanılır.

“Ben” dilinden kaçınılır.

Eğitimin amacı nasıl öğrenileceğini öğrenmektir.

Eğitimin amacı nasıl yapılacağını öğrenmektir.

Görev ilişkilerden önce gelir.

İlişkiler görevden önce gelir.

d) Erilliğe Karşı Dişilik: Hoftsede ve diğ. (2010: 138) çalışmasında erillik ve dişiliğin toplumların değer
yargılarını nasıl etkilediğini inceler. Hoftsede bu değer yargılarının cinsiyetin de ötesine geçip
toplumlarda günlük yaşam pratiklerini de etkilediği vurgular. Buna göre çalışmanın sonucunda
erilliğin Japonya’da, Almanca konuşulan ülkelerde, İtalya’da ve çeşitli Latin ülkelerinde yüksek; Kuzey
ülkelerinde ve bazı Asya ülkelerinde düşük olduğu görülür. Aşağıda tablo Hoftsede’in erilliğe karşı
dişilik çalışmasının sonuçlarını göstermektedir:
Tablo 5. Hoftsede Göre Erilliğe Karşı Dişiliğin İncelendiği Toplumların Algıları (2010: 155, 159)
Dişilik

Erillik

Cinsiyetler arasındaki toplumsal ve duygusal Cinsiyetler arasındaki toplumsal ve duygusal
fark asgari düzeydedir.
fark azami düzeydedir.
Hem erkek hem de kadın mütevazı ve şefkatli Erkekler hırslı ve iddialı olmalı, kadınlar ise hırslı
olmalıdır.
ve iddialı olabilir.
İş ve aile arasında denge vardır.

İş aileden daha önemlidir.

Zayıfa karşı acıma hissi vardır.

Güçlüye karşı hayranlık beslenir.

Tablo 6. Hoftsede Göre Erilliğe Karşı Dişiliğin İncelendiği Toplumların Algıları (2010: 155, 159),
(devam)
Hem anne hem de baba duygular ve gerçeklerle Babalar gerçekle anneler duygularla ilgilenir.
ilgilenir.
Kızların ve erkeklerin ağlaması normaldir ama Kızların ağlaması normaldir, erkeklerin ise
kavga etmeleri normal değildir.
değildir. Erkekler kavga etmelidir, kızlar ise
etmemelidir.
Çocuk sayısına anne karar verir.

Çocuk sayısına baba karar verir.

Birçok kadın seçimle siyasi görevlere gelebilir.

Az sayıda kadın seçimle siyasi göreve gelebilir.

Dinlerin odak noktası insandır.

Dinlerin odak noktası tanrı ya da tanrılardır.

Seks hakkında gerçekçi bir bakış vardır. Seks bir Seks hakkında ahlaki bir bakış açısı vardır. Seks
tür ilişki kurma şeklidir.
bir tarz gösteridir.

Çalışmamızın analiz çerçevesinde Hoftsede’in Kültürlerarası İletişim Modeli kullanılmıştır. Bu seçim
süreci şu şekilde gelişmiştir: ilk olarak Almanya’nın kültürlerarası çalışmalarda önde gelen
üniversitelerinden biri olan Hildesheim Üniversitesi’nin yürüttüğü çevrimiçi kültürlerarası film
projesinden (http://www.uni-hildesheim.de/interculturalfilm) Türk ve Alman kültürleri arasındaki
etkileşimi konu alan Ayrılık (2010) isimli film seçilmiştir. Daha sonra Hoftsede’in (2010) toplumların
çeşitli olaylar karşısında sergilediği davranışları kültürel özelliklerle açıklayan çalışmasında Türkiye ve
Almanya’nın farklı kategorilerdeki skorları karşılaştırılmıştır. Buna göre toplamda 76 ülkenin
sıralandığı bu karşılaştırmada güç mesafesi bakımından Türkiye en yüksek puanın 70 olduğu indekste
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66 puan alırken Almanya 35 puan almıştır (Hoftsede ve diğ., 2010: 58-59). Türkiye 112 puanlı
belirsizlikten kaçınma indeksinde 85 puan, Almanya ise 65 puan almıştır (Hoftsede ve diğ., 2010: 192193). 91 puanlı bireysellik kategorisinde Türkiye 36 puan alırken Almanya 67 puana ulaşmıştır
(Hoftsede ve diğ., 2010: 95-96). Son olarak 110 puanlı erillik kategorisinde Türkiye 45, Almanya ise 66
puana sahiptir (Hoftsede ve diğ., 2010: 141-142). Böylece Hoftsede’in oluşturduğu sınıflandırmaya
göre Türk ve Alman kültürlerinin farklı yönleri ortaya çıkarılmış ve uygulama kısmında yapılacak olan
analizle bu sınıflandırmanın birbirini destekleyip desteklemediğinin karşılaştırılabilmiştir.

2. SİNEMA VE KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM ÜZERİNE GENEL BİR ÇERÇEVE
Küreselleşmeyle birlikte toplumlar arasındaki iletişim de hızla artmaktadır. Kültürün bakış açımızı
etkilediği gibi medya da etrafımızdaki dünyayı algılama tarzımızı etkiler. Bu durumda sinema,
televizyon gibi medya türevlerinin kültürlerarası iletişimi etkilemesi makul bir beklentidir. Çünkü
sinema kendine özgü anlatım diliyle herhangi bir kültür hakkında olumlu ya da olumsuz bir yargı
oluşturma gücüne sahiptir (Champoux, 1999: 206). Bir başka ifadeyle sinema herhangi bir toplum
hakkında normalde çok uzun bir gözlem sürecinin ardından elde edilmesi mümkün olan kültürel veriyi
seyirciye bir anda sunabilir. Ayrıca sinema izleyiciye kendini hikâye ve karakterlerle özdeşleştirme
fırsatı sunar ve bu durum da izleyicinin ikna olmasına, önyargılarından kurtulmasına imkan tanıyabilir.
Diğer taraftan aynı anda farklı duyulara hitap edebilmesi sinemayı iyi bir öğretim aracı yapabilir.
Günümüzde yıllık yüzlerce film üretimiyle Hollywood sadece ekonomik değil aynı zamanda siyasi bir
güç odağı oluşturmaktadır. Şayet Hollywood ve gelişmekte olan film üretim merkezlerinin gücü doğru
bir şekilde kullanılabilirse bu merkezler ulusların birbirini anlaması için eşsiz bir araç olma
potansiyeline sahiptir. Etnik sinemanın da internet sayesinde daha fazla seyirciye ulaşması bu
kültürlerin anlaşılması ve devamlılığının sağlanması bakımından yeni imkânlar yaratabilir. Benzer
şekilde gelişen teknolojinin sağladığı olanaklar sayesinde bağımsız sinemacılar da farklı çalışmalarıyla
kültürlerarası iletişime katkı sunmaktadır. Sonuç olarak sinema doğru kullanıldığı takdirde farklı
kültürler arasında bir katalizör görevi üstlenerek kültürlerarası iletişimi daha etkin ve verimli hale
getirebilir.
3. AYRILIK FİLMİ’NİN ÖYKÜSÜ
Avusturyalı Yönetmen Feo Aladağ’ın yönettiği Ayrılık (2010) filmi Almanya doğumlu Umay’ın (Sibel
Kekilli) mutsuz bir evlilik nedeniyle İstanbul’dan kaçarak Berlin’e gitmesiyle başlayan olayları
anlatmaktadır. Umay Almanya’ya dönerken oğlu Cem’i de (Nizam Schiller) yanına almıştır. Her ne
kadar Almanya’da yaşasalar da Umay’ın ailesi Anadolu geleneklerine bağlıdır ve kızının eşini (Ufuk
Bayraktar) terk ederek yanlarına gelmesi Umay’ın anne ve babasını memnun etmez. Umay’ın babası
(Settar Tanrıöğen) kızına baskı kurarak kararından vazgeçiremeyince ona şiddet uygular. Anne
karakteri de (Derya Alabora) kızının tüm yalvarışlarına kulak tıkar ve hatta Umay’ın abisi, erkek
kardeşi ve kız kardeşi de bu duruma karşı çıkmaz. Sonuçta Umay kendisini evde hapseden ailesinden
polisi arayarak kurtulur. Polis Umay’ı kadın sığınma evine yerleştirir. Umay bir yandan yeni bir hayat
kurmaya çalışırken öte yandan da ailesiyle ilişkilerini başarısız bir şekilde düzeltmeye çalışır. Umay’ın
eşinden ayrılık haberinin duyulması nedeniyle kız kardeşinin nişanlısının ailesi nişanı bozar ve bu
durum ailede işleri daha karışık hale getirir. Sığınma evinden ayrılan Umay, yeni tanıştığı erkek
arkadaşının evine taşınır. Umay’ın babası küçük kızının bozulan nişanını karşı tarafa rüşvet vererek
yeniler. Umay’ın İstanbul’dan gelen eşi oğulları Cem’i kaçırmaya çalışır; ama Umay’ın müdahalesiyle
bu girişim boşa çıkar. Yarım bıraktığı eğitimini tamamlamaya çalışan Umay, babasının kalp krizi
geçirdiğini duyunca hastaneye koşar ve babasından hasta yatağında bir kez daha af diler. Filmin son
sahnesinde önce Umay’ın erkek kardeşi onu silahla öldürmeyi dener; ateş etmeksizin silahı yere atar
ve koşarak uzaklaşır. Tam o sırada Umay’ın arkasındaki abisi onu bıçaklamak için harekete geçer;
fakat Umay’ın oğlunun “Mehmet Dayı!” diye bağırmasıyla irkilen Umay sırtını dönünce bıçak Cem’e
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batar. Bir yandan Umay’ın abisi elinde bıçakla ağlarken diğer tarafta Umay’ın cansız bir şekilde
kollarında yatan oğluyla birlikte ağlayarak uzaklaştığı görülür.
4. YÖNTEM
Çalışmada nitel bir araştırma yöntemi olan ‘söylem analizi’ kullanılmıştır. van Dijk ‘e (2008) göre
söylem; bağlamın zihinsel, sosyal, kişisel, dinamik, deneyimsel yönleriyle gerçek hayatın içinde
dünyamızı oluşturan kapsayıcı ağdır. Diğer taraftan Sözen (2014) ise söylemin sosyal, siyasi, kültürel,
ekonomik alanlar gibi sosyal hayatın diğer yönleriyle de ilişkili bir meta eylem olduğunu ifade eder.
Öte yandan Wodak (2005) açısından söylem “Tarihi bir anıttan, bir politikaya, bir söylenceye, bir
konuşmaya, bir metne ve bir görsele kadar uzanan geniş bir çerçeveyi kapsar. Söylem bir bağlam
içinde şekillenir ve o bağlamı şekillendirir.” Daha açık bir ifadeyle insanoğlu çevresindeki her şeyi
söylemler çerçevesinde anlamlandırır. Örneğin sinema kendi içinde bir söyleme sahiptir ve bu
söylemin detaylı incelenmesi bize ilk bakışta görülenden daha farklı anlamlar verebilir. Çelik ve Ekşi
(2013: 104) söylem analizinin çeşitli tanımlarını ve kapsamını aşağıdaki gibi aktarırlar:
Söylem analizi farklı disiplinlerden (psikoloji, sosyoloji, dilbilim, antropoloji,
edebiyat çalışmaları, felsefe, medya ve iletişim çalışmaları) beslenerek gelişen ve
bu farklı disiplinlerin teorik bakış açılarına dayanan zırhlarla kuşatılmış bir analiz
tekniğidir (Potter ve Wetherell, 1987; Tonkiss, 2006). Söylem analizi bu açıdan
bütünleşmiş tek bir teori, metot ve uygulama değildir. Bunun yerine farklı
disiplinler, farklı araştırma gelenekleri içinde yürütülen, heterojen özelliğe sahip
nitel bir araştırma yöntemidir (Tonkiss, 2006). Söylem analizi en basit anlatımı ile
dilin incelenmesidir. Ancak bu inceleme ifade edilen dilsel öğelerin basit bir
incelenmesi olmayıp ifadelerin/söze dökülenlerin sözdizimsel ve semantik
sınırlarının ötesine gitmeyi ve bu ötede yatan almam ve içeriği incelemeyi
gerektirmektedir. Dijk (1997)’inde işaret ettiği gibi söylem analizi, söylem ya da dil
kullanımının sadece biçimsel (fonolojik ya da sözdizimsel) yönü ile ilgilenmez.
Bundan ziyade ilgi odağını sosyal ve kültürel bağlam içinde iletişim kuran dil
kullanıcılarının oluşturduğu sosyal olaylara çevirir (Barker ve Galasinski, 2001).
Söylem analizinde çeşitli yaklaşımlar olsa da çalışmamızda yazılı ya da yazısız her metnin ideolojik
olarak analiz edilebileceğini belirten ‘eleştirel söylem analizi’ tercih edilmiştir. Özellikle çalışmamızın
analiz çerçevesi bakımından söylemin bilişsel bir süreç içinde kurgulandığı belirten van Dijk ‘ın (2008)
eleştirel söylem analizi yaklaşımı uygun benimsenmiştir. Çünkü çalışmamızda toplumların davranış
kalıplarının ortak bilinçten kaynaklandığı varsayımından hareketle toplumların kültürel özelliklerinin
tanınmasının toplumsal davranışların nedenlerini de açıklayabileceği kabul edilmektedir.
5. UYGULAMA
Çalışmanın bu bölümünde Ayrılık (2010) isimli film van Dijk’ın temsil ettiği eleştirel söylem analizi
yaklaşımı çerçevesinde incelenmiştir. Bu incelemenin sonunda ortaya çıkan verilerle Hoftsede’in
kültürlerarası iletişim modeli çerçevesinde aşağıdaki söylem kategorileri oluşturulmuştur:
a) Güç Mesafesi Söylemi: Hoftede ve diğ. (2010) güç mesafesi indeksinin yüksek olduğu toplumlarda
gücün toplumu kontrol etmenin bir aracına dönüştüğünü belirtir. Bu tür toplumlarda iktidarı elinde
bulunduranlar sorgulanamaz, bir kez gücü ele geçiren her tür birey ya da zümre onu bırakmamak için
elinden geleni yapar. Bireylerin toplumsal rolleri yaşamı kolaylaştırmaktan ziyade zorlaştırır. İş
yaşamında amire itaat edilir ve üst kademenin verdiği direktifler sorgulanmaz. Yaşlılar otorite kaynağı
olarak görülür ve onlara karşı bir tür korku duyulur. Türkiye bu kategoride Hoftsede’in indeksinde üst
sıralarda yer alır ve bahsi geçen toplumsal beklentilerin birçoğunun incelenen filmde teşhisi
mümkündür. Filmin açılış sahnesinde Umay, eşi ve eşinin ailesi yemek masası etrafında görülür.
Umay’ın kayınpederi masanın başında oturmaktadır ve diğer aile bireyleri onun izniyle yemeğe başlar.
Hemen ardından Umay’ın eşi masada önce oğluna, sonrada eşine şiddet uygular. Türkiye’de toplum
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erkek egemendir. Kadın erkeğin ona çizdiği rolü icra eder ve şayet herhangi bir konuda erkeğin
‘erkini’ tehdit ederse cezalandırılır. Umay’ın Almanya’daki ailesi de aynı toplumsal yapının bir
parçasıdır. Babasından abisine ve hatta küçük erkek kardeşine kadar ailedeki her erkek ona şiddet
uygular. Birer kadın olarak annesi ve kız kardeşi ise bu adaletsiz duruma karşı çıkmak bir yana, bilakis
bu durumu onaylarlar. Bu bakış açısına göre her kadını yönetmek için bir erkek şarttır ve eğer bir
kadın herhangi bir nedenden bu otoriteye karşı çıkarsa ya bu kadına iyi bir ders verilir ya da bu kadın
toplumdan aforoz edilir. Filmin dikkat çeken bir sahnesinde Umay kendini eve hapseden ailesini
polise şikâyet eder ve polis gelerek Umay’ı ve oğlunu alıp bir sığınma evine yerleştirir. Şayet bu durum
Türkiye’de gerçekleşseydi muhtemelen eve gelen polisler herhangi bir işlem yapmadan geri
dönerlerdi. Çünkü erkin erkeğin elinde olduğu bir toplumda ancak bir kadın ciddi şekilde yaralanırsa
veya hayatını kaybederse gerçek anlamda yasalar uygulanır. Böyle bir durum yoksa olay ‘aile
meselesi’ olarak görülür ve muhtemelen taraflar barıştırılarak evlerine gönderilir.
b) Belirsizlikten Kaçınma Söylemi: Hoftsede ve diğ. (2010) belirsizlikten kaçınmanın yüksek olduğu
toplumlarda kaygı, stres ve sinir hastalıklarının yaygın olduğunu vurgular. Bu tür toplumlarda farklı
olan tehlikeli olarak görülür ve bu farklılıklara hoşgörü gösterilmez. Toplumlar geleneklerine sıkı sıkıya
bağlıdır ve uyulmasa dahi kurallara ihtiyaç duyulur. Bu tür toplumlarda genellikle kişisel refah ve
sağlık düzeyi düşüktür. Ayrılık’ta Umay’ın ailesi üzerinden gurbetçi vatandaşlarımızın hayata bakışıyla
ilgili bir çerçeve çizilir. Bilmedikleri bir ülkeye para kazandıktan sonra köylerine geri dönme hayaliyle
giden vatandaşlarımız birçoğu çeşitli nedenlerden ötürü yeni ülkelerinde kalmıştır. Her ne kadar
günümüzde uyum sorunu giderek daha fazla aşılsa da filmde görülen Türk toplumu geleneklerine sıkı
sıkıya bağlıdır. Onları bir arada tutan her türlü değer yargısı toplum için adeta tabulaştırılmıştır.
Örneğin filmde kadınlar başörtüsü takarlar; fakat dışarıdan bakılınca bu örtülerin dini bir kaideden
çok aksesuar gibi algılandığı görülmektedir. Aynı zamanda bu insanların birçok yaşam pratiği her ne
kadar kaynağını Türkiye’den alsa da zaman içinde dönüşmüş tamamen kendine özgü yapılara
evrilmiştir. Aslında Umay’ın ailesinin de her şeyden daha fazla önemsediği ‘aile şerefi’ konusu
gerçekten öyle algılandığı için değil, ailenin geçmişleriyle olan güçlü bir bağını temsil ettiği için
değerlidir. Bu açmaz Umay’ın kız kardeşinin nişanın bozulma sürecinde de teşhis edilebilir. Zira
Umay’ın kız kardeşi evlilik öncesi hamile kalmıştır. Bu duruma babası ciddi bir tepki göstermediği gibi
karşı tarafa rüşvet vererek nişanın devam etmesini sağlamıştır. Umay’a gösterilen tepkinin kız
kardeşine gösterilmemesi geleneklerin kutsanmasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca Umay’ın babasının
aşırı stresten kalp krizi geçirmesi ve hatta Umay’ın sinir krizi geçirerek bileğini kesmesi belirsizliğin
yüksek olduğu toplumlardaki muhtemel ruh halini yansıtmaktadır.
c) Bireyselliğe Karşı Kolektivizm Söylemi: Hoftsede ve diğ. (2010) araştırması sonucunda ortaya çıkan
değerler incelendiğinde Almanya’nın bireysellik düzeyinin oldukça yüksek, Türkiye’nin ise düşük
olduğu görülür. Buna göre Türk toplumunda ‘ben’ dili değil ‘biz’ dili tercih edilir. Birey kendi çıkar ve
isteklerinden ziyade içinde yaşadığı grubun çıkarlarını önemser. Kişiler yetişkin olsalar bile aileleriyle
bağlarını sürdürürler ve geniş aile türü yaygındır. Aile değerlerinin sonraki kuşaklara aktarılması
önemlidir. Ayrılık’ta neredeyse tüm karakterler kolektif yaşama tarzını yansıtırlar. Gerek Umay’ın
eşinin ailesi gerekse kendi ailesi geniş aileler içinde yaşarlar. Türkiye için bu durum anlaşılır olsa da
Umay’ın uzun zamandır Almanya’da yaşayan ailesinde bu durumun daha yoğun bir şekilde
hissedilmesi şaşırtıcıdır. Aslında filmde görülen Türk toplumunun Berlin’de bir çeşit ‘gettoda’ yaşadığı
söylenebilir. Geniş bir açıdan bakıldığında bu toplum da kendi içinde kolektif bir yaşam sürmektedir.
Zaten filmdeki tüm çatışma da Umay’in bireysellik arzusundan kaynaklanmaktadır. Umay bir eş, bir
evlat, bir anne olsa da öncelikle bir birey olduğunu vurgulamakta ve kendi kararlarını alıp, kendi
seçimlerini yapmaya çalışmaktadır. Bir başka ifadeyle Umay ailesinin kültürü ile içinde yetiştiği kültür
arasında büyük bir bölünmüşlük yaşamaktadır. Umay her ne kadar Alman eğitim sistemiyle yetişmiş,
ana dili düzeyinde Almanca konuşsa da aslında kendi mahallesinde, kendi evinde yaşadığı ve
öğrendiği her şey ona öncelikle ‘kim olduğunu ya da kim olmadığını’ hatırlatmaktadır.
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d) Erilliğe Karşı Dişilik Söylemi: Diğer tüm kategorilerden farklı olarak Alman toplumunun erillik
düzeyi Türk toplumunun erillik düzeyinden yüksektir (Hoftsede ve diğ., 2010). Erilliğin yüksek olduğu
toplumlarda iş aileden daha önce gelir. Güçlüye karşı saygı duyulur, erkekler hırslı olmalıdır, kadınlar
ise hırslı olabilir. Erkeklerin ağlaması toplumda kabul görmeyen bir durumdur. Seks bir tür gösteridir,
cinsiyetler arasında toplumsal ve duygusal açıdan azami bir fark vardır. Özetle erillikten kasıt
toplumun rekabetçi olması ve başarının toplumun en başat değeri olarak kabul görmesidir.
Çalışmamızda incelenen filmde bazı sahnelerin Türkler açısından erilliği daha çok yansıttığı görülür.
Örneğin filmin giriş sahnesinde Umay’ın eşinden gördüğü şiddeti kabullenmiş olduğu fark edilir.
Dahası Umay’ın eşi, az önce dövdüğü eşiyle sevişmekten geri kalmaz. Aslında bu durum sevişmekten
çok bir tecavüzü andırmaktadır. Kadın, o an için sadece bir arzu nesnesidir. Buna ek olarak, tüm
ailelerin reislerinin erkek oluşu bir erillik işareti olarak alınabilir. Ayrıca başta Umay olmak üzere
kadınlar film boyunca çeşitli sebeplerden ötürü ağlarken, erkekler çok üzülseler dahi ağlamaktan uzak
dururlar. Bununla birlikte Almanya’da yaşayan Türk toplumunda yüksek erilliğin göstergesi olan klasik
rekabetçi yapının çok yaygın olmadığı görülmektedir. Ayrılık Filmi’nde gözlemlediğimiz Alman
toplumu açısından en aşikâr erillik göstergesi işe ve çalışmaya verilen önemdir. Örneğin Umay aile
evinden ayrıldıktan hemen sonra çalışmaya başlar ve özel hayatında çeşitli sorunlar yaşasa da
disiplinli bir şekilde çalışmaya devam eder. Öte yandan Umay’ın Alman sevgilisiyle ilişkisinin de
yüksek erillikten uzak olduğu açıktır. Çünkü tarafların dengeli birlikteliğine dayanan bu ilişkide erkek
açısından gösteri unsuru bulunmamaktadır.
SONUÇ
Küreselleşen dünyanın en belirgin sonucu kültürler arasındaki ilişkilerin tarihte görülmemiş şekilde
artmasıdır. Farklı toplumlar ortak bir iletişim dili kullansalar dahi kültürün davranışlarımız üzerindeki
belirleyiciliği nedeniyle doğru şekilde iletişim kurmak mümkün olmayabilir. Bu noktada kültürlerarası
iletişim eğitiminin önemi ortaya çıkmaktadır. Bu eğitimin verilmesinde sinema kendine özgü anlatım
dili ve geniş kitlelere ulaşabilme ve bu kitleleri etkileyebilme özelliği nedeniyle ideal bir öğretim aracı
olabilir. Bu noktada Hoftsede’in toplumların davranış şekillerini kültürel özelliklerle açıklayan modeli
temel alınarak Türk ve Alman toplumlarının özelliklerini gözlemleyebileceğimiz Ayrılık (2010) isimli
film eleştirel söylem analizi yöntemiyle incelenmiştir. Sonuçta toplumların birçok ortak davranışının
kültür temelli olduğu ortaya konulmuştur. Bahsi geçen filmde bu davranışların farklı boyutlarının izi
sürülmüştür. Belirlenen davranış kalıplarının kültürel kaynaklı olduğunun öğretilmesi kültürlerarası
iletişim eğitimini daha etkin hale getirebilir. Son tahlilde bu süreçte sinema etkin bir araç olarak
kullanılabilir.
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Gazetelerde Yaşanan Tiraj Düşüklüğünün Nedenleri ve ‘Can Çekişen’ Basılı Gazeteciliği Tehdit Eden
Faktörler: Gazeteler Neden Kapanıyor?
Assoc. Prof. Dr. Mihalis KUYUCU
İstanbul Aydın Üniversitesi, İletişim Fakültesi

Özet
Türkiye’de gazete tirajlarında çok ciddi düşüşler yaşanmaktadır. 2018-2019 yıllarında HabertürkVatan – Akşam- Star gibi marka değeri yüksek olan gazetelerin kapanması, Türk basın tarihinin en
trajik dönemlerinden birinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. 2020 yılında yaşanan Covid-19
pandemisinin yarattığı olumsuz faktörlerinde etkisi ile Türkiye’de 2020 yılının Mayıs ayında haftalık
gazete tirajları 1 milyon 700 binlere kadar gerilemiştir. Geleneksel medyada Gerek 2018 yılında
hızlanan gerekse önceki yıllarda yaşanmaya başlayan tiraj düşüklüğü akademik araştırmalar ve
sektörel dinamikler tarafından sorgulanmaya başlanmıştır. Yapılan araştırmalarda, medyada yaşanan
dijital dönüşümün gazetelerin tirajlarına olan düşüşüne en fazla olumsuz etki eden faktör olarak
gösterilmiştir. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yaşanan yazılı basın krizi ”bu mecra bitecek mi?”,
“gazeteler yok mu olacak?” sorusunu da gündeme getirmiştir. 2020 yılında geldiğimiz noktada,
geleneksel medyanın en eski mecralarından biri olan basılı gazetelerin ekonomik varlıkları
tarihlerinde hiç olmadığı kadar tehdit altına girmiştir. Gazetelerin tirajlarının düşüşte olması bu
sektörün geleceğinin yeniden sorgulanmasına neden olmaktadır. Bu çalışmada Türkiye’de yayınlanan
gazetelerin yaşadığı tiraj kayıplarının nedenleri önceki çalışmalar ışığında incelenmiş ve derlenmiştir.
Çalışmanın araştırma bölümünde ise “Gazetelerin tirajlarında neden düşüş yaşanıyor?” ve
gazeteciliğin geleceğine yönelik öngörülerin sorgulandığı bir anket çalışması yapılmıştır. Çalışmada
gazetelerin tirajlarının düşmesi ve kapanmalarının nedenlerine bir güncelleme yapılmıştır.
Araştırmada ayrıca “gelecekte basılı gazete olacak mı?” sorusuna da yanıt aranmıştır. Araştırmaya
katılanların yüzde doksanı, on yıl içinde, 2030 yılına kadar basılı gazetelerin büyük bir bölümünün
kapanacağına yönelik görüş birliğine varmışlardır.
Anahtar Kelimeler: Gazetecilik, Yazılı Basın, Tiraj, Basılı Gazete, Dijital Dönüşüm.
Causes of Circulation Decrease in Newspapers and Factors Threatening the 'Dying' Printed
Newspaper: Why Do the Newspapers Are Close Down?
Abstract
There is a serious decline in the newspaper circulation in Turkey. The closure of newspapers with
high brand value such as Habertürk- Vatan - Evening-Star in 2018-2019 led to the emergence of one
of the most tragic periods in Turkish press history. Inluding the negative factors effecting the
decrease in newspaper circulation, Turkey’s newspaper had their worst numbers in 2020 May. The
circulation decreased to 1,7 million weekly. The circulation decreases of traditional newspaper which
increased its speed by 2018 started to be questioned by the researchers. In studies conducted, it was
shown that the digital transformation in the media was the most negative factor in the decline of
circulation of newspapers. As in the world, in Turkey also the questions of “will this medium end”
and “will the newspapers disappeared” started to be discussed as a result of this circulation problem.
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At the point we have reached in 2020, the economic assets of printed newspapers, have been under
threat than ever before for one of the oldest media of traditional media. The declining circulation of
newspapers causes the future of this sector to be questioned again. In this study the causes of losses
experienced by circulation of the newspapers published in Turkey in the light of previous studies
have examined and compiled. In the research part of the study, the question o "Why is there a
decrease in the circulation of newspapers?" were asked and a survey has been conducted explore
the predictions about the future of printed journalism. In the study, an update was made to the
reasons for the circulation of newspapers falling and closing. In the research, the question of "Will
there be a printed newspaper in the future?" was answered. Ninety percent of the respondents
agreed that within the next decade, a large part of the printed newspapers will be closed by 2030.
Key Words: Journalism, Printed Press, Circulation of Newspapers, Dijital Transformation

GİRİŞ
Dünyada son yıllarda yaşanan teknolojik gelişmelerin ortaya çıkarttığı değişim sürecinden en fazla
etkilenen mecralardan biri yazılı basın olmuştur. İnternet ve mobil medyanın yaygınlaşması ile
beraber 17. yüzyıldan bu yana yana varlığını sürdüren yazılı basın yerini yavaş yavaş dijital gazetelere
bırakmaktadır.
Bugüne kadar yapılan araştırmalar gazetelerin kapanma nedeninin büyük ölçüde tirajların düşmesi,
basım maliyetlerinin yükselmesi, reklam gelirlerinin düşmesi ve dijital mecranın önem kazanması gibi
nedenlere bağlı olduğunu göstermiştir. 21 yüzyılın internet çağı olduğunu dikkate aldığımızda, yazılı
basının ivme kaybetmesi bu nedenlerin birbirini etkilemesi nedeniyle meydana gelmektedir. Yazılı
basının, dünyada yaşanan dijital dönüşüm karşısında büyük tiraj kayıplarına uğraması, gazetelerin
üretiminin kapasite altına inmesine, dolayısıyla birim maliyetlerin düşmesine neden olduğundan,
gazeteler günümüzde ekonomik anlamda zor günler yaşamaktadır.
Türkiye’de 2015-2020 yılları arasında ulusal yayın yapan Karşı, Sol, Yeni Yüzyıl, Radikal, Habertürk,
Vatan, Star ve Güneş gazeteleri benzer nedenlerle yayın hayatlarına son vermiştir. Bu yayın
organlarından bazıları tamamen medyadan çekilirken, bazıları dijital olarak yayın yapmaya devam
etmiştir. Ulusal yayın yapan popüler gazetelerin yanında 2019 yılı yerel basının çok büyük güç
kaybettiği yıl olmuş ve 100’e yakın yerel gazete yayın hayatına son vermiştir. 2020 yılında gelinen bu
durum basın çalışanlarının mağdur olması kadar medyada çok sesliliğin de sınırlanması anlamına
gelmektedir. 2019 yılında Türkiye’de döviz değerinde yaşanan dalgalanma, gazete kağıdının ithal
olması gibi nedenlerde gazeteler kısa bir dönem çok zor bir süreçten geçmiştir. Milli kâğıdın
Türkiye’de üretilen kağıdın ortaya çıkması ve 2019 yılının sonlarına doğru dövizde yaşanan
dalgalanmanın normalleşmesi gazetelerin yaşadığı sıkıntılara bir ara vermiştir. Yazılı basın 2020
yılında tam da kendini ekonomik anlamda toparlamaya çalışırken Ocak ayında ortaya çıkan Covid-19
pandemisi de gazetelerin ekonomisine olumsuz etki etmiştir. İnsanların hızlı haber almak istemesi,
sokağa çıkma yasak ve kısıtlanmaları, AVM ve bakkal ve gazete bayilerinin kapanması gazetelerin
basılsa bile dağıtılamamasına neden olmuştur. 2020 yılının Ramazan Bayramı’nda Türkiye’nin
tamamında uygulanan sokağa çıkma yasağında 24-25-26 Mayıs tarihlerinde gazetelerin baskıya
girememesine neden olmuştur. Yazılı basın uzun yıllar sonra ilk kez üç gün boyunca gazete
basamamıştır. Daha önceki dönemlerde bayramlarda ana akım gazeteler basılmaz yerine Bayram
Gazetesi basılır ve dağıtılırdı. Ancak 2020 yılında bu da olmamıştır. Çok uzun yıllar sonra Türkiye’de
2020 yılının Mayıs ayında üç gün boyunca hiç bir gazete basılmamıştır.
2020 yıllının ilk yarısının sonuna gelindiği dönemde, yılın Mayıs ayında gazetelerin haftalık toplam
tirajları 1 milyon 710 bin seviyelerine kadar gerilemiştir (Yeni Çağ, 2020). Bu durum, yani doksanlı
yıllardan günümüze gazetelerin tirajların en düşük seviyesine gerilemesi, basının geleceğinin daha da
ciddi bir biçimde sorgulanmasına neden olmaktadır.
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1. Gazetelerin Kapanma Nedenlerine Yönelik Daha Önce Yapılan Araştırmalar
Gazetelerin üretim süreci büyük bir organizasyona bağlıdır. Sektörde son yıllarda ekonomik anlamda
gazetelerin varlığını olumsuz etkileyen faktör çıkmıştır. Yeni medya araçlarının okuyucular için daha
cazip hale gelmesi, gazetelerin daha az tercih edilmesine neden olarak ekonomik sıkıntılar yaratmıştır
(Yavuz, 2018: 549). Bugüne kadar yapılan araştırmalarda gazetelerin kapanma sürecini en fazla
etkileyen dört faktör: baskı maliyetleri, reklam gelirleri, tiraj düşüşü ve dijital dönüşüm olmuştur
1.1. Baskı Maliyetleri
Gazeteler dijital dünyaya adapte oldukça, yazılı basının ömrünü tamamladığı tartışmaları da
artmaktadır. Türkiye’de kâğıdın ithal edilmesi ve fiyatlarının döviz tabanlı olarak sürekli olarak
yükselmesi, ana akım medyanın ekonomik anlamda ivme kaybetmesine neden olmaktadır.
Yazılı basında gazetelerin fiyatlarının belirlenmesinde baskı maliyetleri önemli bir yer tutmaktadır.
Web ofsetlerin büyük makineler olması, baskı merkezi olarak büyük binalara gereksinim duyulması,
sektörün yatırım maliyeti ve işletme maliyetinin yüksek olmasına neden olmaktadır. Ayrıca döviz
kurları da gazete maliyetleri için büyük bir risk durumundadır (Yavuz, 2018: 548). Özellikle 2018 ve
2019 yılında Türkiye’de döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar gazetelerin baskı maliyetlerini de
olumsuz etkilemiştir.
Yazılı basında kendi baskısını yapan gazeteler kadar dışarıdan baskı hizmeti alan gazeteler de vardır.
Bu nedenden dolayı gazeteler için baskı maliyeti çok önemli bir gider kalemidir. Haber merkezi
konusunda da tesise ihtiyaç duyan gazeteler, lojistik açıdan da uygun yerlere yönetim ve baskı
tesisleri kurmak zorundadır. Bu faktörlerden dolayı genel işletme giderleri gazeteler için büyük bir
gider kalemi oluşturmaktadır (Yavuz, 2018: 548).
2018 Eylül ayı itibariyle gazete basımında kullanılan 3. hamur kâğıt fiyatı 600-750 Euro/Tondu.
Ortalama 675 Euro olarak ton hesabıyla bir kilogram kâğıt 5 lira dolayındaydı. Bir gazetenin 225 gram
olduğu düşünüldüğünde gazetenin sadece kâğıt maliyetinin 2018 yılında 1,125 lira olduğu olmuştur
Yavuz (2018: 550) tarafından yapılan değerlendirmeye göre 2018 itibariyle reklam ve satış gelirleri
günlük ortalama 1,6 lira olan gazetelerin sadece kâğıt maliyeti 1,125 liradır ve Türkiye’de kâğıt
üretimi olmaması dolayısıyla sektörün tamamen dışa bağımlı olması dolayısıyla döviz kuru
oynaklığından da etkilenmesi: gazete maliyetlerinde büyük artışlara neden olmuştur. Diğer maliyetler
göz önüne alınmasa bile bir gazetenin gazete başı günlük gelirine yakın bir rakam ortaya çıkmıştır. Bu
rakam 2020 yılına gelinirken döviz kurunda yaşanan yüzde 40ları aşan artış nedeniyle daha da fazla
artış göstermiştir.
1.2. Tirajların Düşmesi
İnternetin yaygınlaşması ile birlikte, habercilikte yaşanan değişim süreci ilk olarak tirajlar ve gazete
sirkülasyonunu etkilemiştir. Grafik birdende görüleceği gibi 2006 yılından başlayarak dünya çapında
günlük gazete sirkülasyonu büyümesi negatif bir ivmede olmuştur. Bu değişim pazar hacimlerine de
yansımış, özellikle Japonya, Almanya, İngiltere ve Fransa’da daralmanın boyutu çok yüksek olmuştur
(Basın İlan Kurumu, 2017: 6-7)
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Şekil 1. Dünyada Gazetelerde Yaşanan Tiraj Değişimi (Basın İlan Kurumu, 2017: 7).
İnternet hızlarının artması ve dijital dönüşümün yaşanması bilgisayar ve sosyal medya kullanımının
artması sonucunda yazılı basına olan ilgi ve talepte azalma meydana gelmektedir. Bu durum yazılı
basın araçlarının tirajlarının düşmesine neden olmaktadır. Dolayısıyla ekonomik olarak da zarar eden
yazılı basın, bu konuya yönelik farklı çözüm yolları aramaktadırlar. İnternet, kitle iletişim araçlarının
bir alternatifi olarak bilgiyi, sınırsız ve ücretsiz sunmaktadır. Gazetelerin reklamın yanında diğer bir
gelir kaynağı da gazete ücretleridir. Yazılı basında bu rakamlar daha çok satmak için düşük
tutulmaktadır. 2020 Mart ayı itibariyle yazılı gazetelerin ücretleri aşağıdaki tablo 1’deki gibidir.
Tablo 1: Gazete Fiyatları (Mart 2020)
Gazete

Fiyat (TL)

Gazete

Fiyat (TL)

Açık Mert Korkusuz

1

Karar

1,25

Akşam

1

Milat

0,25

Analiz

0,5

Millî Gazete

1,5

Anayurt

1

Milliyet

1

Aydınlık

2,5

Posta

1,25

Cumhuriyet

2,5

Sözcü

1,5

Diriliş Postası

0,5

Türkiye

1,5

Doğru Haber

0,75

Yeni Asya

2,5

Dünya

5,75

Yeni Şafak

1

Evrensel

2

Yeni Mesaj

1

Hürriyet

1,5

Personel ve bina ile ilgili harcamalar gibi diğer giderler hesaplama dışında bırakılsa bile, satış gelirleri
Türkiye'deki gazete kâğıt ve baskı maliyetlerinden daha azdır. Ülkedeki düşük satın alma gücü
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nedeniyle gazeteler daha yüksek tirajlar ile satış gelirlerini değil reklam gelirlerini artırmayı
amaçlamaktadır.
2020 Mart ayı itibariyle gazete fiyatları incelendiğinde ulusal çapta yayın yapan ve çok satan
gazetelerin ortalama 1 liraya satıldığı görülmektedir. Diğer gazetelerin satış ortalaması da yine 1 lira
civarındadır. Genel olarak gazeteler 0,25 liradan 5,75 liraya kadar fiyatlarda satılmaktadır.
Yazılı basın gelirleri içerisinde satış gelirleri yaklaşık olarak yüzde 15 ile 20’lik bir bölümü
kapsamaktadır. Bir işletme açısından çok önemli olan bu oranlar, gazeteler açısından
değerlendirildiğinde toplam maliyet ile karşılaştırılırsa düşük seviyelerde, birçok gazete için
maliyetlerin bile altında kalmaktadır. Dolayısıyla gazeteler faaliyetlerini sürdürebilmek için sadece
satış gelirlerine değil, başka kaynaklara da yönelmek durumundadır. Bu gelirler ise genellikle reklam
gelirleri olmaktadır (Bulunmaz, 2011: 39).
Yazılı basın kuruluşlarının ekonomik başarısında tiraj kavramı hem doğrudan hem de dolaylı açıdan
önem arz etmektedir. Buna göre gazete satışlarından elde edilen gelir doğrudan kazanç iken
gazetelerin tirajının yüksek olması aynı zamanda reklam gelirlerinin de yüksek olması anlamına
gelmektedir. Ayrıca gazetelerin yüksek tiraja sahip olması, bu gazetelerin daha prestijli ve gündem
belirleyebilme gücüne sahip olmasını da sağlamaktadır. Reklam ajansları ve reklam veren kuruluşlar
reklamın yayınlanacağı gazeteyi seçerken (hedef kitlenin ideolojik görüşü ve yaşam tarzı gereği tercih
ettiği gazetenin dışında) yüksek tirajını da dikkate almaktadır. Çünkü birim tüketiciye reklamın
ulaşacağı maliyetle tiraj ters orantılıdır. Başka bir deyişle, reklam yayınlandığı gazetenin tirajı ne kadar
yüksekse birim tüketiciye ulaşma maliyeti de o kadar düşmektedir (Cangöz, 1996: 188). Bu reklamcılık
biliminde düşük CPM, bin kişiye ulaşım maliyeti olarak anılır ki reklam ajanslarının reklam verme
kriterlerinde başrolü oynamaktadır. Tiraj gelirleri basılı yayın organlarının satışlarından elde ettikleri
gelirleri kapsamaktadır ve tirajın yüksek olması gelirlerin de yüksek olmasına katkıda bulunmaktadır.
Bununla birlikte bir diğer katkı olarak diğer gelirleri arttırmadaki asimetrik etkisi bulunmaktadır. Bu
nedenden dolayı tirajı yüksek tutmak, daha geniş bir hedef kitleye ulaşmak ve rekabette öne çıkmak
için önemli bir unsurdur (Baytar, 2013: 207).
Türkiye’de de yazılı basın gün geçtikçe güç kaybetmektedir. 2018 itibariyle tirajlar, bir önceki yıla göre
yüzde 17,6 azalmıştır. Yayımlanan gazete ve dergi sayıları açısından değerlendirildiğinde ise yıllık
toplam tiraj 2018 itibariyle 1 milyar 368 milyon 287 bin 463’tür ve bunun yüzde 94,2’si gazetelerden
meydana gelmiştir. Gazetelerin yüzde 91,3’ü yerel gazeteler iken, yüzde 6,9’u ulusal ve yüzde 1,8’i
bölgesel yayın yapmıştır. Gazetelerin toplam tirajlarının yüzde 81,6’sı ise ulusal yayımlanan
gazetelerden gelmiştir.
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Şekil 2. Türkiye’de Yıllara Göre Yazılı Basın Kuruluşu Sayısı (https://www.bik.gov.tr/yazili-medyaistatistikleri-aciklandi-2/ (Erişim Tarihi: 17.04.2020)
Türkiye’de yıllara göre yayın yapan yazılı basın mecra sayısının düşmesinin yanı sıra bazı gazeteler de
sayfa sayısını azaltma ve verilen ekleri sonlandırma yolunu seçmiştir. Basılı gazete ve dergilerin yıllık
toplam tirajı 2013'ten 2017’ye yüzde 33 oranında düşmüştür. Bu arka plan göz önüne alındığında,
diğer gazetelerin de bu sürece dâhil olması sürpriz olmayacaktır.

Şekil 3. Yıllara Göre Türkiye’de Yazılı Basın Tirajı ( https://www.bik.gov.tr/yazili-medya-istatistikleriaciklandi-2/ (11.04.2020)
Şekil 3’de de görüldüğü gibi dünyadaki Türkiye’de yazılı basın tirajları sürekli bir düşüş
eğilimindedir. Buna göre 2014 yılında yazılı basın toplam tirajı 2 milyonun üzerinde iken, bu sayı 2018
itibariyle 1,2 milyon seviyesine gerilemiştir.
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Şekil 4. Gazete ve Dergilerin Toplam Yıllık Tirajları (En Son Haber, Erişim Tarihi: 01.06.2020)

Şekil 5. Gazetelerin Yıllık Tiraj Değişimleri (2013-2018) https://www.bik.gov.tr/yazili-medyaistatistikleri-aciklandi-2/ (11.04.2020).
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Şekil 6. Gazetelerin 2018 Yılı Tiraj Analizi (YeniÇağ Gazetesi, 2019)
2019 yılı biterken basılı gazetelerin tirajlarında yaşanan düşüşte devam etmiştir. 2019 yılı tirajları ile
ilgili bir analizi kaleme alan Abdurrahman Dilipak “Artık 1 milyon tirajı olan gazete yok. İlk 6’nın resmi
tirajı bile 1 milyon etmiyor. Tirajını 200 binin üzerinde gösteren 3 gazete var: Sabah, Sözcü, Hürriyet.
100 binli rakamlarda 8 gazete var. Ama aslında onların 5’inin toplamı 200.000 etmez. 50.000’in
üzerinde 5 gazete var. Bunun da 2’si spor. 21 ulusal gazeteden 3’ü 10.000 seviyesinde. 2020 sonuna
gelindiğinde muhtemelen bu tirajlar en az dörtte bir daha düşmüş olacak.” Diyerek gazete tirajlarında
yaşanan düşüşün devam edeceğini dile getirmiştir (Dilipak,2019)

2020 yılında yaşanan korona pandemisi gazete tirajlarının ciddi oranlarda düşmesine neden olmuştur.
2010 yılının ilk yarısında covid-19 pandemisi nedeniyle yaşanan sokağa çıkma kısıtlamaları ve
ekonomik ve sosyal kriz gazetelerin tirajlarını yüzde 18 oranında kaybetmesine neden olmuştur
(Gözlem,2020). Korona virüs salgının en yoğun olduğu dönem olan 24 Şubat 2020 ile 05 Nisan 2020
tarihleri arasında Türkiye’de satılan günlük toplam gazete sayısı 2 milyon 035 binden 1 milyon 661
bine kadar gerilemiştir.
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Şekil 7. Covid-19 Salgını Sırasında Gazetelerin Tirajlarında Yaşanan Düşüş
Gazete satışlarının düşüş göstermesinde tek bir nedeni olmamakla birlikte yeni iletişim
teknolojilerinin özellikle de dijital dönüşümün büyük etkisinin bulunduğu bilinmektedir. Yapılan
araştırmalar, habercilikte yaşanan dijital dönüşümün haber üretimindeki geleneksel değerleri ve
pratikleri değiştirdiğini göstermektedir. İnternetin yanı sıra sosyal paylaşım sitelerinin, blogların
gelişmesiyle beraber yeni haber mecra ve formatlar ile yeni aktörlerde ortaya çıkmıştır. Tüm bu
gelişmeler medyada haber odalarındaki güç ilişkilerini yeniden biçimlenmiştir (Bulut ve Karlıdağ,
2019: 19).
Yazılı basında tiraj düşüşü doğal olarak okuyucuların yazılı gazete olan ilgisini kaybetmesi ile
de ilişkilidir. Bu durum, yazılı basının sektörel anlamda daralmasına ve dolayısıyla toplam ciroları da
olumsuz etkilemiştir. 2010-2016 döneminde dünya çapında sadece Endonezya ve Suudi Arabistan
dışında kalan tüm ülkelerdeki cirolarda düşüş yaşanmıştır. Türkiye’de ise daralma özellikle 2014-2015
yılları arasında belirgin olmuştur. Bu yıl aynı zamanda sektörde tüm ülkelerde önemli ciro
daralmalarının yaşandığı bir yıl olarak da tarihe geçmiştir (Basın İlan Kurumu, 2017: 8)).
Tablo 2: Gazetelerin Toplam Cirolarının Yıllık Değişimi (%) (Basın İlan Kurumu, 2017: 8)
Gazetelerin toplam cirolarının yıllık
değişim oranı (%)

20112012

20122013

20132014

20142015

20152016

Ortalama
2010-2016

Suudi Arabistan

8,1

4,9

4,3

-13,1

3,5

1,54

Endonezya

3,7

-1,2

-1,6

-2,8

10,8

1,78

Türkiye

1,4

5

-2,1

-13,1

1,6

-1,44

G. Kore

-4

-1,8

1,6

-5,1

-2,5

-2,36

Hindistan

-17,7

-3,4

-6,4

-7,9

2

-6,68

Almanya

-11,3

7,9

-1,5

-21

1

-4,98

ABD

-0,3

-2,7

-1,1

-0,1

-2,6

-1,36

Avustralya

1

-7,3

-4,5

-13,8

0,8

-4,76
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Japonya

-2,1

17,7

-3,7

-12,7

13,6

-4,52

İspanya

-11,6

-1,1

-1,4

-11,1

3,7

-4,3

Meksika

0

3,3

-3,1

-11,1

-15

-5,18

İtalya

-9,2

-3,6

-1,7

-14,8

1,1

-5,64

İngiltere

-7,7

-3,2

12,1

-8,2

-11,3

-3,66

Kanada

-0,7

-0,9

-7,1

-15,1

-0,1

-4,78

Fransa

-15,7

-0,6

2,7

-14,8

-2,3

-6,14

Rusya

-16,2

33

-9,4

-37,2

-2,8

-6,52

Brezilya

-16,4

-12,3

-6,5

-25,4

-2,7

-12,66

İnternet gazeteciliğinin geleneksel gazeteciliği olumsuz anlamda etkileyip, geleneksel gazeteciliğin
internet gazeteciliği karşısında güç kaybedeceğini, hatta gazetelerin sonunu bile getireceğini öne
süren iddialar uzun yıllardır tartışılmıştır. Bu tartışma internet haber portallarının yaygınlaşmaya
başladığı iki binli yılların başlarında başlamıştır. Dünya genelinde gazete tirajları on yıl öncesiyle
kıyaslandığında artmış görünse ve günlük ortalama 522 milyon ile rahatlıkla 500 milyonun üzerindeki
seviyesini korusa da büyüme daha çok gelişmekte olan ülkelerden gelmektedir. Buna rağmen Kuzey
Amerika ve Batı Avrupa’da ciddi düşüşler yaşanmış ve yaşanmaktadır. Bu düşüşe karşılık bu
pazarlarda faaliyet gösteren gazeteler stratejik olarak format ve tasarım değiştirme, promosyon
aktivitelerini arttırma, maliyet kısma gibi yollara gitmiştir. Bu tedbirler akışı tersine çeviremese de bir
az da olsa düşüşü yavaşlatmayı başarmıştır. Dijital medya hem yazılı gazete okuyucularını hem de
reklam verenleri gazetelerden uzaklaştırırken basılı gazetelerin geleceğini bir kez daha tartışmaya
açmıştır. Bu durum, basılı gazetelerin geleceğinin uzun vadede belirsizliğe girmesine neden olmuştur
(Küng, 2008: 35).
1.3. Reklam Gelirlerinin Düşmesi
Yazılı basında en önemli gelir reklam gelirleri ve gazete ücretleridir. Reklam verenler uygun mecralar
aracılığı ile hedef kitleye ulaşmak istemektedir. Yazılı basın uzun dönemler, televizyonun ardından en
fazla reklam yatırımı alan mecra olmuştur. Özellikle iki binli yıllarda dijital reklam yatırımlarının artışı
ile gazeteler ikinci sıradaki yerini kaybetmiştir (Yavuz, 2018: 545).
2018 yılında Reklamcılar Derneği tarafından açıklanan reklam yatırımları raporu toplam medya
yatırımlarının bir önceki döneme göre yüzde 2,9 büyüme gösterdiğini ve reklamlardan en büyük
yatırım payını yine televizyonun aldığını göstermektedir. Yıllık yüzde 14 büyüme gerçekleştiren dijital
reklamların da yüzde 1 büyüyen televizyonu yakın zamanda yakalayacak durumdadır. Tablo 2’den de
görebileceğimiz gibi basılı medya reklam gelirleri pastasında yüzde 9,5 pay alırken, toplam reklam
yatırımları 780 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

76

4th International Management and Social Research Conference
Jun 5-6, 2020 İstanbul / Turkey
Tablo 3. Türkiye’de Reklam Yatırımları (Deloitte, 2018)
Mecra

2018 (Milyon TL)

2018 Pazar Payı

2017-2018 Değişim

Televizyon

3,875

%47

%1,1

Yazılı Basın

780

%9,5

-%19,0

Açıkhava

852

%10,3

%5,9

Radyo

269

%3,3

%5,6

Sinema

89

%1,1

%4,8

Dijital

2385

%29,9

%14,8

Toplam

8252

%100

%2,9

Yazılı basında reklam gelirlerinin fazla olması için bu yayınların tirajlarının da yüksek olmasını
gerektirmektedir. Çünkü reklam verenler açısından en önemli konu daha çok insana ulaşılmasıdır.
Bununla beraber gazete tirajlarındaki düşüş, reklam pastasından alınan payı, dolayısıyla reklam
gelirlerini düşürmektedir.

Şekil 7. Türkiye’de Yazılı Basın Reklam Yatırımları (Milyon TL) (Deloitte, 2019)
Yukarıdaki şekilden de görülebileceği gibi 2018’in ilk yarısı ve 2019’un ilk yarısı karşılaştırıldığında
yazılı basının reklam yatırımlarındaki düşüşü devam etmektedir. Basılı medya organlarının 2019’un ilk
yarısında aldığı yatırımlar gazeteler bazında bir önceki yıla kıyasla 383 milyon TL’den 256 milyon TL’ye
düşmüştür. Basılı dergiler bazında ise aynı dönemde 42 milyon TL’den 38 milyon TL’ye bir gerileme
olmuştur.
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Şekil 8. Reklam Yatırımları 2018-2019 Değişim Oranları (Deloitte, 2019)
Şekil 8’dende görebileceğimiz gibi 2019’un ilk yarısında reklam yatırımları bir önceki yıla göre yüzde
3,8 düşerken, bu düşüş en fazla yazılı basında yaşanmıştır. Yazılı basının reklam harcamalarından
aldığı payda yüzde 30’luk bir düşüş gerçekleşmiştir.
Genel olarak incelendiğinde dijitalleşme karşısında basılı gazeteler reklam gelirlerini gün geçtikçe
kaybetmektedir. Avrupa çapında gazeteler okurlarının yüzde 21’ini, Avustralya’da yüzde 22’sini ve
Kuzey Amerika’da da yüzde 8,8’ini kaybetmiştir. Bu bölgelerde internet kullanım oranının yüzde 72 ila
88 arasında olması da önemli bir belirleyici durumundadır. Aynı dönemde dijital reklamlar ise
geleneksel basının önüne geçmiştir (Kösedağ, 2017: 366).
1.4. Dijital Gazeteciliğe Geçiş
Dijital gazetecilik terimi, reel yaşamda aktivitelerini basılı olarak sürdürmekte olan gazetelerin
süreçlerini internet ortamına taşınmaları ile şekillenmiştir (Fırlar ve Deniz, 2010: 315).
Geçen yüzyıllarda gazetecilikte en önemli teknolojik unsurlar telefon, telgraf, daktilo, fotoğraf ve klişe
iken içinde bulunduğumuz çağda bilgisayar kullanımı ön plana gelmiştir. Teknolojide yaşanan değişim
haber alma ve haber verme biçimlerini de dönüştürmüştür. İletişim biçimlerindeki dijital dönüşüm
medyayı da etkilemiştir. Önceden haber iletimi için telefon ve teleks kullanılırken, günümüzde
özellikle dijital medya sayesinde saniyeler içerisinde haber iletmek ve son dakika haberlerini almak
mümkün hale gelmiştir (Akyazı, 2018: 19).
1990’ların ortasından itibaren uluslararası haber akışı, etkileşim, çabukluk, çeşitlilik ve erişim ile
tanımlanan yeni bir gazetecilik anlayışı ortaya çıkmıştır. Bu yeni gazetecilik anlayışında tüketici ve
gazeteciler için çeşitli avantajlarda ortaya çıkmıştır (Aydoğan, 2013: 33).
Dijital gazeteciliğin ilk ortaya çıktığı ülke, aynı zamanda internetin de orijini olan ABD’dir. 1995’ de
“The Washington Times”, “New York Times” gibi gazeteler yayınlarını bire bir internete
aktarmışlardır. Aynı yıl Avrupa’da da International “Herald Tribune” ve “Daily Mirror” gibi gazeteler
de dijital ortama taşınmıştır. Türkiye’de ilk Aktüel dergisi (19 Temmuz 1995) internette sayfa
açmıştır. Aynı yılın Ekim ayında “Leman Dergisi”, çevrimiçi olmuştur. Zaman gazetesi de 2 Aralık 1995
tarihinden itibaren gazetesindeki haber ve köşe yazılarını başlıklar halinde internet aracılığı ile
vermeye başlamıştır. İlerleyen tarihlerde sırasıyla Milliyet, Hürriyet ve Sabah gazeteleri de internet
ortamına geçiş yapmış ve içeriklerini basılı kağıt ile beraber dijital ortamda da sunmaya başlamıştır
(Çakır, 2007: 138).
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Gazetecilikte internetin sağladığı olanaklar haberciliğe hız, zaman ve maliyet konusunda önemli
avantajlar sağlamıştır. Web 2 teknolojisi sayesinde okuyucu, yazılı ortamın geleneksel formundan
sıyrılmıştır ve habercilik sıradan insanların üretim yaptığı bir alan haline gelmiştir (Akdal, 2017: 43).
Dijital gazeteler, okuyucular için de birçok avantaj sağlamaktadır. Yapılan bir araştırma katılımcıların
yüzde 17.4'ünün çevrimiçi haber okumanın en büyük avantajının hiçbir maliyeti olmaması olarak
belirtmiştir (Everett, 2011: 107). Ayrıca yine aynı araştırma sonuçları gazetelerin okuyucu taleplerini
karşılamak için dijitale geçmelerini zorunlu kılmaktadır. Araştırma, katılımcıların yüzde 61,1'inin
gazetelerin önümüzdeki 10 yıl içinde daha az popüler olacağını ve yüzde 22,2'sinin var olmayacağını
düşündüğünü göstermiştir. Katılımcıların yüzde 58,7'si her zaman elektronik bir cihaz kullandıklarını
söylediğinden, anket sonuçları gazetelerin yeni teknolojiye uyum sağlamaya devam etmeleri
gerektiğini göstermektedir (Everett, 2011: 110).
Geçmişten günümüze yapılan araştırmalardan da görüldüğü üzere tüm dünyada olduğu gibi
ülkemizde de mobil medya araçlarının kullanımı ve yaygınlığı artmaktadır. Her geçen gün daha fazla
süreyi internette geçirmeye başlarken, sosyal medya kullanımı da aynı ölçüde arttığı görülmektedir.
Kısacası hem Türkiye’de hem de dünyada bir mobil dönüşümden bahsetmek mümkündür. Hemen her
sektörün olduğu gibi gazeteciliğin de bu dönüşümden kendisine düşen payı almıştır. Özellikle sosyal
medyanın yaygınlaşması ile birlikte gazetecilik pratiklerinde de çok ciddi bir dönüşüm yaşanmaktadır.
Gazeteler dijital mecraya geçtikleri ilk zamanlarda yazılı gazetelerin tüm içeriğini olduğu gibi buraya
taşımayı seçmiş, ancak zaman geçtikçe Web 2.0 teknolojisi ile okuyucuları dijital mecraya entegre
etme yolunu seçmiştir. Güncel haberlerin büyük bir önemin olduğu internet haber siteleri, kendileri
için önemli gördüğü haberleri halen yazılı mecralarına saklamakta, bazı gazeteler ise web sitelerinde
yazılı mecradaki içeriklere yer vermemektedir (Kılıç & Övür, 2019: 123).
Gazetecilikte dijitalleşme gazetelerin maliyet sürecini büyük ölçüde değiştirmiştir. Gazetelerin
kurulması ve basılması için büyük maliyetler gerekirken, internet sayfası oluşturmanın maliyeti çok
düşüktür. Web ismi, hosting gibi işlemleri de kapsayan maliyet yaklaşık aylık 30 ile 60 dolar
seviyesindedir. İnternet gazeteciliği için bu miktar yeterli olmasa da, geleneksel gazetecilik ile
karşılaştırıldığında internet gazeteciliğinde maliyetler oldukça düşük olduğu söylenebilir.
Yaşanan değişimlerin temelinde internetin hızı, geri dönmeye olanak tanıması, detaylara izin vermesi
ve gerek yayıncı gerekse tüketici açısından özgürleştirici olması gibi temel faktörler rol oynamaktadır.
Öte yandan haber ve fotoğrafların iletimindeki hız ve ucuz maliyet, bilgi ve haber kaynağı olması, bir
tartışma platformu olması ve çalışma sürelerini kısaltması gibi yadsınamayacak derecede mesleği
kolaylaştıran eylemlere de olanak tanıyan internet, maliyetleri de düşürmektedir. (Fırlar ve Deniz,
2010: 315).
İnternet gazeteciliği dijital ortamda sürdürüldüğü için gazetelerin ihtiyaç duyduğu kâğıt, mürekkep,
makine gibi baskı maliyetlerine ihtiyaç duyulmamaktadır. Gazetelerin baskı sürecinde son teknoloji
gerektiren makine yatırımları dışında düzenli olarak bakım giderleri de bulunmaktadır. Ayrıca devlet
desteği ve teşviki verilmesine rağmen, Türkiye’de üretilemediği için kâğıt da en önemli gider
kalemlerinden birini oluşturmaktadır. Dolayısıyla baskı maliyetleri açısından değerlendirildiğinde yazılı
basın ile karşılaştırıldığında dijital gazetecilik çok daha avantajlı konumdadır (Bulunmaz, 2011: 37).
Yaşanan döviz krizinden sonra 2019 yılında uzun bir aradan sonra Türkiye’de SEKA kağıt fabrikası
yeniden açılmış ve yerli kağıt üretimine başlanmıştır. Ancak buna rağmen gazetelerin kağıt ihtiyacında
arzu edilen fiyat düşüşü tam olarak yaşanmamıştır.
Yazlı basında personel giderleri de önemli bir maliyet unsuru oluşturmaktadır. Ancak internet
gazeteciliğinde personel sayısı, basılı gazeteler ile karşılaştırıldığında 6 ila 12 arasında değişmektedir.
Dolayısıyla personel giderleri ve personele bağlı olan diğer giderler de hesaba katıldığında, internet
gazeteciliğinin bu açıdan basılı gazetelere oranla oldukça büyük bir mali avantaj elde ettiğini
söyleyebiliriz. Ayrıca internet gazeteciliği için tek bir ofis yeterli olabilmekte, fakat basılı gazeteler bu
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işi büyük binalarda hatta son yıllarda artan şekilde büyük plazalarda sürdürmektedir. Bu nedenle
plazalarda organizasyon açısından personel sayısı da artmakta, bu durum ise genel giderleri
arttırmaktadır (Bulunmaz, 2011: 37).
İnternetin yaygınlaşma sürecinde gazetelerin kendilerini dijital dünyaya adapte etmeleri, basılı
gazeteler için en önemli bir tehdit unsuru olarak değerlendirilmiştir. Ancak geçen süre içerisinde
yazılı basın, varlığını sürdürmeyi başarmıştır. Bununla birlikte sıklıkla yazılı basının çok az ömrünün
kaldığı ve dijital yayın dışında var olmasının mümkün olamayacağına yönelik görüşler de artmaktadır.
BM’e bağlı Dünya Entelektüel Mülkiyet Örgütü yazılı gazetelerin 2040’da ortadan kalkacağını ve yerini
tamamen dijitale bırakacağını açıklamıştır. New York Times CEO’su Mark Thompson’a ise “ABD’de
basılı gazetelerin 10 yıl ömrü kalmıştır” iddiasında bulunmuştur.
Çevrimiçi gazetecilikte, piyasa payını, kârlılığı ve büyümeyi sürdürebilmek için çeşitli yöntemler
denenmekte, iş modelleri geliştirilmeye çalışılmaktadır. New York Times, Wall Street Journal gibi
gazeteler çevrimiçi içeriklerini parayla satarken, The Guardian, Daily Mail, Washington Post gibi
gazeteler buna tamamen karşı çıkmakta ve içeriklerini ücretsiz olarak sunmaktadırlar (Bulut ve
Karlıdağ, 2015: 21).
ABD özelinde dijital abonelikler son birkaç yılda etkileyici bir şekilde büyümüştür. Önemli basın
kuruluşları ise dijitale yatırımlarını arttırmıştır ve örneğin New York Times şu anda 2,5 milyondan fazla
dijital aboneliğe sahip durumdadır.
İnternet gazeteciliğinin geleneksel gazetecilik ile karşılaştırıldığında birçok avantajının olduğu
savunulmaktadır. Bulunmaz (2011: 27)’ın belirttiği gibi hız ve ulaşım alanının genişliği internet
gazeteciliğinde en önemli avantaj durumundadır. Ayrıca haberlerin eşzamanlı olarak
güncellenebilmesi, arşivlemenin yapılabiliyor olması, video, ses ve resim gibi araçların kullanılabiliyor
olması, maliyetlerin çok daha düşük olması ve kullanıcıların haber sürecine aktif biçimde katılabiliyor
olması, internet gazeteciliğinde öne çıkan temel özelliklerdir (Bulunmaz, 2011: 27).
Dijital medyanın gazetecilik alanında oluşturduğu en önemli değişimlerden birisi de mali alanda
yaşanmıştır. Blog yazarlığı, yurttaş gazeteciliği, sosyal medya gibi yeni alanlar haberciliği
profesyonelce yapan gazetecinin mesleğini dahi sorgulatır duruma gelmiştir. Dijital medyanın kolay
ulaşılabilir ve çok ucuz maliyetli olması ve üstelik her ortamda erişilebilir olması nedeniyle hedef
kitleyi de arttırması geleneksel gazeteciliğin niteliğine zarar vermiştir. Çünkü basılı gazetenin baskıdan
dağıtıma kadar her kademesinin büyük maliyetler gerektirmesi, istihdamının da ayrıca mali bir yük
taşıması önemli bir maliyet kalemi oluşturmuştur.
Geleneksel gazeteciliğin bu mali ve kurumsal yapısı büyük holdingler haricindeki mütevazı gazetelere
pastadan pay alabilme şansı tanımamaktadır. Bu durumdan dolayı geleneksel medya tüm organlarıyla
birlikte belirli grupların tekeline mahkûm edilmiştir. Dolayısıyla yeni medyanın gazetecilik
pratikliklerinde meydana getirdiği her kullanıcının aynı zamanda bir gazeteci olması durumu özellikle
geleneksel gazetecilikteki bu katı ve hiyerarşik yapının karşısında durabildiği için dikkat çekmekte ve
etkisini sürdürmektedir. Dijital medya ile birlikte değişen gazetecilik pratikliklerinin sonuçlarını şu
başlıklar altında derlemek mümkündür (Çakır, 2007:144):





Geleneksel gazete okuyucusu interaktif süreçle birlikte kullanıcıya dönüşmüştür. Kullanıcı
haline gelen okuyucu, haber yapım sürecine doğrudan dahil olmuştur.
Her yerde İnternet gazeteye ulaştı, böylece zaman kısıtlaması olmadan kolay ve pratik bir
raporlama ortamı sağlandı.
İnternetteki haberler herhangi bir zamanda güncellenebilir ve gerekli görüldüğünde derhal
haber içeriğine müdahale edilebilir.
Gelişen teknoloji bağlamında, görsel içerik ve hareketli görüntülerin metinle birlikte varlığı
haberlerin sunumunu ve paylaşımını daha etkili hale getirmiştir.
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Hız ve pratikliğin etkisiyle, her kullanıcı aynı zamanda bir distribütör konumuna sahipti.
Arşiv yayıncılığı kolaylaştırıldı ve kısa sürede herhangi bir yayın aracının geçmiş sunumlarına
erişim sağlandı.
Yeni medya alanının geniş haber içeriği hem izleyiciye hem ek bilgi sağladı hem de haber
kaynağı bağlamında diğer medya araçlarına referans sağladı.

Küreselleşen dünyada toplumun her alanını etki altına alan yeni iletişim teknolojileri gazetecilik
pratikliklerini değiştirmiş ve gazetecinin de yöndeşmesine ortam hazırlamıştır. Gazete okuyucusu için
hem avantaj hem de dezavantajlar çıkaran bu dönüşüm medya alanındaki dengeleri de doğrudan
etkilemiştir. Dolayısıyla bu etkileşimin sonuçlarının okuyucu bağlamında pozitif yansıması için her iki
medyanın da birbirlerinin açıklarını tamamlama yoluna gittiklerini belirtmek mümkündür.
2. Türkiye’de Dijital Gazeteciliğe Geçiş
Basılı gazetecilikten yüzde yüz oranında dijital gazeteciliğe yönelme Türkiye’de ilk olarak Radikal
gazetesi tarafından gerçekleştirilmiştir. Kâğıt nüshaya son veren gazete sadece dijital yayın yapmaya
başlamış ve 2016 itibariyle dijital yayınına da son vermiştir. Bunun ardından Ciner grubuna bağlı
olarak faaliyetlerini sürdüren Habertürk gazetesi tirajları ile ilgili bir sorunu olmamasına rağmen, kağıt
baskısını sonlandırarak tamamen dijitale geçiş yapmıştır (Kılıç& Övür, 2019: 120).
Habertürk dışında Demirören Holding bünyesine dâhil olan Vatan gazetesi de tiraj düşüşü ve basım
maliyetleri gerekçeleri ile basılı yayın hayatına son vererek dijital mecrada varlığını sürdürmeyi
seçmiştir (Kılıç& Övür, 2019: 120).
Türkiye’de yazılı basının dijitale yönelmesi konusunda önemli girişimlerden biri de Milliyet’ten
gelmiştir. Yazılı versiyon ve internet gazeteciliğine devam eden gazete aynı zamanda Dergilik
Platformu’nda yayınlanan ve her gün saat 17’de güncellenen Milliyet Express uygulamasını da hayata
geçirmiştir. Buna göre uygulama, günün tüm gelişmelerini erkenden haber almak isteyen ve eğilim
içeriklere ulaşmak isteyenler için bir e-gazete örneğidir.
Medya kuruluşlarının dijitale geçişinde ekonomik etkenler de belirleyici durumda olsa da günümüzde
halkın haber takibi için çok daha fazla oranda internet ve sosyal medya kanallarını kullanmasının da
önemli bir rolü olmuştur. Aşağıdaki grafikte görebileceğimiz gibi geçen yıllar içerisinde haberleri
çevrimiçi takip edenler, televizyondan takip edenlerin üzerine çıkmış; basılı yayın organlarından haber
takibi ise önemli oranda düşüş göstermiştir. Buna göre haberleri çevrimiçi takip ettiğini belirtenlerin
oranı yüzde 90 seviyesinde iken, basılı medyada bu oran yüzde 50 seviyesine düşmektedir.

Şekil 9. Türkiye’de Haber Takibinde Tercih Edilen Kanallar (Yanatma, 2019).
Şekil 10’dan da gösterildiği gibi akıllı telefon kullanım oranının artması ve toplumun tüm kesimlerinin
ulaşabileceği bir teknoloji haline gelmesi, haber takibi için tercih edilen araçlar konusunda akıllı
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telefonları daha popüler hale getirmiştir. Bununla birlikte bilgisayar da 2019 yılında düşüş
göstermesine rağmen, haber takibi için belirleyiciliğini sürdürmüştür.

Şekil 10. Türkiye’de Haber Takip İçin Tercih Edilen Araçlar (Yanatma, 2019).
Günümüzde haber ağırlıklı yayın yapan internet sitesi sayısı 20 bini aşmış durumdadır. Dijital medya
araçları karşısında güç kaybeden gazetelerin tirajlarında ve gelirlerinde düşüş olsa da, internette ve
özellikle sosyal medyadaki dezenformasyon ve bilgi kirliliği nedeniyle kaliteli basın kuruluşlarına da
ihtiyaç duyulmaktadır. Dolayısıyla doğru bilgi veren 'güvenilir kaynak olmayı sürdürmek' dijital
dünyada geleneksel medya kuruluşlarına rekabetçi bir avantaj sağlamaktadır.
3. Uygulama: Gazetelerin Kapanma Nedenlerine Yönelik Yapılan Nitel Araştırmanın Amacı ve
Yöntemi
İnternetin hayatımızın her alanına tamamen girmiş olması nedeniyle hemen her sektör dijital
dönüşüm yaşamış ve internete taşınmıştır. Gazetecilik faaliyeti de bunlardan biri olmuştur. İnternetin
bilgiye ulaşmayı kolaylaştırması ve bilgiyi ücretsiz hale getirmesi ile birlikte “dünün haberlerini veren”
kağıt gazeteler, popülerliğini yitirmiştir. Bu araştırmada üniversite öğrencilerinin gazetelerin kapanma
nedenlerine ve gazetelerin geleceğine yönelik görüşlerinin nasıl olduğunun incelenmesi
amaçlanmıştır. Çalışmada araştırmacı tarafından açık uçlu iki soru sorulmuştur. Toplamda rassal
örnekleme yoluyla seçilen 45 üniversite öğrencisi ile 10 dakikalık mülakatlar yapılmıştır. Yapılan
mülakatlar kayıt altına alınmış ve sorulan ucu açık iki tane sorunun yanıtları analiz edilmiştir.
Araştırma yar yapılandırılmış mülakat yöntemi ile yapılmıştır. Araştırmanın sorunsalı “Türkiye’de
yayınlanan ulusal gazetelerin tirajlarında yaşanan düşüşün nedenlerinin araştırılmasıdır”. Bu konuda
özellikle önceki kuşaklara göre daha az yazılı-basılı gazete satın alan yaşları 18 ile 25 arasında değişen
genç haber okuyucuları örneklem kapsamına alınmış ve yazılı gazeteciliğin geleceğine yönelik bir
projeksiyon yapılmıştır.
3.1. Araştırmada Elde Edilen Bulgular
Araştırmada elde edilen bulgular iki temel kategoride değerlendirilmiştir. Bunlardan birinci kategori
“gazetelerin kapanmasına yönelik düşünceler”, ikinci kategori “basılı gazetelerin yaşadığı ekonomik
sorunların nedeni” ve üçüncü kategori “basılı gazetelerin geleceğine yönelik öngörüler” olmuştur.

3.2.1. Gazetelerin Kapanma Nedenlerine Yönelik Bulgular
Araştırmaya katılan gençlere gazetelerin kapanma nedenlerinin ne olabileceği hakkındaki görüşleri
sorulmuş ve bu görüşler derlenmiştir. Tablo 4’te katılımcıların gazetelerin kapanma nedenleri olarak
öne sürdükleri görüşleri sunulmuştur. Katılımcıların neredeyse tamamı gazetelerin kapanma
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nedeninin dijital platformların varlığı olduğunu dile getirmiştir. İnternet ve sosyal medya sayesinde
bilgiye ulaşmanın kolaylaşması ve buna bağlı olarak tirajların düşmesi, düşen tirajlar nedeniyle reklam
alamamaları, bunun yanında artan baskı maliyetleri nedeniyle zarar etmeleri, gazetelerin kapanma
nedenleri olarak sıralanmıştır.
Tablo 4: Gazetelerin Kapanma Nedenleri
n

%

Dijital platformların varlığı

49

20,5

Sosyal medya

37

15,5

Tirajların Düşmesi

33

13,8

Bilgiye ulaşmanın kolaylaşması

31

12,0

Güncel Olmaması (Dünün Haberlerini Paylaşması)

24

10,0

Reklam Gelirlerinin Azalması

27

11,3

Baskı Maliyetlerinin Yükselmesi

26

10,9

Zarar Etmeleri

12

5,0

Toplam

239 100,0

Gazetelerin kapanma nedeni olarak öne sürülen nedenler hakkında katılımcılardan bazılarının
görüşleri şu şekildedir:
“Dijital platformların ortaya çıkması ve git gide her gün daha da artması, kolay ulaşılabilir
olması, gazete işletmelerinin kapanmasının sebeplerindendir. İnsanlar artık daha kolay ve
ulaşılabilir platformları kullanmayı tercih ediyor. Gazetede yayınlanan her şeyi elimizin altında
olan platformlardan, mecralardan görüp okuyabiliyoruz. Bu da gazetelerin değerini
düşürmekte, işletmelerin kapanmalarına sebep olmaktadır.”
“Dijital medya günümüzde daha yaygın ve erişilebilirliği daha kolay olduğundan geleneksel
mecra yani gazete devre dışı kalmıştır.”
“… Kesinlikle dijital medyadır. Sürekli gelişmeye devam eden bu mecra, geleneksel medya
aracı olan gazetelerin sonunu getirmektedir. (Dijital medya araçlarının) kolay ulaşılabilir ve
hızlı bilgi alışverişini sağlamasıdır. Kullanıcılar bilgiyi hızlı – sıcak bir şekilde almak
istemektedir. Fakat gazeteler haberleri ertesi gün yayınlamaktadır…”
“Gazetelerin kapanma nedeni bence teknolojinin gelişmesiyle alakalıdır. Çünkü insanlar artık
güncel durumları, haberleri, gazete alıp bakmıyorlar, internetten kolayca ulaşabiliyorlar.”
“Gazetelerin kar-zarar yüzdelerine bakıldığında zararı karını bastırmıştır. Bu yüzden de
gazetelerin sahipleri kapatmayı tercih etmektedir”
“Ülkemizde yaşanan ekonomik kriz sonucunda iflas etmişlerdir. Kâğıt gibi birçok kullanılan
araca zamanda dolayı ve okur kaybettiklerinden dolayı iflas etmişlerdir.”
“Gazetelerin kapanma sebebi eskisi kadar satılmadığı için olabilir. Her markette bakkalda da
artık gazete satılmıyor. İnsanlar çok fazla gazete aramıyorlar.”

83

4th International Management and Social Research Conference
Jun 5-6, 2020 İstanbul / Turkey
3.2.2. Araştırmada ‘Gazetelerin Yaşadığı Ekonomik Sorunların Nedenlerine’ ve ‘Gazetelerin
Geleceğine Yönelik’ Elde Edilen Görüşler:
Araştırmaya katılanlar genel olarak gazetelerin yaşadığı ekonomik sorunların temelinde internet
mecrasının yaygınlaşması ve dijital medyanın varlığının olduğuna vurgu yapmıştır. Katılımcılara göre
dijital araçlardan “bedava” olarak bilgiye ulaşmak varken gazeteleri satın almanın manası yoktur.
Araştırmaya katılanların yüzde 78’ine göre gazete “zaten 50 yaş üstünün okuduğu bir mecradır.”
“Yeni neslin her ihtiyacını internetten karşılaması nedeniyle”, gelecek 10 yılda “gazete diye bir şey
kalmayacak, ancak gazetecilik faaliyeti dijitalleşecektir.”
Gazetelerin yaşadığı ekonomik problemlerin nedenleri ve gazetelerin geleceğine yönelik bazı
katılımcıların dikkat çegörüşleri şu şekildedir:
“Gazete üretim aşamasından tüketiciye ulaşmasına kadar çok masraflı ve zahmetli olduğu
için. (…) Dijital bir d önemdeyiz ve ileride daha fazla hayatımızda olacak. Kaçınılmaz son zaten
belli. Önümüzdeki yıllarda sadece formalite icabı ya da gazeteye saygı mahiyetinde
üretilebilir.”
“Gazetelerin ekonomik sorun yaşama sebebi insanların artık bilgiye ve habere internet
üzerinden kısa sürede ulaşabiliyor olmaları. Hem maliyeti için ekstra ücret ödemiyor olmaları.
Önümüzdeki yıllarda gazete işletmeleri ya küçülmeye gidecek ya da tamamen yayın hayatına
son verecektir.”
“Gazetelerin yaşadığı ekonomik sorunları sebebi kendi ülkemiz açısından milli gelirin düşük
olması, alım gücünün düşük olması, gazeteye olan ilgiyi azaltmakta ve dijital platform bunun
önüne geçmekte… (…) Bence önümüzdeki 10 yılda gazeteler ölmüş olacak gibi gözüküyor.
Çünkü dijital platform her şeye çok daha hızlı ulaşmayı sağlıyor”
“…İllaki hala bir gazete okuyucu kitlesi var, fakat bu önümüzdeki 10 yılda ben pek de gazete
okuyucu kitlesinin kalacağını düşünmüyorum. Çünkü bizleri daha da dijital bir hayat bekliyor.”
“İnternet çıktığından beri gazetelerin önemi kalmadı. 40-50 yaş üstü gazete okuyan varsa
vardır. (Gelecek) 10 yılda gazeteler yok denilecek kadar az olacak bence”
“Gazetelere her geçen gün ilgi azalmakta. Çünkü reklam veren firmalar her geçen gün dijitale
yönelmekte. Bu yüzden de gazeteler her gün reklam alamıyorlar ve bütçelerini
döndüremiyorlar. Gelecek 10 yılda hepsi kapanacak”

SONUÇ
Yeni iletişim teknolojilerinin ortaya çıkardığı değişim ve dönüşümler, birçok alanda olduğu gibi
gazetecilikte de kendisini göstermiş ve gazeteciliğin internet ortamında yürütülmesinin önünü
açmıştır. Bu süreç içerisinde dijital gazeteciliğin sağladığı avantajlar, baskı maliyetlerinin yüksekliği,
tirajların ve reklam gelirlerinin düşmesi gibi nedenlerin etkisi ile basılı yayın kuruluşlarının dijital
olarak varlıklarını sürdürecekleri düşüncesini ortaya çıkarmıştır. Bununla birlikte dünya çapında
internet ve mobil teknolojilerinin gelişimi ve yaygınlık göstermesi, dijitalleşmenin tüm sektörlerde
olduğu gibi basın sektörünü de etkilemesi sonucunu ortaya çıkarmıştır. Dolayısıyla her teknolojik
yeniliğin bir değişim süreci başlattığı gibi, yazılı basında da dijitalleşme gazetelerin ekonomik
istikrarsızlığa girdiği noktada dijitale yönelmelerine ve yazılı olarak yaşamlarını sona erdirmelerine
neden olmaktadır.
2015 - 2020 yılları arasında Türkiye’de ulusal yayın yapan “Karşı”, “Sol”, “Yeni Yüzyıl”, “Radikal”,
“Habertürk”, “Vatan”, “Star” ve “Güneş” gazeteleri yazılı baskılarına ara vererek dijitalde . Türkiye
özelinde değerlendirildiğinde gazetelerin kapanma nedeni konusunda net bir neden
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belirtilemeyecekse de çalışmada değerlendirilen tiraj kaybı, baskı maliyetleri, reklam gelirlerinin
düşmesi ve günümüzde dijitalleşmenin ivme kazanması nedenlerinin tümü ülkemiz açısından da
geçerlidir. Kapanan gazeteler konusunda yapılan yönetici yorumları da bu görüşümüzü
desteklemektedir. Habertürk başta olmak üzere bazı yayınların dijital olarak varlığını sürdürmesi de
yakın gelecekte daha fazla yayınının internet üzerinden hayatına devam edeceği gerçeğini bir kere
daha göstermiştir.
Yapılan bu araştırmaya katılan tüm katılımcılar gazete tirajlarının belirli nedenlerden dolayı
kapandığına vurgu yapmıştır. Gazetelerin kapanma nedenlerine yönelik elde edilen bulgular içinde
yüzde 20,5 ile “dijital medyanın varlığı” birinci sırada yer alırken, “haberlerin sosyal medyadan
alınması” yüzde 15,5 ile ikinci sırada yer almıştır. Gazetelerin tirajlarının düşmesine en büyük etki
eden faktör olan dijital medya ve sosyal medya habere ulaşmada hız ve bedava erişim olunca basılı
gazeteler tüm cazibelerini yitirmiştir. Özellikle dijital abonelik uygulamaları konusunda dünyaya göre
çok daha geride kalan Türkiye’de, bu gelir kalemini gelişmemesi sonucunda yazılı basının ekonomik
yapısı ciddi anlamda gerilemiştir. Dijital medyada bedava haberlere ulaşan tüketiciler her geçen gün
para karşılığı bir gün önceki haberleri sunan basılı gazetelerden vazgeçmişlerdir. Basın işletmeleri ise
dijital abonelik konusunda atmaları gereken adımları atamamış ve yazılı basın dijital basına geçerken
bir gelir kaybı yaşamıştır.
Araştırmada cevabı aranan bir diğer soruda basılı gazetelerin geleceğine yönelik öngörüler olmuştur.
Araştırmaya katılan ve örneklem içinde olan genç nesil dijitalleşme sayesinde basılı gazeteleri
gelecekte çok kötü günlerin beklediğini belirtmişlerdir. Araştırma katılanların yüzde 78’lik bir bölümü
basılı gazetelerin elli yaş üstünde olan insanlar tarafından okunan bir haber kaynağı olduğuna vurgu
yapmış ve basılı gazetelerin ortalama on yıl içinde 2030’lu yıllara girerken tamamen ortadan
kalkacağını ya da bir, iki adet olarak kalacağına yönelik düşüncelerini dile getirmişlerdir.
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Özet
Bu çalışmanın temel amacı 1969 seçimlerinde kullanılan nisbi temsil d’Hondt seçim sistemine göre
seçime giren partilerin aldıkları oy oranları ve bu oranların meclise sandalye sayısı olarak nasıl
yansıdığıdır. Bilindiği gibi seçimlerde kullanılan seçim sistemleri, alınan oyların partiler bazında
meclise yansımasında çok önemli bir rol oynamaktadır. Seçimler halkın iradesinin meclise yansımasını
hedefleyen en demokratik hak olarak ortaya çıkmıştır. Seçimde kullanılan seçim sistemi de bu hakkın
adaletli ya da adaletsiz olarak meclise yansımasına sebep olmaktadır. Kullanılan seçim sistemi ile
yönetici erk ‘in beklentileri farklılıklar arz etmekte ve kullanılan sistem her zaman adaleti, eşitliği
meclise yansıtmamaktadır. Bu da temsilde adaleti engellediğinden, genel anlamda demokrasi de
engellenmiş olmaktadır. Bu durum bir taraftan meclisin adaletli sandalye dağılımını engellediği gibi,
diğer taraftan da bir kısım seçmen oylarının daha seçimin hemen başında tamamen yok sayılmasına
neden olmaktadır.
Anahtar kelimeler: 1969 Seçimi, Seçim Sistemi, Meclis, Demokrasi, Temsil.
The Election System Used in the 1969 Elections and the Reflection of THE Results to the Parliament
Abstract
The main purpose of this study is the proportional representation used in the 1969 elections and the
percentage of votes received by the parties elected according to the d’Hondt election system and
how these rates are reflected in the number of seats in the parliament. As it is known, the election
systems used in the elections play a very important role in reflecting the votes received to the
parliament on the basis of parties. The elections emerged as the most democratic right aiming to
reflect the will of the people to the parliament. The election system used in the election also causes
this right to be reflected in the parliament, whether fair or unjust. The election system used and the
expectations of the executive power differ and the system used does not always reflect justice and
equality to the parliament. Since this impedes justice in representation, democracy in general is also
prevented. On the one hand, this not only prevents the distribution of fair seats of the parliament,
but also causes some voter votes to be completely ignored just before the election.
Keywords: 1969 Election, Electoral System, Parliament, Democracy, Representation.

Giriş
Seçim ve seçim sistemleri, toplumdaki yöneticilerin belirlenmesinde, seçmen ifadesinin yansıtılması
için kullanılan yöntem ve kurallardır. Bu sebeple seçim sistemi, seçmeni ve seçilenleri doğrudan
ilgilendiren teknik bir yöntemdir. Bu yöntemler ülke yönetiminde görev alacak partilerin
parlamentoda temsil edilmelerini olumlu ve olumsuz yönde etkilemektedir. Dar ve teknik anlamda
seçim sistemi, seçmenler tarafından kullanılan oyların bir mecliste sandalyelere dönüştürülmesi
yöntemidir.
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“Seçim sistemlerini genel olarak eşitlik, adalet ilkesine ağırlık veren nisbi temsil
sistemleri ve fayda ilkesine ağırlık veren çoğunluk sistemleri olmak üzere iki ana grupta
toplayabiliriz. Nisbi temsil sistemleri eşitlik ilkesine öncelik tanıyarak seçimde kullanılan
her oyun ifade ettiği siyasi tercihin parlamentoya aynen yansımasını amaçlamaktadır.
Çoğunluk sistemleri öncelikle güçlü bir hükümeti ve parlamentoyu ortaya çıkarmayı
öngören fayda ilkesinden hareket etmektedir. En genel anlamda seçim sistemleri,
çoğunluk, nispi temsil ve karma sistemler olmak üzere üç ana grupta toplanabilir. Bu üç
sistemin de çok sayıda alt grupları vardır” (Kılağız, 2003, s. 161)
Yöneticilerle yönetilenler arasında bir ilişki oluşturan seçim ve seçim sistemleri halkın tercihlerinin
meclise yansıması ve bu iki grubun arasındaki güven ilişkisinin oluşmasıdır. Bu ilişkinin adaletli ve eşit
bir şekilde meclise yansımasının en önemli şartı seçim sisteminin bu ikili ilişkiyi barındırmasıdır. 1969
seçimlerinde kullanılan nisbi temsilin d’Hondt yöntemi bu maksadı sağlamada tam yeterli olmasa da
birçok seçim sistemine göre daha adildir.
I.

1969 Seçimlerinde Kullanılan Nisbi Temsil Sistemi (d’Hondt Sistemi)

Nisbi temsil sisteminin temel amacı meclise girecek olan her siyasi partiye aldığı oy oranında
mecliste temsil hakkı vermektir. Çoğunluk sistemindeki temsil edilmeyen oyların mecliste temsile
dönüşmesini sağlamak amacıyla tercih edilir. (Ülken, 1967, s. 34) Bu sistemde seçime katılan siyasi
partilerin aldıkları oy oranlarıyla, meclisteki temsillerinin oranlarının eşit olması hedeflenmektedir.
Maksat çoğunluk sisteminde olduğu gibi, tek bir partinin iktidarı ele almasını sağlamak değildir.
Genellikle çok parti sistemleriyle birlikte bulunan nisbi temsil sisteminin şartları içinde seçmenlerin
yarı yarıya bir oranda bir partiye oy vermesi son derece nadir görülen bir durumdur. (Armağan, 1975,
s. 48). Ancak 1965 seçimlerinde kullanılan nisbi temsil milli bakiye sistemi ile Adalet Partisi toplam
oyların %52,9 alarak tek başına yönetimi ele almıştır. Bu da nisbi temsil sistemine rağmen seçmenin
tek bir partiyi tercih ettiğini gösteren çok önemli bir örnektir. (Kılağız, 2003)
Nisbi temsil sisteminde partiler bağımsız bir özellik gösterirler. Başka bir deyişle, seçim
kampanyası sırasında öteki partilerle anlaşma yapma ve birleşme yoluna gitmezler. Nisbi temsil her
partiye sayısal gücüyle orantılı sayıda üyelik vermektedir.
“Nisbi usul, liste sistemiyle uygulanabilir. Bu sistem, tek adaya dayanan dar bir seçim
çevresi yerine birkaç milletvekili çıkaracak bir seçim çevresi gerektirir. Geniş seçim
çevresinden birden fazla milletvekili seçileceğinden adayların siyasi partilere göre
listelere girmesi gerekir. Nisbi temsil sistemi, iki ana seçim sisteminden biri olup,
çoğunluk sistemlerinin aksi yönünde yer alır. Liste sistemleri, nisbi temsil sistemlerinin
esasını oluşturur. Bununla birlikte transfer edilebilir tek oy adıyla anılan seçim sistemi
de nisbi temsil içinde mütalaa edilmektedir.” (Çam, 1984, s. 451-453)
1. Nisbi Temsil Sisteminin Özellikleri
a. Seçim Çevreleri
Bir seçim çevresi tek isimli ya da çok isimli olabilir. Nisbi temsil sistemlerinde, çok isimli seçim
çevreleri parlamento üyelerini seçer. Tüm temsilcilerin seçileceği ülke çapında tek bir seçim çevresi
ile iki üyeli seçim çevreleri arasında seçim çevrelerinin büyüklüğü değişebilmektedir. (Atar, 2000, s.
58).
“Nisbi temsilin kullanıldığı bazı ülkelerde çok sayıda seçim çevresi mevcuttur. Nisbi
temsil sistemlerinde, seçim çevresinin büyüklüğü ile nisbilik arasında bir ilişki vardır.
Seçim bölgesinden seçilecek sandalye sayısı ne kadar fazla ise, nisbilik oranı da o kadar
fazla olur. Özellikle oy oranı düşük partiler için tek seçim çevresinin olması onların
sandalye sayılarının daha çok artmasına sebep olduğundan hem nisbilik derecesi hem
de temsilde adalet daha yüksek oranda sağlanmış olur.” (Kılağız, 2003, s. 162)
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b. Seçim Barajları ve Seçim Sayıları (Seçim Kotaları)
Parlamento sandalyelerinin nisbi seçim sistemine göre dağıtılabilmesi için seçim sayısının
bulunması gerekir. Bunun tespiti üç şekilde yapılır. (Teziç, 1967).
Çevre seçim sayısı: Kullanılan bu yöntemde çevre seçim sayısı, bir seçim bölgesinde geçerli
kabul edilen oyların, o bölgedeki seçim çevresinin sayısının temsilci sayısına bölünmesi ile bulunur
(Armaoğlu, 1953, s. 92-93). Bu yöntemde her seçim çevresinde seçim sayısı değişir. Bunun sebebi ise
bölgede kullanılan oy sayısının değişkenliğidir. Ona göre de milletvekili sayısı değişir. Zaten hangi
bölgeden kaç milletvekili çıkacağı daha önceden seçim kanununda belirlenmiştir.
Değişmez tek sayı: Ülkenin bütün seçim çevrelerinde sandalye dağıtımında uygulanmak üzere
kanun koyucu tarafından seçimden önce belirlenen değişmez sayıdır. (Türkiye Büyük Millet Meclisi
(TBBM), 1982).
Milli seçim sayısı: Kullanılan bu yöntemde milli seçim sayısı, partilerin aldıkları bütün oyların
toplanıp ülkenin genelinde seçilecek olan milletvekili sayısına bölünmesiyle elde edilir. (Teziç, 1967, s.
149).
“Bu milli seçim sayısı, siyasi partilerin aldıkları oy sayısı içerisinde kaç defa var ise elde
edikleri temsilci sayısı da o miktarda vardır. Nisbi temsil sistemlerinde bir milletvekilliği
kazanmak için o seçim çevresinde ulaşılması gereken seçim sayısı, o seçim çevresi için
seçim çevresi barajı niteliğindedir.” (Atar, 2000, s. 62).
1. Liste Türleri
Listeli nisbi temsil sistemlerinde dört farklı liste vardır. Bu listeler; kapalı liste (close list),
esnek liste (flexible list), açık liste (open list) ve serbest listedir (free list). Bunların haricinde karma
liste, bloke liste ve tercihli oy veya kategorik pusula, sıralı pusula ayrımları da söz konusudur. (Teziç,
1967, s. 302)
“Kapalı liste usulünde seçmenler, partilerin kendilerine sunmuş oldukları listelerde
hiçbir değişiklik yapamazlar. Bu usulde seçmenler, adaylarla ilgili olarak bir
değerlendirme imkânına sahip olmadıklarından, gerçekte adaya değil de doğrudan bir
partiye oy vermektedirler. Esnek ve açık liste, tercihli oy usulünün iki alt başlığıdır.
Esnek listede seçmenin tercih sayısı sınırlandırılabilir. Açık listede ise adayların
sıralamasını seçmenler yapmaktadır. Liste türlerinin son şekli serbest listedir; seçmene
adaylardan dilediğini seçme ve ayrı liste oluşturma hakkı verilmektedir.” (Atar, 2000, s.
65).
2. Artık Oyların Dağıtılması
Kullanılan bütün nisbi temsil sistemlerinde artık oylar ortaya çıkar. Artık oyların ortaya
çıkması şu şekildedir; belli bir seçim çevresinde seçim sayısı esas alınarak sandalye sayısı belirlenir. Bu
sayısı tutturamayan partilerin oyları belirli bir havuzda toplanır. Bu oyların dağıtılması için kullanılan
birkaç çözüm yöntemi vardır.
Kullanılan birinci çözüm yönteminde, ülke genelindeki artık oylar tek bir havuzda toplanır ve
kalan sandalyeler milli seçim sayısına göre dağıtılır. İkinci yöntemde, birkaç seçim çevresi
birleştirilerek kalan artık oylar bölgesel havuzda toplanır ve belirlenen seçim sayısına bölünerek
partilere dağıtılır. Son yöntemde ise, bir seçim çevresinde ortaya çıkan artık oylardan dolayı açıkta
kalan sandalyeler belirli usullere göre partilere ikinci bir isim kullanılarak paylaştırılır. Bu yöntemler
Avrupalı bazı ülkelerde kullanılmıştır. (Cotteret & Marie- Emeri, 1991, s. 61-63)
“İşte nisbi temsilin ortaya çıkardığı bu artık oylar ve artık milletvekilleri sorunu, nisbi
temsilin çeşitlerini ortaya çıkarmaktadır. Artık oyların ülke düzeyinde
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değerlendirilmesine tam olarak uygulanan nisbi temsil veya tam nisbi temsil, seçim
çevreleri için de değerlendirilmesine de yaklaştırmalı nisbi temsil adı verilmektedir.”
(Cotteret & Marie- Emeri, 1991, s. 61-63)
3.

Listeli Nisbi Temsil Sistemleri

Nisbi temsil sistemindeki en önemli maksat ülke genelindeki siyasi tercihin en adaletli
ve eşit şekilde mecliste temsil edilmesidir.
“Bunun için de temsil edilemeyen oyların son derece azaltılması gerekir. Seçim çevresi
ne kadar geniş (yani, bir seçim çevresinden seçilecek temsilci sayısı ne kadar fazla)
olursa, nisbi temsilin doğuracağı nisbilik de o derece fazla olur. İşte nisbi temsilin tam
olarak uygulanması da geniş seçim çevreleri ve artık oyların ulusal ya da bölgesel
dağıtımı gibi yöntemlerin kullanılması suretiyle yüksek nisbiliği sağlayan bir nisbi temsil
sistemidir. Tam nisbi temsil sisteminde kullanılan başlıca üç metot vardır” (Atar, 2000,
s. 67).
4.

Nisbi Temsilin Saf Şekli

Bu sistemin temeli sandalye dağıtımının ülke genelinde yapılmasıdır. Milli seçim sayısı,
kullanılan oy sayısının seçilecek toplam milletvekili sayısına bölünmesiyle belirlenir. (Türkiye Büyük
Millet Meclisi (TBBM), 1982, s. 5).
“Milli düzeyde yapılan dağıtımda, milli seçim sayısı her partinin aldığı toplam geçerli oy
sayısında kaç defa bulunuyorsa, o parti o kadar sandalye elde eder.
Örneğin bir ülkede seçilecek toplam milletvekili sayısı 800, geçerli oy sayısı 40.000.000
olduğu takdirde; milli seçim sayısı 40.000.000:800=50.000 olacaktır. Buna göre
partilerin aldıkları geçerli oyları seçim sayısına bölerek her birinin elde ettiği ve açıkta
kalan milletvekili sayısını bulabiliriz.
(A) Listesi 20.730.000:50.000=414 Sandalye ve 30.000 artık oy
(B) Listesi 12.690.000:50.000=253 Sandalye ve 40.000 artık oy
(C) Listesi 6.580.000:50.000=131Sandalye ve 30.000 artık oy
Açıkta kalan iki milletvekilliğinin listeler arasında paylaştırılmasında en büyük artık ya
da en kuvvetli ortalama usullerinden biri kullanılabilir” (Atar, 2000, s. 69).
Seçim sistemleri içinde artık-eksik temsili doğurmayarak en yüksek nisbiliği gerçekleştiren
sistem budur
5.

Milli Bâkiye (Ulusal Artık) Sistemi

Bu usulde, seçim çevrelerinde çevre seçim sayısına göre yapılan milletvekilliği dağıtımından
sonra, siyasi partilerin seçim çevrelerinden çıkan artık oyları ve açıkta kalan milletvekillikleri ülke
genelinde değerlendirilmek üzere bir havuzda toplanır.
“Artık oyların milli düzeyde değerlendirilmesinden önce, çok isimli seçim çevrelerinde
listeler arasındaki sandalye dağılımı nisbi temele göre yapılmaktadır. Artık oyların ve
açıkta kalan milletvekilliklerinin ülke çapında değerlendirilmesinde ise her partinin ülke
düzeyindeki artık oylarının toplamı, ülke çapındaki açık milletvekilliği sayısına
bölünerek bir milli seçim sayısı bulunur. Bu seçim sayısı her partinin artık oyunda kaç
defa varsa o parti artık oylarıyla o kadar milletvekilliği kazanmış olur” (Armağan, 1975,
s. 154).
Milli bâkiye sisteminde ülke çapında kalan milletvekillikleri dağıtıldıktan sonra yine açık
milletvekilliği kalmaması için;
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“Hagenbach-Bishoff sistemi geliştirilmiştir. Bu sistemde seçim sayısının partilerin artık
oylarından yüksek olması durumunda, dağıtılacak artık sandalyelere bir birim daha
eklenerek milli seçim sayısı düşürülür. Yani partilerin ülke çapında almış oldukları artık
oy sayısı, açıkta kalan sandalye sayısının bir fazlasına bölünür. Sonra her bir partinin
artık oy sayısı, bu şekilde bulunan milli seçim sayısına bölünerek kazanacağı sandalye
sayısı belirlenir. Ancak Hagenbach-Bishoff uygulanmasından sonra da açık milletvekilliği
kalabilmektedir” (Teziç, 1967, s. 300).
Bu şartlarda artık sandalye sayısına bir birim daha eklenerek milli seçim sayısının tekrardan
düşürülmesi gerekmektedir. Bunun yerine geriye kalan sandalyeler en yüksek artık bırakan partilere
de verilebilir. Milli bâkiye sistemi nisbi temsilin saf nisbi temsilinden sonra oyların en adaletli şekilde
meclise yansımasını sağlayan ikinci sistemdir. Seçime katılan oy oranı düşük partilerin lehine
sonuçlanır
c. Değişmez Tek Sayılı Milli Bâkiye Sistemi
Bu usulde seçim sayısı, kanun koyucu tarafından önceden belirlenmiştir. Bu sebeple seçime
katılan her milletvekili aynı oy oranı ile seçilir. Bu sistemde milletvekili sayısı önceden tahmin
edilemez. Ancak seçim bittikten sonra bu sayı bilinebilir. Oy kullanan seçmen sayısı ne kadar fazla
olursa, meclise girecek milletvekili sayısı da o oranda yüksek olur (Armağan, 1975, s. 156)
6. Yaklaştırmalı Nisbi Temsil
Bu usulde, seçilenlerin hepsinin seçim çevrelerinde dağıtılması temeline dayanır. Tam nisbi
temsilin tam tersine artık oyların milletvekilliğine dönüştürülmesi de sadece seçim çevrelerinde
yapılır.
“Seçim sayısı her seçim çevresi için ayrıca hesaplanır. Bir seçim çevresinde kullanılan
geçerli oyların, o çevreden seçilecek temsilci sayısına bölünmesi ile seçim çevresi sayısı
bulunur. Nisbi temsil geniş seçim çevrelerinde uygulanmaya daha elverişli olduğundan,
küçük seçim çevrelerinin yapısına uygun düşmez. Çünkü bir seçim çevresinden
seçilecek temsilci sayısı ne kadar az olursa, kullanılacak oyların bu temsilci sayısına
bölünmesi ile elde edilen seçim sayısı da o derece yüksek olacaktır. Bu durumda bir
seçim çevresinde birçok partinin alabileceği oy, seçim sayısının altında kalabilecek ve
sandalye paylaşımını zorlaştıracaktır. İşte nisbi temsilin uygulanmasında ortaya çıkan
bu sorunları ortadan kaldırmak, yani milletvekilliklerinin seçim çevrelerinde tam olarak
partilere dağıtılmasını sağlamak amacıyla birtakım yaklaştırmalara başvurulur. Bu
konuda kullanılmakta olan formüllerin başlıcaları, en büyük artık, en kuvvetli ortalama
ve d’Hondt yöntemidir” (Türk, 1995, s. 29).
7. En Büyük Artık Sistemi
Bu uygulamada açıkta kalan sandalyeler sırasıyla en fazla artık oy bırakan partilere verilir. Yani
hangi partilerin sandalye dağıtımından sonra geriye fazla oyu kalmışsa, kalan sandalyeler onlara
verilir.( TBBM,1982)
8.

En Kuvvetli Ortalama Sistemi (The Highest Average)

Bu usulde açıkta kalan milletvekillikleri, oy sayısı en yüksek ortalamaya sahip olan siyasi
partilere verilir.
“En kuvvetli ortalamayı belirlemek için her parti listesinin seçim sayısına göre elde
ettiği sandalye sayısına -1- eklenerek, ayrı ayrı partilerin oyları ortaya çıkan bu sayıya
bölünür. Seçim sayısına ulaşmadığı için hiç sandalye kazanamayan partilerin oyları -1ile bölünür. Bu işlem sonucunda en büyük (kuvvetli) ortalamayı sağlayan parti, açıkta
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kalan sandalyelerden birisini alır. Açıkta kalan bütün sandalyeler dağıtılıncaya kadar bu
işleme devam edilir.” (Teziç, 1967, s. 297)
9. d’Hondt Sistemi
d’Hondt seçim sisteminde bir seçim çevresinde milletvekilliklerinin parti listeleri arasında
dağıtılmasında seçim sayısı ve artık oylar meselesi yoktur.
“Bu sistemde sandalyelerin partiler ve bağımsız adaylar arasında paylaştırılmasında,
her bir parti ve bağımsız adayın almış olduğu oy sayısı alt alta yazılarak sırasıyla önce
bire, sonra ikiye, sonra üçe, vs. o çevrenin çıkaracağı milletvekili sayısına ulaşıncaya
kadar bölünür. Bu işlem sonucunda elde edilen sayılar, seçilecek milletvekili sayısı
kadar büyükten küçüğe doğru sıralanır” (Soysal, 1979, s. 259).
Sonuç olarak sandalye ve artık oy bırakılmadan, sandalyelerin tam olarak paylaşımı yapılır.
Örneğin 10 sandalyenin seçileceği bir seçim çevresinde 400.000 geçerli oyun kullanılması halinde
d’Hondt sistemine göre sandalyeler aşağıdaki şekilde dağıtılır;
Tablo 1. d’Hondt Seçim Sistemine Göre Sandalye Paylaşımı
Partiler

1.BÖLME

2.BÖLME

3. BÖLME

4. BÖLME

5. BÖLME

I

172.000

86.000

57.332

43.000

34.400

II

112.000

56.000

37.332

28.000

22.400

III

76.000

38.000

25.332

19.000

15.200

IV

40.000

20.000

13.332

10000

8000

Tablodan da anlaşılacağı üzere bu rakamları seçilecek milletvekili sayısına ulaşıncaya kadar en yüksek
oy alandan, en az oy alana doğru sıralanmıştır. Buna göre; I. Parti 172.000 seçmen oyu ile 4
milletvekili, II. parti112.000 seçmen oyu ile 3 milletvekili, III. parti76.000 seçmen oyu ile 2 milletvekili,
IV. parti 40.000 seçmen oyu ile 1 milletvekili almıştır.
Elde edilen bu verilerden de anlaşıldığı gibi d’hondt sistemi en yüksek oy alan partinin lehine
sonuçlanmıştır.

II.

12 Ekim 1969 Milletvekili Genel Seçimlerinin Sonuçları

1969 seçimlerine, kayıtlı 14.788.522 seçmenin %64,35’ i yani 9,516,035 seçmen katılmıştır,
katılım oranı %64,35’ tir. Partilere göre oy dağılımı, partilerin aldıkları oyların genel toplama oranı,
partilerin kazandığı milletvekilliği sayısı ve toplam milletvekilliği sayısına oranı, aşkın / eksik temsil ve
milletvekilliği başına düşen oy sayısı aşağıda özetlenmiştir. (Devlet İstatistik Enstitüsü Matbaası
(DİEM), 1998)
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Tablo 2. 1969 Milletvekili Genel Seçim Sonuçları
Partiler

Alınan Oy Oy
Kazanılan Toplam Aşkın /
Sayısı
Oranı M.v.
M.v
Eksik
Sayısı
%
Sayısına Temsil
Oranı
(+/-)

M.v.
Başına
Oy
Sayısı

AP

4.229.712 46,53 256

56,89

(+)10,36 16.522

CHP

2.487.006 27,36 143

31,78

(+)4,42

17.391

GP

597.818

6,58

15

3,33

(-)3,25

39.854

TBP

254.695

2,8

8

1,78

(-)1,02

31.836

MP

292.961

3,22

6

1,33

(-)1,89

48.826

MHP

275.091

3,03

1

0,23

(-)2,80

275.091

TİP

243.631

2,68

2

0,44

(-)2,24

121.815

YTP

197.629

2,18

6

1,33

(-)0,85

32.988

Bağımsızlar 507.453

5,62

13

2,89

(-)2,73

39.034

450

100

Toplam

9.086.296 100

20.192

1965 seçimlerinin yapıldığı seçim sistemi 1 Mart 1968’de değiştirilerek yerine 1969’da
yapılacak seçimlerde büyük partilerin lehine olan d’Hondt sistemi getirilmiştir. Bu sisteme meclisteki
küçük partiler itiraz etmelerine rağmen kabul edilmiştir (Tuncer, 2002).
Bir önceki seçimde katılım oranı %71,3 iken 1969 seçiminde bu katılım %64,35’e düşmüştür.
Bunun birçok sebebi vardır. En önemli sebepleri arasında ise iktidardaki AP’nin seçim vaatlerine
uymaması, iktidarda olmasından kaynaklı olarak yıpranması ve oy verme zorunluluğunun
olmamasıdır.
1965 seçimlerinde kullanılan nisbi temsil milli bakiye sisteminde küçük partiler aldıkları oy
oranında mecliste temsil edilirken 1969 seçimlerinde kullanılan d’Hondt sisteminde bu durum büyük
partilerin lehinde değişmiştir. Seçime katılan küçük partilerin hemen hepsi eksik temsile maruz
kalmıştır. Bu seçimde 8 parti seçime katılmıştır ve katılan tüm partiler 1965 seçimlerinden daha az
olsa da meclise milletvekili göndermiştir.
Meclise giren milletvekili sayısının %56,89’unu alan AP seçimi kazanmasına rağmen oy
oranında düşüş yaşamıştır. Adalet Partisi, en yüksek oy oranını Süleyman Demirel’in seçim bölgesi
olan Isparta’dan (%81,27) almıştır. AP özellikle Marmara ve Batı Anadolu bölgelerinde daha yüksek oy
almıştır.
Bu seçime ikinci parti olarak giren Cumhuriyet Halk Partisi, bu seçim sisteminde de meclise
ikinci parti olarak girmiştir. Genel oyların %27,4’ünü alarak 143 milletvekilini meclise sokmuştur.
İsmet İnönü’nün seçildiği Malatya bu seçimde oy oranını ikinci sıraya düşürmüş birinci sırada en
yüksek oy oranını (%43,39) ile Erzincan almıştır.
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Meclise üçüncü sırada giren Cumhuriyetçi Güven partisi henüz 1967 yılında kurulmasına ve ilk
genel seçime katılmasına rağmen genel oyların %6,6’sını alarak meclise 15 milletvekili ile seçmenini
temsilen meclise girmiştir. En yüksek oyu da Hakkâri’den (%36,96) elde etmiştir.
Bu seçimde de Millet Partisi’nin genel başkanı olarak Osman Bölükbaşı seçime katılmıştır.
Genel oyların %3,2’sini almış olup 6 milletvekilini meclise sokmuştur. Rize’de (%9,6) en yüksek oy
oranını elde etmiştir.
Bir önceki seçime Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi olarak katılmış ve meclise 1965
seçimlerinde %2,2 oy oranı ile 11 milletvekili göndermiştir. 1969 seçimlerinden önce ismini Milliyetçi
Hareket Partisi olarak değiştirmiş genel oyların %3,3 alarak 1 milletvekili ile meclise girmiştir. Ülke
genelinde oy oranını arttırmasına rağmen soktuğu milletvekili sayısının azalması seçim sistemindeki
adaletsiz anlayışı yansıtmaktadır. En yüksek oy oranına Van’da (%9,43) almıştır ancak milletvekilini
ikinci sırada yer alan Adana’dan çıkarmıştır.
Türkiye Birlik Partisi 1969 seçimlerine ilk defa katılıyor olmasına rağmen toplam oyların %2,8
ini alarak meclise 8 milletvekili sokmuştur. En yüksek oy oranına Amasya’da (%23,56) ulaşmıştır.
Türkiye İşçi Partisi 1965 seçimlerine ilk defa katılıyor olmasına rağmen, genel oyların %3’ünü
almış olup meclise 14 milletvekili sokmuştur. 1969 seçimlerinde genel oyların %2,7’sini almış olup
meclise 2 milletvekili sokmuştur. Ancak 1965 seçimlerinde aldığı oyu %0,32 oranında düşürmüş
olmasına rağmen milletvekili sayısında çok büyük bir düşüş yaşamıştır. Bunun sebebi ise seçim
sistemindeki eksik temsildir. En yüksek oy oranını Adıyaman’dan (%8,58) elde etmiştir.
Yeni Türkiye Partisi 1965 seçiminde genel oyların %3,7’sini almış olup 19 milletvekilini meclise
sokmuştur. 1969 seçimlerinde ise genel oyların %2,2’sini almış olup meclise sadece 6 milletvekili
sokabilmiştir. En yüksek oy oranını Diyarbakır’dan (%26,4) elde etmiştir.
Seçime Bağımsız olarak katılan adaylar, 1969 seçiminde genel oyların %5,6’sını alarak 13
milletvekilini meclise sokmuştur.

Sonuç
Bir ülkede yapılan seçimlerde kullanılan seçim sistemlerinden beklenti, kanun koyucu tarafından
kendi iktidarını kuvvetlendirmek ve bunun sonucunda, halkın desteğini alarak güven ortamı
oluşturmaktır. Bu sebeple seçim sistemi ile ortaya çıkan hükümet modelleri arasında önemli bir ilişki
vardır.
Bir seçimde kanun koyucu tarafından seçim sisteminin tercih edilmesi önemli bir siyasi
faktördür. Sebebi ise, başta siyasi partilerin sayısı olmak üzere siyasal sistemin birçok unsurunu ciddi
manada etkilemesidir. Genel anlamda seçim sistemi, oyların parlamentoda sandalyelere
dönüştürülmesinde, kuvvetli bir etken olmasıyla birlikte seçim sisteminin diğer niteliklerinin de (seçim
barajları, seçim çevrelerinin büyüklüğü, artık oyların ülke ve bölge düzeyinde sandalyeye yansıtılıp
yansıtılmayacağı, bloke veya karma liste) siyasal sonuçları vardır. 1969 seçimlerinde kullanılan
d’Hondt seçim sisteminin özellikleri de meclise aynen yansımıştır
1969 seçimleri, 1968 yılında yapılan seçim kanunundaki değişikliklerden dolayı az oy almış
olan küçük partilerin parlamentoya girerken zorluk yaşamasına sebep olmuştur. İlk iki sırayı teşkil
eden AP ve CHP dışındaki diğer siyasi partiler aldıkları oy oranında mecliste temsil edilememişlerdir.
Seçim kanununda yapılan değişikliklerin en çok iktidardaki AP’nin işine yaradığı gözlemlenmiştir.
“Bu durum, milletvekili çıkarabilmek için gerekli oy sayısının incelenmesiyle daha iyi
anlaşılabilmektedir. AP meclise bir milletvekili sokabilmek için ortalama 16.522 oya
ihtiyaç duyarken, yeni seçim sisteminin bir sonucu olarak, meclise sadece 1 milletvekili
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sokabilen MHP için bu rakam aldığı tüm oylara karşılık gelen 275.091 olmuştur.
Seçimlerde ortalama 20.192 seçmenin oyu ile bir milletvekili belirlenmiştir. Seçimlerin
sonucuna göre, AP 1965 seçimlerine göre oy oranını düşürmesine rağmen, tek başına
hükümet kurmasına yetecek çoğunluğu elde edebilmiştir” (Kılağız, 2003, s. 487-488).
1969 seçimlerinde kullanılan ve nispi temsilin alt türü olan d’Hondt seçim sistemi az oy alan
küçük siyasi partilerin meclisteki temsiline imkân sağlamıştır. Ancak bu temsil aldıkları oy oranları ile
eşit olmamıştır. Bunun sebebi ise mevcut iktidarı elinde bulunduran AP’nin bu seçimde de iktidarını
devam ettirmesi için tercih ettiği seçim sisteminden dolayıdır. Buna rağmen daha sonraki dönemde
meclise giren bu küçük siyasi partiler hükümet ortağı olarak iktidarda görev almışlardır.
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Muhasebe Meslek Üstbirlikleri Tarafından Yapılan Düzenlemelerin Kara Parayı Önlemeye Yönelik
Politikalar Üzerine Etkisi

Prof. Dr. Muhammet BEZİRCİ
Selçuk Üniversitesi
Nimet Ebru ABAY (Y. Lisans)
Selçuk Üniversitesi
GİRİŞ
Para insanlığın bu zamana kadar yaptığı en büyük icatlarından biri ve toplumun ekonomik çarklarını
döndüren en önemli aracıdır. Bu enstrüman olmadan medeni toplumların pek çok zorlukla
karşılaşacağı aşikardır. Böylesine önemli bir araç ne yazık ki yanlış kullanılmaktadır. Bu olgunun en
önemli kanıtı ise kara para aklamadır(Shanmugam, 2005). Kara para aklama, yasadışı yollardan elde
edilen paranın kanuni yollardan elde edilmiş gibi gösterilmesi için yapılan bütün işlemlerdir(Ergül,
2001, s. 3).
Muhasebeciler aklama faaliyetlerinde; aklama suçunu önleyerek bir muhafız ve aynı zamanda
aklayıcılara mesleki yetkinlikleriyle yardım eden bir profesyonel aklayıcı rolünü üstlenirler. Bu iki uçlu
ilişki sebebiyle kara para aklama faaliyetlerinde önemli rol oynarlar. Bu bakımdan kara parayı önleme
politikalarında muhasebe meslek üst birliklerine ciddi sorumluluklar düşmektedir.
YÖNTEM- ANALİZ
Bu çalışmada nitel veri toplama yöntemlerinden doküman inceleme yöntemi kullanılmıştır. Mali
eylem Görev Gücü, Mali Suçları Araştırma Kurulu gibi ulusal ve uluslararası kuruluşların raporlarından,
akademik kitap ve makalelerden faydalanılmış ikincil veriler kullanılmıştır.
Profesyonel aklayıcılar yasa dışı fonların kaynağını, doğasını, varış yerlerini ve sahipliğini gizlemek için
aklayıcılara uzmanlık sağlarlar. Amaçları yasa dışı aktivitelerden gelir üretmekten ziyade aklamayı
kolaylaştırmaktır. Sağladıkları hizmet karşılığında yasa dışı gelirden pay alırlar. Mesleki yetkinlikleriyle
hareket ederken aynı zamanda yasalara uygun diğer müşterilerine de hizmet verebilirler. Aklayıcılar
için müşterisinin uyuşturucu kaçakçısı, insan kaçakçısı ya da yasadışı kazancın kaynağını gizlemeye
çalışan herhangi bir suçlu olması önemli değildir(Mali Eylem Görev Gücü [FATF], 2018).
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Şekil 1. Profesyonel Aklayıcıların Aklama Aşamaları

Ayrıştırma Aşaması
Yerleştirme Aşaması
Profesyonel Aklayıcıya suç
gelirleri transfer edilir.
- Nakit
- Banka Hesapları
- Sanal Para Birimi

Profesyonel aklayıcı
ayrıştırma aşamasını yürütür.
- Nakit Temelli Şemalar
- Uluslararası ve Ulusal
Paravan Şirketler Zinciri
- Kara Paranın Para Kuryeleri
Tarafından Sanal Para
Biriminde Depolanması

Bütünleştirme Aşaması
Aklanan fonlar müşteriye
teslim edilir.
- Lüks Mallar
- Gayrimenkul
- Yurtdışı İşleri

Kaynak: FATF (2018), Professional Money Laundering, FATF, Paris, France, www.fatfgafi.org/publications/methodandtrends/documents/professional-money-laundering.htm, s. 17.

FATF muhasebe meslek mensuplarını aklama suçuna karşı sınırlı bazı alanlar belirleyerek yükümlü
saymıştır(FATF, 2012-2018). Oysa bizim hukukumuzda 02.01.2010 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe
giren Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında
Yönetmelikte yapılan değişiklik ile serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler her
türlü mesleki faaliyetinden dolayı yükümlü sayılmıştır (Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün
Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik, 2010).
Çalışmada elde edinilen bulgulara göre Muhasebe meslek mensupları kara para aklamayı önlemek
için işletmelerinde belirli politika, prosedür ve kontrol seti oluşturmalıdır, bunlardan biri risk
değerlendirmedir (Muhasebe Organları Danışma Komitesi [CCAB], 2018):
1. Riske Dayalı Yaklaşım, Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi
Muhasebe, danışmanlık, iflas uygulama ve denetim faaliyeti yürüten işletmeler büyüklüklerini,
faaliyet alanlarını göz önünde bulundurarak belirli risk kategorileri oluşturarak, olası aklama eylemine
karşı risk odaklı bir yaklaşım benimsemelidir. Böylece kaynaklarını daha yüksek riskli alanlara
aktarabilirler(CCAB, 2018). Risk temelli yaklaşımda farklı modeller benimsenmiştir. Şekil 2.' de
işletmelerin karşılaşabileceği riskler gösterilmiştir(CCAB, 2018., IFAC, 2002).
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Şekil 2. İşletmelerde Risk Değerlendirmesi

2. Müşteri Durum Tespiti
Müşteri durum tespiti yerleştirme aşamasında aklamaya karşı etkili önlemlerden olan 'Müşterini
Tanı' ilkesine dayanmaktadır(McLaughlin ve Pavelka, 2013). Kara para aklama ve yolsuzluk arasında
yakın bir bağlantı bulunması sebebiyle muhasebe meslek mensupları, müşterilerinin üst düzey siyasi
figürler, bu kişilerin aileleri veya yakın ortakları olup olmadığını dikkatle incelemeli, müşteri riski
yüksekse geliştirilmiş durum tespiti yapmalıdır(IFAC, 2002). Müşteri durum tespitinde önem arz eden
bir diğer konu ise gerçek faydalanıcının tespit edilmesidir. FATF, (2014)., CCAB, (2018)., IFAC, (2002).
de bu kavram " beneficial owner “ olarak adlandırılmıştır. Gerçek faydalanıcı yapılan işlemden yarar
sağlayan, faydalanan, sonuçlarından etkilenen ve yapılan işlemi nihai olarak kontrol eden
kişidir(MASAK, 2016, s.10).
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Şekil 3. Müşteri Durum Tespitinin Aşamaları
Kimlik Tespiti

Risk Değerlendirmesi

(Bilgi toplama)
•Müşteri kim?
•Müşteriyi kim kontrol
ediyor?
•Müşteri ne yapar?
•Fon kaynakları nedir?
•Faaliyetlerini tarif edebilir
misiniz?
•Müşteri için hangi hizmet
verilecek
•Müşterinin yasal yapısı
nedir?



Müşteri riski



Hizmet riski



Coğrafi risk



Sektör riski



Servis Kanalı riski

Doğrulama
(Kanıt toplama)
 Söylenenlerin doğru
olduğunu göstermek için
hangi belgelere veya diğer
bilgilere ihtiyacınız var?
 Tanımladığınız belirli
riskleri azaltmak için hangi
adımları atmanız veya
hangi bilgileri edinmeniz
gerekiyor?

Kaynak: Consultative Committee of Accountancy Bodies (2018). A Guidance For Accountancy Sector,
s.23.
3. Raporlama ve Kayıt Tutma: Muhasebe meslek mensupları müşteri durum tespiti, ve o müşteriye
yönelik oluşturulan risk kategorisini dikkate alarak şüpheli işlemleri raporlamalıdır. Fakat aklama
faaliyetlerinde bu raporların etkin olabilmesi için muhasebecilere güvenli bir liman sağlanmalıdır. Yani
şüpheliler tarafından açılacak davalara karşı muhasebeciler teminat altına alınmalıdır(IFAC, 2002, s.
8). Farklı yargı bölgelerinde meslek mensuplarına müşteriyle ilgili her türlü işlemlerinden doğan bilgi
ve belgeleri saklama yükümlülüğü konusunda farklı süreler belirlenmiştir. Bu süre İngiltere
hukukunda ve Mali Eylem Görev Gücü tarafından belirlenen tavsiye karalarında en az 5 yıl iken
Türkiye hukukunda 8 yıldır.
4. Kontrol: Kontrol faaliyetleri, işletmelerin aklamaya karşı izlediği politika ve prosedürlerin denetimi
anlamına gelmektedir. Uygulanacak politika ve prosedürler basmakalıp olmamalı, muhasebe
işletmelerinin sağladıkları hizmete, risk temelli yaklaşıma, işletmenin büyüklüğüne göre
uyarlanmalıdır.
5. İzleme: Muhasebe işletmeleri kara para aklama karşıtı sistemlerinin yeterliliğini, etkinliğini ve zayıf
noktalarını anlamak için bir inceleme sistemi sunmalıdır(CCAB, 2018 s.16). İşletmeler iki farklı yolla
izleme yapabilirler bunlardan birincisi iş faaliyetlerinin gidişatı boyunca sürekli izlemedir ikincisi ise ya
uyum izleme ya da iç veya dış denetçiler yoluyla yapılan ayrı yönetim değerlendirmeleridir(IFAC,
2002, s.16).
6. Eğitim ve İletişim: Birden fazla yargı bölgelerinde faaliyet gösteren, farklı amaçlara yönelik
muhasebe, denetim, danışmanlık hizmetleri sağlayan işletmelerde aklamaya karşı en etkili mücadele
iyi bilgi toplayabilme ve iletişimdir. Müşterini tanı ilkesinin ve şüpheli işlem raporlama sisteminin
başarıyla uygulanabilmesi için tüm çalışanların iyi, güvenilir kayıtlar tutmasını ve etkili iletişim
kurmasını gerektirir(IFAC, 2002, s.15). İşletme çalışanlarının güvenilir bilgi edinebilmesi, şüpheli
faaliyetleri tanıyabilmesi ve hangi yolları izlemesi gerektiği ise sadece sürekli eğitimle mümkün
olabilir(FATF, 2004).

SONUÇ
Kara parayla mücadelede müşterini tanı ilkesinin yerine getirilebilmesi, şüpheli işlem raporlarının
gerektiği gibi yapılabilmesi, müşteriye ve işletmeye karşı risklerin tanımlanabilmesi konusunda
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yükümlülerden biri de muhasebe meslek mensuplarıdır. 2010 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren
Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında
Yönetmelikte yapılan değişiklik sonrası serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali
müşavirler aklama suçuna karşı her türlü mesleki faaliyetinden dolayı yükümlü sayılmıştır. Muhasebe
meslek üst birlikleri muhasebecilerin bu yükümlülüğünü doğru yerine getirebilmesi için çeşitli
rehberler yayımlamış ve eğitim faaliyetleri düzenlemiştir. Ancak, profesyonel aklayıcıların da mesleki
yetkinliklerini kullanarak, karmaşık aklama teknikleri kullanması, aklamaya karşı muhafız konumunda
olan meslek mensuplarına aklayıcılardan bir adım önde olma zorunluluğu getirmiştir. Ülkemizde adli
muhasebeciliğin yeterince gelişmemesi, şüpheli işlem raporlarında kendisine rapor düzenlenen kişi ve
kurumlar tarafından açılacak davalara karşı muhasebecilere teminat sağlanmaması aklamayla
mücadelede meslek üst birliklerine ve yasal güvencelere daha fazla ihtiyaç duyulduğunun kanıtıdır.
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Türkiye Muhasebe Standardı 16 Maddi Duran Varlıklardaki Değişiklikler, VUK ve TFRS Açısından
Karşılaştırılması
Öğt. Görevlisi Ayşegül SÖZER
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Özet
TMS-16 Maddi Duran Varlıklar Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde
uygulanması için ilk olarak 31/12/2005 ve 26040 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu standart,
Uluslararası Muhasebe Standartlarında meydana gelen değişikliklere paralellik sağlanması amacıyla
farklı tarihlerde çıkan tebliğlerle revize edilip, güncellenmiştir. 12/11/2014 tarih ve 29173 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan 30 sıra no’lu onuncu değişiklik doğrudan Türkiye Muhasebe Standardı 16
tarafından yapılmış olup, 31/12/2015 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için geçerli ve
uygun sayılmıştır. Bu standarda göre, maddi varlıkların gerek satın alma, gerekse amortisman ayırma
da değerleme dönemlerinde Vergi Usul Kanununa göre önemli farklılıklar görülmektedir. Değerleme
ve muhasebeleştirme yaparken, doğan farklılıkların mali tablolar üzerinde düzeltme yapılarak
izlenmeleri de en doğru yoldur. Bu standart ile hedeflenen; Maddi duran varlıkların kayda alınması
yani, muhasebeleştirilmesi, defter değerlerinin belirlenmesi, devamlı kullanım amaçlı maddi
varlıkların ve bu maddi duran varlıkların amortismanlarının değerlemesi, finansal tablolara
yansıtılması zorunlu ve gerekli olan amortisman tutarlarının tespit edilmesi ve değer düşüklüğü
zararlarının, bunlarla ilgisi olan bilanço ve eklerinde verilmesi gerekli olan asgari bilgilerin
belirlenmesidir. Bu çalışmada; Türkiye Muhasebe Standardı-16 Standardının Maddi Duran Varlıklar ile
ilgili getirmiş olduğu değişiklikler incelenmiş, açıklanmış, örneklendirilmiş ve Vergi Usul Kanunu ve
Türkiye Finansal Raporlama Standartları açısından karşılaştırarak ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Standart, Değerleme, Amortisman, Muhasebe, Duran Varlık
Turkish Accounting Standarts 16 Changes in Tangible Fixed Assets, Comparison of VUK and TFRS
Applications
Abstract
IAS-16 Property, Plant and Equipment Standard was first published in the Official Gazette numbered
31/12/2005 and 26040 for its application in accounting periods starting after 31/12/2005. This
standard has been revised and updated with communiqués issued at different dates in order to
provide parallelism with the changes in International Accounting Standards. The tenth amendment
numbered 30, published in the Official Gazette dated 12/11 / 2014 and numbered 29173, was made
directly by Turkish Accounting Standard-16 (TMS 16) and was considered valid and appropriate for
the accounting periods beginning after 31/12/2015. According to this standard, significant
differences are observed in the valuation periods of tangible assets both in purchase and
depreciation periods according to the Tax Procedure Law. It is the most correct way to observe the
differences arising from this valuation and accounting by adjusting the financial statements. Targeted
with this standard; The aim is to determine recording tangible assets, that is accounting them,
determine the book values, evaluate the tangible assets and the depreciation of these tangible
assets, determine the depreciation amounts that are necessary and obligatory to be reflected in the
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financial statements, and to show the impairment loss in volue in the relevant balance sheets and
attachments. In this study the changes brought by Turkish Accounting Standard-16 about tangible
assests, explained and illustrated with respect to Property, Plant and Equipment in terms of Tax
Procedure Law and Turkey Financial Reporting Standards. In this study; Turkey Standards of
Accounting Standard-16 examined the changes that have brought about tangible assets, explained,
illustrated and Tax Law and Turkey Financial Reporting Standards are discussed in terms of
comparing.
Keywords: Standard, Valuation, Depreciation, Accounting, Tangible Assest.

GİRİŞ
6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) yürürlüğe girmesiyle birlikte Bakanlar Kurulu
tarafından belirlenen kriterlere uyan tüm sermaye şirketlerinde Kamu Gözetimi Muhasebe ve
Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanmış olan TMS/TFRS’lere uyum şartı getirilmiştir. KGK
tarafından yapılan 14.11.2012 tarihli toplantısında, TTK’nın 88. ve Geçici 1. maddeleri ile 660 sayılı
KGK’nın 9. ve Geçici 1. maddeleri uyarınca 1.1.2013 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemlerine
ilişkin konsolide finansal tabloların hazırlanmasında; Bakanlar Kurulu tarafından hangi şirketlerin
denetime tabi tutulacakları saptanmıştır.
TMS/TFRS’lerin uygulanması ile birlikte muhasebe sisteminde önemli değişiklikler meydana
gelecektir. TMS/TFRS’lerin temel amacı, yatırımcıların doğru ve güvenilir bir şekilde karar alabilmeleri
için finansal tabloların işletmenin gerçek durumunu yansıtacak şekilde hazırlanmasıdır. Tam set1
TMS/TFRS’lerin uygulanmaya başlanması ile birlikte TMS 16 Maddi Duran Varlıklar standardı
hükümlerinin üretim işletmelerinde satışların maliyetine etkileyip etkilemeyeceği, şayet bir etki söz
konusu ise bu etkilerin neler olacağının tespit edilmesidir.
1. Standardın Amacı ve Kapsamı
1.1.
Standardın Amacı
• Maddi duran varlıkların kayda alınması yani, muhasebeleştirilmesi, defter değerlerinin belirlenmesi
• Devamlı kullanım amaçlı maddi varlıkların ve bu maddi duran varlıkların amortismanlarının
değerlemesi
• Finansal tablolara yansıtılması zorunlu ve gerekli olan amortisman tutarlarının tespit edilmesi ve
değer düşüklüğü zararları
• Bunlarla ilgisi olan, bilanço ve eklerinde verilmesi gerekli olan asgari bilgilerin belirlenmesi. (ŞAVLI,
2014)
1.2.

Standardın Kapsamı

TMS 16 standardında satış amacıyla edinilmiş olmayan, mal ve hizmet üretimi, pazarlama, satış
dağıtım faaliyetleri ve yönetim faaliyetleri için , kullanım amaçlı olan tüm duran varlıklara uygulanır.
Satış amacıyla üretilmiş olan gayrimenkuller, satışa hazır gelinceye kadar, bu standart kapsamında
değerlenirler.
Maden, petrol, doğalgaz ve benzer nitelikli yenilebilir olmayan doğal kaynaklar vb., canlı varlıklar
varlıkların kullanım hakları bu standart kapsamında değildir.
Özel tükenmeye tabi varlıklar ve Özel maliyetler bu kapsamda değerlenirler.
Maddi olmayan duran varlıklar, firma değeri, satış amacıyla elde bulundurulan duran varlıklar ile
tarımsal faaliyetlerde kullanılan meyvelikler, canlı hayvanlar diğer standartlarda düzenlenmiştir.
TMS 16 standardı taşıyıcı bitkilere uygulanır ancak taşıyıcı bitkilerin ürünlerine uygulanmaz. Üzüm
asmaları, çay çalılıkları, kauçuk ağaçları ve palmiye ağaçları gibi bitkiler taşıyıcı bitkilere örnek
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verilebilir. Taşıyıcı bitkilerden elde edilen, üzüm, palmiye ağacı meyvesi, çay yaprağı bu standardın
kapsamına girmez TMS 41 de değerlendirilir.(TMS 16)

2. Standardartta Yer Alan Tanımlar
2.1.Maddi Duran Varlıklar: TMS 16; Standartta yapılan tanımıyla; mal ve hizmet üretimi veya arzında
kullanılmak, başkalarına kiraya verilmek veya idari amaçlar çerçevesinde kullanılmak üzere elde
tutulan ve bir dönemden (1 yıldan) daha fazla kullanımı öngörülen fiziki varlıklar, fiziki kalemlerdir.
2.2.Defter Değeri: Bir varlığın birikmiş amortisman ve birikmiş değer düşüklüğü zararları indirildikten
sonra finansal tablolara yansıtıldığı tutarıdır
2.3.Maliyet: Bir varlığın elde edilmesinde ya da inşaatında ödenen nakit ya da nakit benzerlerini ya da
verilen diğer bedellerin gerçeğe uygun değerini ya da belli durumlarda ilk muhasebeleştirme sırasında
ilgili varlığa atfedilen bedeli ifade eder. (Semih BÜYÜKİPEKÇİ, 2016)
2.4.Amortismana Tabi Tutar: Bir varlığın maliyetinden ya da maliyet yerine geçen diğer tutarlardan
kalıntı değerin indirilmesiyle bulunan tutardır.
2.5.Aktifleştirme de; Gelecekte işletmeye yarar sağlaması ve maliyetinin güncel olarak
saptanabilmesi esastır.
2.6.Yararlı Ömür: İşletme tarafından sahip olunan bir varlığın kullanılması açısından beklenen süreyi
ya da ilgili varlıktan elde edilmesi beklenen üretim sayısı ya da benzeri üretim birimini ifade eder.
2.7. Bir Varlığın Kalıntı Değeri: Bir varlık tahmin edilen kullanım ömrünün sonuna geldiğinde,
satılması sonucu elde edilmesi beklenen değerden, elden çıkarmanın tahmini maliyetleri indirilerek
ulaşılan tahmini tutardır.
2.8. Gerçeğe Uygun Değer: Piyasadaki katılımcılar arasında, ölçüm tarihinde ortaya çıkacak olağan bir
işlemde bir varlığın satışından elde edilecek veya bir borcun devrinde ödenecek fiyattır. (kgk, 2019)
2.9. İşletmeye Özgü Değer: Bir işletmenin bir varlığın sürekli kullanımından ve yararlı ömrünün
sonunda elden çıkarıldığında yani satıldığında elde edilmesi beklenen veya bir yükümlülüğün
karşılanmasında oluşması beklenen nakit akışlarının bugünkü değerini ifade eder. (kgk, 2019)
Bir Varlığın Yararlı Ömrünün Belirlenmesinde Şu Faktörler Dikkate Alınır;
a)Varlığın beklenen kullanımı,
b) Beklenen fiziksel aşınma ve yıpranma,
c)Üretimdeki değişmeler veya gelişmeler, varlığın ürettiği ürün veya hizmetin pazardaki talep
değişiklikleri nedeniyle teknik ya da ticari değerini yitirme,
d)İlgili kiralama işlemlerinin geçersiz olacağı tarihler gibi varlığın kullanımındaki yasal ve benzeri
kısıtlamalar.

25 -MADDİ DURAN VARLIKLAR
Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planı Taslağında Maddi Duran Varlıklar aşağıdaki
gibidir.
•
•
•
•

250 Arazi ve Arsalar
251 Yer Altı ve Yerüstü Düzenleri
252 Binalar
253 Tesis Makine ve Cihazlar
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•
•
•
•
•
•

254 Taşıtlar
255 Demirbaşlar
256 Diğer Maddi Duran Varlıklar
257 Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)
258 Birikmiş Amortismanlar(-)
259 Yapılmakta olan Maddi Duran Varlık Yatırımları ve Verilen Avanslar

3. Maddi Duran Varlıkların İlk Defa Kayda Alınması ve Değerlemesi
Maddi duran varlıkların ilk defa kayda alınmasında elde etme maliyeti ya da üretim maliyeti hesabı
alınır.
Maddi duran varlıkların ilk defa muhasebeleştirilmesinde, elde etme maliyeti veya üretim maliyetinin
belirlenmesi açısından mevcut uygulamalar ile ilgili bazı farklılıklar görülmektedir.
a- V.U.K da 220 md.Noter, mahkeme, kıymet takdiri, komisyon, emlak alım, taşıt alım vergileri,
tellaliye giderlerinin maliyete eklenmesi ya da dönem giderlerine aktarılmasındaki seçim hakkı
yoktur. Bu giderler, Maddi varlıklarla ilişkilendirilebildikleri ölçüde satın alma maliyetine dahil edilir.
b- Maddi Duran Varlıkların kullanılacağı yere ya da yönetimin istediği kullanım şekline
getirilebilmesi için bir yerden sökülüp taşınması ya da yerleştirilmesi amacıyla gerekli olan tüm
maliyetler satın alma maliyetine dahil edilir. (Remzi ÖRTEN H. K., 2019)
c- Eğer maddi varlıklar vadeli, kredili, taksitle satın alınmışsa, fiyatın içine gömülü finansman
maliyeti ayrıştırılır ve finansman giderleri içine sokulur. Elde etme maliyetleri içinde yer
almaz.(Finansman giderleri)
d- Maddi duran varlık işletme içerisinde üretiliyor ve nitelikli varlık özelliğini taşıyorsa ( inşası bir
yıldan uzun süreye yayılıyor) böyle bir durumda finansman giderleri ‘Borçlanma Maliyetleri’
standardına uygun şeklinde maliyete dahil edilir.
Satın alma esnasında elde edilen iskontolar, elde edildikten sonra kullanılabilir duruma getirilebilmesi
için yapılan faaliyetler sırasında ortaya çıkan varlıkların satışından elde edilen tutarlar(Örneğin eski
binanın yıkımından elde edilen hurda veya eskilerin satış hasılatları. Alınan krediler maliyete
veriliyorsa bu kredinin kısa vadeli olarak kullanılmasından elde edilen faiz geliri) devlet teşvik ve
yardımları varlığın elde etme maliyetinden indirilirler. (Semih BÜYÜKİPEKÇİ, 2016)
e- Şayet, bir bina üzerinde bulunduğu arsayla birlikte satın alınmışsa, ödenen bedel arsa ve bina için
ayrılmalı ve yalnızca bina amortismana tabi tutulmalıdır.
f- Aktifleştirme, maddi varlığın yönetimin satın alma amaçlarında öngördüğü duruma yani
kullanılabilir veya üretime başlayabilir hale gelmesi ile gerçekleşir. Yıl sonunun gelmesi veya
üzerinden amortisman ayrılır hale gelmesi şart değildir.
g- Yedek parça, yardımcı donanım ve servis donanımı gibi kalemler, maddi duran varlık tanımını
karşılamaları durumunda, maddi duran varlık olarak muhasebeleştirilir ve amortismana tabi
tutulurlar. Aksi durumda ise, stok olarak sınıflandırılırlar.
Yani Maddi duran varlığın bir dönemden fazla hizmet etmesi beklenir. Maddi duran varlıkların yedek
parça stokları, aktifleştirilerek amortismana tabi tutulur.
Örneğin: Bir inşaat firmasının kamyonları için aldığı kışlık lastikler, bir maddi duran varlıktır.
Lastiklerin ekonomik ömrü 4 yıl veya 50.000 km.dir. Lastikler alındığı andan itibaren kullanılmasa bile
yıpranmaya başlar. Burada önemlilik sınırı da göz önünde bulundurulmalıdır.
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h- Maddi varlık kullanıma alındıktan veya kısmen veya tamamen amorti edildikten sonra bazı
parçaların yenilenmesi ve buna ikame parçalar takılması halinde bu parçalar ayrı bir varlık olarak
değerlenirler ve ayrıca amorti edilirler. Eski parçanın değeri değerinden çıkarılır.
i- Varlıklar aktifleştirildikten sonra meydana gelen ve tesislerin ekonomik ömrünü uzatan ya da
kapasitesini arttıran, üretimin kalitesinde artış yaratan, yeni bir üretim sürecinin geliştirilmesi ile
faaliyet maliyetlerini düşüren harcamalar varlıktan elde edilecek faydayı, varlığa atfedilmiş bulunan
performans standardını aşacak şekilde artırdığı zaman, varlığın maliyetine eklenir. Yeni bir parça gibi
değerlenmez. (Remzi ÖRTEN H. K., 2019)
Örneğin: Yenileme giderleri, bakım onarım giderleri varlık maliyetine dahil edilerek aktifleştirilmek
zorundadır.
4. TMS 16 Ya Göre Maddi Duran Varlıklarda Dönem Sonu Değerleme
Standarda göre işletme maddi duran varlıkları aktife aldıktan sonra finansal durum tablosunda
(Bilançoda) izlerken aşağıdaki iki politikaya göre muhasebeleştirme işlemini sürdürebilir. İşletme
muhasebe politikası olarak Maliyet modelini veya yeniden değerleme modelini seçer ve varsa bu
politikayı ilgili maddi duran varlık sınıfının tamamına 31.12… tarihinde uygular.
1) Maliyet Modeli
2) Yeniden Değerleme Modeli
4.1. TMS-16 Ya Göre Değerleme Modelleri
1- Maliyet Modeli: Bir maddi duran varlık kalemi varlık olarak muhasebeleştirildikten sonra, birikmiş
amortismanları ve varsa değer düşüklüğü zararları ile ilgili düzeltmeleri indirildikten sonraki
değerlerle gösterilir.
Şayet, varlıklarda değer düşüklüğü varsa, geri kazanılabilir değer ile ölçülür. Bu değer net gerçeğe
uygun değer ile kullanım değerinden yüksek olanı hangisiyse odur.
2- Yeniden Değerleme Modeli: Gerçeğe uygun değeri güvenilir olarak ölçülebilen maddi varlık kalemi,
varlık olarak muhasebeleştirildikten sonra, finansal tablolarda yeniden değerlenmiş tutarlar
üzerinden gösterilir. Yeniden değerlenmiş tutar, yeniden değerleme tarihindeki gerçeğe uygun
değerden birikmiş amortisman payları ve birikmiş değer düşüklüğü zararlarının düzeltmeleri
indirildikten sonra kalan değerdir.
4.2. Maddi varlıklarda gerçeğe uygun değer ve diğer önemli maddeler;
• Arsa ve binaların gerçeğe uygun değeri genelde; piyasa koşullarında var olan kanıtların mesleki
donanıma sahip değerleme uzmanları tarafından değerlendirilmesi sonucu saptanır. Maddi duran
varlıkların gerçeğe uygun değeri genellikle değerleme yoluyla belirlenmiş piyasa değerleridir.(Üstünel
ve diğerleri,2006,462)
• Tesis makine, cihazlar, fabrika ve genel yönetimde kullanılan müştemilat pazardaki değerlerinin
tahmini yöntemi ile bulunur. Eğer pazar değerleri saptanamıyorsa, amortismana tabi tutulmuş,
yenileme değerleri kullanılır.
• Diğer maddi duran varlıkların değeri, gelecekte yaratacakları fayda ile ölçülür.
• Gerçeğe uygun değeri güvenilir olarak ölçülebilen bir maddi duran varlık kalemi, varlık olarak
muhasebeye kaydedildikten sonra, yeniden değerlenmiş tutarı üzerinden gösterilir.
Yeniden değerleme hangi aralıklarla yapılır; Defter değeri ile gerçeğe uygun değer arasındaki farkın
fazla açılmasını beklemeden yapılması gerekir. Maddi varlığın değerlerinde görülen değer değişiminin
sıklığına ve dalgalanmanın boyutuna bağlıdır.
Şayet, gerçeğe uygun değer ile defter değeri arasındaki fark çok hızlı bir şekilde büyüyorsa, her
dönem yapılmalı şayet bu farkın açılması sıklıkla olmuyorsa, üç ile beş yıllık aralıklarla gözden
geçirilmesi uygundur.(TMS16.34)
• Yeniden değerleme aynı grupta bulunan tüm varlık kalemleri için yapılması gerekir.(TMS16.36)
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Yeniden değerleme sonucunda eğer;
a- Varlığın defter değerinin indirilmesi gerekiyorsa, fark direkt, Gelir tablosunda ayrı bir kalem
olarak gösterilir. Bu aslında bir değer düşüklüğü karşılık gideridir.(Örten ve diğerleri,2019:214)
Ancak bu tür gider kalemlerini TFRS’ları karşılık gideri olarak kabul etmemekte, varlıklarda
değer düzeltim zararı olarak ele almaktadır.
b- Yeniden değerlemeye tabi tutulmuş değer, defter değerinden büyük ise ve bunun sonucu olarak
defter değerinin yükseltilmesi gerekir ise, bu fark Dönem Kar/ Zararları içinde gösterilmeyip, ‘Diğer
Kapsamlı Gelir Tablosu’ aracılığıyla bilançoda Öz Sermaye kalemleri içerisinde ayrı bir hesap kalemi
olarak ‘Yeniden Değerleme Değer Artışı’ olarak gösterilir.(SPK Bilanço formatında Değer Artış Fonları)
içinde gösterilir.
c- Daha önce yapılan yeniden değerleme sebebiyle, Yeniden Değerleme Değer Artışında kayıt
yapıldığı halde daha sonraki dönemde maddi varlığın değeri düşmüşse değer düşüklüğü ilk önce bu
fondan karşılanır. Kalan ise, Dönem Kar Zarar Tablosunda zarar olarak gösterilir..
d- Öncelikle değer azalışı nedeniyle zarar yazılmış ve daha sonra varlığın değerinde artış ortaya
çıkmışsa, bu durumda ilk önce maliyet bedeline tamamlayan tutar gelir yazılır ve daha sonraki kısım
yine Yeniden Değerleme Değer Artışı yazılır.
e- Yeniden Değerleme Değer Artışın’dan, Dönem Kar Zararına aktarmalar sınırlı olarak yapılır.
Aktarılan Değer artışı, varlığın yeniden değerlenmiş değeri üzerinden hesaplanan amortisman gideri
ile maliyet bedeli üzerinden hesaplanmış amortisman gideri arasındaki fark kadar olabilir. Yeniden
değerleme artışından Kar Yedeklerine Kar/Zarar üzerinden aktarma yapılamaz.(TMS 16.41)
f- Yeniden Değerleme Değer Artışındaki tutarlar; Maddi Varlıklar elden çıkarıldığında veya bilanço
dışına çıkarıldığında doğrudan Kar/Zarara göndermeden, doğrudan Geçmiş Dönem Karlarına
gönderilebilir.. (İAS16)

g- Bir maddi duran varlık kalemi yeniden değerlendiğinde, o varlığın dahil olduğu tüm maddi duran
varlık grubu da yeniden değerlemeye tabi tutulur. Aşağıdakiler bu gruba örnek olarak gösterilebilir.
(TMS 16.37)
a)Arazi, b)Arazi ve binalar, c)Makinalar, d) Gemiler, e)Uçaklar, f)Motorlu taşıtlar, g)Mobilya ve
Demirbaşlar, h)Ofis gereçleri.

ÖRNEK1: X İşletmesi 31.12.20.. tarihi itibariyle maddi duran varlıklarından Binalarını Yeniden
Değerleme Modeli ile değerlemeye karar vermiştir. Finansal Durum Tablosunda Maliyet bedeli
1.500.000 TL, 600.000 TL birikmiş amortismanı ile yansıtılan fabrika binasının faydalı ömrü 25 yıldır.
Bir uzman tarafından yapılan değerleme çalışması sonucunda 31.12.20.. tarihi itibariyle fabrika
binasını piyasa değeri(Gerçeğe uygun değeri) 1.250.000 TL olarak tespit edilmiş ve kalan faydalı ömrü
20 yıl olarak öngörülmüştür.
Bu durumda; Binanın Defter Değeri= 1.500.000-600.000= 900.000TL
Piyasa Değeri= 1.250.000 TL ise
Değer artışı= 1.250.000- 900.000= 350.000 TL olacak;
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Değer Artış Oranı ise= 350.000/ 900.000= 0.39 olacaktır.
Buradaki değer artışı Hem binanın değerine hem de amortismana uygulanacaktır.
1.500.000*0,39= 585.000
600.000*0.39= 235.000
820.000

255-BİNALAR HESABI

585.000,00.235.000,00.-

257-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI

350.000.00.-

552-MAD.DUR.VAR.YEN.DEĞ.ART.HS.

5. TMS-16 YA Göre Maddi Duran Varlıklarda Amortismanlar
5.1. Amortismana Tabi Değer
Standart amortismanların miktarının hesaplanması konusunda da mevzuatımıza göre oldukça
önemli değişiklikler getirmiştir.
16 Nolu Standart Türkiye Muhasebe Standardı(TMS-16) ile varolan uygulamalar arasında,
Amortismana tabi tutulacak değerin saptanmasında, Amortisman süresi ve oranları, Amortisman
yöntemleri ve bu amortisman yöntemlerin uygulanmasında bir takım farklılıklar görülmektedir. En
önemlileri; Birincisi; TMS16 Standardında, amortismana tabi değerinin belirlenmesinde, Kalıntı Değeri
dikkate alınmasıdır. İkincisi ise; Tüm Maddi Duran Varlıklar için Kıst Amortisman Yönteminin
uygulanması ve Amortisman hesaplamalarında Üretim Miktarı Yönteminin de Amortisman Yöntemi
olarak önerilmesidir.

TMS 16 Standardına göre, amortismana tabi tutulacak değer hesap edilirken, varlığın kalıntı
değerinin(hurda değeri) maliyetten düşülmesi gerekir. Varlığın kalıntı değeri, varlığın yararlı (faydalı)
ömrü sonunda elden çıkarılması yani satılması sonucunda elde edilecek tutardan, elden çıkarma
maliyetlerinin düşürülmesi yoluyla hesaplanan değerdir..
• Kalıntı(Hurda) değerindeki değişikliklerde paranın zaman değerinin de dikkate alınması ve düzenli
olarak gözden geçirilmesi gerekir.
• Bu değişiklikler aslında bir tahmin değişikliğidir ve TMS 8 e göre muhasebeleştirilmesi yapılır.

ÖRNEK2: Bir işletme, 100.000 tl bedelle 2007 tarihinde bir kamyon satın almıştır. Kamyonun faydalı
ömrü, 3 yıldır. Kamyonun faydalı ömür sonundaki değerinin 30.000 tl olması beklenmektedir. Gelecek
3 yılda beklenen enflasyon oranı %10 dur. Buna göre işletmenin amortismana tabi değeri?
• Kalıntı değerin bugünkü değeri= 30.000/(1+0,10)3 =22.539
• Kalıntı Değer= 100.000-22.539,44= 77.460 TL dir.
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5.2. TMS 16 ya göre Maddi Duran Varlıkların Amortismanı ve Amortisman Yöntemleri
- Maddi Duran varlıkların tanımında ‘bir dönemden fazla kullanımı öngörülen fiziksel varlıklar olduğu
belirtilmektedir. Kullanıldığı bu süre zarfında fayda sağlanan Maddi duran varlıklar, aynı zamanda
yıpranmakta ve eskimektedir. Varlığın kullanımından elde edilen faydaya karşılık gelmek üzere ve
ortaya çıkan yıpranma, aşınma ve eskime payını finansal tablolara yansıtılmak üzere amortisman
yöntemlerinden faydalanılır. (Moore, 2013)
- Amortisman oranlarının seçilirken, işletmenin varlığın kullanımından elde ettiği faydayı yansıtacak
şekilde tespit edilmesi gerekir. (Elitaş,2011,s,132) Kullanılan amortisman yöntemi, varlığın gelecekteki
ekonomik yararlarına ilişkin, işletme tarafından uygulanması beklenen tüketim modelini yansıtır.
- Varlığın fiziki ömrü ile ekonomik ömrü farklı olabilir. Varlığın faydalı ya da ekonomik ömrünün
sonundaki değer, bakım onarım programları, vardiya sayısı, üretim programındaki farklılaşmalar,
varlığın üretiminde kullandığı mal veya piyasa fiyatındaki değişiklikler amortisman süresinin ve
yönteminin seçiminde göz önünde bulundurulacak hususlardır.
- Amortisman yöntemleri olarak, normal ve azalan bakiyeler yöntemi ile birlikte üretim miktarına
göre amortisman yöntemi de kullanılabilecektir.
- Diğer yöntemler süreyi esas alır. Üretim miktarına göre amortisman yöntemin de ise, iş ölçüsü esas
alınır.
-Vergi mevzuatına göre; Binek otomobilleri dışında tüm duran varlıklarda, varlığın yılın hangi
döneminde alınırsa alınsın o dönemin tümü için amortisman ayrılırken,
Standartta; rasyonel dağıtım esas alınır. Yani, alındığı tarihten dönem sonuna kadar olan kısım için
amortisman ayrılması söz konusudur.
1. Normal (Doğrusal )Amortisman Yöntemi: Bu yöntemde; Duran varlığın kalıntı değeri aynı kaldığı
takdirde, amortisman gideri faydalı ömür boyunca eşit tutarlıdır.(ŞEN,2011)
Amortisman Tutarı=(Maliyet Bedeli-Kalıntı Değer)/Tahmini faydalı ömür
İşletme maddi duran varlığı tamamen hurdaya çıkmadan elden çıkaracaksa ’kalıntı değeri’
belirlenecektir. Diğer durumda, hurda değeri belirlenmemiş olursa, hurda değeri sıfır TL olarak
alınacaktır.
2. Azalan Bakiyeler Yöntemi: Yöntemde amortisman gider tutarı, duran varlığın faydalı ömrü
boyunca azalan tutarlarla hesaplanır. Azalan Bakiyeler Yöntemi; İki Katlı Azalan Bakiyeler Yöntemi,
Formüllü Azalan Bakiyeler Yöntemi ve Yıl Sayılarının Toplamı Yöntemi olarak 3 gruba ayrılabilir.
Amortisman Tutarı= Dönem başındaki defter değeri * (Normal amortisman oranı*2) Amortisman
Oranı= (1/ Faydalı Ömür)*2

3. Üretim Miktarı Yöntemi: Yöntemde, amortisman gideri, duran varlığın beklenen kullanım yada
üretim miktarı üzerinden hesaplanır. Beklenen kullanım veya üretim miktarı varlığın yararlı ömrünü
de belirler.
Amortisman Oranı=(Maliyet değeri-Kalıntı değer)/Varlığın tahmini yaralı ömrü boyunca üreteceği
tahmini üretim miktarı
Yıllık Amortisman Tutarı= Amortisman Oranı*Yıllık Üretim Miktarı
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ÖRNEK 3: Bir işletme 1 Ekim 2008 tarihinde 100.000 TL bedelle bir kamyon satın almıştır. Kamyonun
faydalı ömrü 4 yıl olarak tahmin edilmiştir. İşletmenin normal ve azalan bakiyeler yöntemine göre
amortisman ayırması durumunda yıllar itibariyle amortisman tutarları şöyle olacaktır.
Yıllar
2008

Normal Amortisman Yöntemi

Azalan Bakiyeler Yöntemi

(100.000*0,25/12)*3=6.250

100.000*0,50/12)*3=12.500

2009

100.000*0,25= 25.000

87.500*0,50=43.750

2010

100.000*0,25= 25.000

43.750*0,50= 21.875

2011

100.000*0,25= 25.000

21.875*0,50= 10.937,50

2012

(100.000*0,25/12)*9=18.750

10.937,50 kalan = 10.937,50

• Üretim miktarına göre amortisman ayrılmasına göre ise
• Örnek; Kamyon için, kilometre bir iş ölçüsü olarak kabul edilirse, ve kamyonun faydalı ömrü
100.000 km olarak tahmin edildiğini düşünelim. Kamyonun ilk yıl 15.000 km yol kat ettiği kabul
edilirse, ilk yıl için amortisman tutarı;
• İlk yıl amortisman tutarı= 100.000*(15.000/100.000)=15.000 dir.
TMS16 ÖRNEK 4: Bir işletme 28.05.2011 tarihinde 100.000 TL bedelle bir makine satın almıştır.
Makinenin amortisman süresi 5 yıldır. Kamyonun kalıntı değerinin net bugünkü değeri 10.000 TL,
olarak tahmin edilmektedir. İşletme,

Çözüm:
a) Normal Amortisman Yöntemi
Amortismana Tabi Tutar= 100.000-10.000=90.000 TL
Amortisman Oranı= 1/5= 0,20
Yıllık Amortisman Tutarı=90.000/5=18.000
TMS Standartı tüm maddi duran varlıklar için Kıst Amortisman uygulamasını öngörmektedir.
Buna göre 2011 yılı amortisman hesaplaması aşağıdaki gibi olacaktır.
Makinenin kullanıma başlama tarihi 08.06.2011 dir. Kullanıma başlanan ay tam kabul edilir.
Makinenin 2011 yılı için kullandığı süre; 7 ay kabul edilir.
2011 yılı için Amortis. Tutarı= (18.000/12)*7=10.500
2012 yılı için Amortis. Tutarı= 90.000*0,20= 18.000
2013 yılı için Amortis. Tutarı= 90.000*0,20= 18.000
2014 yılı için Amortis. Tutarı= 90.000*0,20= 18.000
2015 yılı için Amortis. Tutarı= (18.000/12)*5= 7.500
*2011 yılı Amortisman Tutarı= Kıst dönem 7 ay(1500=10.500)
*2015 yılı amortisman tutarı= 2011 kalan dönem 5 ay(1500*5= 7.500)
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Yıllık Amortisman Tutarı= Dönem başı defter değeri*( Normal amortisman oranı*2)
Azalan Bakiyeler Üzerinden TMS-16’ya göre Çözüm:
Normal Amortisman Oranı=1/ Yararlı Ömür Süresi
Normal Amortisman Oranı= 1/5 yıl= 0,20
Azalan Bakiyeler Amortisman Oranı= 0,20*2= 0,40
Yıllık Amortisman Tutarı=((100.000-10.000)/5)*2= 36.000 yada 90.000*0,40
Aylık Amortisman Tutarı=36,000/12=3.000
2011 yılı Amortisman Tutarı=((90.000*0,40)/12)*7= 21.000
Ya da kısaca = 3000*7= 21.000

6. TMS-16 YA Göre Maddi Duran Varlıkların İncelenmesi ve İzlenmesi
Bu standarda göre, maddi varlıkların gerek satın alma, gerekse amortisman ayırma ve değerleme
dönemlerinde V.U.K’na göre önemli farklılıklar görülmektedir. Bu değerleme ve muhasebeleştirme
yaparken doğan farklılıkların mali tablolar üzerinde düzeltme yapılarak izlenmeleri en doğru yoldur.
Bu nedenle ayrıca TRFS ye uygun Amortismana Tabi Varlık Defteri tutulması en uygun yöntem
olacaktır. Hem VUK’a hem de TFRS’ye uygun deftere bakılarak mali tablolar üzerinde düzeltme
yapılmalıdır.

7. Maddi Duran Varlıkların Satışı, Elden Çıkarılması ile ilgili Hususlar;
• Maddi duran varlıklar, satıldığında, elden çıkarıldığında veya kullanımından gelecekte ekonomik
yarar beklenmediği zaman, bilanço dışı bırakılır..
• Hurdaya ayrılma sebebiyle ve kullanımdan kaldırılarak satışa çıkarma gibi TFRS 5 e göre satış
amacıyla elde tutulan varlıklar olarak sınıflanmış ise amortismanlarına da son verilir.
• Aktifteki değeri ile birikmiş amortismanları arasında ortaya çıkan fark Kar/Zarar yazılır.
• Tamamıyla kullanılamaz duruma gelmemişse ve kullanımdan kaldırıldığında, tamamıyla itfa
edilmemişse. amortisman ayrılmaya devam edilir.
• Maddi varlıkların kredili, vadeli satışında, satış bedeli olarak vade farkından ayrılmış olan peşin
değeri esas alınır. Vade farkı da faiz geliri olarak alınır.(TMS.72)
• Satış amaçlı, duran varlık daha önce yeniden değerlemeye tabi tutulmuşsa, böyle bir tutar tespit
edilirse; bu tutar Kar veya Zarara aktarılmadan, direkt yine aynı grupta Geçmiş Yıl Kar/Zararına
aktarılabilir.
Maddi Varlıklarda dönem içinde meydana gelen değişimler ile ilgili hususlar;
a- Elden çıkarmalar, yeni girişler, işletme birleşmeleri sonucunda işletmeye giren varlıklar, yeniden
değerleme sonucunda değer artışları veya azalışları, değer azalmaları sonucunda Yeniden Değerleme
Fonu’nda iptaller ve Gelir Tablosuna verilen tutarlar.
b-Dönemin amortisman giderleri ve finansal durum tablosunda (bilançoda) ayrıca gösterilmemişse
birikmiş amortismanlar,
c-Yurtdışı veya diğer yabancı para birimi ile raporlama yapan işletmelerin konsolide mali tablolara
alınmasında doğan kur farkları,
d-Varlıkların üzerinde ipotek ve diğer kısıtlamaların olup olmadığı,
e-Maddi varlık için girilmiş sözlerin, taahhütlerin olup olmadığı,
f-Yeniden değerleme yapılmışsa bunun esasları,
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g-Varlıklarda Değer Azalışı ve Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar standardına göre
uygulama yapılmış ise bunun esasları,
h-Geçici olarak kullanılmayan, hurdaya ayrılan, elden çıkarılacak varlıkların değeri,
ı-Tamamıyla amorti edilmiş olmasına rağmen kullanılmaya devam edilen varlıklar,
i-Şayet, elde etme maliyeti kullanılıyor fakat varlıkların değeri elde etme maliyetinden önemli
ölçülerde sapmış ise bunların piyasa veya yeniden elde etme değerleri dikkate alınmalıdır.
7. BOBİ FRS DE MADDİ DURAN VARLIK
• BOBİ FRS’de tam sette olduğu gibi yeniden değerleme modeli yer almaktadır. Amortisman
yöntemlerinde herhangi bir değişiklik öngörülmemektedir.
• Temel farklılık, finansman unsurlarının ayrıştırılması ile ilgilidir. 1 yıldan uzun süreli varlıklarda
finansman unsurunun ayrıştırılması zorunludur.
EKLER: TMS-16 ve VUK Amortisman Uygulamaları Arasındaki Farklılıklara İlişkin Tablolar
Tablo 1: Amortismana Tabi Tutardaki Farklılıklara İlişkin Tablo
VUK AMORTİSMAN UYGULAMASI
TMS-16 AMORTİSMAN UYGULAMASI
Amortismana konu olan değer varlığın maliyet Amortisman konu değer varlığın
bedelidir.
maliyet bedelinden kalıntı değer
düşüldükten sonraki tutardır.
Varlığı elde ederken ortaya çıkan vade farkları, Varlığı elde ederken ortaya çıkan vade
varlığın maliyetine dahil olduğu için vade farkını farkları, varlığın maliyetine dahil
içeren toplam tutar üzerinden amortisman edilmediği için vade farksız tutar
ayrılmaktadır.
üzerinden amortisman ayrılmaktadır.
MDV’ın elde edildiği döneme ait finansman Varlığı elde etme ile ilgili finansman
giderlerinin maliyete eklenmesi gerektiği için giderlerinin maliyete verilmemesi
amortismana konu değer her koşulda finansman gerektiği için finansman giderlerini
giderlerini içermektedir.
içermeyen maliyet bedeli üzerinden
amortisman ayrılmaktadır.
Tablo 2: Amortisman Yönteminde Farklılıklar
VUK AMOR. UYGULAMASI
1- Normal Amortisman Yöntemi, Azalan Bakiyeler
Üzerinden Amortisman Yöntemi, İstisnai Durumlarda
Fevkalade Amortisman Yöntemi; Amortisman
Yöntemi olarak kullanılabilir.
2- Maddi Duran Varlık için Normal Amortisman
Yöntemine göre amortisman ayrılmaya başlandıktan
itibaren, Azalan Bakiyeler yöntemine geçiş yapılamaz.
Ancak Azalan Bakiyeler Yöntemi kullanılırken, Normal
Amortisman Yöntemine geçiş yapılabilir.

TMS-16 AMORT. UYGULAMASI
Normal Amortisman Yöntemi, Azalan
Bakiyeler Yöntemi ve Üretim Miktarı
Yöntemi; Amortisman Yöntemi olarak
kullanılabilir.
2-Gelecekteki ekonomik faydaların
beklenen tüketim biçiminde bir
değişiklik olmadığı sürece seçilen
amortisman yöntemi değiştirilmemeli
ve tutarlı bir şekilde uygulanmaya
devam edilmelidir.
3-Azalan Bakiyeler Yöntemini sadece Bilanço esasına 3-Bütün
işletmeler
defterlerini
göre defter tutan mükellefler uygulayabilir.
TMS/TFRS ye göre tutup, finansal
tablolarını
TMS/TFRS
ye
göre
hazırlamaya
başladıklarında
standartların öngördüğü hükümleri
uygulayacaklardır.
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Tablo 3: Amortisman Tutarının Hesaplanmasına Yönelik Farklılıklar
Tms-16 Amortisman Uygulaması

VUK Amortisman Uygulaması
Kıst Amortisman Yöntemi
Otomobilleri için uygulanır.

yanlızca, Binek Bütün Maddi Duran Varlıklar için Kıst
Amortisman Uygulaması geçerlidir.

İlk dönem ayrılmayan amortisman tutarı son İlk dönem ayrılmayan amortisman
yılın amortisman tutarına ilave edilir.
tutarı varlığın ömrünün bittiği dönemi
takip eden ilgili aylar dikkate alınarak
yansıtılır.
Amortisman ayrılmaya Binek Otomobilinin Amortisman ayrılmaya Maddi Duran
alındığı aydan başlanır ve alındığı ay kesri tam Varlık kullanılabilir hale geldiğinde
sayılır.
başlanır ve ay kesri tam sayılır.
Çam, M. (2014). TMS-16 Açısından Maddi Duran Varlıklarda Amortisman Uygulamalarının Vergi Usul
Kanunu İle Mukayesesinin İncelenmesi. Aksaray Üniversitesi İBFF Dergisi, 11-19.
Tablo 4: Amortisman Ayırma Koşullarına Yönelik Farklılıklar
VUK

TMS-16

Amortisman ayrılması için, MDV’nin İşletmede Amortisman ayrılması için, MDV’nin
bir yıldan fazla kullanılması gerekir.
işletmede bir yıldan ve bir faaliyet
döneminden fazla kullanılması gerekir.
Duran varlıkta; yıpranma, aşınma
kıymetten düşmeye maruz kalma

veya Duran varlıkta; yıpranma, aşınma veya
kıymetten düşmeye maruz kalma

İktisadi kıymetin değerinin belli bir tutarı Herhangi bir rakamsal sınırlandırma
aşması gerekir.
yoktur.
Satış amaçlı M.Duran Varlıklarla, gelecekte
ekonomik yarar sağlaması beklenmeyen duran
varlıklarda amortisman ayrılmaya devam
edilebilir.

Satış amaçlı M.Duran Varlıklarla,
gelecekte ekonomik yarar sağlaması
beklenmeyen
duran
varlıklarda
amortisman ayırma işlemi durdurulur.

Parçalara ayırarak ya da gruplandırarak

Parçalara ayırarak ya da gruplandırarak

amortisman ayırma ile iligili bir düzenleme amortisman ayırma işlemi mümkündür.
bulunmamaktadır.
Amortisman ayırmak ihtiyaridir.

Amortisman ayırmak zorunludur.
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Örgüt Kültürü Açısından Ahilik Örgütünde Usta Çırak Münasebetleri
Asst. Prof. Dr. İhsan CORA
Giresun Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü

Özet
Ahilik; 13. Yüzyılın ilk yarısından başlayarak 20. Yüzyılın başlarına kadar Anadolu’nun şehir, kasaba ve
köylerindeki esnaf ve sanatkarlara eleman yetiştiren, işleyiş ve kontrollerini düzenleyen bir
organizasyondur. Kurucusu menkıbevi adı Ahi Evran olan Şeyh Mahmud Nasüriddin’dir. 1171-1261
yıllarında yaşadığı tahmin edilmektedir. Kırşehir’de kendi adını taşıyan caminin avlusunda yattığına
inanılmaktadır. Zamanının büyük bir Türk İktisat filozofudur. İnsanlık tarihi Ahi Evran’ın öğretileri
üzerinden devam etseydi dünyada bu günkü yaşanan acı ve gözyaşları yaşanmazdı. Ahilik, törenleri,
eğlenceleri, sohbet toplantıları ve kültürel özellikleri ile bir devlet kuruluşu değil, sivil toplum
kuruluşudur ve çok boyutlu fonksiyonlara sahiptir. Ahilik; çağımızın devletlerinin çözemediği birçok
konuyu çözmüştür. Örneğin bugünkü sendikaların çözemediği işçi- işveren çıkar çatışmasını, ustaçırak arasında baba-oğul ilişkisi gibi bağlar kurarak çözmüştür. Üretim-dağıtım- fiyat- kalite gibi
standartları belirleyerek bugünkü TSE’nin görevini yapmıştır. Üyelerini iş başında ve iş dışında
eğiterek eğitimin bir devlet görevi olmadığı yıllarda, eğitim hizmeti veren bir okul vazifesi görmüştür.
İnsanları bir meslek sahibi yapıp, hayatlarını garanti etmesi özelliği ile bir SGK rolü oynamıştır. “Orta
sandıkları” ile esnaf ve sanatkarların kredi sorunlarını çözen bir banka ve finansman kuruluşu görevi
yapmıştır. Günümüzde en yakın bir yere parasız seyahat yapılamazken, ahilik, şehirlerden köylere ve
dağ başlarına kadar uzanan, zaviye ve konuk evleri ile yolların güvensiz, seyahat araçlarının ilkel, otelmotel gibi yerlerin olmadığı tarihlerde bir konaklama ve turizm işletmesi fonksiyonu görmüştür. Türk
ticaret kültüründeki etkileri hala süren ahilik örgütü ilkelerinin bugünün KOBİ’leri açısından günün
şartlarına göre yeniden değerlendirilmesi ve oluşturulacak olan iktisadi ve sosyal politikaların
belirlenmesinde faydalı olacağı düşüncesindeyiz. Bu çalışmada ahilik felsefesi ve eğitim anlayışı
açıklanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Ahilik, Esnaf ve Sanatkarlar Organizasyonu, Örgüt Kültürü, Usta-Çırak
Münasebetleri
1. GİRİŞ
Ahilik; yüzyıllar önce atalarımızın Anadolu’da kurduğu ve çok çeşitli boyutları olan bir örgüttür. Bu
nedenle ahiliğin çeşitli yönlerini dikkate alarak tanımını yapmak mümkündür. Bu bildiride ahiliğe bir
esnaf ve sanatkar organizasyonu olarak baktığımız için bu bakış açısından tanımını yapıyoruz. Çünkü
esnaf denince ahilik, ahilik denince esnaf akla gelmektedir. Bir örgüt olarak ahilik; 13. yüz yılın ilk
yarısından başlayıp 20.yüz yılın başlarına kadar Anadolu’nun şehir kasaba ve hatta köylerindeki esnaf
ve sanatkar kuruluşlarına elaman yetiştiren ve işleyişlerini düzenleyen bir kuruluştur(Çağatay,1989;1).
Ahilik esnaf ve sanatkarların olmadığı kırsal alanlarda ise “yaren odaları” adıyla örgütlenmişlerdir.
Osmanlı Devleti’nin kuruluşu, yükselişi ve çöküşüyle ahiliğin kuruluşu, yükselişi ve çöküşü arasında
ilginç bir benzerlik vardır. Çünkü bu bir medeniyetin yükselişi ve çöküşüdür. Bu gün Saray Bosna’da
Suriye’de Anadolu’da Osmanlı coğrafyasının her yerinde ahi sanatkarlarının yaptıkları cami, köprü,
kervansaray, hamam v.b. eserler hayranlıkla seyredilmektedir. Mesela bunların yüzlercesinden biri
olan Saray Bosna’da Neratva Nehri üzerindeki “mostar köprüsü” dünya mimarlık tarihinin en büyük
114

4th International Management and Social Research Conference
Jun 5-6, 2020 İstanbul / Turkey
mimarlarından biri olan Mimar Sinan’ın yetiştirdiği ustalardan biri Mimar Hayrettin tarafından 1566
yılında yapılmıştır. Bu günkü gibi demir çimento, vinç, kaldırma ve iletme makinelerinin olmadığı bir
zamanda böyle bir şaheser nasıl yapıldı? Bu soruya cevap vermek oldukça zordur.
Selçuklu Devleti’nin parçalandığı ve Anadolu’da bir çok beyliğin var olduğu dönemde bunların
içinden sadece Osmanlı Beyliği’nin gelişip bir imparatorluk haline gelmesinin bir çok sebeplerinden
biri de ahilerle iyi münasebet kurmaları ve onların desteğini almalarıdır. Başta Şeyh Edebali, Orhan
Gazi ve Çandarlı Kara Halil Paşa olmak üzere bir çok Osmanlı Sadrazamı ahi idi.
Örgüt kültürü; bir örgütün içindeki insanların davranışlarını yönlendiren normlar,
davranışlar, değerler, inançlar ve alışkanlıklar sistemi olarak tanımlanır. Bir başka ifadeyle örgüt
üyelerinin düşünce ve davranışlarını şekillendiren hakim değer ve inançlardır. Bütün örgütler
amaçlarını gerçekleştirebilmek için üyelerinin desteğini, etkin katılımını ve performansını en üst
düzeye çıkarmasını ister( Dinçer ve Fidan;1996,401). Örgüt kültürü başka kaynaklarda ise: Peter and
Waterman “paylaşılan değerler bütünü”, Deal and Kennedy, “bir davranış düzenleyici ve örgütte
yapılan her şeyin yapılış biçimi”, Sathe, “ paylaşılan inanç ve değerler”, Bate, “paylaşılan düşünceler,
değerler ve anlamlar, Trice and Bayer, “değer, norm ve ideolojiler içeren bir anlamlar şebekesi, Kozlu,
“paylaşılan temel değerler, inançlar, kahramanlar, merasimler, öyküler ve efsaneler” olarak
tanımlamışlardır (Şişman,1984; 58). Erdoğan ise örgüt kültürünü; kuruluşun çalışma şeklini ve
faaliyetlerinin sonucunu etkileyen belirli insan topluluklarında oluşturulan inançlar değerler, örfler,
adetler ve diğer kişiler arası ilişkilerin sonuçlarının tamamıdır şeklinde tanımlamıştır (Erdoğan, 1975;
13).
Osmanlı devlet örgütünün gelişmesine katkı sağlayan ahilik örgütü kuruluşundan bu güne
kadar aradan yedi yüz yıl gibi bir süre geçtiği halde ahilik, milletin sinesinde yer etmiştir ki ahilik
kültürünün izleri Anadolu halkında ve esnafında hala devam etmektedir. Bu gün bile köylerimizdeki
köy konakları(misafir odaları), imece faaliyetleri ahilik kültüründen kalma izlerdir. İşte bu yüzden de
diyoruz ki toplumsal kalkınmamız için kentsel yörelerimizde ahilikten kırsal alanlarımızda imecelerden
yeni bir kalkınma modelinin dinamiklerini oluşturabiliriz.

2.AHİLİK ÖRGÜTÜNÜN TEMEL FELSEFESİ
İş ve ticaret hayatında olduğu kadar sosyal hayatta da önemli bir yeri olan ahilik örgütü
üyelerinin uyması gereken ahlak kurallarından bazıları şunlardır(Hazar,1992;63).
-Geçimi sağlayacak bir meslek sahibi olmak.
-Yeteneklerine uygun olan tek bir meslekle iştigal etmek.
-Haksız kazanç sağlamamak, haksız rekabette bulunmamak.
-Sanatının geleneksel pirlerinden kendi ustasına kadar bütün büyüklerine içten bağlanmak,
sanatında ve davranışlarında onları örnek almak.
-Her konuda bilgili olmak ve kendini yetiştirmek.
-Beylere ve yöneticilere yaltaklanmamak.
-Cömert, misafirperver, alçak gönüllü, iyi huylu ve doğru olmak.
-Kendini topluma hizmete adamak.
-İnsanlara yardım etmek, iyi huylu, alçak gönüllü ve doğru olmak, bencil olmamak.
-İki yüzlü olmamak.
-Utanma duygusuna sahip olmak.
115

4th International Management and Social Research Conference
Jun 5-6, 2020 İstanbul / Turkey
-Hile yapmamak, yalan söylememek, dedi kodu yapmamak, içki içmemek, insanların
kusurlarını hoş karşılamak.
-İslam dinin emirlerini yerine getirmek, yasaklarından kaçınmak.
-Zenginlere karşı minnetsiz olmak.
-Hiç kimseye düşmanlık ve kin duymamak.
-Yoksullara ve işsizlere yardım etmek.
-Büyüklere saygı küçüklere sevgi göstermek.
-Başkalarına bel bağlamamak.
-Nefisle mücadele etmek.
-Meşru olmayan işlerden kaçınmak.
-Sosyal hayatta ve iş hayatında dayanışma içinde olmak.
-Birlik mensuplarının ahilik ilke ve kurallarına uymalarını desteklemek.
Ahilik kültürünün temelinde bencil değil “kanaatkar insan” tipi vardır. S. F. Ülgener bu
kanaatkar insan tipini şöyle tasvir ediyor: “ Evi ile işi arasında elinde çıkın her gün aynı yolu ağır
adımlarla akşamları mümkün olduğu kadar erken dönerek yürüyen, acele nedir bilmeyen kuru
ekmekle bayat peyniri lezzetle yiyip, çeşmeden su içişinde Allah’a(c. c.) şükreden insan tipi(Ülgener,
Zihniyet ve din, 2006,118).
Ahilik örgütü; İş başında ve iş dışında kurduğu eğitim sistemiyle tembellik ve cahilliği yenip
fakirlik ve sömürüyü yok ederek iktisadi yapıları rasyonel bir şekilde işletirken ahlak ve fazileti
kapitalist üretim modellerinin anlayamayacağı, Marksist düşüncenin idrak edemeyeceği bir şekilde
sosyal sermayeye bir güç kaynağı yapabilmiştir. Çünkü ahilikte bencil kar düşüncesiyle sadece kendisi
için değil, başkaları için, toplumun refah ve mutluluğu için üretme ve güçlüye göre değil hak ve adalet
üzere paylaşma vardır. Anadolu insanına özgü ve Osmanlı üretim biçimi diyebileceğimiz bu modeli
sadece ahilikte görebiliyoruz.
Ahilik, yukarıda bazıları sıralanan iyi ve mükemmel insan oluşturma kurallarını kapsayan, halkı
dünya ve ahirette kendi nefsine üstün tutan ahlakı boyutunu fütüvvet namelerden almıştır. Ahiliğin
eğiten-üreten –adil paylaştıran denetleyen etkin boyutları vardır. Bu örgütlenme modeli Anadolu
insanına alın teri ile geçinme, yeteneklerini geliştirme, kendine güvenme, başkalarına yardım etme,
gurur ve güven içinde yaşama düşüncesini kazandırmıştır (Hamitoğulları,1986; 140)
Batının kapitalist toplumları soylular ve burjuvaları veya doğu toplumları bürokrat ve teokratları
öne çıkarıp egemen sınıf yaparken, ahiliğin esnaf ve sanatkarları toplumun katmanları arasında öne
çıkarması önemlidir. Çünkü toplumu oluşturan sınıflar arasında sömürücü ve egemen özellikleri olan
sınıflar yerine üretime katkısıyla dikkatleri çeken bir sınıfı öne çıkarmaktadır(Hamitoğulları,1986;144).
Ahilikte, batının kapitalist toplumlarında görülen “bencil insan” tipinden farklı olarak başkalarını
kendisinden daha çok düşünen “sosyal insan” tipi (homo islamicus) vardır. Çünkü anlayışın temelinde
halkı dünya ve ahirette kendi nefsine tercih etme söz konusudur. Bu örgütlenme modeli Anadolu
insanına alın teri ile geçinme, yeteneklerini geliştirme, kendine güvenme, başkalarına yardım etme,
kimseye minnet etmeden yaşama gibi gurur, güven, erdem, aşılamıştır. Erkek ve kadınlara göre ayrı
fakat aynı ilkeler doğrultusunda bir örgütlenme modeli olan ahilikteki kuralların bir çok anlamı vardır.
Erkeklerin “eline, beline, diline hakim ol” ması istenirken, kadınların da “aşına, eşine, işine sahip ol”
ması istenmektedir(Hamitoğulları, 1986;140).
Diğer yandan ahilik kurduğu “esnaf sandıkları” yla bu günkü bankacılık sistemine örnek
olmuştur. Ahilikte her esnafın bir yardım sandığı vardı. Bu sandığa “esnaf vakfı”, “esnaf sandığı”,
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“esnaf kesesi” gibi isimler verilmiştir. Bu sandıkların sermayesi esnafın bağışlarıyla, çıraklıktan
kalfalığa, kalfalıktan ustalığa yükselenlerin ustalarından ve esnafın mali gücüne göre toplanan
bağışlardan oluşurdu. Bu esnaf sandıklarından esinlendiği tahmin edinilinen Osmanlı devlet
adamlarında Mithat Paşa Tuna valisi olduğu 1860’lı yıllarda “esnaf sandıkları” nı kurdu. Halkın elde
ettiği ürünlerin %5 ‘i alınarak kurulan ve onları sıkıntıdan kurtaran bu sandıklar o tarihte çok ilgi
görmüş ve kısa zamanda bir çok şubesi açılmıştır. Bu sandıkların gelirleriyle yol, okul, köprü gibi
bayındırlık işleri yapılmış. Yirmi maddelik bir tüzükle çalışan ve her türlü eşya rehin konularak borç
alınan bu “memleket sandıkları” nın adı 1883 yılında “menafi-i umumiye” sandığına çevrildi. Doksan
üç harbi bu sandıkların gelişmesine zarar vermiş ve 1888’de bu sandıkların yerini Ziraat Bankası
almıştır (Çağatay,1986;96).

3.AHİLİK ÖRGÜTÜNDE EĞİTİM
İnsanlar farklı kabiliyetlerde yaratılmıştır. Her insanda farklı olan kabiliyetlerin eğitimle ortaya
çıkarılması ve uygun istikamete sevk edilmesi gerekir. İnsanın yetenekleri yer altındaki suya benzer.
Ondan faydalanmak için toprağın kazılması ve sondaj yapılması gerekir. İslam eğitim tarihi
incelendiğinde öğrencileri tanıma kabiliyetlerini keşfetmek için büyük gayret gösterildiği ve
kabiliyetlerine göre branşlara yönlendirildikleri görülmektedir. İnsanın kabiliyeti dışında bir branşa ve
işe yönlendirilmesi ve zorlanması beden ve ruh sağlığının bozulmasına neden olabilir
(Bayraktar,1997;19).
Eğitimin bir devlet görevi olmadığı yıllarda ahilik örgütü, üyelerinin eğitimlerini de sağlıyordu.
Örgütün eğitim sisteminin karakteristik özelliklerini şöyle sıralayabiliriz( Ekinci, 1990;36-37).
a-)İnsan bir bütün olarak ele alınmış, ona sadece mesleki eğitim değil, dini ve ahlakı eğitim de
verilmiştir Çünkü sadece mesleki eğitimle bir insanın mükemmel olması mümkün olmaz. Bir tarafı
eksik kalır.
b-) Böylece iş başında yapılan mesleki eğitiminin iş dışındaki ahlak eğitimiyle bütünleşmesi
sağlanmıştır.
c-)Eğitim belirli bir yerde tamamlanan değil, ömür boyu süren bir faaliyet olarak ele alınmıştır.
Burada muhtemelen İslam dinin; “beşikten mezara kadar ilim tahsil ediniz” hadisinden
etkilenilmiştir.
d-)Köylere kadar uzanan geniş bir organizasyon kurulmuştur. Ahilik köyler ve kırsal bölgelerde
“yaren odaları” adıyla örgütlenmişlerdir. Seyyah İbn-i Batuta 14. Yüzyılın başlarında Anadolu’yu
gezdiğini ve ahiliğe katılan genç sanatkarların akşamları toplandıkları zaviyelerde birlikte yemek
yediklerini, onların misafirperverliğini övgüyle anlatmaktadır (Parmaksızoğlu,1989).Ahilikten kalma
olduğundan şüphe edilmeyen bu odalarda İbn-i Batuta’nın anlattığı gibi bütün hazurun misafirle
birlikte yemek yerler ve uzak yerlerden gelen misafirden geldiği yerler hakkında bilgi edinirlerdi. İbn-i
Batuta’nın övgüyle söz ettiği ahi zaviyeleri köylerde “konuk odası” vazifesini yapıyordu. Türkiye’nin
kırk bin köyünün yarısında yakın zamana kadar bu odalardan vardı. Günümüzde yolların ve ulaşım
araçlarının gelişmesiyle bu odalar eski önemlerini ve fonksiyonlarını kaybetmişlerdir.
e-) Sistem ahilik prensiplerine uymayı kabul eden herkese açıktır.
f-) Derslerin yetkili kişiler tarafından verilmesi esastır.
g-) Eğitimden herkes ücretsiz faydalanır.
Ahilikte çırak bir ustanın yanında sanatına devam ederken ne diğer bir sanatkarlar çırağı
ustasından ayırmayı ne de çırak başka bir ustanın yanına gitmeyi düşünürdü. Usta da çırağın bütün
haklarını gözetir ve kendine bağlılığını istismar etmezdi. Aksine davranan ustalara birlik tarafından bir
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daha çırak verilmezdi. Çıraklar sürelerini doldurup kalfalığa yükselecek bilgiye kavuştuklarında usta ve
kalfalarının yardımıyla geçireceği bir imtihandan sonra kalfalığa yükselirdi (Ekinci,1990; 39).
Bilgilerin ancak kişisel deneyimlerle kazanılacağını yüzyıllar öncesinden keşfeden ahilik
sisteminde çırak ve kalfaların ustayı gözleme ve model alarak öğrenme esastır. “Şakirt görmeyince
öğrenemez.” Ya da “Okumakla yazmakla olmaz bir ustadan görmeyince” anlayışı hakimdir. Bir
ustadan el almadan veya bir üstadın rehberliği olmadan bir sanata sahip olmak caiz görülmemiştir.
Çünkü her usta bir kaynaktan beslenmelidir. Aksi halde ilham alamaz ve kurur. Nasıl ki bir pınarın
sürekli akabilmesi için bir kaynaktan beslenmesi gerekirse her usta da bir kaynaktan beslenmelidir.
Konuyla ilgili ilginç bir örnek şöyledir:
Ahi Evranın şeyhi Evhadü’d-Din-i Kirmani’nin Şeyh Fahru’d- Din Hasan, Malatya’da bir zaviye
yaptırmış ve zaviyeye su temin etmek için bir kuyu açtırmış. Evhadü’d- Din, bu kuyuyu görünce çok
beğenmiş, kuyuyu yapan ustayı ve bu sanatı kimden öğrendiğini sormuş. Usta sanatı kimseden
öğrenmediğini kendi kendine icat ettiğini söyleyince Şeyh Evhadü’d-Din hemen kuyuyu doldurtmuş.
Kendisine bunun sebebi sorulunca ” bir usta mesleğini o mesleğin ustasından öğrenmemişse yani
intisabı yoksa meydana getirdiği eserde kudsiyet ve haysiyet olamaz” demiştir
(Bayram,1995;55).Buradaki zihniyeti bugünkü mantıkla anlamak ya da bu günkü nesile anlatabilmek
oldukça zordur.
Ahilikte yanında yetiştiği ustası olmayanlar zaviyelere giremediği gibi ustası öğrettiği sanatı
helal etmez ve çırak ya da kalfasını takdim ederek ondan memnun olduğunu bildirmezse böyle kişiler
zaviyelere giremez ve kardeş olamazlardı (Çağatay,1989;123).
Ahiliğin temel ilklerinden biri de “sır” saklamaktır. Bu yüzden Ahiliğe ait ilkelerin birçoğu yazılı
belgeler haline getirilmemiştir. Bu nedenle birçok mamulün üretim tekniği ustasının ölümüyle birlikte
yok olup gitmiştir. Buna yüzden Ahilik müessesine ilişkin değerlendirmeler daha sonraları ahi olmayan
kişilerin tahmin ve değerlendirmelerine dayanmaktadır(Gürata,1975;74-75).
4.AHİLİK ÖRGÜTÜNDE USTA-ÇIRAK MÜNSEBETLERİ
Ahilik örgütünde mesleki eğitim iş başında kalfalar ve ustalar tarafından verilirdi. Mesleki
eğitimle, genel eğitim ve sosyal hayatı bir bütünlük içinde ele alan ahilikte bir gencin meslek hayatının
ilk basamağı “yamak”lıktır. En fazla 10 yaşındaki çocukların velisi tarafından bir ustaya sanat
öğrenmek maksadıyla verilmesiyle yamaklık dönemi başlardı. Yamaklar iş yerinde meslek eğitimi
görürken akşamları zaviyelerde dini ve ahlakı eğitim alırlardı. Birer terbiye ocağı olan zaviyelerde
okuma-yazma eğitiminin yanı sıra edebiyat, Kuran-ı Kerim, Türkçe, Arapça’dan başka güzel yazı ve
musiki dersleri de verilirdi. Divan edebiyatı şairlerinden Baki, saraç çırağı olarak böyle bir eğitim
almıştır (Ekinci, 1990;37).
İki sene ücretsiz yamaklık yapanlar törenle çıraklığa yükselirlerdi. Törende çırağın ustası,
kalfaları, velisi ve esnaf şeyhi hazır bulunurdu. Esnaf Şeyhi çırağa nasihatte bulunarak ücretini tespit
ederdi. Çıraklık dönemi mesleklere göre değişmekle birlikte genellikle 1001 gündü. Bu süre
kuyumculuk gibi bazı iş kollarında daha uzun olabilirdi. Çırak ustasına itaat etmek, ustası da çırağa
mesleğin inceliklerini ve iş hayatı için gerekli olan bilgileri öğretmek zorundaydı(Ekinci,1990;38).
Ustalar sanatın özelliğine göre sınırlı sayıda çırak çalıştırırlardı. Daha fazla çırak çalıştırmak
birlik tarafından yasaklanmıştı. Çünkü aynı iş kolunda ihtiyaçtan fazla çırak yetiştirme problem
doğurabilirdi. Her meslekte çalışacak olan çırak sayısı o bölgenin ihtiyaçları dikkate alınarak tespit
edilirdi. Buradan bir taraftan sanatkarların işsiz kalması diğer taraftan da aşırı üretimin önlenmesinin
amaç edinildiği anlaşılıyor (Bıyıklı, 2000;61). Günümüzde olduğu gibi serbest piyasa deyip iş
konusunu bilen de bilmeyen de o piyasaya giremiyordu. Günümüzde biz serbest piyasayı başı boş
piyasa olarak anladık.
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Çıraklar, çıraklık süresini tamamlayıp kalfalığa yükselecek bilgiye eriştiğinde usta ve kalfalarının
yardımıyla geçireceği bir imtihanla kalfalığa yükselirlerdi. Kalfalık dönemi bütün meslekler için üç yıldı.
Çırak ve kalfaların birlikte eğitilmelerine çalışılırken, kalfaların kılıç kullanmaları, ata binmeleri, atıcılık
gibi spor ve askeri eğitime tabi tutulmaları da ihmal edilmezdi. Eğitim süresini başarı ile tamamlayan
kalfalar ustalığa yükselmek için törenle imtihana tabi tutulurdu. Bu törende kalfa sanatı ile ilgili ve
kendi yaptığı bir eseri Ahi Baba vekilinin başkanlık ettiği ustalar meclisine sunardı. Eser oradaki ustalar
tarafından beğenilirse kalfa ustalığa yükseltilir ve ahi baba vekili tarafından kulağına şunlar söylenir
(Ekinci,2008; 155).
Harama bakma, haram yeme, haram içme.
Doğru sabırlı dayanıklı ol.
Yalan söyleme, büyüklerinden önce söze başlama.
Kimseyi kandırma, kanaatkar ol,
Dünya malına tamah etme, yanlış ölçme, eksik tartma.
Kuvvetli ve üstün durumda iken affetmesini, hiddetli iken yumuşak davranmasını bil ve kendin
muhtaç iken bile başkalarına verecek kadar cömert ol. (Gürata,1975;80)
Ustalığa yükselen kalfa hangi iş kolunda ise ona gereken araç gereci de hediye ederdi. Mesela
kasap ustası kalfasına bıçak, masat; helvacı ise kepçe ve kevgir; duvar ustası mala ve pergel; saraç ise
tığ ve teber(küçük balta) hediye edilir(Tarus,1947;34). Onu kendine rakip görüp kıskanıp engellemeye
çalışmayıp aksine teşvik etmesi ahilik zihniyetinin bugünkünden çok farklı olduğunun bir
göstergesidir.
Beceri kazanılmasında yaparak öğrenme en iyi yöntemdir. Mesela yüzmeyi öğrenmek için suya
girip uygulama yapmak, bir aracı kullanmayı öğrenmek için o aracın üzerinde çalışmak gerekir.
Kısacası öğrenmenin en kısa yolu yaparak öğrenmedir. Yapılan bir araştırmaya göre insanlar:
Okuduklarının

%10’unu

İşittiklerinin

%20’ini

Gördüklerinin

%30’unu

Görüp işittiklerinin

%50’ini

Söylediklerinin

%70’ini

Yapıp söylediklerinin

%90’ını hatırlamaktadırlar (Aşılıoğlu,2012;39).

Eğitimde söylenenlerden çok yapılan işlerin, davranışların birey üzerinde çok daha etkili ve
kalıcı sonuçlar doğurduğunu bilen Ahiler, toplum içinde örnek davranışların sergilenmesine dayalı bir
eğitim ve yaşam felsefesini amaç edinmişlerdir (Doğan,2006;119).
Ahilikte ustanın kalfa ve çıraklara mesleki, dini ve ahlakı değerleri öğretmesinde; fikirlerin,
sembollerin ve doktrinal felsefenin tartışılmasıyla öğrenilmesinden ziyade ilişkilere dayalı bir öğrenme
metodu vardır. Bu tür öğrenme metodunda öğrencilerin grup içinde olmalarıyla oluşan sosyal
çevreden öğrenme ders konularını kitaplardan okuyarak kendi kendine öğrenmeden daha etkili
olmaktadır. Bu açıdan ilişkilere dayalı olarak öğrenilen bilgiler ve tecrübeler bir konunun içeriğinin
akılda tutulmasıyla öğrenilenlerden daha kalıcı olur (Doğan,2006; 120).
Batının kapitalist toplumlarından farklı olarak doğuda mesela Horasan’da meşhur alim
Nizamettin el Lekuhnevi’nin (hicri1161) ölüm haberi talebesi Seyyid Kemalettin el Azimebadi’ye
ulaşınca kederinin şiddetinden vefat etmiştir. Diğer talebesi Zarif el Azimbadi ise çok fazla ağladığı için
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gözlerini kaybetmiştir. Daha sonra ise bu ölüm haberinin gerçek olmadığı ortaya çıkmıştır (EnNedvi,1984;361). İçinde bulunduğumuz çağın insanının bu olayı anlaması veya kabul etmesi mümkün
değildir. Fakat doğu toplumlarının ruhunu anlayanlar orada talebe-hoca münasebetlerini ve talebenin
hocasına gösterdiği saygı ve sevgiyi bilenler bu olayı garip karşılamazlar.
5.İNSANLIK BİLİMİ AHİLİK
Başlığa yazdığımız bu ifade R. Soykut’ un 1980 tarihli kitabının adıdır. Ancak hala geçerli
“solmaz pörsümez yeni” olduğu için burada da bu başlığı kullanıyoruz. Ahilik bir insanlık bilimidir.
Ahi’liğin bir bilim olduğunu ispat için gerekli şartlar ve yeterli örnekler fazlasıyla mevcuttur. Amaçları,
kuralları, yöntemleri ve sonuçlarıyla insanlığa insanca var olmayı öğütlemesi dünya ve ahiret kazancı
Ahi’liği bütün bilim dallarının üzerine çıkarmakta ve ona farklı bir hüviyet kazandırmaktadır. Peşin
hükümlerden, taraflı ve maksatlı olmaktan sıyrılarak baktığımız zaman onda bilimselliğin akla gelen
bütün şartlarını hayretle görmek mümkündür. Böyle bir bilimden haberdar olmamak, başta O’nun
mirasçıları bizler olmak üzere insanlık için bir umursamazlık ya da bir gaflettir (Soykut,1980;63-64).
Ahiliğin bir bilim olduğunu idrak ve ispat için gerekli koşullar ve yeterli örnekler fazlasıyla
mevcuttur. Amaçları, kuralları, denenmiş yöntemleri ve sonuçlarıyla insanca yaşamayı, dünya ve
ahiret mutluluğunu hedef alması ahiliği bilinen bütün bilim dallarının önüne geçirmekte ve ona çok
farklı bir özellik kazandırmaktadır.
Batı medeniyeti örgütlerde insan unsurunun değerini 1920’ li yıllarda yapılan ve işletme
yönetimine “Hawtorne araştırmaları ve beşeri ilişkiler teorisi” olarak bilinen Elton Mayo ve
arkadaşların yaptığı çalışmalardan sonra anlamışlardır. O zamana kadar organizasyonlarda insan
unsuru başta Frederic W. Taylor ve Henry Fayol’un görüşleriyle oluşan klasik organizasyon teorilerine
göre şekilleniyor ve insan emredileni yapan pasif bir unsur olarak kabul ediliyordu. Organizasyonlarda
insan unsuru ikinci planda ele alınıyor ve insanın dışındaki faktörler üzerinde duruluyordu. Maddi
faktörler düzenlendikten sonra insanın verilen talimatlar doğrultusunda davranacağı varsayılıyordu
(Koçel,1984;54-80; Mucuk,1987;6-12). Böyle olmadığı ancak E. Mayo ve arkadaşlarının 1920-1930
yılları arasında yaptıkları bu sözü edilen araştırmalarla anlaşılmıştır.
Buna karşılık 13.yüzyılın ikinci yarısında kurulan ahilik örgütü düşünce yapısının temeline
insan koyulmuş ve her şey insanın mutlu olması için düzenlenmiştir. Bu anlayış devlet kurucumuz
Osman Gazi’nin hocası ve kayın pederi olan Şeyh Edebali’ye ait olduğu bildirilen “ey oğul insanı yaşat
ki devlet yaşasın” sözünde özetlenmiştir. Bu söz söylendiği zamana göre çok ulvi düşüncedir.
Aradan sekiz asır gibi uzun bir zaman geçmesine rağmen modern dünya bu gün birçok
felaketle karşı karşıyadır. Dünyanın bir tarafı lüks ve israf içerisinde yaşarken diğer tarafta insanlar
açlıktan ve kıtlıktan perişan olmakta, ülkesini ve yerini yurdunu terk edip göçmen olup yollara
düşmekte, başına yağan biyolojik ve kimyasal silahların altında tarihte görülmemiş zulümlerle
karşılaşmaktadır. İşte bu yüzden diyoruz ki dünya Ahi Evran Veli’nin öğretileri üzerinden devam etmiş
olsaydı bu gün yaşanan insanlık dramlarının hiçbiri yaşanmazdı.
6. SONUÇ
Ahilikte (Ulutan,1986;256);
i-

iiiii-

Usta, kal fa ve çırak bir aile, baba, ağabey ve küçük kardeş anlayışı ve bağlılığı içinde
çalışmaktadır. Bu sebeple elde edilen gelirde aralarında ahi kurallarına göre
paylaşılır.
Ustanın ve kalfanın çırağa karşı vazifeleri vardır. Çırak mutlaka en iyi şekilde
yetiştirilecek ve zamanı gelince kalfa yapılacaktır.
Ustanın kalfaya karşı da vazifeleri vardır. Onu zamanı gelince sanatını en iyi biçimde
yürütecek şekilde yetiştirecek ve meslek meclisi sınavında başarılı kılarak şed
kuşanmasını sağlayacaktır. Ayrıca dükkan açarken alet ve edevatını verecektir.
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iv-

Ahiliğin temel prensibi bugünün deyimiyle belirlenmiş standartlar dışında bozuk
mal üretimini önlemek ve tüketicilerin bozuk mallara yüksek fiyat ödeyerek
aldatılmalarını önlemektir. Batının kapitalist sisteminde ise usta; kalfa ve çırakları
ücret karşılığında kendi işinde çalıştıran ve onlara karşı ücretlerini ödemekten
başka sorumluluğu olmayan üretilen ürünün tamamını da kendine mal eden
sermayedar patrondur. Bu nedenle batıda işçi- işveren ilişkilerinde bir çıkar zıtlığı
ve çatışma söz konudur. Bu noktada batı loncalarıyla ahilik arasındaki derin fark
ortaya çıkmaktadır. Batıda işçi-işveren insani duygulara hiç değer verilmemesine
rağmen ahilikte insanlık, cömertlik, diğerkamlık duygusu bütün teşkilata hakimdir.

Bu zihniyetten ötürü ahilik ülkede halinden memnun, geleceğinden emin, inanmış ve faydalı
işler yapan mutlu insanların oluşturduğu bir orta sınıf meydana getirmiştir. Çağımızda, çözümünde
birçok sıkıntı çekilen iş ve ticaret ahlakının yanı sıra kooperatifçilik, sendikacılık, sosyal güvenlik,
standart üretim, kalite ve fiyat kontrolü gibi sorunları ahilik asırlar öncesinden rahatlıkla çözmüştür.
Çalışma hayatında usta- çırak münasebetleri önemli bir konudur. Günümüzde bu ilişkiyi
kaybettiğimiz için böyle olduk. Halbuki usta tecrübesiyle çırağı iş hayatına hazırlarken çırak da
heyecanı ve farklı bakış açılarıyla ustasına yenilikler katabilir. Bu nedenle bugün çırakları hayata
hazırlayacak ustaları ve ustalarını yenileyecek çıraklara ihtiyacımız var.
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Abstract
Social media use has been extending increasingly recently. As such, it is no longer an option not only
for the professional business life, but also for state institutions as well. To this end, local
governments are the state agents by far using social media the most effectively since they are much
closer to the public than the central governments. The use of social media is so common that social
media has become the most effective tool in community engagement. Local governments attempt to
keep up with public’s preferences, requirements and different tastes. This is the key and crucial point
in the full satisfaction of citizens in their public service expectations. In order to meet this
expectation, many local governments started to open special departments to handle social media
relationships with the public long ago. There are various fields and benefits to use social media in
everyday operations, such as an alert system for extraordinary weather and climate events, national
disasters, accidents etc. Thanks to social media tools, local people can learn about a threat before
enough to take necessary precautions. In short, effective use of social media by local governments
can provide appropriate and timely information about breaking news in comparison with the
traditional communication methods.
Keywords: Social Media, Local Governments, Citizenship, Central Governments

INTRODUCTION
Social media is the reflection of the enormous development in the communication world. Thanks to
social media tools, such as facebook, twitter, youtube etc. mass communication is now easier and
faster than ever. Besides being used for personal purposes, social media is being used increasingly by
companies as well as central and local governments as well.
There are plenty of benefits stemming from using social media tools in everyday operations of local
governments. Due to the active use of social media sites, in this sense, local governments may enjoy
connecting to citizens on a timely manner and sharing the most up-to-date information and
important announcements with them.
The real revolution regarding social media is the extensive use of smart phones. Thanks to this
mobile technology, people from all ages and from all professions have the chance to reach any
information they need. Social media is not a one-way communication method; the most important
characteristic of social media use is enabling interaction. Both sides in the communication can share
not only words with each other, but also pictures, photos, audio, videos; in short, real time content in
every form.
However, the evolution of social media tools, or internet-based technologies in a broader sense, is
still going on. This evolution equips users with new functionalities and capabilities. These irresistible
advances in technology empower people in almost all aspects of socioeconomic life. Multi-use of
more than one media tool at the same time is a very common phenomenon now.
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Under all these circumstances, it would be impossible for local governments to stay out of these
technological advancements. Put directly, local governments are increasingly deploying social media
tools in their every-day applications and services. The main goal of this paper is to urge a new look on
the relationship between local governments and social media. From general to the specific, the paper
starts with a general evaluation of social media with its conceptual background. The following section
addresses the information sharing role of social media. The last part of the paper presents detailed
evaluations on the relationship between local governments and social media, main benefits of using
social media in local government services and the expected risks that occur from this close
interaction. At the end of the study, there is the conclusion to summarize the main theme and the
claim of the study.
A Historical Review of the Evolution of Social Media
Social media sites and tools have long been a crucial part of the daily life so much that it is almost
impossible to think a life without them now. Since the expansion of social media use in personal
relationships, the way that people communicate to each other and all other daily life habits, such as
shopping, having fun doing business etc. transformed significantly. Under the easiness provided by
today’s digital technologies, many of these activities turned into the internet-based activities which
can be handled online and independent from time and physical environment.
There is an abundance of social media definitions in the related literature. In order to make a proper
definition for social media, it would be better to start with the initial phase of it, namely “Web 2.0.”
O’Reilly (2007) considers Web 2.0 a networked platform basically. All users may enjoy plenty of
capabilities through this platform, such as creating, developing, further designing, and, finally,
sharing of content and services. Based on the main feature of collective intelligence in Web 2.0, users
can control their contents freely and they can direct it as they wish (Chu, Xu 2009: 717). Since Web
2.0 includes individual user-based operations, governments engage and interact with citizens using
social media tools. The most obvious benefit from this interaction for governments is that they are
no longer have to set up special websites for special purposes since citizens are, most of the time,
active users and they are ready to see the content that governments prepared for them. There is no
need to mention how cost-effective this is for governments. Blogs, wikis, RSS, podcast etc. are among
the most common types of Web 2.0 applications to create social interaction among people and
companies or institutions. In this sense, social media use poses both benefits and risks for individuals
and also institutions (Chang, Kannan, 2008) which will be discussed in detail in the following sections
of this study.
Social media has three basic features: (i) it is basically a group of Internet-based applications (ii) these
applications are built upon Web 2.0, and (iii) users interact with each other by creating and
exchanging their own contents via social media tools and sites (Kaplan, Haenlein, 2010: 61). As
contrary to the traditional media, social media is not a one-party information sharing process; all
interested parties can create and share contents as well as give and take feedbacks reciprocally. The
barriers to reach the relevant content are very rare and all parties can state their opinions freely.
Therefore, it is quite easy and common for communities and people from all ideologies to find and/or
create a support base for their opinions thanks to the social media applications. Thanks to the
possibility of using multi-type of contents and media, such as video, audio, conversation, live
connection etc. opinions and ideologies are seen and heard in a very short span of time and a
supportive public opinion is created easily (Mayfield, 2007).
Even though the technological substructure of social media depends on Web 2.0, the real evolution
happened only after the extensive use of mobile devices like mobile phones and tablet computers. In
this sense, contents and all types of media started to be created independent from time and place.
Anyone, who has something to say or share, could be able to do this in any time of the day and in any
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place s/he wants. These contents and media reached others just in time thanks to being always
connected again through mobile devices. In this sense, mobile devices are useful for social media
applications in both ways; first, to create the content; second, disseminate and/or publish it. This
two-way interaction displays the main difference of Web 2.0 from the first version of the Web. As
known by everyone, the first version depends on one-way information sharing and giving feedback is
either very rare or limited. Besides, the number of people and institutions who reach the given
information is also very small. Therefore, it was very difficult to create and direct public opinion
through the first version of Web. The most common ways of content creation in Web 1.0 was emails,
Usenet etc. and the internet connection was not as fast as today with an intermittent connection.
But today, everything seems so easier and faster. Social media users can create, share, take and give
feedbacks on contents all together. Therefore, this is a reciprocal process now. Moreover, users can
support their views and contents with virtual applications and tools, which make their stand even
stronger in the creation of public opinion. The borders across countries blurred once more thanks to
mobile technologies and social media. A content created at some point of the world can easily be
seen and accessed by another from thousands of kilometres away. This instant information and
content sharing process is one of the most distinctive characteristics of social media. Participation
and collectiveness in the creation and distribution of contents by all related parties is another
important characteristic of social media (O’Reilly, 2007). The most common applications and
platforms used in content sharing in all forms are Facebook, YouTube, Flickr, Twitter, Instagram etc.
After Web 2.0 dominates the internet-based content sharing processes, traditional platforms of Web
1.0 such as bulletin boards, forums, personal webpages etc. became unpopular.
Social Media as an Information Channel
There are so many goals in using social media. Some use it just for entertainment and some, on the
other hand, for informing the public. Today, almost all central and local authorities use social media
actively to reach their target population. As the local governments are the closest units to the
citizens, social media is the most helpful platform to disseminate any information instantly. In other
hand, social media and Web 2.0 are the main sources to distribute any information. Web 1.0
technology, however, used to complete other information sources, such as newspapers, local media
etc. because of the high production costs which mainly stemmed from the lack of sufficiently skilled
employees. Today, thanks to the enormous expansion of the internet, the overall costs declined
significantly and social media has been adopted extensively in a large variety of areas. When local
governments are taken into consideration, it is seen that there are many areas where they can
benefit from social media. To this end, residents can easily pay their bills and other taxes, access
almost all necessary documents and apply for many services as well as giving formal petitions as a
good reflection of participatory governance. However, the extent of using social media changes from
one local government to another. Therefore, local governments should, first of all, decide exact
purpose of using social media; simply a platform to inform the local population on the issues that
concern them or a useful tool to enable good governance and citizen participation.
Considering the public administration point of view, social media allow central and/or local public
institutions to build closer relationship with citizens (Criado et al. 2013). In this relationship, Web 2.0
technologies and platforms complete the traditional Web 1.0 technologies. Therefore, Web 2.0
seems like a level up for one-way communication platforms. In this traditional point of view, the
citizens used to be accepted as passive stakeholders and, therefore, the ones who were supposed to
receive the given information only. In short, it is possible to claim that social media platforms
enabled citizens to participate their socioeconomic and political decision making processes actively.
The citizens now can both create content and/or comment on institutions’ contents (Mergel, 2013).
Content creation is not enough for local governments; they also need to know how to manage it. In
other words, content management is a very crucial issue in social media use by local governments. In
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this sense, local governments must determine the sender of the given information on behalf of the
public administration and ensure the content is correct and appropriate with any emerging situation.
Otherwise, inaccurate and inappropriate information may be published on behalf of the public
administration institution. Another risk is about the delicate and sensitive information; they may be
leaked if an unqualified employee is in charge with this information about the local government.
Besides, since the institution may not control and follow the content efficiently, the institution may
be considered as if it approved the information and advertisements which are on its social media
account (Center for Technology in Government, 2009). Also, employees who are in charge of using
institution’s official social media accounts on behalf of the institution may share their own opinions
and comments on an issue. If the institution cannot recognise this on time, a false image may emerge
as such the opinions and comments expressed in the official account really reflects the official stand
of the institution (Hrdinová et al. 2010). Moreover, the size and number of the official
announcements via social media is crucially important. If the number and the size of the
announcements are enormously high, then the most crucial and urgent information may disappear in
the sea of endless information sharing (Center for Technology in Government, 2009). This is one of
the best examples of misuse of social media. All these risks must be taken into considerations by all
local governments in order to benefit well from social media platforms.
Adoption of Social Media Use in Public Administration
Social media means revolution in public relations of local governments (Hoffman, Fodor, 2010). In
this sense, a local government may reinforce its already strong reputation or, on the contrary, it may
destroy it by the appropriate or inappropriate use of social media platforms. In today’s internetbased world, people from all professions and age groups can communicate any opinion or comment
on everything freely and easily. Besides, these comments can be heard or read by others from
different localities in a very short time. In such cases where a wrong impression emerges about a
local administration, it would not be easy to make it up. This is the power of social media platforms;
social media platforms can make life easier or harder for local governments (Kaplan, Haenlein, 2010).
Although the benefits and potential of social media platforms have been discovered by private
companies first, over time, local governments kept up with this process and started to use social
media tools more and more. As an important part of open and transparent style of administration,
local governments need to inform citizens in all decisions since they are the main subjects of all
decisions. The effectiveness of public services may depend on this prerequisite. Today, the use of
social media in central and local governments is constantly increasing. The use of social media offers
local governments many advantaged that they did not have during Web 1.0. In this sense, social
media offers new channels for local governments to deliver and disseminate information,
transparency in all stages of public administration, strengthening the public image, and comanagement of decision making process by involving people in the process actively. With all these
features, social media tools transform and strengthen the governance processes in local
governments (Bertot et al. 2010: 53).
Today, there are many factors that require local governments to use social media effectively. These
factors are related to economic, political, administrative, and social issues and democracy,
participation and informing the citizens about the political and socio-economic processes that
concern them are the most important reasons in the use of social media by local governments.
The tendency of local governments to use social media actively has increased especially in recent
decades. The increase of social media tools or Web 2.0 applications in local governments' websites
strengthened their cooperation with both citizens and non-governmental organizations. Moreover,
thanks to this cooperation, one-way information is prevented and a mutual interaction relationship is
reinforced. In this new type of relationship, the roles of users have simply changed from "using the
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already generated content" to the role of "creating the content in person" (Park, Cho, 2011).
Therefore, the main feature that distinguishes today’s social media tools from traditional Web 1.0
technology is the speed and enormous size of exchange of information as well as the ever increased
level of interaction between users.
Although central governments first showed the tendency to benefit from the benefits of social
media, local governments soon adapted to this trend. In this process, Web 2.0 technologies did not
simply replace Web 1.0 technologies, but successfully completed them. That means the use of
traditional Web 1.0 technologies in certain areas by local governments still continues. One of the
most concrete examples of this situation is blogs. Blogs are one of the most effective ways to get
direct information from different stakeholders about the issues that concern them and inform them.
Urgent local social issues and related solutions as well as social services can be discussed effectively
through blogs. Local governments can announce current announcements, new legal regulations or
drafts in the easiest and fastest way through social media platforms. Moreover, thanks to social
media applications such as Facebook, Instagram, Twitter, feedback can be received from the citizens
regarding the announcements (Bonsón et al. 2012). In this way, general satisfaction levels of citizens
regarding local services can be seen clearly.
In the light of all this background, it can be stated that Web 1.0 technology belongs to a completely
different world order. However, it is not correct to see Web 1.0 technology as completely useless. As
a matter of fact, today's Web 2.0 technology is built on the achievements of Web 1.0 technology.
Web 1.0 plays a very important role, especially in the areas of citizen participation and democracy. In
this sense, modern definitions such as digital democracy, electronic democracy, e-democracy, eparticipation, and virtual communities can be seen as a result of this process (Homburg 2008; Hague,
Loader 1999; Rheingold 2000). All these developments are among the basic indicators of transition to
a new process where citizen participation is facilitated and accelerated, instead of the processes and
practices imposed from top to the bottom, even under the name of democracy. (Tsagarousianou et
al. 1998).
Due to all these reasons, social media went beyond being used only for personal purposes and
organizational goals, and started to be used widely in almost all levels of government, especially in
local governments. With the introduction of social media tools in local administrations and urban
planning, there have been visible developments in many areas such as multilateral and participatory
decision making processes (Evans-Cowley, 2010; Fredricks, Foth, 2013; Kleinhans et al., 2015), and
reaching much more accurate information about cities and their main problems (for instance social
inequality, imbalanced income distribution, unfair distribution of social assistance, unemployment
etc.), thanks to current and correct feedbacks (Llorente et al., 2015; Liu et al., 2014).
The greater use of social media in local government operations and services has brought direct and
indirect benefits in other areas as well. In this sense, much more transparency has been achieved in
general in the improvement of service quality and effectiveness and in the management mechanism.
(Sandoval-Almazan, Gil-Garcia, 2012). In addition, the base of citizen participation has expanded with
Web 2.0 and those who have not been able to participate adequately before started to have a voice
in the decisions.
Benefits of Using Social Media for Local Governments
All local governments, without exception, have certain goals they want to achieve. Whether they will
benefit from social media while reaching these goals, and to what extent they will benefit, depends
largely on the level of management. Of course, it is necessary to actively use social media in this
process and to try to ensure transparency as much as possible with democratic rules. However, it
should not be forgotten that the use of social media in this process has some risks as well as benefits.
These risks are the main rationale for local governments who do not actively use social media. In
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short, for some local governments, the desire to avoid risks prevails over obtaining possible benefits.
However, compared to the potential risks of social media, the harms of not using social media
sufficiently are much greater (Gibson, 2010).
There is extensive literature on the benefits of active use of social media by local governments.
Almost all of them are related to more democratization, more transparency, more citizen
participation and more accurate and timely feedback. This process will lead to an increase in the
number and quality of public services provided by local governments and to ensure greater efficiency
in decision-making and problem-solving mechanisms (Bertot et al., 2012). Due to all these and similar
reasons, it is no longer a preference for local governments to make active use of social media, but an
obligation. To be more specific, local governments that do not benefit from social media sufficiently
will appear unsuccessful and inefficient among others; this will push them to use social media
actively.
Apart from the benefits mentioned above, the use of social media will provide a noticeable reduction
in service delivery costs as well as the time allocated for them. The reason for this is that citizens can
submit different public service requests through the same website or application without any delay.
This includes different units within the same local government.
Moreover, today's contemporary understanding of politics has made the use of social media not a
preference, but a must. To put it more clearly, internet-based technologies are now very active and
widely used, for example in election campaigns. For this reason, not taking advantage of social media
any longer means staying behind the age. Today's politicians use social media particularly while
organizing and gathering their supporters altogether on the one hand, and announcing the messages
they want to convey to the public on the other.
To summarize, instant and accurate feedback can be received from citizens thanks to the efficient
use of social media applications. The services can be continuously redesigned based on these
feedbacks from citizens. Therefore, there is a significant reduction in both costs and time spent. That
is, scarce public resources are spent in the most rational way. As a result of all these benefits, it is
obvious that the most permanent effect that will be encountered in the long term will be the
strengthening of democracy and overall citizen participation.
Risks for Local Governments Related to Social Media
There are still some hesitations regarding the use of social media in the public sector in general. The
main reason for these hesitations is that social media includes some risks. (Zavattaro, Sementelli
2014; Kingsley 2009). Therefore, it is controversial whether social media opportunities or risks are
more prominent. However, it is still possible to say that the opportunities offered by social media are
more dominant. This is the optimistic view and it is supported by many studies (CIO Council 2009;
Picazo-Vela et al. 2012; Meijer et al. 2012; Zheng 2013; Bertot et al. 2012; Landsbergen 2010;
Tappendorf 2012). These studies in general start with identifying the prominent risks and barriers of
social media and suggest the ways to avoid from them. These barriers and risks can spread over a
wide range and can be related to a wide variety of issues such as social, cultural, economic, political,
legal, institutional, technological etc. Considering only from the public sector perspective, it is seen
that effective leadership and management style as well as institutional structure emerge as the most
definitive factors regarding risks and barriers. However, a number of other factors such as limited
financial resources (especially regarding small local governments), operation costs of up-to-date
database for records, lack of sufficiently qualified staff, privacy, impacts of local traditions and
culture, and good or bad examples of governance etc. also seem effective in the successful use of
social media in public sector (Landsbergen 2010; Bertot et al. 2012; Meijer et al. 2012).
The use of social media in the public sector involves, above all, some legal hesitations. These
hesitations are usually related to data security and privacy. Moreover, compliance with existing laws,
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the need for constant supervision of the employee responsible for the social media contents and
shares of the institution, generating content that may damage the name and image of the institution
or sharing false or incorrect information, images, videos, texts and others in the content may create
copyright problems, and perhaps most importantly, the “information asymmetry and/or digital
divide” occurring due to the lack of access to the internet or limited use of social media for some are
the other main concerns using social media in public sector services and operations (Tappendorf
2012; Centre for Technology in Government 2009; Kingsley 2009; Hrdinová et al. 2010).
Another risk that local governments should pay particular attention to is information security. The
more interlocking local governments with internet applications, the more likely it is that confidential
information will be seized. For this reason, local governments should have taken necessary
precautions especially against cyber-attacks. As local governments started to use social media more
actively, new methods of attacks to secret information, such as information scraping, spear phishing,
social engineering, spoofing,, web application attacks etc. have also increased (CIO Council 2009;
Centre for Technology in Government 2009). Therefore, although the use of social media includes
many risks, it is understood that the most serious and urgent among them is information security
(Howard 2012; Center for Technology in Government 2009; Purser 2012).
The real power of social media stems from the very rapid spread of what it is meant for. While this
provides great convenience to local governments in dissemination of information, the same is also
true for the risks involved in social media. Any misstatement or wrong information sharing can verify
irreversible results. This poses a direct threat to the reputation of local governments. Reputation is
one of the most valuable social assets and must be carefully preserved. Therefore, it is extremely
vital to entrust social media management to those skilled in this business (Purser 2012; Gibson 2010;
Howard 2012).
Conclusion
Although there is an ongoing debate over Web 2.0 technologies and social media platforms due to
their risks, they are being used by more and more local governments. The main reason behind this is
that social media platforms allow for a new kind of civic engagement at local levels and strengthen
democracy. As such, citizens can participate in decisions that concern themselves easily and actively.
Besides, it is highly possible to get timely feedback from service recipients and this enables local
governments to fix malfunctioning public services and also, add new services to the existing ones.
Therefore, social media use in local government services means a new type of collaboration between
state and the citizens. Since Web 2.0 technologies offer much easier and more instant interaction
than Web 1.0 technologies, this collaboration has only made a significant improvement in recent
decades.
Another important development that increases the interaction of local governments with citizens
through the use of social media is the spread of smartphones and tablets. Thanks to these smart
technologies, people can now be online anytime and anywhere and have access to the Internet at
any time. This is not only good for accessing the public services, but also giving feedbacks which play
a vital role in well-functioning public services.
However, these internet-based technologies, on the one hand, provide great convenience, on the
other hand, can also lead to problems called information asymmetry and digital division. To put it
more clearly, only those familiar with internet technologies can benefit from these technologies and
conveniences. Those who cannot use these technologies very well fall out of this process. Therefore,
while social media tools facilitate interaction between public institutions and people on the one
hand, it also makes it difficult for certain segments of the society to participate and contribute to
decision making processes.
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In order to take full advantage of Web 2.0, traditional applications of Web 1.0 technology should not
be abandoned. More specifically, Web 2.0 and Web 1.0 technologies should continue to run
together. Social media tools are generally used by local governments to organize certain events or to
reach communities that are difficult to reach under normal circumstances. Other areas that social
media tools are applied are delivering services such as libraries and completing feedback and
consultation processes with the local community. However, social media tools are best convenient in
times of crisis and emergency when the local authorities have to act immediately.
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Öz-Yeterlilik ile Derinsel Öğrenme Yaklaşımı Arasındaki İlişki Üzerinde İçsel Akademik
Motivasyonun Rolü
Dr. Ceren AYDOGMUS
Bilkent Üniversitesi, İşletme Fakültesi

Özet
Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin öz-yeterlilik algıları ile derinsel öğrenme yaklaşımları
arasındaki ilişki üzerinde içsel akademik motivasyonlarının aracı rolünü incelemektir. Araştırmanın
örneklemini, Ankara’daki Bilkent Üniversitesi’nde öğrenim görmekte olan 495 öğrenci
oluşturmaktadır. Araştırma kapsamındaki öğrencilere anket uygulanmıştır. Anket formu, öğrencilere
online anket sistemi aracılığıyla gönderilmiştir. Elde edilen veriler üzerinde doğrulayıcı faktör analizi,
güvenilirlik analizi, korelasyon analizi ile PROCESS Macro veri analizi yöntemleri kullanılmıştır.
Araştırmanın bulguları, öğrencilerin öz-yeterlilik algılarının içsel akademik motivasyon ve derinsel
öğrenme yaklaşımlarını olumlu yönde etkilediğini göstermektedir. Katılımcıların içsel akademik
motivasyonları ile derinsel öğrenme yaklaşımları arasında da olumlu ve anlamlı bir ilişki saptanmıştır.
Araştırmada öğrencilerin öz-yeterlilik algılarının derinsel öğrenme yaklaşımları üzerindeki etkisinde
içsel akademik motivasyonlarının tam aracılık etkisine sahip olduğu tespit edilmiştir. Araştırma
değişkenleri arasındaki ilişkiler Öz-Düzenleme Teorisine dayanmaktadır. Elde edilen bulgulara göre,
öz-yeterlilik algıları yüksek olan öğrencilerin, derinsel öğrenme yaklaşımına sahip olmalarında içsel
akademik motivasyonunun büyük bir öneme sahip olduğu söylenebilir. Bu araştırmanın üniversite
eğitiminde büyük önem taşıyan derinsel öğrenme yaklaşımını belirleyen ana unsurların daha iyi
anlaşılması açısından literatüre önemli bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bulgular kuramsal
önemi ve pratik uygulamaları açısından tartışılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Öz-yeterlilik, İçsel akademik motivasyon, Derinsel öğrenme yaklaşımı
The Role of Intrinsic Academic Motivation on the Relationship Between Self-Efficacy and Deep
Learning Approach
Abstract
The purpose of this study is to examine the mediating role of intrinsic academic motivation of the
university students on the relationship between their self-efficacy perceptions and deep learning
approaches. The sample of the study consisted of 495 students studying at Bilkent University in
Ankara. Survey methodology was used in the study. The questionnaire was sent via online survey
system. Confirmatory factor analysis, reliability analysis, correlation analysis and PROCESS Macro
data analysis were used on the data. The findings of the study indicate that self-efficacy of the
students has positive influence on their intrinsic academic motivation and deep learning approaches.
Furthermore, there is a positive significant relationship between intrinsic academic motivation and
deep learning approaches of the participants. Findings reveal that intrinsic academic motivation of
the students fully mediates the relationship between their self-efficacy and deep learning
approaches. The relationships among the study variables underpin the Self-Regulation Theory. In line
with the study findings, it can be concluded that intrinsic academic motivation has an essential role
to experience deep learning approach, in particular, for the students who possess high self-efficacy.
It is assumed that this study will make a significant contribution to the relevant literature in order to
better understand the fundamental factors that influence deep learning approach, which is a crucial
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issue in the university education. The findings are discussed along with some theoretical and practical
implications.
Keywords: Self-efficacy, Intrinsic academic motivation, Deep learning approach

GİRİŞ
Üniversite eğitiminde daha çok yüzeysel yaklaşımları ön plana çıkaran yöntemsel öğrenmeden ziyade,
derinsel yaklaşımları içeren kavramsal öğrenme tekniklerinin önemi büyüktür (Beattie ve diğ., 1997).
Üniversite öğrencilerinin, içinde bulunduğumuz küreselleşme ve rekabet ortamında başarılı
olabilmeleri için olaylar arasında ilişki kurabilmeleri, eleştirel bir bakış açısına sahip olmaları, analitik
düşünebilmeleri ve olayları her açıdan derinlemesine irdeleyebilmeleri, iş hayatında onlara büyük
avantaj sağlayacaktır (Kurnaz, 2019: 238). Öğrencilerin derinsel öğrenme yaklaşımına sahip olmalarını
etkileyen faktörlerden birisinin öz-yeterlilik algısı olduğu tespit edilmiştir (Liem ve diğ., 2008: 490).
Ancak, uluslararası ve ulusal literatürde, üniversite öğrencilerinin öz-yeterlilik algısı ile derinsel
öğrenme yaklaşımı arasındaki ilişkiyi inceleyen çok fazla araştırmaya rastlanmamıştır. Öğrencilerin
derinsel öğrenme yaklaşımını etkileyen diğer bir unsur ise, öğrencilerin yaratıcılığını, karşılaştıkları zor
ve karmaşık konulara karşı gerekli enerjiyi harcamalarında istekli olmayı yansıtan bilişsel bağlılık ve
daha etkin bir kavramsal öğrenmeyi beraberinde getiren içsel akademik motivasyondur (Vallerand ve
diğ., 1997: 1163). Öğrencilerin öz-yeterlilik algıları yükseldiğinde, akademik ortamda daha çok içsel
motivasyon hissettikleri çeşitli araştırmalarda vurgulanmıştır (Ariani, 2017: 63; Schunk, 2011: 210).
Akademik performans ve motivasyon çalışmalarında önemli bir yere sahip olan Öz-belirleme teorisine
(Deci, Ryan, 1985) göre, kişilerin davranışlarında hissettikleri yeterlilik, içsel motivasyon duygusu
hissetmelerine sebep olmaktadır. Diğer bir deyişle, öz-yeterlilik algıları yüksek olduğunda, kişiler yeni
ve zor görevlerle daha rahat başa çıkabildiği ve çaba harcamaya daha istekli olduğu için, daha çok
motive olmaktadır (Schunk, 2011: 210). Dolayısıyla, öğrencinin öz-yeterlilik algısı yükseldiğinde, derin
öğrenmenin ön koşullardan biri olan içsel akademik motivasyonun artacağı beklenmektedir. Bu
doğrultuda, bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin öz-yeterlilik algıları ile derinsel öğrenme
yaklaşımları arasındaki ilişki üzerinde içsel akademik motivasyonlarının aracı rolünü incelemektir.

KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE HİPOTEZ GELİŞTİRME
Öz-Yeterlilik Algısı
Sosyal Bilişsel Teori’ye dayalı olan öz-yeterlilik algısı, kişilerin yaşamlarını etkileyebilecek olaylar
üzerinde kontrol sahibi olmalarını sağlayan yeteneklerine duyduğu güven olarak tanımlanmaktadır
(Bandura, 1977: 201). Öz yeterlilik algısı, insanların kendileri için bir amaç belirlemelerini, bu
amaçlara ulaşmak için ne kadar çaba göstereceklerini, amaçlarına ulaşmak için karşılaştıkları
zorluklara ne kadar süre dayanabileceklerini ve başarısızlık yaşarlarsa, bu başarısızlık karşısındaki
tepkilerini etkilemektedir (Bandura, 1986: 360). Luszczynska ve diğerleri (2005: 445), öz-yeterliliği,
kişilerin stresli ve zorlu durumlarla başa çıkabilme yetisi olarak tanımlamaktadır. Akkoyunlu ve
diğerleri (2005: 1), öz-yeterlilik algısının kişilerin becerilerindeki yetkinlik ile değil, kendi yeteneklerine
olan inançları ile ilgili olduğunu ifade etmişlerdir. Uysal ve Kösemen (2013) ise, öz-yeterliliğin
insanların zor durumlarla karşılaştığında ortaya koyduğu mücadele gücü olduğunu savunmuştur.
Öz-yeterlilik algısı, insanların nasıl hissettiklerini, düşündüklerini, kendilerini nasıl motive ettiklerini ve
nasıl davrandıklarını belirlemektedir. Buna göre, yüksek bir öz-yeterlilik algısı, başarıyı ve kişisel
tatmini arttırmakta, kişilerin hedeflerine ulaşmakta kararlı olmalarını sağlamakta ve daha kolay
problem çözmelerine imkan vermektedir (Bandura, 1986: 361; Keskin, Perçin, 2019: 777). Özyeterlilik algısı düşük olan kişiler ise, kendilerine zor gelen işleri yapmaktan kaçınmakta, gerekli çaba
harcamamakta ve vazgeçme eğiliminde olmaktadır (Bandura, 1986: 361; Mclaughlin ve diğ., 2008:
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215). Öz-yeterlilik algısının performans (Malik ve diğ., 2015: 62), lider-üye etkileşimi (Bolat, 2011:
260), örgütsel vatandaşlık davranışı (Şeşen, 2010: 200), örgütsel bağlılık (Pillai, Williams, 2004: 148)
ve iş tatmini (Klassen, Chiu, 2010) gibi pek çok unsur üzerinde olumlu etkisi bulunmaktadır. Özyeterlilik algısı kişilerin karşılaştıkları güçlükler karşısındaki sabrını, çabalarının düzeyini ve
performansını etkilemesi açısından eğitimde üzerinde durulması gereken önemli özelliklerden biri
olarak karşımıza çıkmaktadır (Aşkar, Umay, 2001: 2; Dembo, 2004; Kotaman, 2008: 115).
İçsel Akademik Motivasyon
Motivasyon, kişilerde bir davranışı başlatan, onu yönlendiren ve sürdürülmesini sağlayan psikolojik
bir olgu ve içsel bir süreç olarak tanımlanmaktadır (Ergeneli, 2006: 171). Cüceloğlu (2005: 229),
motivasyonu kişinin arzu, istek, ihtiyaç, dürtü ve ilgilerini kapsayan bir kavram olarak nitelendirmiştir.
Akademik motivasyon, derslerdeki konuların öğrenilmesi hususunda başlangıç noktasını
oluşturmakta, öğrenciyi harekete geçirmekte ve okul yılları boyunca yapılması gerekenleri
gerçekleştirme sürecinde öğrenciye katkıda bulunmaktadır. Öğrencilerin akademik motivasyonları
içsel motivasyon, dışsal motivasyon ve amotivasyon olarak üç temel kategoride değerlendirilmektedir
(Deci, Ryan, 1985). İçsel motivasyonda öğrenciyi, öğrenmeye duyduğu merak ve başarının verdiği haz
duygusu gibi içsel faktörler yönlendirir. Dışsal motivasyonda, öğrencinin hoşnut olmak gibi kendine
özgü doğal sebeplerden değil, bir araca bağlı olan sebeplerden dolayı bir aktiviteye bağlanması söz
konusudur. Öğrenci diğer kişilerden takdir almak, olası eleştirilere maruz olmamak ya da belli bir ödül
kazanmak şeklinde dışsal odaklı unsurlardan dolayı öğrenme çabası içindedir. Öğrenci davranışlarının
nedenselliği, içsel ve dışsal motivasyon arasındaki farklılığı oluşturmaktadır. İçsel motivasyonda
kontrol öğrencinin kendisinde iken, dışsal motivasyonda kontrol çevrededir (Ryan, Deci, 2017).
Amotivasyon ise, öğrencinin motive olmamasını ifade etmektedir. Bu durum, öğrenci kendi eylemleri
ile eylemlerinin sonuçları arasındaki bağlantıyı algılayamadığında gerçekleşmektedir (Vallerand ve
diğ., 1992: 1005).
Eğitim alanındaki başarıyı etkileyen en önemli faktörlerden birisinin öğrencilerin içsel motivasyonu
olduğu gerek ulusal, gerekse uluslararası literatürde kanıtlanmış durumdadır. İçsel motivasyon yüksek
kalitede öğrenmeye ve yaratıcılığa neden olmakta, öğrenci performansını en fazla etkileyen akademik
katılım olarak değerlendirilmektedir (Calp, Bacanlı, 2016; Karagüven, 2012). Öğrencilerin içsel
motivasyonları, Vallerand ve diğerleri (1992) tarafından üç ana boyuttan oluşan bir yapı olarak
değerlendirilmiştir: (1) bilmek için içsel motivasyon - öğrencinin yeni bir konuyu öğrenmeye,
anlamaya veya araştırmaya çalışırken deneyimleyeceği hoşnutluk duygusu için bir faaliyete katılması;
(2) başarı için içsel motivasyon - öğrencinin yeni bir şey yaratmaya veya yeni bir standarda ulaşmaya
çalışırken duyacağı memnuniyet hissi için bir faaliyete katılması; ile (3) teşvik için içsel motivasyon öğrencinin heyecan duyma, olumlu duygular hissetme ve eğlence deneyimi için bir faaliyete
katılması. Yüksek öğretim kurumlarında verilmekte olan eğitimdeki önemi nedeni ile bu çalışmada
öğrencilerin içsel motivasyonları ele alınmıştır.
Derinsel Öğrenme Yaklaşımı
Öğrenme yaklaşımı, öğrencinin öğrenme konusunu ele alma niyetine bağlı olarak ortaya çıkan
yönelimini (anlam arama, ezberleme, vb.) ifade eden anahtar bir kavramdır (Ayanoğlu ve diğ., 2014:
77). Öğrenme yaklaşımları, öğrencilerin öğrenmesinin ve akademik başarısının artmasında temel
kuramsal bir yapı olarak eğitim sürecinde çok önemli bir yere sahiptir (Phan, 2011: 230). Öğrenme
yaklaşımları, öğrencilerin başarısını destekleyen veya engelleyen özellikleri içermektedir. Bu
kapsamda, Keefe (1990) öğrenme yaklaşımını öğrencilerin öğrenmeye, algılamaya, öğrenme ortamı
ile etkileşime girmeye ve çevreye yönelik tepkilerini belirlemeye yönelik bilişsel, duyuşsal ve devinsel
davranışlar olarak ifade etmektedir. Zhang ve Sternberg (2006: 7) ise, öğrenme yaklaşımını öğrencinin
bilgiyi nasıl edineceğine ilişkin tercihlerini tanımlamak için kullanılabilecek bir kavram olarak
tanımlamıştır.
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Öğrenme süreci içinde çevresel uyarıcılar önemli olmakla birlikte, bu süreç daha çok öğrenciye
odaklanmaktadır. Öğrenciler, söz konusu süreçte farklı amaçlar doğrultusunda hareket
edebildiğinden ötürü öğrenme yaklaşımları öğrenciler arasında farklılık gösterebilmektedir (Okur ve
diğ., 2019: 1240). Biggs ve diğerleri (2001), yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin ders çalışma
yaklaşımlarını belirlemek amacıyla oluşturdukları ölçekte, öğrenme yaklaşımlarını, derinsel yaklaşım
ve yüzeysel yaklaşım olmak üzere iki temel kategoride ele almıştır. Derinsel yaklaşımı benimseyen
öğrenciler, konuların özüne odaklanarak, anlamaya çaba göstermekte, öğrenme sürecinde
sorgulama, araştırma, ilişkilendirme ve irdeleme gibi öğrenme becerilerini kullanmaktadır. Öğrenme
sürecinde yüzeysel yaklaşımda olan öğrenciler ise, en az gayreti göstererek, en yüksek not alma
çabasındadır. Bu tarz öğrenciler sınavlarda çıkma olasılığı yüksek olan konulara odaklanmakta,
sınavlarda kullanabileceklerini düşündükleri ipuçlarını aramaktadır. Dolayısıyla, yüzeysel yaklaşım
bilgiyi kopya etmek ile örtüşmektedir. Yüzeysel yaklaşımı benimseyen öğrenciler konuları bir bütün
olarak değil, parça parça ele almaktadır (Biggs, 1987; Cohen ve diğ., 2004).
Yükseköğretim kurumlarında akademik başarıyı etkileyen en önemli faktörlerden biri öğrencilerin
derinsel öğrenme yaklaşımına sahip olmalarıdır. Etkin ve ideal bir eğitim sistemi, tüm öğrencilerin en
yüksek düzeyde öğrenme süreçlerine odaklanarak, gerçek anlamda konuları anlama amacı
taşımalarını, kuramsal fikirler ile kendi deneyimleri arasında bağlantı kurmalarını ve ele aldıkları
içeriği uyumlu bir bütüne dönüştürüp yapılandırmalarını içermektedir. Öğrencilerin derinsel öğrenme
yaklaşımını benimsemeleri de bu ideal sistemi ifade etmektedir (Biggs ve diğ., 2001: 135; Ramsden,
2003, Tagg, 2003). Tüm bu nedenlerde dolayı, bu çalışmada derinsel öğrenme yaklaşımı ele alınmıştır.
Araştırma Değişkenleri Arasındaki İlişkiler ve Hipotezler
Araştırma değişkenleri arasındaki ilişkiler, Zimmerman’ın (2000) Sosyal Bilişsel Teoriyi (Bandura,
1977) baz alarak geliştirmiş olduğu Öz-düzenleme Teorisine (Self-Regulation Theory) dayanmaktadır.
Öz-düzenleme Teorisine göre, öz-düzenleme yetisine sahip olan bireyler, öz-yeterlillik algılarının
yüksek olması nedeni ile öğrendikleri konulara içsel olarak ilgi duymakta, kendi kendilerini motive
etmekte, etkili öğrenme yaklaşımı ve stratejilerine sahip olmaktadır (Zimmerman, 2000). Özdüzenleme Teorisinden yola çıkarak bu çalışmada üniversite öğrencilerinin öz-yeterlilik algısı
arttığında, içsel akademik motivasyonlarının da yükseldiği ve buna bağlı olarak derinsel öğrenme
yaklaşımını benimsedikleri öngörülmektedir.
Öz-yeterlilik ve Derinsel Öğrenme Yaklaşımı İlişkisi
Günümüzde gereksinim duyulan ve geleceği de etkileyebilecek belirli yetkinliklere sahip bireyler
yetiştirebilen ülkeler, uluslararası ortamda da rekabet avantajı kazanmaktadır. Bu açıdan yüksek
öğretim kurumlarında verilmekte olan eğitimin önemi büyüktür. Öz-yeterlilik, öğrencilerin
performansını etkileyen kişisel yeteneklerine olan güven duygusu olarak kabul edildiğinden ötürü
(Kinzie ve diğ., 1994) başarının güçlü bir yordayıcısı olarak kabul edilmektedir. Söz konusu
yeteneklerin gelişiminde, öğrencinin öz-yeterlilik algısının yüksek olması çok önemli bir faktördür.
Yüksek öz-yeterlilik algısına sahip olan öğrenciler, başarılı bir performans sergileyebilmek için aldıkları
derslerin gerektirdiği yükümlülükleri gerçekleştirme yeterliliğine sahip olacaklardır. Böylelikle, bu tarz
öğrenciler derslerinde daha çok çaba harcayacak, başarıya ulaşabilmek için ısrarcı olacak ve neticede
daha yüksek bir akademik başarı elde edeceklerdir (Zimmerman, 1995). Subramaniam ve
Freudenberg (2007: 78), öğrencinin öz-yeterlilik düzeyinin öğrenme yaklaşımı üzerindeki rolüne
dikkat çekmiştir. Bu durumun sebebi, öz-yeterliliğin, karşılaşılan zor durumları etkin olarak
çözebilmek hususunda bireyin kendisine olan güvenini ifade etmesidir. Yüksek öz-yeterlilik algısı,
performansı arttırarak, öğrencinin daha kolay öğrenmesini sağlamaktadır. Yapılan araştırmalar,
yüksek öz-yeterliliğin kavramsal, analitik ve kritik düşünme becerileri üzerinde önemli bir etkisi
olduğunu göstermektedir (Akama, 2006). Kapsamlı öğrenme becerileri problem çözme, kavramsal,
analitik ve kritik düşünme yetileri ile yargı ve sentez becerilerini kapsamaktadır (Boyce ve diğ., 2001).
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Yüksek öz-yeterlilik algısına sahip olan bir öğrenci kapsamlı öğrenme becerilerine sahip olacak ve
derinsel öğrenme yaklaşımını benimseyebilecektir. Bu doğrultuda, çalışmada aşağıdaki hipotez
önerilmiştir:
H1: Öğrencilerin öz-yeterlilik düzeyleri derinsel öğrenme yaklaşımlarını olumlu yönde etkilemektedir.
Öz-yeterlilik ve İçsel Akademik Motivasyon İlişkisi
Öz-yeterlilik algısı içsel motivasyonda önemli bir role sahiptir. Sosyal Bilişsel Teori'ye göre öz-yeterlilik
algısı bireylerin duygusal durumları, doğrudan deneyimleri, dolaylı yaşantıları ve sosyal ikna gibi
faktörlerin etkisi ile oluşmaktadır (Bandura, 1977: 201). Öğrencilerin özellikle içsel motivasyon
kaynakları da bilişsel özellik taşımaktadır. Sosyal Bilişsel Teorisi bireylerin gelecekte
gerçekleştirecekleri eylemleri geçmiş düşüncelerinin deneyimi ve rehberliği ile yaptıklarını ve kişilerin
algılarını yaptıkları ile şekillendirdiklerini ifade etmektedir. Bu açıdan, bireylerin hem kısa, hem de
uzun dönemli kariyer planlarını oluştururken öz-yeterliliklerini de dikkate almaları gerekmektedir
(Bandura, 2001: 8). İnanç ve tutumlar, belirli durumlar yanında bireysel eğilimler tarafından da
şekillenmektedir. Bununla birlikte, bazı algılar kişisel yatkınlıklarda daha güçlü köklere sahip olabilir ve
sonuç olarak kendilerini oldukça farklı durumlarda tezahür ettirebilirler.
İçsel akademik motivasyon, öğrencilerin öğrenmede ilerleme kaydettiklerini algıladıklarında
gelişmektedir. Öğrenciler kendilerine verilmiş görevler üzerinde çalışırken, yüksek öz-yeterlilik
algısına sahip olduklarında daha iyi performans göstermekte ve sahip oldukları yetenekler hakkındaki
inançları da yükselmektedir. Yüksek öz-yeterliliği olan öğrencilerin öğrendikleri konularda ilerleme
gösterdiklerine ilişkin algıları da artacak ve böylelikle daha yüksek bir içsel akademik motivasyona
sahip olacaklardır (Bong, 2004: 290). Bu açıdan içsel akademik motivasyon, bireyin kendi
yeteneklerine ilişkin algısı olan öz-yeterlilik açısından da değerlendirilmektedir. Yüksek öz-yeterliliğe
sahip olan öğrenciler, karşılaştıkları zorlukların üstesinden daha kolaylıkla gelebilmekte ve daha çok
motive olduklarını hissetmektedir. Yapılan araştırmalar, öz yeterliliğin akademik motivasyonu olumlu
olarak etkilediğini göstermektedir (Schunk, 1995: 290; Schunk, Pajares, 2002: 20). Bu kapsamda,
aşağıdaki araştırma hipotezi önerilmiştir:
H2: Öğrencilerin öz-yeterlilik düzeyleri içsel motivasyonlarını olumlu yönde etkilemektedir.
İçsel Akademik Motivasyon ve Derinsel Öğrenme Yaklaşımı İlişkisi
Üniversite öğrencilerinin beklentilerini ve motivasyonlarını tespit etmek, kapsamlı öğrenmenin teşvik
edilmesi ve derinsel öğrenme gibi kaliteli öğrenme çıktılarının elde edilmesi açısından önemlidir.
Yüksek öğretim kurumlarında, daha üst düzey öğrenme çıktılarının kazanılmasında öğrencilerin içsel
akademik motivasyonu önemli bir yer teşkil etmektedir (Arquero ve diğ., 2009: 282). Bennett (2003:
128), düşük akademik motivasyonun, kapsamlı öğrenmeyi zorlaştıran bir faktör olduğunu ifade
etmiştir. Yeterince motive olmamış bir öğrenci öğrenmeye hazır hale gelmemiştir (Ulusoy, 2007). Bu
durumun sebebi, öğrencinin ilgi duyma, dikkat etme ve çaba göstermekte süreklilik arz etmemesi,
gerekli zaman harcamaması ve konuya tam olarak odaklanmamasıdır (Fidan, 1985).
Motivasyon öğrenci performansını en fazla etkileyen akademik katılım olarak değerlendirilmektedir.
İçsel akademik motivasyon öğrenci başarısında önemli bir faktördür. Başarılı bir öğrenci amaç odaklı
ve içsel olarak motive olan öğrenci olarak tanımlanmaktadır (Karagüven, 2012: 2600). Derinsel
öğrenmeyi geliştirmedeki temel unsurlardan biri, öğrencilerin içsel akademik motivasyonudur. İçsel
motivasyon benlik ve özerklik saygısını da destekleyen içsel ve sosyal temelleri olan bir motivasyon
olarak değerlendirilmektedir (Cohen ve diğ., 2004). Yüzeysel öğrenme ile karşılaştırıldığında, derinsel
öğrenme yaklaşımına sahip olan öğrenciler, kendilerini daha etkili hissetmekte, bir konuyu
öğrenmekte ya da akademik bir görevi yerine getirmekte daha katılımcı olmakta, daha çok
çalışmaktadır. Dolayısıyla, içsel akademik motivasyonu yüksek olan bir öğrenci, konuları daha
kapsamlı bir şekilde ele alarak yüzeysel öğrenme yerine derinsel öğrenme yaklaşımını
137

4th International Management and Social Research Conference
Jun 5-6, 2020 İstanbul / Turkey
benimseyebilmektedir. Araştırmalar, içsel akademik motivasyona sahip olan öğrencilerin akademik
zorluklara karşı daha dirençli (Boyd, 2002: 261), daha güçlü bir akademik benlik kavramına sahip
(Cokley ve diğ., 2001: 111) ve daha fazla yaratıcı olduklarını (Moneta, Siu, 2002: 672) göstermektedir.
İçsel akademik motivasyonun olumlu olarak etkilediği bir diğer değişken ise, öğrencilerin akademik
performansında çok önemli bir yer tutan derinsel öğrenme yaklaşımıdır. Öğrenciler içsel olarak
motive olduklarında, görev odaklı olarak, aldıkları eğitimden keyif alarak, daha kapsamlı bir öğrenim
yaklaşımına sahip olacaklar ve derin öğrenmeyi deneyimleyeceklerdir.
Ulusal literatürde içsel akademik motivasyonun derinsel öğrenme yaklaşımındaki olumlu etkisini
inceleyen herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu nedenle, aşağıdaki araştırma hipotezi
önerilmiştir:
H3: Öğrencilerin içsel motivasyonları derinsel öğrenme yaklaşımlarını olumlu yönde etkilemektedir.
Öz-yeterlilik, İçsel Akademik Motivasyon ve Derinsel Öğrenme Yaklaşımı İlişkileri
Öz-yeterlilik algısı yüksek olan öğrenciler, bilgi ve becerilerine ilişkin güven duygusu sebebi ile daha
çok içsel motivasyon hissedeceklerdir (Dull ve diğ., 2015: 155). İçsel akademik motivasyon ise, yüksek
kalitede öğrenmeyi (Deci, Ryan, 2000: 58) ve öğrencilerin derinsel öğrenme yaklaşımına sahip
olmalarını (Everaert ve diğ., 2017: 80) sağlamaktadır. Buna göre, üniversite öğrencilerinin öz
yeterliliğinin artması, öğrencilerin içsel akademik motivasyonlarının da yükselmesini sağlayan bir
unsur olarak düşünülmektedir.
Yukarıda açıklanan neden ve sonuçlardan yola çıkarak, üniversite öğrencilerinin öz-yeterlilik
algılarının içsel akademik motivasyonlarını olumlu bir şekilde etkilemesi yoluyla, derinsel öğrenme
yaklaşımlarını arttıracağı beklenmektedir. Bu kapsamda aşağıdaki araştırma hipotezi önerilmiştir:
H4: Öğrencilerin öz-yeterlilik düzeylerinin derinsel öğrenme yaklaşımlarına olan etkisinde içsel
akademik motivasyonlarının aracı rolü vardır.

YÖNTEM
Araştırmanın temel amacı, yüksek eğitim kurumundaki öğrencilerin öz-yeterlilik düzeyleri, içsel
akademik motivasyonları ile derinsel öğrenme yaklaşımlarını ve bu değişkenlerin birbirleri ile olan
ilişkilerini inceleyerek, içsel motivasyonun öz-yeterlilik ve derinsel öğrenme yaklaşımı üzerindeki
aracılık rolünü analiz etmektir. Ayrıca, araştırmada bu öğrencilerin cinsiyetlerine göre, söz konusu
değişkenlerin farklılık gösterip göstermediği de incelenmiştir.
Araştırma neden-sonuç ilişkisine bağlı olarak tasarlanmıştır. Araştırmada veri toplama tekniği olarak
anket kullanılmıştır. Anket formu, online anket sistemi aracılığıyla gönderilmiştir. Aracılık etkisinin
testi için ise Baron ve Kenny (1986) yöntemi kullanılmıştır.
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Araştırmanın Modeli
Araştırmanın amacı ve önerilen hipotezler göz önünde bulundurularak geliştirilen araştırma
modelinin gösterimi Şekil 1’de sunulmaktadır.

H1 (+)
Öz-Yeterlilik Algısı

H2 (+)

Derinsel Öğrenme
Yaklaşımı

H3 (+)
İçsel Akademik
Motivasyonu

Şekil 1: Araştırmanın Modeli

Şekil 1’de görüldüğü gibi araştırmada öğrencilerin öz-yeterlilik algıları ile derinsel öğrenme
yaklaşımları ilişkisi üzerinde içsel akademik motivasyonlarının rolü incelenmektedir.

Örneklem
Araştırmanın örneklemini, Ankara’da bulunan Bilkent Üniversitesi’nde yer alan İşletme, İktisat ve
Uluslararası İlişkiler bölümlerinde eğitim görmekte olan üçüncü ve dördüncü sınıf üniversite
öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada toplam 824 öğrenciye online olarak anket formu
gönderilmiş, bu öğrencilerden 495 tanesi anketi cevaplamıştır. Dolayısıyla anket dönüş oranı % 60’dır.
Bilgilendirilmiş onam formu da ankete dahil edilmiştir. Katılımcılara çalışmanın gizliliği konusunda
güvence verilmiştir. Veri toplama 15 gün sürmüş ve katılım için herhangi bir teşvik önerilmemiştir.

Araştırma Ölçeklerinin Oluşturulması
Araştırmada kullanılan anket iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, üniversite öğrencilerinin
demografik özelliklerine ilişkin sorular yer almaktadır. Anketin ikinci bölümünde ise, öz-yeterlilik
algısı, içsel akademik motivasyon ve derinsel öğrenme yaklaşımı ile ilgili ifadeler bulunmaktadır.
Demografik Değişkenler: Anketin ilk bölümü demografik değişkenler ile ilgili soruları kapsamaktadır.
Öğrencilere cinsiyet, eğitim gördükleri bölüm ve kümülatif not ortalamaları sorulmuştur.
Öz-Yeterlilik Ölçeği: Öğrencilerin öz-yeterlilik algıları Schwarzer ve Jerusalem (1995) tarafından
geliştirilen ve Türkçe uyarlaması Yeşilay, Schwarzer ve Jerusalem (1996) tarafından yapılan ölçek ile
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değerlendirilmiştir. Öz-yeterlilik ölçeği toplam 10 maddeden (Örn: Çoğunlukla her türlü sorun için bir
çözümüm vardır) oluşmakta ve 4’lü Likert ölçeği ile değerlendirilmektedir (1=Kesinlikle katılmıyorum,
5=Kesinlikle katılıyorum). Ölçeğin 23 ülkede yapılan araştırmalardaki güvenilirlik katsayısı 0.76 ile 0.90
arasında elde edilmiştir.
İçsel Akademik Motivasyon Ölçeği: Öğrencilerin içsel akademik motivasyonları Vallerand ve diğerleri
(1992) tarafından geliştirilen ve Türkçe uyarlaması Karagüven (2012) tarafından gerçekleştirilen ölçek
ile değerlendirilmiştir. İçsel akademik motivasyon ölçeği 12 maddeden (Örn: Üniversiteye ilgimi
çeken konularda beni sürekli öğrenmeye yönlendirdiği için gidiyorum) oluşmakta ve 5’li Likert ölçeği
ile değerlendirilmektedir (1=Kesinlikle katılmıyorum, 5=Kesinlikle katılıyorum).
Derinsel Öğrenme Yaklaşımı Ölçeği: Öğrencilerin derinsel öğrenme yaklaşımı, literatürde
yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin ders çalışma yaklaşımlarının belirlenmesinde sıklıkla
kullanılan (Gijbels, Dochy, 2006; Kember ve diğ., 2004), Biggs ve diğerleri (2001) tarafından
geliştirilen ve Türkçe uyarlaması Bati ve diğerleri (2010) tarafından yapılan ölçek ile
değerlendirilmiştir. Ölçek soruları 5’li Likert ölçeği ile değerlendirilmiştir (1=Benim için hemen hemen
hiç geçerli değil, 5=Benim için hemen hemen her zaman geçerli). Ölçek 10 maddeden (Örn: Birçok
yeni konuyu ilginç bulurum ve bunlarla ilgili daha çok bilgi edinmeye çalışarak fazladan zaman
harcarım) oluşmaktadır.

Verilerin Analizi
Araştırmada kullanılan ölçeklerin geçerliliğini test etmek için AMOS 22.0 programı ile doğrulayıcı
faktör analizi yapılmıştır. Uygulanan analiz neticesinde öz-yeterlilik algısı, içsel akademik motivasyon
ve derinsel öğrenme yaklaşımının tek faktör altında değerlendirildikleri tespit edilmiştir. Literatürde
genel kabul görmüş kriterlere göre CMIN/DF değerinin 3'ten küçük, GFI, CFI ve TLI değerlerinin
0.90’dan büyük, RMSEA değerinin ise 0.08’den küçük olması gerekmektedir (Hair ve diğ., 2006).
Doğrulayıcı faktör analizi bulguları, Tablo 1’den anlaşılacağı gibi araştırmada kullanılan her üç ölçek
için de tek faktörlü modellerin en iyi uyumu verdiğini ortaya çıkarmıştır.

Tablo 1: Ölçeklerin Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları
Ölçek/Model

x2/df

GFI

CFI

TLI

RMSEA

Öz-yeterlilik (Tek boyutlu)

2.24

0.93

0.92

0.94

0.07

İçsel akademik motivasyon (Tek boyutlu)

1.99

0.95

0.97

0.96

0.06

Derinsel öğrenme yaklaşımı (Tek boyutlu)

2.19

0.94

0.93

0.95

0.05

**p < 0.01

Güvenilirlik analizleri için ölçeklerin iç tutarlılığını belirlemekte kullanılan Cronbach Alpha (α)
katsayıları ise Tablo 2’de gösterilmektedir.
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Tablo 2: Ölçeklerin güvenilirlik analizi sonuçları
Ölçekler

Madde Sayısı

Güvenilirlik

Öz-yeterlilik

10

0.88

İçsel akademik motivasyon

12

0.90

Derinsel öğrenme yaklaşımı

10

0.80

Tablo 2’de görüldüğü üzere, ölçeklerin güvenilirliklerinin istenen seviyelerde (0.70 ve üzeri)
(Nunnally, 1978) olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla, araştırmada kullanılan ölçeklerin üniversite
öğrencileri örneklemi için geçerli ve güvenilir olduğu tespit edilmiştir.

BULGULAR
Çalışmanın bu bölümünde, araştırmanın amacına yönelik oluşturulan hipotezlerin değerlendirilmesi
için anket vasıtasıyla toplanan verilerin analizi ve analiz sonucu elde edilen bulgulara yer verilmiştir.
Demografik Özellikler
Tablo 3’de katılımcıların demografik özellikleri gösterilmektedir.

Tablo 3: Katılımcıların Demografik Özellikleri
Değişkenler
Cinsiyet

Bölüm

Kümülatif
Not
Ortalaması

N=495

%

Kadın

258

52.2

Erkek

237

47.8

İşletme

171

34.6

İktisat

163

32.9

Uluslararası İlişkiler

161

32.5

0.00-0.99

6

1.2

1.00-1.99

49

9.8

2.00-2.99

286

57.7

3.00-4.00

154

31.3

Tablo 3’ten de görüldüğü üzere, anketin uygulandığı öğrenci sayısı 495 olup, bunların %52.2’si kadın
ve %47.8’i erkektir. Ankete katılan öğrencilerin bölümler arası dağılımı da birbirine çok yakındır.
Öğrencilerin başarı ortalaması incelendiğinde (kümülatif not ortalaması kapsamında) yarıdan
fazlasının not ortalamasının 2.00 ile 3.00 arasında olduğu görülmektedir.
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Korelasyon Analizleri
Tablo 4 değişkenlere ait ortalama, standart sapma ve korelasyon katsayılarını göstermektedir.
Araştırmada yapılan analizlerde katılımcıların eğitim gördükleri bölüm ve kümülatif not ortalamaları
kontrol değişkeni olarak ele alınmıştır.

Tablo 4: Değişkenlere ait Ortalama, Standart Sapma ve Korelasyon Katsayıları
Değişkenler

Ort.

SS

1

2

3

4

5

1. Cinsiyet

-

-

----

2. Üniversite

-

-

-0.8

----

3. Kümülatif not ortalaması

-

-

-0.07

0.17

----

4. Öz-yeterlilik

3.16

0.51

0.09

0.12

0.11

----

5. İçsel akademik motivasyon

3.34

0.79

-0.13

0.14

0.21

0.23**

----

6.Derinsel öğrenme yaklaşımı

3.14

0.65

-0.04

0.11

0.24

0.25**

0.57**

6

----

** p < 0.01, Ort.=Ortalama, S.S.=Standart Sapma.

Tablo 4’de görüldüğü gibi, öğrencilerin öz-yeterlilik algıları ile içsel akademik motivasyonları arasında
olumlu yönde ve anlamlı (r=0.23; p<0.01) bir ilişki bulunmaktadır. Aynı zamanda, söz konusu
öğrencilerin içsel akademik motivasyonları ile derinsel öğrenme yaklaşımları arasında da olumlu
yönde ve anlamlı (r=0.57; p<0.01) bir ilişki olduğu gözlemlenmektedir. Öğrencilerin öz-yeterlilik
algılarının ve derinsel öğrenme yaklaşımlarının da olumlu ve anlamlı bir ilişkiye sahip olduğu tespit
edilen diğer önemli bir bulgudur (r=0.25; p< 0.01).

Aracılık Testi
Aracılık etkisini incelerken Baron ve Kenny’nin (1986) aracılık etkisi yöntemine göre, üniversite
öğrencileri örneklemi için, dört koşulun gerçekleşmesi gerekmektedir. Birinci koşulda, bağımsız
değişkenin (öz-yeterlilik), bağımlı değişken (derinsel öğrenme) üzerinde anlamlı etkisi olmalıdır. İkinci
koşulda, bağımsız değişkenin (öz-yeterlilik), aracı değişken (içsel akademik motivasyon) üzerinde
anlamlı etkisi bulunmalıdır. Üçüncü koşulda, aracı değişkenin (içsel akademik motivasyon), bağımlı
değişken (derinsel öğrenme) üzerinde anlamlı bir etkisi olmalıdır. Dördüncü koşulda ise, hem
bağımsız (öz-yeterlilik), hem de aracı değişkenin (içsel akademik motivasyon), bağımlı değişken
(derinsel öğrenme) üzerindeki etkileri hesaplanmaktadır. Bu durumda bağımsız değişkenin (özyeterlilik), bağımlı değişken (derinsel öğrenme) üzerindeki etkisinin aracı değişken (içsel akademik
motivasyon) dahil edildiğinde anlamsızlaşması tam aracılılık, azalması ise kısmi aracılık olarak
nitelendirilir. Araştırma hipotezlerinin test edilmesine yönelik olarak PROCESS Macro model 4
kullanılmıştır (Hayes, 2013).
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Tablo 5. Aracı Etkiye İlişkin Analiz Sonuçları
Β

SH

T

p

ÖY’nin İAM aracılığı ile DÖY üzerindeki doğrudan
etkisi

0.1427

0.0406

3.4951

0.258

ÖY’nin İAM üzerindeki etkisi

0.0731

0.0334

2.1895

0.000

İAM’nun DÖY üzerindeki etkisi

0.6659

0.0455

14.619

0.000

ÖY’nin DÖY üzerindeki toplam etkisi

0.1913

0.0344

5.5654

0.000

Dolaylı etki ve Sobel Testi

Bootstrap edilmiş dolaylı etki

Etki

SH

ED % 95 GA

EN 95% GA

Z

p

0.2186

0.0408

0.0625

0.2229

6.48

0.000

Etki

SH

ED %99 GA

EN 99 % GA

0.0486

0.0411

0.0412

0.2735

(N=495; ÖY=öz-yeterlilik algısı; İAM=içsel akademik motivasyon; DÖY=derinsel öğrenme yaklaşımı;
SH=standart hata; EDGA=en düşük güven aralığı; EYGA=en yüksek güven aralığı)
Tablo 5’teki sonuçlar incelendiğinde öz-yeterlilik algısının derinsel öğrenme üzerindeki etkisinin
olumlu ve anlamlı olduğu, (β=0.1913, t=5.5654, p=0.000) dolayısıyla H1’in desteklendiği
görülmektedir. Öz-yeterlilik ile içsel akademik motivasyon arasındaki ilişkiye yönelik sonuçlar
incelendiğinde, bu iki değişken arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğu (β=0.0731, t=2.1895,
p=0.000) görülmüştür. Dolayısıyla, H2 kabul edilmiştir. Ayrıca, içsel akademik motivasyonun derinsel
öğrenme yaklaşımını olumlu ve anlamlı yönde etkilediği (β=0.6659, t=14.6199, p=0.000) tespit
edilerek H3 de kabul edilmiştir.
Aracı etkisinin tespit edilmesine yönelik olarak yapılan Sobel Testi sonucunda dolaylı etkinin anlamlı
olduğu görülmüştür (Sobel Z=6.48, p=0.000). Ayrıca Bootstrap sonuçlarının % 99 önem seviyesinde
güven aralıklarının sıfır içermemesinden ötürü (0.0412, 0.2735) Sobel Testi sonuçlarını desteklediği
sonucuna ulaşılmıştır. Öz-yeterlilik ve derinsel öğrenme arasındaki ilişkide içsel akademik
motivasyonun aracı etkisine yönelik sonuçlar incelendiğinde, öz-yeterlilik algısının derinsel öğrenme
üzerindeki toplam (β=0.1913, t=5.5654, p=0.000) ve dolaylı etkisinin (β=0.2186, p=0.000) anlamlı
olduğu fakat öz-yeterlilik algısının içsel akademik motivasyon aracılığı ile derinsel öğrenme üzerindeki
doğrudan etkisinin anlamsız çıktığı tespit edilmiştir (β =14.27, t=3.4951, p>0.05). Elde edilen bulgular
öz-yeterliliğin derinsel öğrenme üzerindeki etkisinde içsel akademik motivasyonun tam aracı etkisi
olduğunu göstermektedir. Diğer bir ifade ile, üniversite öğrencilerinin öz-yeterlilik algılarının derinsel
öğrenme yaklaşımları üzerindeki toplam etkisinde, içsel akademik motivasyonları aracılığı ile aktarılan
dolaylı etkinin anlamlı olduğu fakat doğrudan etkinin anlamsız olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla H4
kabul edilmiştir.
Farklılık Analizleri
Uygulanan farklılık testleri (t testi) neticesinde cinsiyete göre üniversite öğrencilerinin öz-yeterlilik
algıları, içsel akademik motivasyonları ve derinsel öğrenme yaklaşımları anlamlı bir farklılık
göstermemiştir (p >0.05).
SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER
Çalışmanın, üniversite eğitiminde büyük önem taşıyan derinsel öğrenme yaklaşımını belirleyen ana
unsurların daha iyi anlaşılması açısından literatüre önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu
çalışmada, öz-yeterlilik algısının derinsel öğrenme üzerindeki etkisi ve öz-yeterlilik derinsel öğrenme
yaklaşımı ilişkisinde içsel akademik motivasyonun aracılık rolü üniversite öğrencileri örnekleminde
143

4th International Management and Social Research Conference
Jun 5-6, 2020 İstanbul / Turkey
incelenmiştir. Çalışmada, üniversite öğrencilerinin öz-yeterlilik algılarının derinsel öğrenme
yaklaşımlarını olumlu ve anlamlı bir şekilde etkilediği tespit edilmiştir.
Çalışmanın diğer bir önemli bulgusu ise, öğrencilerin öz-yeterlilik algısı ile içsel akademik motivasyonu
arasındaki olumlu ve anlamlı ilişkidir. Yüksek öz-yeterlilik algısına sahip öğrencilerin çalışırken, daha
iyi performans göstermeleri ve sahip oldukları yetenekler hakkındaki algılarının da artması
beklendiğinden, daha yüksek bir içsel akademik motivasyona sahip olmaları beklenmektedir.
Dolayısıyla, bu niteliklere sahip öğrencilerin daha çok başarılı olması öngörülmektedir. Ayrıca, içsel
akademik motivasyona sahip olan öğrencilerin daha güçlü bir akademik benlik kavramına sahip
olmaları nedeniyle de, derinsel öğrenme yaklaşımını benimsedikleri görüldüğünden, bu niteliklere
sahip öğrencilerin de başarılı olacakları düşünülmektedir.
Bu araştırmanın en önemli sonuçlarından birisi de, üniversite öğrencilerinin içsel akademik
motivasyonlarının öz-yeterlilik algıları ile derinsel öğrenme yaklaşımları arasındaki ilişkide aracılık
etkisine sahip olmasıdır. Diğer bir deyişle, öğrencilerin öz-yeterlilik algılarının yüksek olması, içsel
motivasyon hissetmelerine neden olmakta, bu da söz konusu öğrencilerin daha çok derinsel öğrenme
yaklaşımına sahip olmalarını sağlamaktadır.
Çalışmada kullanılan kesitsel veri ile araştırmanın sadece Türkiye’de yapılması çalışmanın kısıtlarını
oluşturmaktadır.
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Mehmet Emin Resulzade ve Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti
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Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Siyaset ve sosyal Bilimler Anabilim Dalı, Tezli Y.Lisans Öğrencisi

GİRİŞ
Rusya’da yapılan Şubat 1917 devriminden sonra iktidara gelen geçici hükümet, İşletmeler Meclisi için
seçim yaptı; fakat geçici hükümet uzun süre iktidarda kalamadığı için, Ekim 1917’de bir darbe
gerçekleşti. Bu nedenle Milletvekilleri ve Meclis üyeleri, Güney Kafkasya’dan Rusya’ya giremedi. 14
Şubat 1918 Tiflis’de, Güney Kafkasya’nın en üst kaynağı olan (Transkafkasya – Seymini) Transkafkasya
parlamentosunu kurdular. Müslüman Parlamenterler Meclisinde yapılan seçimlerde, Azerbaycan ve
bütün Güney Kafkasya’da bir milyondan fazla seçmeni temsil eden 44 milletvekili seçildi. 9 Nisan
1918 tarihinde birleşik Transkafkasya yaratıldı.
Ulusal çelişkiler nedeniyle 25 Mayıs 1918’de Gürcü temsilcileri Seym’den ayrıldı ve 26 Mayıs 1918
tarihinde bağımsızlıklarını ilan etti. Daha sonra Transkafkasya Müslüman konseyi ayrı bir toplantı
yaparak Azerbaycan'ın bağımsızlığını duyurdu. Bu toplantıda önemli kararlar alınmış, beyannameler
imzalanmıştır. Toplantıya, Hasan Bey Agayev, Mustafa Memmedov, Fethali Han Hoyski, Halil Bey
Hasmemmedov, Nesib Bey Yusifbeyli, Mir Hidayet Seyidov, Neriman Nerimanbeyov ve başka önemli
şahsiyetler de bulunuyordu.
Bağımsız ilk Azerbaycan Hükümetini Fethali Han Hoyski kurdu, aynı zamanda da İçişleri Bakanı oldu.
Dışişleri Bakanı ise Mehmet Hasan Hancınski idi. Azerbaycan’ın başkenti Bakü; Rus, Bolşevik ve
Ermeni işgalinde bulunduğundan, Azerbaycan hükümeti Gence’ye yerleşti. Tiflis’den, Seym
Meclisindeki Azerbaycanlı milletvekilleri “Azerbaycan Milli Şurasını” kurdu ve başına “Müsavat
Partisi” önderi Mehmet Emin Resulzade seçildi. Milli şura, 28 Mayıs 1918’de Azerbaycan’ın
bağımsızlığı için “İstiklal Beyannamesini” yayınladı:
1. Bugünden itibaren Azerbaycan halkının iktidar hakkı vardır, Güneydoğu Transkafkasya’yı da
kapsayan Azerbaycan tamamen bağımsız bir devlettir.
2. Bağımsız Azerbaycan devletinin idari şekli Halk Cumhuriyeti’dir.
3. Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti, başta komşu ülkeler ve devletler olmak üzere tüm
uluslarla dostane ilişkiler kurmaya kararlıdır.
4. Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti, milliyeti, mezhepleri, sınıfı; tabaka ve cinsiyeti ne olursa
olsun tüm vatandaşlarına siyasi haklar ve vatandaşlık hakkı sağlar.
5. Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti, topraklarında yaşayan tüm insanların serbest gelişimi
için büyük fırsatlar yaratır.
6. Kurucular Meclisi toplanıncaya kadar, Azerbaycan idaresinin başında genel oy ile seçilmiş
Milli Şura ve Milli Şura’ya karşı sorumlu olan geçici hükümet bulunur. (Mahmudov, Sadi,
2004)
28 Mayıs 1918’de doğmuş Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti, Türk dünyası ve İslam devletleri
arasındaki ilk Demokratik Cumhuriyeti idi. İlk zamanlar başkenti Ganja (28 Mayıs 1918 – 17 Eylül
1918), daha sonra Bakü olmuştur (17 Eylül 1918 – 28 Nisan 1920). Azerbaycan Demokratik
Cumhuriyeti'nin ilk kurulduğu zamanlarda, Azerbaycan'ın toprakları yaklaşık 150 bin kilometrekare
idi. Daha sonra sınırlar ayrıldığında, bölgenin bir parçası hatta eski kültür merkezlerinden biri olan
Revan Hanlığı’nın başkenti olan Revan’ı, Ermenilere bırakmak zorunda kalmış ve bunun sonucunda
toprakları 113.9 bin kilometrekare olarak değişmiştir.
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Görevinde yeni olan Cumhuriyet Hükümetinin başçısı Fethali Han Hoyski, 30 Mayıs 1918’de bazı
devletlerin Dışişleri Bakanlığına telgraf göndererek Azerbaycan’ın bağımsızlığını onlara duyurdu.
Konstantiniyye (İstanbul), Berlin, Viyana, Paris, Roma, Washington, Sofia, Bükreş Tahran, Madrid,
Lahey, Moskova, Stokholm, Kiev, Kristianiya (Oslo), Kopenhag ve Tokyo’ya gönderilen telgrafda
Hükümetin bir müddet Yelizavetpol’da faaliyet göstereceği yazılıyordu.
Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti tarihi iki döneme ayrılıyor; İlk dönem, 27 Mayıs 1918 tarihinden
19 Kasım 1918 tarihine kadar olan kısa dönemdir. Bu dönemde parlamentoda sadece 7 toplantı
olmuştur. Bu toplantılarda yazılan İstiklal Beyannamesi, Azerbaycan Demokrasisi ve parlamenter
gelenekleri tarihindeki en parlak yasal belgedir.
İkinci dönem, 7 Aralık 1918 tarihinden 27 Nisan 1920 tarihine kadar sürmüştür. Bu dönemde
Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti, faaliyetlerine Bakü’de devam etmiştir. Birinci dönemden farklı
olarak, ikinci dönemde 145 toplantı yapılmıştır. Bütün bu toplantılarda, Bağımsızlık Bildirgesi’nde
belirtilen ilkeleri izleyerek ve somut tarihsel koşulları göz önünde bulundurarak; ülkenin toprak
bütünlüğünü, bağımsızlığını koruyarak, insan hakları ve özgürlükleriyle en modern hukuk ve
demokratik devleti oluşturmayı amaçlayan en önemli yasalar ve kararlar verildi. Tüm bu yasalar ve
kararlar nihayetinde hükümetin üç aşamasını oluşturmayı amaçlıyordu: Yasama, yürütme ve yargı.
17 Eylül 1918 tarihinde Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti’nin faaliyetlerine Bakü’de
başlamasından sonra Bakü, Azerbaycan’ın başkenti seçildi. Daha sonra, 9 Kasım 1918 tarihinde mavi,
kırmızı ve yeşil renklerden ibaret, üzerinde hilal ve sekiz köşeli yıldızı olan bayrak, Azerbaycan
Demokratik Cumhuriyeti’nin yeni bayrağı olarak kabul edildi.
Bu devirde ülkede siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda yeniden yapılanmalar, Çar
döneminden kalma pürüzlerin giderilmesi için de çalışmalar başlatılmıştır. Ülkede nüfusun
çoğunluğunu köylüler oluşturduğu için, Müsavat Partisi hazineye, Rus Çarı ve nesline ait olan
toprakların tamamı ve özel şahıslara ait toprakların 25 dönümünden fazla olan kısmının, devlet
tarafından alınarak parasız ve karşılıksız olarak toprağı olmayan köylülere verilmesi, Ocak 1919
tarihinde verilmiş olan kararla gerçekleştirilmiştir.
Eğitime de önem verilen bu dönemde, Çarlığın ileri sürdüğü ruslaştırma siyasetine karşılık Türklük
şuru ile yetişmesi istenen yeni nesil için birçok okullar açılmıştır. Türkiye’den, hocalar ve ders kitapları
talebinde bulunmuşlardır. 1917 – 1919 yıllarında Türkiye’den, Azerbaycan okullarına ders vermek için
300’den fazla öğretmen gelmiştir. Hatta devlet tarafından 100 kişi eğitim almak için yurt dışına
gönderilmiştir. Mehmet Emin Resulzade’nin başçılığı ile toplanan, kurul tarafından seçilen
öğrencilerden; 45’i Fransa, 23’ü İtalya, 10’u İngiltere, 9’u Türkiye’ve 13’ü Rusya’ya gönderilmiştir.
Fakat Rusya’ya giden öğrenciler, savaş zamanına denk geldikleri için eğitim alamadan savaşa
katılmıştır. Böylelikle Azerbaycan okullarında Azeri Türkçesiyle eğitim zorunlu hale gelerek, Rus tarihi
yerine Türk halklarının tarihi öğretilmiştir. (Asker, 2015)
Cumhuriyetin ikinci döneminde yapılan işlerden biri de, Paris Barış konseyinde tanınması olmuştur.
Şöyle ki, Azerbaycan Cumhuriyetine karşı olan kenar müdahilerin önünün kesilmesi için Parlamento,
28 Aralık 1918’de Meclis Başkanı Topçubaşov’un başkanlığıyla Paris Barış Konferansı’na özel bir heyet
gönderme kararı aldı. Cumhuriyetin önde gelen devlet adamı A.M. Topçubaşov, büyük zorlukların
üstesinden gelerek Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti’nin birçok büyük devlet tarafından
tanınmasını sağlamıştır, fakat XI Kızıl Ordu’nun, Kuzey Azerbaycan’ı işgal etmesi sonucunda A.M.
Topçubaşov’un bu alandaki etkinliği yarım kalmıştır.
Sovyet Rusya’nın askeri müdahalesinin ve XI Kızıl Ordu’nun kanlı savaşlarının bir sonucu olarak, Kuzey
Azerbaycan bir kez daha Rusya’ya üye oldu. Ancak, Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti halkımızın
kurtuluş hareketinin tarihinde derin izler bıraktı. 23 ay süren varlığına rağmen Azerbaycan
Demokratik Cumhuriyeti, en acımasız, sömürgeci ve baskıcı rejimlerin Azerbaycan halkının özgürlük
ideallerini ve bağımsız devlet geleneğini yok edemeyeceğini kanıtladı.
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Azerbaycan Komünist Partisinin 1920 tarihinde oluşması, silahlı isyana sebep oldu ve bunun neticesi
olaraktan 27 Nisan’ı 28’ine bağlayan gece Sovyet Rusya'nın emrini yerine getiren 11. Kızıl Ordu,
Azerbaycan'ı işgal ederek Sovyet hakimiyetini kurmuştur. Fakat Azerbaycan Cumhuriyeti’nin
kurulmasında büyük rol oynayan Müsavat Partisi buna karşı çıkmıştır. Milli bağımsızlık hareketinde
olan Müsavat Partisi üyeleri, hükümet ve parlamento üyeleri, mülki ve idari memurlar, milli ordunun
kumanda heyeti ve subayları ile beraber; öğretmenler, öğretim üyeleri, gazeteciler, yazarlar ve fikir
adamları tutuklanmış, bazıları ise sürgün edilmiştir. Onlar milliyetçilik, burjuvalık ve devrimcilik ile
suçlanarak; Çeka zindanlarına hapsedilmiştir (Bakü’nün karşındaki Narkin adasında, Gence
hapishanelerinde ve Tiflis’in Metehan kalesinde). Sürgünlerde ise, Rusya’da Kem ve Solofko’da,
Ural’da ve Sibirya’nın İrkutsk vilayetinde tutuluyorlardı.
Narin adası, Kum ve Zire, Azerbaycanlı aydınların katledildiği yerler olduğu için halk arasında “Ölüm
Adası” olarak adlandırılmıştır. 1927 senesinin sonlarında devam eden tutuklama, idam ve
sürgünlerde, yalnızca bir gün içerisinde Nahcivan, Karabağ, Şeki, Zakatala, Gence, Gökçay, Şamahı,
Kazah, Lenkeran, Salyan, Bakü ve Küba çekalarında toplananların sayısı 2 binin üzerinde idi. 1928
yılında Kem ’de 18 bin, Solofko’da ise 27 bin mahkum bulunmuştur (Ulus Nalcıoğlu, 2004).
Bu dönemlerde ekonomik durum oldukça gerilemiştir. Azeri köylülerinin toprağına, evine,
hayvanlarına el konulmuş, Rus ve Ermeni muhacirlere verilmiştir. Bunun sonucunda köylülerin
durumu daha da kötüye gitmiş, her şeyi ellerinden alınan ve büyük meblağlarda vergi ödemek
zorunda kalan köylüler bedelsiz olarak “kolhoz” denilen Sovyet kurumlarında çalıştırılmıştır. Karşı
çıkanlar öldürülmüş, kaçmayı başaranlar ise Türkiye ve Güney Azerbaycan’a sığınmıştır. Bununla
beraber Bolşevikler, Azeri gençlerini ve çocuklarını kendilerine benzetmeye çalışarak kendi taraflarına
çekmeye başlamışlardır. Müslümanlığa karşı gelerek, bu olanların Allah’a olan iman yüzünden
olduğunu, Allah’ın olmadığını, hükümetin açmış olduğu “Allahsız mektebler” sayesinde Azeri
çocuklarını Ateizm fikrine yönelterek, Ruslaştırma politikasını uygulamışlardır. Bolşevikler ülkede
kurdukları yeni düzene tehdit oluşturanlar arasında topluca temizlik yaparak, önceden olabilecek
Azerbaycan bağımsızlık hareketini önlemiştir. Çeka’nın takibinden kaçmayı başaran Azerbaycanlı
aydınlar Türkiye, İran, Almanya, Fransa ve Finlandiya ülkelerine kaçmış ve bu ülkelerden davalarını
sürdürmüşlerdir.
Azerbaycan siyasi muhaceretini teşkil eden, milli Azerbaycan Cumhuriyeti'nin eski üyeleri de
Türkiye'ye gelmiş ve hatta Atatürk tarafından onlara son derece önemli görevler verilmiştir. Kazan
Türklerinden Prof. Dr. Sadri Maksudi Arsal, Prof. Dr. Yusuf Akçura; Kırımdan Cafer Seydahmet Kırımer
ve Azeri Türklerinden Ahmet Ağaoğlu, M.E. Resulzade, Mirza Bala ve daha pek çokları Türkiye
Cumhuriyeti’nin kuruluş kadroları içinde yer almıştır. Azerbaycan’ın en kısa zamanda bağımsızlığının
geri kazanılması için çalışan aydınlar ilk olarak Bolşevik Zulmünü dünyaya duyurmaya ve kamuoyu
desteği sağlamaya çalışmıştır. Bu doğrultuda ilk çalışmalar Gürcistan’a sığınan Azerbaycan siyasi
muhacereti tarafından başlatılmıştır. Azerbaycan siyasi muhaceretinin etkinlikleri, Mehmet Emin
Resulzade‘nin 1922'de Finlandiya üzerinden Türkiye'ye gelerek daha fazla hareketi kazanmasına
yardım etmiştir (Ulus Nalcıoğlu, 2004).
MEHMET EMİN RESULZADE — 31 Ocak 1884’de Bakü’nün Novhanı köyünde doğmuştur. İlk eğitimini
Rus-Müslüman okulunda alan Mehmet Emin Resulzade, daha sonra Bakü Teknik okulunu Rusça
devam ettirmiştir. Daha 17 yaşında iken, 1902 yılında “ Müslüman Gençlik Teşkilatını” kurmuştur. Bu,
20. yüzyılda Azerbaycan’daki Rus sömürge yönetimiyle yüz yüze gelen ilk siyasi organizasyondur. Bir
süre sonra bu teşkilatın ismi değiştirilerek “Müslüman Demokratik Müsavat Cemiyeti” olmuştur. Aynı
zamanda M.E.Resulzade, gazete ve dergilere verdiği yazılarıyla da Rusya’nın, Azerbaycan’a karşı
yürüttüğü ulusal katliam politikasını sert şekilde eleştirmiştir. Bunlarla beraber, halkın canının ve
mülkünün dokunulmazlığı talebini ileri sürmüştür.
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5 Aralık 1908 yılında ilk gösterisi olan “Karanlıkta Işıklar” adlı eseriyle Azerbaycan’da devrimci
dramanın temelini koydu. Bununla beraber birçok gazete ve dergiler çıkartmış, kitaplar yazmıştır.
1917 yılında “Topluluk Yönetimi” ve “Bizim İçin Hangi Hükümet Faydalıdır?”
kitapları yayınlanmıştır. 27 Mayıs 1918 tarihinde toplanan oylar sayesinde M.E. Resulzade,
Azerbaycan Ulusal Konseyinin başkanı seçilmiştir.
1920 yılında Bolşevikler tarafından kaldırılan Müsavat Partisi, M.E.Resulzade sayesinde gizli de olsa
faaliyetlerini devam ettirmiştir. M.E.Resulzade’nin tutuklanmasından sonra partiye Mirza Bala’nın
rehberlik etmesi kararı alınmıştır. Gizli yürütülen Müsavat Partisi’nin tüm ihtiyaçları, teşkilat üyeleri
ve müsavatı destekleyen halk tarafından karşılanıyordu. Hatta bu toplanılan maddi yardımlar
sayesinde hapiste ve sürgünde olan müsavatçılara yardım edildi. Bununla beraber M.E.Resulzade’nin
kendisi de bu yardımlar sayesinde hapisten çıkmıştır.
M.E.Resulzade İstanbul’a geldiği an da Müsavat Partisi’nin, harici bürosunu kurmuş ve Müsavat
Partisi’nin üyeleri bir araya toplanmıştır. Gizli partiye ait konular Resulzade’nin başkanlık ettiği,
Mehmet Sadık Ahundzade ve Halil Mammedov’un üyesi olduğu Riyaset Heyeti tarafından karara
bağlanırdı. 1924 yılında Azerbaycan Merkezi kurulması ile Azerbaycan siyasetinin tek bir merkezden
gelen talimatlar sayesinde, sağlam bir şekilde yönetilmesi aydınların bağımsızlık uğruna daha çok ses
getirmesini sağlamıştır.
Resulzade İstanbul'a geldikten sonra, Azerbaycan siyasi muhaceretinde gönül ve fikir beraberliği
kurması adına Azerbaycan Muhaceret Basınının devreye girmesini sağlamıştır. Yeni Kafkasya, Azeri
Türk, Oldu Yurt dergileri ve Bildiriş gazetesi, Azeri Türkler’in oluşturduğu grubun ulaştırmak istedikleri
bilgi ve fikirlerin yayılmasında yardımcı propaganda araçları olmuştur. Bunun sayesinde Kızıl Ordu
birçok kez zor durumda kalmıştır.
YENİ KAFKASYA DERGİSİ — Mehmet Emin Resulzade’nin başyazarlığını yaptığı bu dergi 26 Eylül
1923’de kurulmuştur. Dergi Arap harfleriyle yazılıyor ve 15 günde bir yayımlanıyordu. Normalde 16
sayfadan ibaret olan dergi, Azerbaycan tarihinin önemli günlerinde 32 sayfalık özel sayılar şeklinde
yayımlanıyordu. Bu dergide Azerbaycan’la beraber, Türkiye, Gürcistan, Rusya ve İran ile ilgili haberler
de yer alıyordu. Haberleri yazan yazarlar, Azeri, Gürcü, Acarlı, Gültekin gibi takma isimler
kullanıyorlardı. Sadece M.E. Resulzade ve Mirza Bala Mehmedzade kendi isimlerini açıkça beyan
ediyorlardı. Yeni Kafkasya dergisinde Azerbaycan Cumhuriyeti’nin dağılması, Bolşeviklerin zulümleri,
Sovyet hükümetinin Müslümanlıktan uzaklaştırma çabalarını, zorunlulukları, idamları, sürgünleri,
kendi topraklarından zorla uzaklaştırılan Azeri köylülerinin yaşamları hakkında makaleler yazılmıştır.
İstanbul’da yayınlanan bu dergi İran, Mısır, Avrupa’nın belirli yerlerinde olan Azerbaycanlı
muhacirlere ve el altından olmak şartıyla Azerbaycan’a da dağıtılıyordu. Bu durumun kamuoyuna
bildirilmesinden rahatsız olan Bolşevikler, Türkiye Cumhuriyeti'ne başvurarak İstanbul'da yayımlanan
Yeni Kafkasya dergisinin kapatılması için baskıda bulunmuştur. 1 Eylül 1927 tarihinde 94. sayısından
sonra kapatılan dergi, Azerbaycanlı muhacirleri durdurmamış, yeni dergi yayımlamaya başlamışlardır.
AZERİ TÜRK DERGİSİ — Yeni Kafkasya dergisinin yayından kaldırılmasından 5 ay sonra, 1928 yılında
yayınlanan Azeri Türk dergisi ilmi, edebi, içtimai, iktisadi ve siyasi bir dergi olduğu gibi Yeni Kafkasya
ile aynı konulara değinilmiş, aralarında sadece isim farkı vardı. Azerbaycan’ın ve dünyanın değişmekte
olan siyasi ve ekonomik koşulları üzerine bilgilendirerek, bu değişim sonucunda Azerbaycan’ın yeni
durumunun daha net anlaşılmasına yardımcı olmuştur. 15 günde bir yayımlanan derginin sorumlu
müdürü Mehmet Emin Resulzade, imtiyaz sahibi ise Mehmet Sadık Ahundzade olmuştur. Yazarları
kadrosunda M.E. Resulzade, M.B.Mehmetzade, Şefi Rüstembeyli, Mehmet Sadık Ahundzade, Kemal
Ganizde vardı. Bu yazar kadrosu sayesinde dergi sadece Türkiye ve Azerbaycan da değil, çeşitli Avrupa
ülkelerine yayılmış, birçok yerden bilgi alabilme ve dergileri okuyuculara iletebilme imkanına sahip
idi. Fransa, Almanya, Lehistan gibi Avrupa ülkeleriyle beraber; Orta Doğu, İran ve Afganistanda da
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muhacirler bulunuyordu. Bunlar Bolşevik takibinden kurtulmak için yurtdışına çıkan siyasi
muhacirlerdir.
Kasım 1928’de M.E. Resulzade, M.B.Mehmedze ile derginin imtiyaz sahibi Mehmet Sadık Ahundzade
arasındaki anlaşmazlık sonucu dergiden ayrılmış ve Ahundzade tek başına derginin yayınına devam
etmiştir. 1929 yılında Azerbaycan’da Latin alfabesine geçiş sonucunda, dergi Latin alfabesi ile
yazılmaya başlanmıştır. Fakat dergi Ahundzade’nin yönetimine geçtiğinden beri eski düzenini
kaybetmiştir. Bunun sebebi ise onun tek başına derginin maddi desteğini sağlayamaması olmuştur.
(Ulus Nalcıoğlu, 2004)
ODLU YURT -- 1929 yılında Odlu Yurt dergisini yayımlamaya başlayan Resulzade ve Mehmetzade
derginin içeriğini değiştirmemiş, Azeri Türk dergisinin devamı niteliğinde yazmıştır. İstanbul
Beyazıt’da basılarak ilk önce Azerbaycan’a, sonrasında Anadolu’ya, İran, Afganistan, Mısır ve Avrupa
şehirlerine dağıtılıyordu. İlk yayını 1 Mart 1929’da olan dergi ayda bir kez 16 sayfa olarak
yayımlanıyordu. Yeni Kafkasya ve Azeri Türk dergileri ile aynı fikir üzerinde ilerleyen dergi, yayın
hayatı boyu Bolşevik karşıtı bir tutum sergilemiştir. Bolşevikler Azerbaycan siyasi muhaceretinin daha
fazla gözler önüne sürülmemesi için, Türkiye Cumhuriyeti’ne tekrar Baskıda bulundu ve 1931’de
yayımlanan Ağustos sayısı ile derginin yayınına son verildi. 1930-1947 yıllarında ülkede faaliyet
gösteren siyasi dernek ve teşkilatların çalışması yasaklandıktan sonra, Resulzade ve Azerbaycan siyasi
muhacereti Türkiye’den ayrıldı. Ondan sonra Resulzade yurtdışında faaliyetlerine devam etti. Sovyet
yönetiminin gerçek yüzünü herkese göstermek niyetinde idi ve üzerinde en çok durulduğu
konulardan biri, Azerbaycan'ın servetinin bedelsiz olarak Rusya’ya taşınması meselesiydi.
Rusya, Sovyetler zamanı sınırlı imkanlara sahip coğrafyasıyla ve nüfusunun çokluğuyla yaşamakta
zorluk çekiyordu. Bu yüzden Türklerin yaşamakta olduğu yerlere göz dikmiş, bazı bölgeleri almaya
başlamışlardı. Azerbaycan’da bulunan petrol ve doğalgaz yatakları, Ruslara burayı almak için önemli
bir neden olmuştur. Azerbaycan, bu yatakların yanı sıra sanayisi, deniz ticaretine uygun limanları,
İran, Türkiye ve Rusya arasında köprü olan coğrafi yeri, iklimi ile de dikkatleri üzerine çekmiştir.
Ruslar hiç vakit kaybetmeden 1920 işgalinden hemen sonra halka ait olan nakit para, altın ve gümüş
eşyaları, kilim, halı, yatak, elbise, gümrük depolarındaki mallar, Bakü depolarında biriken petrol,
benzin, ambarlarda birikmiş tonlarca pamuk, pirinç gibi değerli hammadde ve ürünleri “Lenin’e
Hediye” adı ile Rusya'nın çeşitli bölgelerine taşımıştır.
Bolşevikler, Azerbaycan Cumhuriyeti dağıldıktan sonra imzaladıkları sözleşme ile ülkenin tüm
ürünlerini Rusya'ya taşıdı. Sözleşmeye göre;
1) Bakü petrollerinin Rusya'ya sevki sağlanacak,
2) Azerbaycan'ın ticaret yapma haklarından vazgeçilerek bu hakların Rusya’ya verilmesi
sağlanacak,
3) Azerbaycan köylülerinin tüm ürünleri devlete bırakılacak,
4) Azerbaycan kendi para ve ekonomik birikiminden vazgeçerek bu hakkı Moskova'ya verecek,
5) Azerbaycan tüm ulaştırma ve haberleşme cihazlarını da Rusya’ya bırakacaktır. (Ulus Nalcıoğlu,
2004: 84)
Tüm bunlarla yetinmeyen Rusya, Azerbaycan’da yeni maden kaynakları araştırmış ve sonucunda
bakır, çinko, kurşun, kükürt, gümüş bulmuştur. Bütün yeraltı ve yerüstü servetleri sonuna kadar
kullanan Rusya, yeni sanayi alanları açmıştır. Bu durum Azerbaycan’ın ekonomisini zarara uğratmıştır.
Bunların hiçbirine bedel ödemeden sahip olan Rusya, onlarla da yetinmeyip topraktan gelen gelirin
artmasıyla, daha fazla tarım alanı oluşturmuştur. Meyan kökü, buğday, arpa sayesinde elde edilen
gelir 241mln. Ruble olmuştur. Ruslar petrol üzerindeki gelirin artması için yeni petrol kuyuları açmış
ve üretilen petrolün dış ülkelere nakliyesi yetersiz olduğu için, 1930 yılında 822 kilometre
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uzunluğunda Bakü - Batum petrol boru hattı üretime başlamıştır. AzerNeft yeniden kurulmuş ve Bakü
petrol dairesi Lenin, Kirov, Organikçide, Bibiheybet, Karaçukur, Artım adası, Put-Şubanı, Azizbeyov ve
Nefçala petrol daireleri olmakla birlikte toplamda 9 bölgeye ayrılarak, her birinin başına Rus memur
getirilmiştir.
Yine de içinde bulunduğu ekonomik krizden kurtulamayan Rusya, hazır halde buldukları deniz ve kara
nakliyatına da el koymuştur. Uzunluğu 812 verst olan demiryollarıyla, bu yollar üzerinde çalışan 300
lokomotif, 400 binek vagonu, 2.300 kapalı yük vagonu, 2.000 açık yük vagonu, 1.290 petrol vagonu ile
çoğunluğu Türklere ait olup Hazar Denizi üzerinde çalışan binlerce vapur ve gemiyi benimsemiş ve
kendi ticaretini onlar üzerinden yapmıştır. (ULUS NALCIOĞLU, 2004: 84)
Rusya tüm bunları içinde bulundukları ekonomik krizden kurtulmak için yapıyordu. Bu yüzden halk
arasında çıkan kargaşa ülkenin gerilemesine sebep olduğundan, Komünist Parti üyesi köylülere
kolaylık sağlayarak, evlerden zorla erzak alımını önlemiş ve fiyatları köylünün istediği seviyeye
indirmiştir. Böylelikle köylüler karşısında geri çekilmeye mecbur kalmışlardır. Azerbaycan’daki yerini
sağlamlaştırmak isteyen Sovyetler, Azerbaycanlılar üzerinde Ruslaştırma politikasını uygulamaya
başladılar. Azerileri dinlerinden, dillerinden, gelenek ve göreneklerinden uzaklaştırarak, Rus
geleneğini kabul ettirmeye çalışıyorlardı. Bu yüzden iş yerlerinde Azerileri görevlerinden alarak Rus
memurlarını getirmiş ve en çok hasat olan toprakları onlara vermişlerdir. Komiserliklerde ve üst düzey
kurumlardaki Azerbaycanlıların yerine Rus ve Ermeni atanması gerçekleştirilmiştir. Bakü’nün
Azerbaycan Şehri olmadığını iddia edenler, eğitim ve diğer kurumlara da Rus ve Ermenilerin
atanmasını sağlamıştır.
Ülkenin tamamını Ruslaştırmak isteyen hükümet, ilk önce çocuklar üzerinden ilerleyerek onların
komünist bir birey olmaları için komünist fikirler aşılamaktadır. Bu komünizm Pioner ve Komsonel
teşkilatlarda düzenlenerek, küçük çocukların ve gençlerin mensup olduğu milleti unutturmaya ve
Sovyet vatandaşı olduğuna inandırmaya çalışıyorlardı. Ruslar komünist olmayanlar için zorluklar
yaratarak kendi topraklarına çekiyorlardı. Okullarda, üniversitelerde sadece komünist olanlar
okuyabilirdi. Rusça öğrenimi zorunlu hale gelmiş, bilmeyenler ise işe alınmıyordu. Bunun sonucu
olarak, halk tekrar isyana kalkarak dağlara çıkmıştır. “KAÇAKLAR” hareketi olarak adlandırılan bu
hareket, birçok Rus muhaciri öldürmüş, yapılan saldırıda Çeko Başkanı İlyas Kara ölmüş ve birçok
çekist yaralanmıştır.
Lenin’in ölümünden sonra hakimiyeti eline alan Stalin, hayalindeki Büyük Sovyet İmparatorluğu
projesini gerçekleştirmek için 5 yıllık kalkınma planını hayata geçirmeyi hedeflemiştir. Her gün alınan
yeni kararlar nedeniyle ülke durumu giderek kötüleşmiştir. Siyasi muhaceret, Azerbaycan’ın
bağımsızlığını yeniden kazanmasını sağlamak için kamuoyunda bir fikir yürütmüştür. Komünist
partinin ülkede sergiledikleri başarısızlıklar nedeniyle, ülkeye yoksullaşma ve gerileme hakim
olmuştur. Yönetimin iyi olmaması, halkın ağır vergiler altında ezilmesi nedeniyle Stalin beş yıllık
kalkınma planını hayata geçirmeyi başaramamıştır. Stalin kolektifleşme ve endüstrileşmeyi
gerçekleştirmek için ülkede tüm düzeni değiştirmiş, halkı zor durumda bırakmıştır. Stalin’in ısrarla
uyguladığı kolektifleşme yüzünden 1926- 1939 yıllarında 20 milyon Sovyet vatandaşı ölmüştür.
Son olan olaylar sonrası ülke gerilemiş, bu durum kamuoyuna yansıtılmıştır. Müsavatçılar kendi
faaliyetlerini güçlendirerek, komünist partinin iyice güç kaybetmesine sebep olmuştur. Mehmet Emin
Resulzade ve Mirza Bala Mehmedzade, Azerbaycan istiklalinin gerçekleştirdiği basın faaliyetleri
sayesinde dünya kamuoyunun en aktüel konusu haline gelmiştir. Stalin’in Komünist Partisinin
zayıflamış olduğu basına yansıtıldıktan sonra, Komünist Partisi daha da güçsüzleşmiştir. Azerbaycan
siyasi muhacereti bu durumdan yararlanarak ve kamuoyundan da desteği alarak, yeniden Azerbaycan
Cumhuriyeti’ni yürütmeyi karşılarına maksat bilmişler.
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20 Haziran - 20 Ağustos 2009 Tarihleri Arasında Azerbaycan’ın İmişli İlinin Nurulu Köyünde Bulunan
Muhor Tepesi Meskeninde Yürütülen Arkeolojik Kazı İşleri Raporu
Assoc. Prof. Dr. Qanira PİRQULİYEVA
Bakü Devlet Universitesi

Bu yapıda ilk arkeolojik araştırmalar 2008 yılında başladı ve bu araştırmaların belirli bilimsel sonuçları
oldu. Muhor tepe yapısı topografik boyutlarına göre 4 hektarlık bir alanı kaplamaktadır. Toplam
yüksekliği 10-12 m arasında olan bu tepe, yapısı gereği simetrik olmayan bir dörtgeni
anımsatmaktadır. Çevredeki alanda tepeyi ayıran ve bir zamanlar onu çevreleyen su hendeyinin izleri
yapının üzerinden bakıldığında belirgin bir şekilde gözükmektedir. Yerel nüfus arasında yapılan
etnografik ankete göre, keçen yüzyılın 60 - 70. yıllarına kadar tepenin yüksekliği şimdikinden 7-12 m
daha farklıymış.
O yıllarda il genelinde gerçekleştirilen sulama işleri sonucu ve yeni kollektör yapımından sonra,
zamanında burada bulunan yeşil alan tamamen kaybolmuştur. Bu kollektörler hala yapının yanından
geçiyor. Arkeolojik kazılar bu yıl anıtın kuzeybatı yönünde başladı. Bunun sebebi, geçen yıl bölgede bir
duvar parçasının keşfedilmesi oldu. Kazı alanı 12 m x 12 m boyutlarında 144 m2'lik bir bölgeyi
kaplamaktadır. Yapılan araştırmaların bu denli geniş bir bölgeyi kapsadığını göz önüne bulundurarak,
tüm kazı alanını şartlı olarak üç kısma ayırdık; İlk kazı alanı doğu yönünde 40 metrekare, ikinci kazı
alanı 30 metrekare, üçüncü kazı alanı ise 70 metrekarelik bir bölgeyi kaplamaktadır.
Toplamda üç kazı alanının hepsinde ilk kültürel tabaka 5-60 cm derinlikte bulunmuştur. Bu
kültürel tabaka esas olarak 6-7 cm kalınlığında bir kül birleşiminden, çelik üretim kalıntılarından, ev
eşyası olarak kullanılan, farklı türlerde yapılmış çanak-çömleklerin saplarından, boğaz, gövde ve diğer
kısımlarından oluşan kazıntı ve fırınlanmış tuğlalardan ibarettir. Fırınlanmış tuğla kalıntıları
muhtemelen bazı duvar katmanlarının bir parçası olabilir. Genel anlamda, söz konusu kültürel katman
komplike bir yapıya sahiptir. Kazı alanının batı-doğu yönünde 6 metreden sonra, 40 cm derinliğinde
kil tuğlalardan yapılmış bir duvar kalıntısı bulundu.
Yapılan temizlik çalışmaları sonucunda, 29x25x5 cm'lik standart ölçüde fırınlanmamış kil
tuğlalardan örülmüş duvarın kalınlığı 3-5 cm olup harcının içeriğinde saman parçalarının olduğu
görülmüştür. Duvar kalınlığı, belirtilen büyüklükte iki sıra tuğladan oluşmakta, 7 m uzunluğunda 1.202 m yüksekliğindedir. Duvarın sonunda başka bir yapının kalıntılarına rastlanmıştır. Bu yapının
kalıntısı 23,24 x 25x5 cm ölçüsünde fırınlanmış kırmızı tuğla örgülerden oluşmaktadır. Tuğlalar
arasında kullanılan harcın kalınlığı belirlenememiştir.2 m uzunluğundaki bu duvar kalıntısından sonra,
oval biçimli, çeşitli ölçülerde çakıl taşlarından örülen üçüncü bir yapı kalıntısına daha rastlanmıştır.
Yapılan araştırmalara göre, 2. ve 3. kazı alanları arasında bulunan yapı kalıntıları üç farklı
bölümden oluşmaktadır:
Birinci yapı kalıntısının ilk kültürel tabakada bulunan Orta Çağ'ın sonlarına ait standart tuğla
ölçülerine uygun belirli bir harabe ev veya yapının duvarlarına ait olma olasılığı yüksektir.
İkinci yapı bulgusu oval çakıl taşlarından örülmüş duvar kalıntılarıdır. Bu duvar kalıntısı, konutun
sağlamlığından anlaşıldığı üzere özel bir gözetleme kontrol amaçlı bir yapının kalıntısı olabilir.
3. yapının kalıntısı, fırınlanmayan kil tuğlalardan yapılmış büyük yuvarlak çamur kalıplardan oluşan
temele sahip ve nispeten iyi durumda olan duvardır. Bilimsel literatüre göre, bu tarz fırınlanmayan
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tuğlaların yukarıda belirtilen standart ölçüleri 9. ve 11. yüzyıllara ait oryantal tarzda yapıların
karakteristik özelliğidir. Bu duvarın temeli, 50 cm genişliğinde ve 60 cm yüksekliğinde 8 sıradan ibaret
büyük kil putlardan oluşmaktadır. Kazı stratigrafisine göre bu duvar iki kat daha geniş şekilde ve kuzey
yönünde doğru uzamaktadır.
Bahsedilen yapı kalıntılarının bulunduğu kültürel katmanda çok sayıda çömlek bulgularına
rastlandı. Bu çömleklerden bazılarının üzerine dalgalı dekoratif çizimlerle farklı süsler yapılmıştır. Yapı
kalıntılarının doğu kısmında 70-80 cm yüksekliği olan ve çevresi sonradan dökülmüş yumuşak
toprakla doldurulmuş sütun bulunmuştur. Bu kültürel katmanda, özellikle de üst katmanda 50, 60
cm'den başlayarak toprak mezar bulgularına rastlanmıştır. Onlardan 5'i 3. kazı alanında bulunmuştur.
Mezarlar arasındaki mesafe 30-50 cm olup, güney batı yönüne doğru dizleri yarı bükülü şekilde
defnedilen, boyu 50-70 cm olan iskeletlerden oluşmaktadır. Bunlar toprak mezarlardır. İskeletlerin
boyunu göz önünde bulundurarak, bunların birer çocuk mezarları olduğunu varsayabiliriz. Mezarlar
arası toprak katmanında bulunan çömlek kalıntıları genelde grimsi ve kırmızımsı kil ile ''cilalanmış'' ve
basma yöntemi ile süslenmiş kaplardır. Burada aynı zamanda grimsi renkli kilden kalıplama yöntemi
ile yapılmış süs eşyası veya hamayıl olarak kullanılan küçük ve ilginç figürler bulunmuştur. Mitolojik iki
karakterli hayvan şekillerinin birleşmesinden oluşan bu mükemmel figür, hem kuşlara, hem de
memelilere ait su hayvanlarını anımsatan, ilginç biçimde tasarlanmıştır. Bıyık kısmı bükülü, çift kafalı
iki adet dikili kuyruğu ve bir vücudu olan bu figür gri ve kahve renklerle süslenerek iki farklı hayvan
karakterinin birleşmesi özellikle vurgulanmıştır. Aynı kültürel katmandan kalıplama yöntemiyle
hazırlanmış çelik alınlık veya bel süsünün bir parçası da bulunmuştur.
İlk kazı alanında aynı derinlikte kırılmış büyük küp kalıntılarının yanında küçük cam kap kalıntısına da
rastlanmıştır. Lacivert ve yeşil renkli ince camdan yapılmış kapaklı şişenin yüksekliği 4.2 cm'dir. Aynı
zamanda burada farklı malzemelerden yapılmış boncuk örnekleri ve dokumada kullanılan kilden
yapılmış yuvarlak demir başlı bir iş aleti de bulunmuştur.
Böylece, bu kültürel tabakada bulunan on mezardan yedi tanesi üçüncü kazı alanından, ikisi II
numaralı kazı alanından, biri ise yüksek sütunun üzerinde bulunmuştur. Üçüncü kazı alanında 1 m
derinliğinde ve 30-35 cm çapında ocak kalıntılarına rastlanmıştır. Ocak, özel olarak hazırlanmış,
fırınlanmış kırmızı kilden oluşan dairesel bir tabaka ile çevrilmiştir. Bu ikinci kültürel tabakada bulunan
çömlek kalıntıları esasen kırmızı kilden yapılmış çömlek mamullerinden oluşmaktadır. Bunların
arasında en çok mutfak gereçleri bulunmaktadır. Bu çömlekler farklı dönemlere aittir. Aynı kültürel
tabakada, kültürel tabakanın 1 m derinliğinde yine iskeletler bulunmuştur Bu iskeletler, kafası sağ
tarafta olacak şekilde güney-batıya yönünde defnedilmiştir.
Üçüncü kazı alanında 1a ile işaretlediğimiz iskeletin sağ tarafındaki özel bir kil zeminde hayvan
kemikleri ve aynı yükseklikte sol tarafında üç küçük çivili demir kalıntısı ve at nalı bulunmuştur.
İskeletin bir savaşçıya ait olduğu ve gömüldüğünde, atı ve atına ait olan at nalının her iki tarafına
konulduğu düşünülmektedir. İskelet, 1x2.60x30 cm ölçülerinde özel bir kil zemine gömülmüştür.
İskeletin uzunluğu 1.50 cm'dir. Aynı derinlikte bulunan çömlek örnekleri arasında, sap kısmı hayvansal
motife sahip, gri renkte kilden kap ve lamba örnekleri ve bir mızrağın ucu dikkat çekmektedir.
Toplamda aynı ölü defnetme töreniyle gömülmüş dört iskelet daha bulunmuştur. Bu kültürel
katmanın derinliği 70-80 cm'dir.
Üçüncü kültürel katman, 1.80 cm derinliklerde görülmüş, hatta bazı yerlerde 3 metreye kadar
uzadığı fark edilmiştir. Buradaki toprağın rengi yeşilimsi gri olup kül karışımı bakımından zengindir.
Katmanda fırınlanmış tuğla kalıntılarına, çelik bulgulara ve taş işçiliğine ait, siyah çakıl taşından
yapılmış, at ayağını anımsatan ender bir bulguya rastlanmıştır. Bu katmanda bulunan çömlek
örnekleri farklı büyüklüklerde çeşitli kaselerden, sürahilerden, testilerden ve diğer kaplardan
oluşmaktadır. Bunların arasında neredeyse bütün olarak bulunan saplı su bardakları ve küçük kaplar
muhtemelen Orta Çağ'ın ilk zamanlarına aittir. Özellikle bu kültürel katmandan bulunan çok sayda
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çömlek örneklerine, kemik kalıntılarına ve diğer bulgulara dayanan daha kesin, detaylı bilgiler
edinmek amacı ile 3. kazı alanında 2 m genişliğinde bir hendek kazılmaya başlanmıştır. Buradan
bulunan oldukça kalın ve siyah, gri, ara ara kırmızımsı renklerde kül katmanına, aynı zamanda
fırınlanmış çömlekten oluşan özel yuvarlak şekilli kalıntılara bakarak bu kazı alanında bir çömlekçi
fırınının olduğu tespit edilmiştir. Fırının 2 m derinliğinde yüksek kaliteli bütün kap örnekleri
bulunmuştur. Çömlek örnekleri ile birlikte, büyük ve küçük boynuzlu hayvan kemiklerine ait osteoloji
kalıntılar çömlekçi fırınının duvar kalıntılarının yakınında bulunmuştur. Kemik kalıntıları arasında
özellikle çok sayıda büyük dişleri olan alt çene kemiklerine (yaban domuzu, gergedan vb.), boynuzlara
(geyik, ceylan, boğa, keçi vb), kuşlara ait küçük kafatasları kalıntılarına, çok büyük hacimli kol
kemiklerine rastlanmıştır.
İlk kazı alanının 8 m doğusunda, 2.25 cm derinlikte, 20-40 cm kalınlığında bir kül tabakasına
rastlanmıştır.
Böylece çömlekçi fırınının üst kısmının yaklaşık 70 cm, çapının 1,50 cm olduğu, genel olarak kül
katmanı ve çömlek kalıntılarının örneklerinden oluştuğu görülmektedir. Fırının bu kısmından, ateşten
kararmış, fırınlanmamış kilden yapılan bardak şekilli 3 adet kap, ince çelik kemer başlığı bulunmuştur.
Çömlekçi fırınının ateşin yakıldığı alt bölümünün kalıntıları 4.10 cm derinlikte tespit edilmiştir. Bu
derinlikte ilk kültürel katmandan bulunan küçük figürün bir benzerine daha rastlanmıştır. Bu figür
diğerinden, kilin bileşimine, rengine ve de yüzeyin kendine has parlaklığına göre farklılık
göstermektedir. İkinci fark, bu figürün tam olarak hazırlanmamış olmasıdır.
Böylece çömlekçi fırınının tahmin edilen boyutları 2.80x2.30 cm olup, 30x20x10 cm tuğla şekilli
parçalardan oluşmaktadır. 4.10 cm derinliğinde tahmin edilen fırın hücresinden 10 adetten fazla
çömlek kalıntıları bulunmuştur. Bunlar genelde fırınlanma işlemi sırasında birbirine bitişik kil
kitlelerden veya üzerinde yanarak eriyen ve kapların üzerine yapışan çömlek kalıntılarından veya
tamamen erimiş saplardan oluşmaktadır. Aynı katmandan 1. ve 2. mitolojik figürü andıran kalıntı
üretim bulgusu gibi tespit edilmiştir. Burada bulunan kemik kalıntılarının sayısı daha azdı. Bulunan
çömlek örneklerinin erken orta çağa ait olduğu tahmin edilmektedir. Bu kanıya, çömlek bileşimi,
hazırlama teknolojisi, astar rengi ve dekoratif elemanlar göz önünde bulundurularak varılmıştır. Bu
çömlek örnekleri Örengala'da bulunan ve aynı döneme ait maddi-kültürel kalıntılarına
benzemektedir.
Aynı derinlikte, fırının kuzey kısmında büyük testi parçaları bulunmuştur. Testinin duvarlarının
kalınlığı 8-12 cm, taban kısmının kalınlığı 15-17 cm olup, büyük hacimli yapıya sahip olduğu tahmin
edilmektedir. Kabın taban kısmının içinde yeşil renkli gölgeler gözlemlenmiştir. Muhtemelen söz
konusu küp üzüm suyundan yapılan bir sıvının tutulması için kullanılıyordu. Arkeolojik kazı alanı 5 m
derinliğe kadar kazılarak yerin Taş Küre katmanına ulaşılmıştır. Kazı için belirlenen alan yapının
kenarında, belirli bir drenaj alanında bulunduğundan, Taş Kürenin de tüm derinliklerde aynı şekilde
bulunamayacağı fikri geçerliliğini korumaktadır.
Böylece Muhor tepesi orta çağa ait, köy tipinde mesken yeri olarak, kendi tarım alanları,
mezarlıkları, çömlek bölgesi ve yaşam alanlarının mevcutluğu ile antik çağın sonuna doğru 16. yüzyıla
kadar faaliyet göstermiştir. Yapının en üst katmanında bulunan bir madeni para birimi, Moğol istilaları
sırasında buranın işgal edildiğini ve hatta 14. ve 15. yüzyıllarda yeniden restore edilerek yaşamın
başladığını kanıtlamaktadır. Bulunan çocuk mezarları muhtemelen 13. yüzyılın ilk yarısına, daha net
bir şekilde belirtmek gerekirse işgalin ilk dönemlerine dayanmaktadır.
II. kültürel katmanda görülen insan iskeletleri aynı derinlikte bulunan çömlek örneklerine ve ölü
defnetme törenlerine dayanarak 9. - 10. yüzyılları kapsamaktadır. Bu mezarlığa benzer kazı alanı daha
eski kültürel katmanlar üzerine inşa edilmiştir.
Muhor tepesi meskeninin en eski zamanlara ait hayvan ve bitki aleminin, yerel halkın uğraşlarının
araştırılmasında 3. kültürel katmandan bulunan bir çok osteoloji kalıntılar büyük önem arz
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etmektedir. Yerel halkın esas uğraşları avcılık, bağcılık, hayvancılık ve zanaatkarlık olmuştur. Yani,
arkeolojik bulgulara dayanarak, yapının yerli nüfusunun, çömlekçilik, taş işçiliği, inşaat işleri,
nalbantlık, silah yapımı gibi işlerde olağanüstü bilgiye sahip olduğu kanısına varabiliriz. Her durumda,
yapılan ürünler yerel kökenlere dayanmaktadır. Yakın zamana kadar Araz nehrinin bir kolunun
buradan geçmesi, çömlek mamullerinin üretiminde yerel kil kullanımına olanak sağlamıştır.
Genel anlamda Muhor tepesinin orta çağa ait bir klasik yaşam meskeni olarak Mugan yaylasında,
Azerbaycan'ın kuzey güney ticaret yolunun yakınında konumlanması, onun çok geniş ve devamlı
kültürel ekonomik ilişkilerinin olduğunu kanıtlamaktadır. Yapının farklı kültürel katmanlarında
bulunan bazı süs eşyaları, obsidiyenler (cam kaya), İslama kadarki totemizme daha uygun hayvan
karakterlerinin, özel teknik ve yeteneklerle birleştirilerek oluşturulan figürlerin yerli nüfusun dini
dünya görüşünün bir göstergesi olduğu düşünülmektedir. Sonuç olarak, Mugan yaylasında
önümüzdeki yıllarda yapılacak arkeolojik araştırmalar, Azerbaycan ve Kafkas tarihinin öğrenilmesinde
birçok soruların cevabını bulması açısından büyük önem arz etmektedir. Umuyoruz ki, Muhor tepe
yapısı bu açıdan yapılacak işlerde özel yere sahip olacaktır.

Çömlek mamulleri.
Env.1. Gri renkli çömlekten, üst kısmı ''basma'' yöntemi ile kabın gövdesine birleştirilen sapın şekli,
kilin içeriği ve fırınlanması yüksek kalitenin göstergesidir. Çömleğin yüzeyi dekoratif işçilikle
kaplanmıştır. Erken Orta Çağ'a aittir (k/a 2)
Env.2. Çömleğin gövde kısmı küçük kap örneği gibi nitelendirilerek, küçük kaseye benzetilmiştir. Kil,
şamot ve kum taneleri içerir. Kabin üstü geometrik dekoratif figürler çizilerek süslenmiştir. Antik
çağın sonlarına aittir (k /a 1)
Env.3. Kabın boğaz kısmı sarımsı renkte olup, üzeri dekoratif çizimlerle süslenmiştir. Kilin içeriğinde
büyük ve küçük kum kalıntıları bulunmaktadır. IX-XII yüzyıllara aittir.
Env.4 Kupa tipi kabın boğazının üst kısmı. Kabın kalınlığı 0.3-0.4 mm'dir. Açık yeşilimsi dekoratif
resimlerle süslenmiştir. Orta Çağ'ın başlarına aittir (k/a 3)
Env.5. Sürahi şeklinde olan kabın gövdesi ve boğaz kısmı kırmızımsı renktedir. Üzerinde taraklanan
dalgalı dekoratif çizimler net bir biçimde gözükmektedir. Orta çağa aittir. (k/a.3)
Env.6 Orta kısmında ''yapıştırma'' yöntemi ile yapılan dekoratif çizimlere sahip kovanın sapı. Çömleğin
rengi sarı-kırmızıdır. (k/a 3)
Env.7 Tencere şekilli kabın sapı kırmızımsı renktedir, iyi fırınlanmıştır ve beyaz şamot içermektedir.
VIII-IX yüzyıllara aittir (k/a.3)
Env.8. Bardak şeklindeki su kabının boğaz kısmı siyah renkli olup, üzeri dekoratif çizimlerle süslenmiş,
iyi fırınlanmıştır. IX-X yüzyıllara aittir. (k/a.3)
Env.9. Kabın kapağının oturma yeri, kilin bileşimi ve pişirilmesi kalitelidir. Dekoratif çizim ve kil kırmızı
renktedir. Çömlek yapımında kumdan yararlanılmıştır. VIII-XIV yüzyıllara aittir. (k/a.3)
Env.10. Küçük ölçülü kabın gövdesi ve boynu siyah renkli olup yüksek kalitede hazırlanmıştır.
Dekoratif çizimleri yoktur. VII-VIII yüzyıllara aittir. (k/a.3)
Env.11. Küçük çaplı kapak kısmı, orta kısmında asma yeri vardır. Ön yüzü dekoratif çizgilerle
süslenmiştir. Kil ve dekorasyon rengi kırmızımsı renktedir, dekoratif çizimler sarı renkte yapılmıştır.
IV-V yüzyıllara aittir. (k/a 3)
Env.12. Kırmızımsı kabın boynu iyi fırınlanmış ve üzerine dekoratif oymalar işlenmiştir. V-VI yüzyıllara
aittir. (k/a 3)
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Env.13. Kırmızımsı renkte fincan şeklindeki kabın boyun kısmı düz çizgiler ve dalgalı desenlerle dekore
edilmiş ve iyi fırınlanmıştır. IV-V yüzyıllara aittir. (k/a 3)
Env.14. Kase şeklindeki küçük kabın tabanı, grimsi renktedir, üzeri dekoratif çizimlerle süslenmiş ve iyi
fırınlanmıştır. IV-V yüzyıllara dayanmaktadır. (k/a.3)
Env.15.Grimsi bir hayvan başı motifli kabın sapının bir parçası. Üzerine dekoratif çizimler yapılmıştır.
Erken orta çağa aittir. (k/a.1)
Env.16. Lambanın boynu kırmızı seramikten yapılmıştır. İyi fırınlanmış ve dekoratif çizimlerle
süslenmiştir. XV. Yüzyıla aittir. (k/a. 1)
Env.17. Sarımsı bardağın boğaz kısmı iyi fırınlanmış ve üzerine dekoratif çizimler yapılmıştır. IX-X
(k/a.3)
Env.18. Sürahi tipli kabın boğaz kısmı. Kil, eser miktarda kum ve şamot içermektedir. Kahverengidir ve
üzerine dekoratif çizimler yapılmıştır. Geç Orta Çağa ait motiflere sahiptir. (k/a.2)
Env.19. Tepsi tipli kabın gövde ve sap kısımlarının kırıkları. Koyu gri bir renge sahiptir. Sapın üzerinde
küçük, oyma yöntemi ile çizlerek yapılmış daire ve noktalar vardır, iyi fırınlanmıştır, erken Orta Çağ'a
aittir. (k/a.3)
Env.20. Yuvarlak şekilli, 3.5 cm çapında, kırmızı bir oyuncak. Orta Çağ'ın başlarından sonlarına kadarki
döneme ait olduğu varsayılmaktadır. (k/a.2)
Env.21. Bardak şeklindeki kabın boğaz ve sap kısmı kırmızımsı renkte olup, ön tarafı kaba derin
oymalarla süslenmiştir. Sapı kalın bir çıkıntı şeklinde olup, geç Orta Çağ'dan kalmadır. (k/a.2)
Env.22. Gövdesinden çıkıntı şeklinde sapı olan kabın ince boğaz kısmı kırmızımsı renktedir ve iyi
fırınlanmıştır. Üzerine dekoratif çizimler yapılmıştır, kilin içeriğinde kum tanecikleri vardır. Orta Çağ'ın
sonlarına aittir. (k/a.2)
Env.23. Tencereye benzeyen kabın kapak kısmı kırmızımsı renkte olup, sapı kırılmıştır ve üzerine
dekoratif çizimler yapılmıştır. Geç Orta Çağ'a aittir. (k/a.3)
Env.24. Sırlı tepsinin taban ve baş kısmında yeşil bir hayvan motifi vardır. Beyaz, kırmızı ve yeşil tonlar
kullanılmıştır. Geç Orta Çağ'a aittir. XIV-XV. (k/a.3)
Env.25. Yüksekliği 13 cm olan siyah bir kova. Kabın taban kısmının çapı 10 cm'dir. Fırınlanma kalitesi
düşüktür. Sap kısmı dairesel ve tek saplıdır. Erken Orta Çağ'a aittir (k/a.3)
Env.26. Süt kovasını anımsatan, kırmızımsı bir kabın ağız kısmı. İyi fırınlanmıştır ve içeriğinde hiçbir
katkı maddesi yoktur. Son antik döneme aittir. (k/a.3)
Env.27. Siyah renklidir, çömlekçi tezgahında yapılmayan küçük kap örneği olma olasılığı vardır, kabın
ilaç veya çocuklar için kullanıldığı öngörülmektedir. Kil hemen hemen hiçbir yabancı madde
içermemektedir. Erken Orta Çağa aittir. (k/a.3)
Env.28. Sapı kırılmış durumda olan ince boğazlı sürahinin taban çapı 7 cm, boğaz kısmının çapı ise 3
cm, gövdesi 11 cm, çömleğin kalınlığı 0,5-1 cm'den oluşmaktadır. Kırmızımsı renktedir, üzeri dekoratif
çizimlerle süslenmiştir. Kabın toplam yüksekliği 11 cm'dir, XII-IX, (k/a.3)
Env.29. Boğaz kısmı çok az kırılmış, kırmızımsı, iyi fırınlanmış, biraz yüksek, bir saplı su bardağı. Boğaz
kısmının gövdeye geçtiği yerde ve gövde kısmında oyma yöntemi ile yapılmış dekoratif çizimler kabın
güzelliğine dikkat çekmektedir. Kabın üstü dekoratif çizimlerle süslenmiştir. Kabın toplam yüksekliği
18 cm, taban kısmı azıcık eğri olup, 79 cm çapındadır. Kabın duvarlarının kalınlığı boğaz kısmında 0.50.7 cm'dir. Erken Orta Çağ'a aittir (k/a.3)
İnv.30. Gri renkte, iyi fırınlanmış, küllük şeklinde (veya küçük lamba) kap. Kilin bileşimine kum taneleri
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hakimdir. Kabın yüksekliği 2.5-3.5 cm, taban çapı 4.5 cm ve duvarlarının kalınlığı 0.5-2.5 cm
arasındadır. Kabın üst kısmının elle düzleştirildiği göze çarpmaktadır. Erken Orta Çağ'a aittir (k/a.3)
Env.31. Kapak şeklindeki kabın sapı kırmızı kilden yapılmıştır. Üzerinde zoomorfik bir büyükbaş
hayvanın baş kısmı tasarlanmıştır. Boynuz kısmının bir tarafı kırılmıştır. Görüntü gerçeğe çok fazla
benzemektedir. Sapın yüksekliği 1-1.3 cm'dir. Erken Orta Çağ'a aittir (k/a.3)
Env. 32. Grimsi-siyah renkte, geniş ağız kısmına sahip, 9 cm yüksekliğinde kap örneği. El yapımıdır,
duvarlarının kalınlığı 1-1.5 cm, tabanının çapı 6 cm'dir. Astar yoktur, IX-XIII. (k/a.3)
Env.33. Gri renkli bardak şekilli kabın bir kısmı. El yapımıdır. Kabın yüksekliği 5.5 cm, kalınlığı 0.5-0.9
cm ve taban kısmının çapı 4 cm'dir. Erken Orta Çağ'a aittir (k/a.3)
Env.34. Kırmızı hayvan motifli başlığı olan sap örneği. Çizimsel hatlarla tasarlanan motif iki gözlü bir
aslanın çok basit bir görüntüsüdür. Erken Orta Çağ'a aittir (k/a.3)
Env.35. Çömlekçi çarkında yapılmayan kırmızı renkli bir lamba parçası. Şekli ve kil bileşimi nedeniyle,
son antik döneme atfedilebilir. (k/a.3)
Env.36. 6,5 cm yüksekliğinde, 9,5 cm çapında ve 1-1,5 cm kalınlığında tepsi şeklindeki kabın bir kısmı
siyahtır. El yapımıdır. Erken Orta Çağ'a aittir (k/a.3)
Env.37. 12 cm yüksekliğinde, duvarının kalınlığı 1-1.5 cm, çapı 7.5 cm olan koyu kahverengi, kova
şekilli kap el yapımıdır ve sapı kırılmıştır. Erken Orta Çağ'a aittir (k/a.3)

Metal ürünler
1.Küçük demir tutamak, çapı 0.7-1.9 cm, yüksekliği 1.5 cm (2 adet)
2. Döküm yöntemiyle tunçtan yapılmış firketenin bir parçası.
3. Çelik yapım bilezik parçası.
4. Çelik bıçağın kesici kısmının bir parçası. Bardağın içinde bulunmuştur.
5. Çelik at nalı iki parçaya ayrılmış durumda bulunmuştur. Üzerine üç çivi çakılmış durumdadır.
6. Çelik alınlık veya bel kemerinin birleştiği yer üç kısımdan oluşmuştur.
7. Çelik yapım kalın sıyırıcı veya kesme parçasının ağzının ve sapının bir kısmı.
8. Çelik ok ucunun uzunluğu 25 cm'dir.
9. Bakır madeni para. Erken Moğol dönemine aittir.

Süs eşyaları
1. Bikonik şekilli boncuklar. Kalınlığı 0.3-0.5 mm, uzunluğu 1,5 mm. Gri renklidir ve yüksek kalitede
hazırlanmıştır.
2. Mika'dan süs örneği.

3. Özel kilden yapılmış boncuk.
4. Özel kilden hazırlanmış fantastik hayvan motifleri kombinasyonundan yapılmış işlemeli hediyelik
eşya veya muska. Asmak için küçük deliği vardır. Farklı motiflerdeki hayvanların görüntüleri fok balığı,
kaplumbağa, kuş ve böcek resimlerini andırmaktadır. Karnının etrafına sarılmış bacakları, iki kafası ve
iki kuyruğu vardır. Üstteki hayvan kahverenginde, alttaki ise gri renktedir. Orta Çağ'a aittir.
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İş aletleri
1. Obsidyen (cam kaya) örnekleri farklı boyut ve şekillerdedir.
2. Tekstilde kullanılan bir adet çelik başlıklı ve kilden yapılmış daire şekilli bir alet.
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Yapay Zekânın Varlık Tabakaları Mümkün mü?
Emekli Öğr. Gör. Hülya CAN NUTKU
Mersin Üniversitesi
ORCİD: 0000-0003-1751-1432

Özet
Nİcolai Hartmann, ontolojik araştırma yönteminde kullandığı tabakalar sınıflamasıyla “Varlığın Birliği”
problemini çözmeye çalışır. Varlığın tek tek görünüşleri olan var olanların ilişkilerini sınıflandırıp
tabakalarına ayırarak birbiriyle karşılaştırır. Bu karşılaştırmayla var olanların arasındaki ilkeleri ve
bağlantıları bularak “Varlığın” yapısını ortaya koyar. Bu Varlık tabakaları şunlardır; alttan yukarıya
doğru; Maddi varlık tabakası, Organik varlık tabakası, Psişik varlık tabakası, Tarihsel (Geist) varlık
tabakası. Her varlık tabakasının varlığı kendinden önceki yani alttaki varlık alanına bağlıdır, her varlık
alanı kendinden öncekine göre yenilik (novum) göstermesi açısından bağımsızdır, en alttaki maddi
varlık alanı en kuvvetli alandır olmasına karşılık en üstteki varlık alanı en zayıf alandır. Bu varlık
tabakaları arasındaki ilgileri düzenleyen ortak yapı özelliklerine, yani yasalarına kategoriler denir.
Evrenin yeni bir düzenleme aracı olarak düşünebileceğimiz yapay zeka, yukarıdaki varlık tabakaları
içinde, insanın bütün eylem ve üretimlerini ele alan tarihsel varlık alanına ait bir var olanıdır. N.
Hartmann, “tarihsel varlık alanının” tekrar kendi içinde tabakalandırılarak yeni varlık alanlarının
ortaya çıkmasının mümkün olduğunu söylemiştir. Teknoloji de tarihsel varlık alanının bir ürünü olarak
tekrar tabakalarına ayrılabilir. Teknolojinin en belirgin aşamasını yapay zekada görüyoruz. Yapay
zekayı insanla hangi özellikleri açısından karşılaştırma yaparak varlık tabakalarına sınıflandırmada
kullanabiliriz? Gelişmişlik, hareket ve kendi kendini üretebilen enerji, yapay zekanın varlık tabakaları
açısından çözümlenerek anlaşılmasında kategori olarak görülebilirler mi? Yapay zekayı anlamada
hangi yasaları kullanabiliriz? Nedensellik, determinizm anlamak için yeterli midir?
Anahtar kelimeler: yapay zeka, varlık, varlık tabakaları.
Is it possible for the existence levels of artificial intelligence?
Abstract
Nicolai Hartmann tries to solve the problem of "Union of Being" by using the layers method he uses
in his ontological research style. It classifies the relationships of the existing ones, which are the
individual appearances of the entity, and compares them by separating them into their layers. By this
comparison, he finds the structure of the “Being” by finding the principles and connections between
the existing ones. These Entity strata are; from bottom to top; Material asset layer, Organic asset
layer, Psychic asset layer, Historical (Geist) asset layer. The existence of each layer of assets depends
on the asset area before it, that is, the bottom of the asset area, each asset area is innovation
compared to the previous one ( novum ) is independent from the point of view, whereas the lowest
tangible asset area is the strongest area, the highest asset area is the weakest area. Common
structure features that regulate the relationships between these layers of assets, namely their laws,
are called categories. Artificial intelligence, which we can think of as a new organizing tool of the
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universe, is a historical asset that deals with all the actions and productions of man in the above
layers of assets. N. Hartmann stated that it is possible for new areas of existence to emerge
by stratifying the “historical area of existence” within itself . Technology can also be re-stratified as a
product of the historical field of existence. We see the most obvious stage of technology in artificial
intelligence. In terms of which properties can we compare artificial intelligence to the stratum of
classification? Can sophistication, movement, and self-generating energy be seen as categories in
understanding and analyzing artificial intelligence in terms of existence layers? What laws can we use
to understand artificial intelligence? Is causality sufficient to understand determinism?
Keywords: artificial intelligence, exixtence, exixtence layers.
GİRİŞ
Fiziksel dünyanın veri dünyasıyla yer değiştirmeye başladığı yüzyılımızda insan tanımı ve evren içinde
insanının yerinin anlamının da değişeceği bellidir. İnsanı, bütün var olanlar içinde bir var olan olarak
anlamanın yöntemini yüzyılımızın başında “ Varlık Tabakaları” anlayışıyla yani “Ontolojik” çözümleme
yöntemiyle Nicolai Hartmann(1882-1950-Alman filozofu) ortaya koymuştur. Şimdilerde pek adı
anılmayan bu filozofumuzun bu çözümlemesine, değişen insan anlayışını tespit edebilmek için tekrar
ihtiyaç duyacağımız kesindir; çünkü zamanı gelen düşünceye kimsenin engel olamayacağını bu işleri
kendilerine amaç edinmiş olanlar bilirler. Şimdinin filozofları konumuzun başlığı olan yapay zekanın
varlık tabakalarının mümkün olup olmadığı sorusunu da eleştirebilirler; zira başka bir “Varlık alanı”
ndan bahsetmek, insanın kendi varlığının ayakları altından kaydığını hissetmek, doğal olarak endişe
vericidir. Böyle bir düşünme, yapay zekanın bildiğimiz verileriyle başka bir varlık alanına ait olduğunu
düşündürdüğü için doğrudur. Çünkü; Nicolai Hartmann’ a göre tek tek var olanları ve var olanlar
içinde bir var olan insanı anlamamızın yolu olarak gösterdiği varlık tabakalarını sınıflandırma biçimi
bize kolaylık sağlayacak bir yöntemdir ve bu tabakalandırma yönteminde en üst tabakada yer alan
“Tarihsel Varlık Alanının Tabakası” insanın bütün yapıp etmelerini içine alan, insan ürünü olan her
şeyi kapsayan bir yapıdadır. Genel anlamda insanın tarihi, sanatı, eylemleri, değerleri, kültürü, dili,
dini, bilim olarak ürettiği her şey ve dolayısıyla teknolojisi, yani düşünmenin ürünü olan her şey, aynı
zamanda “Geist” adını da verdiği, bu alana aittir. Bilim ve teknolojinin bize olanak olarak sunduğu
“Yapay Zeka” da bu alana ait bir var olandır. Diğer var olanlarla yakınlığını anlamak için Hartmann’ın
diğer alt tabakalarına bakalım. “Almanya’da Yeni Ontoloji” adlı makalesinde Nicolai Hartmann,
ontolojinin(varlık biliminin) toplu bir anlatımını yapar. Bu yazıda ontolojinin araştırma tarzını açıklıyor
ve tabakalar öğretisiyle “Varlığın Birliği” problemini çözüme götürüyor. Varlığın tek tek görünüşleri
olan var olanlardaki görünüş ilişkilerini sınıflandırıp, tabakalara ayırarak birbirleriyle karşılaştırır;
aralarındaki ilkeleri, bağlantıları ve yapılarını ortaya çıkarır. Ontolojinin hazır bulduğu varlık tabakaları
şunlardır; en altta “Maddi Varlık Tabakası”, onun üstünde “Organik Varlık Tabakası”, üçüncü olarak
yükselen “Psişik Varlık Tabakası” ve en üstte de “Tarihsel Varlık(Geist)“ alanının olduğu varlık
tabakasıdır. Bu tabakaların sınıflandırıldığı her alandaki var olanların şöyle ortak özellikleri vardır:
Cansız olan her şey; taş, toprak, madenler, “Maddi Varlık” alanında sınıflandırılır. Bu alandaki var
olanlar arsında nedensellik ilkesi hakimdir. Rastlantı ayrıca tartışılabilir. Canlılığın başlaması; bitki,
hayvan ve insan, “Organik Varlık” alanına girer. Üçüncü yükselen alan olan “Psişik Varlık” alanı duygu
ve düşüncenin başladığı alandır. Ve en üstteki Tarihsel (Geist) varlık alanı bütün hepsinin üstünde
yükselir ki, bu onun diğer tabakalara bağlılığını da gösterir, insanın bütün yarattığı her şey; tarih,
kültür, sanat, dil, din, bilim ve teknolojisi bu alandadır. Bu tabakaları günlük hayatta kavramak çok
kolaydır. Fakat aralarındaki ilkesel bağları görmek için çaba göstermek gerekir. Çünkü aralarında
tabakalar arasında geçişleri düzenleyen ilkeler(kategoriler) vardır. Her varlık tabakasının varlığı
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kendinden önceki, yani alttaki varlık alanına bağlıdır. Alttaki olmazsa üstteki olmaz. Her varlık alanı
öncekine göre yenilik(novum) göstermesi açısından bağımsızdır(otonom); fakat var olma şartı
bakımından alttaki varlık alanına ihtiyaç duyar. Demek ki otonomi ve dayanma aynı zamanda vardır.
En alttaki varlık alanı en kuvvetli olan alandır; çünkü var olma şartı bakımından üsttekilere ihtiyaç
duymaz. En üstteki varlık alanı ise en zayıf fakat aynı zamanda en bağımsız alandır. Bu özellikleri
genel olarak özetledikten sonra varlık tabakaları arasındaki ilgileri düzenleyen, ortaklaşa kullandıkları
yapı özellikleri denilen yasalara(kategoriler) bakacak olursak; her varlık alanının yalnızca kendi içinde
geçerli yasaları vardır ve bu yasalar bir varlık alanından diğerine taşınamazlar. Fakat hepsinde ortak
olarak kullanılan, en alttaki alanın bazı yasaları daha üstteki diğer alanlar için de geçerli
olabilir(yineleme yasası); örneğin aşağıdan en üst tabakaya kadar devam eden determinizm,
nedensellik, vb. gibi.. Bu yasaların bazıları da altta olmadığı halde üst tabakada yepyeni bir kategori
olarak ortaya çıkarlar; örneğin teleoloji gibi. Ama bunun yanı sıra, yasa bir üst basamakta çok çeşitli
değişikliklere uğrar(Değişim yasası). Ayrıca her bir üst alanda yeni bir öge ortaya
çıkar(Yenilik=novum). Üst alanlarda köktenci sıçramalar vardır. Alt basamak daima daha
güçlüdür(Güçlülük yasası) ve kendisinden daha yüksekte olan basamağa göre bağımsızdır, çünkü var
olmak için üsttekine ihtiyacı yoktur. Ama alt basamak her zaman üst basamak için madde olma işlevi
görür. Buna karşılık her üst basamakta yenilik aracılığıyla otonomi( kendi kendine hareket etme) ve
özgürlük vardır. Tarihsel varlık alanının yaratıcısı olarak insan, bu kendi kendine hareket edebilme
özgürlüğü nedeniyledir ki, bu alana ait; kültür, sanat, tarih, dil, bilim, teknoloji vs. gibi çok sayıda
eylem alanını kendine açmıştır. Teknolojinin bir çeşidi olarak yapay zeka da insanın bu özgürlük
alanlarından birisidir. İnsanın yapay zekayla ilişkisini anlamak için bu varlık alanlarının ışığında, insanı
ve yapay zekayı antropolojik olarak anlamaya çalışmak gerekir; yoksa örneğin toplumsal sonuçları
açısından değerlendirmek bile, işsiz kalma gibi geliştirici olmayan dar sorunlara sıkışıp kalmasına
neden olur. Endişe ve kaygıya yol açan bu dar bakışın da uzun vadeli sağlıksız insan davranışına
götüreceği için anlamamızı engeller. En doğru anlama biçimi insanla birlikte antropolojik bir
çözümlemedir. Hartmann’ a göre bu varlık tabakalarının bölümlenmesi devam eder, fakat her şeyi
tekrar varlık tabakalarına ayıramıyoruz; sadece tarihsel varlık alanına ait ürünler
tekrar
tabakalandırılabilir bir özelliğe sahiptir; yani insanın yapıp etmesinin ürünleri tekrar kendi içinde
tabakalandırılabilir. Çünkü bu alan yapısı gereği alttaki bütün varlık alanlarından pay alarak ortaya
çıkmış bir alandır. Bunu anlatabilmek için “Estetik” adlı kitabında, Hartmann “ Bir Baş Portresi”
örneğinde yağlıboya yapılmış bir tabloyu varlık alanlarına bölümleyerek inceler. Buradaki iddia
tarihsel, yani Geist alanının tekrar tabakalandırılabileceğinin iddiasını örneklendirerek anlatmaktır.
Bu örnekte yağlıboyadan yapılmış bir tablonun, maddi varlık alanına giren kısmı tablonun yapıldığı
malzemeler, organik varlık alanına giren kısmı ressamın yapmak istediği tasarımı bir şekle
büründürmek, Psişik varlık alnında ise yarattığı bu şekle, ressamın yeteneği ölçüsünde ruh katmak,
dördüncü varlık alanı ise, tablonun bütünlüğünün bize yansıttığı; seyredenin anlayabildiği ve
yaratıcılığın ortaya konulabildiği oranda o eserin bütün topluma, insanlığa ve geleceğe mal
edilebilmesidir. Aynı bölümlemeyi yapay zeka için düşünebilir miyiz?Yapay zeka tanımı içine giren ,
şimdiki mevcut teknolojiyi varlık tabakalarına ayırarak anlamak mümkün mü?. Böyle bir ayrım bize
ne kazandıracaktır? Yapay zekanın en kısa tanımı, verilerle işlem yapan makinaların, yani robotların
zekasıdır. Çağımızda, günlük standart yaşamındaki bireyler, hiç bir bilimsel bilgiye tanıklık etmeden,
cep telefonu ve bilgisayar kullanan herkes “yapay zeka”la kastedilen şeyi anlıyor. Hatta “ VERİ”
denildiğinde de, henüz bilgi olmamış, yargı içermeyen ham istatistiksel ifadeler olduğunu bilecek
kadar günlük dilinde kullanır hale gelmiştir. Bu bilgilenme biçiminin de yapay zeka sayesinde
olduğunu söyleyebiliriz. Daha 1930’ lu yılların başında yapay zeka kavramıyla ilgili, örneğin; kendi
başına düşünüp düşünemeyeceği gibi problemlerden bahsedilmiş. Bu problemlerden günümüzdeki
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insanların haberdar edilmesi, filmler ve medya sayesinde olmuştur. Medya ve filmler sayesinde,
değişik araç ve görünümlere sahip yapay zekanın en son gelişmiş ve gelişecek versiyonun insan
görünümünde olacağının bilgisini de ediniyoruz. Burada insanın kendi varlığına ilişkin temel sorusu;
yapay zekanın neden insan formunda tasarlandığı sorusudur. Bu soru, insanın kendi silüetini resim
veya heykel olarak yapmasından farklı bir sorudur. Düşündükçe çoğalabilen bu soruları “Yapay Zeka”
yı varlık tabakalarına ayırarak ne olduğunu ve ne olmadığıyla birlikte anlamaya çalışırsak dolayısıyla
gelecekteki insanı da şimdiyle birlikte anlayabiliriz. Yapay zeka, insandan farklı bambaşka bir şey
midir?.. yoksa insanın yeniden makinayla tasarlanışı mıdır? Bazı özelliklerini kıyaslayarak başlarsak
konuyu basitleştirebiliriz. Bizlere aktarılan özellikleri içinde; öğrenmeyi becerebiliyor, problem
çözebilme yeteneği var, hayal gücü yok, idrak etme anlama yok(şimdilik), duygu yok, vicdan yok,
ahlaki yapısı yok, arzusu yok, hırsları yok, karşısındakinin duygusundan etkilenme yok, sadece
gördüklerini çözümleyebiliyor, göz teması kurabiliyor, öfkelenmiyor, empati kurabilme yeteneğini
geliştirilebildiği söyleniyor, oyun oynayabiliyor, alay etmeyi başarabiliyor, sempatik olması gerektiği
yeri(kime) ayırabiliyor, benzer ve benzer olmayanları ayırabiliyor, alet kullanmayı becerebiliyor, her
alanda insanın yaptığı işleri yapabiliyor, kullanım süreleri enerjiye bağlı olarak sınırlı, işlem kapasitesi
insan zihninin yapabildiğinden, özellikle hafızasındaki depolama potansiyeli açısından tek insanın 10
bin yılda yapabildiği işi 200 dakikada yapabilme olanağına sahip bir teknoloji ürününden
bahsediyoruz. Özelliklere geri dönersek, mesela hayal gücü yok ama tasarım yapabilmesi, insan gibi
boş hayallerin peşinden gitmediği gibi, insandaki hayal gücüne karşılık eldeki verileri kullanarak
tasarım yapabilme özelliği var. Örneğin benzer verileri bir araya getirerek başka bir şey ortaya
çıkarmak gibi; iki sanat eserinden parçaları seçerek aynı kalitede yeni bir sanat eseri ortaya
çıkarabilmesi gibi; özellikle müzikte çok başarılı. İdrak etme yeteneği şu nedenle yok; daha önce hiç
görmediği ya da ilk gördüğü nesneyi hiç kaale almıyor; halbuki insan yeni gördüğü bir şeye karşı özel
olarak merak duyar. Ahlaki yapısı ancak yapay zekayı programlayanın amacı doğrultusunda var.
Duyguları taklit edebiliyor, fakat duygusal etkileşime açık değil, göz teması kurabilse bile çok sayıdaki
yüz ifadelerini eledikten sonra en uygun olanı seçiyor. Alet kullanabilme özelliğiyle ilgili ise; bazı
antropologlar insanın evrimini alet kullanabilmesine bağlarlar. Bu da bizim için önemli bir ipucudur.
Mevcut teknolojide yapamadıkları içinde en önemli görünen; iki kavramı nerede doğru kullanacağını
henüz yapamıyor; “neden” sorusunu soramadığı gibi, “çünkü”
kavramını nerde kullanacağını
öğrenemiyor; hangi cümleden önce ve sonra gelmesi gerektiğini bilemiyor. Gelişmişliği ise insanla
kıyaslanamayacak kadar farklı; işlem kapasitesi ve enerji açısından değerlendiriliyor....Ve daha bir çok
özellikler açısından insan ve yapay zeka karşılaştırması yapabiliriz; hem yapay zekayı hem de insanı
tanımlayabilmek için. Bu özellikleri ve herkesin zihnindeki ortak tanımları kullanarak “Yapay Zeka”
yı “Varlık Tabakaları”na ayırırsak nasıl bir tabloyla karşılaşırız sorusuna cevap verirsek; varlık
tabakalarının en altında yer alan cansız, maddi varlık alanında, yapay zekanın olmazsa olmazını
oluşturan metalik olma özelliği vardır. En gelişmişinde bile ufacık ta olsa bir “çip” kullanılma
zorunluluğu vardır ve bu çip metalin türevlerinden yapılmıştır. Bu da yapay zekanın metal ve metal
türevlerinden oluştuğunu gösterir. Bu yapı, yapay zekayı geleceğe de taşıyacak olan, tabakalar
arasındaki önemli bir kategoriyi, “iletkenlik” kategorisinin ortaya çıkma sebebidir. Maddi varlık
alanında bulunan teknoloji örneklerini; enerjileri sınırlı olanlar, hareketi başkasına bağlı olanlar, işlem
gücü olmayanlar olarak örneklendirirsek, bütün araba, televizyon, beyaz eşya gibi teknoloji
ürünlerini söyleyebiliriz. Alttan ikinci varlık tabakası olan organik alana denk gelen yapay zeka
özelikleri ise, “akıl” kavramıyla betimlenenler ve aklın sadece çıkarım yapabilme gücüyle tanımlandığı
kapasiteye sahip olanlar olarak örneklendirdiğimiz; akıllı telefonlar, bilgisayarlar, ..vb. dırlar. Bu
grupta yer alanlar işlem gücü ve hafızaya sahip olmakla birlikte hareketi başkasına bağlı olarak
hareket etmek zorundadırlar. Bu alandaki “novum” a, yani ortaya çıkan yeniliğe, işlem yapabilme
166

4th International Management and Social Research Conference
Jun 5-6, 2020 İstanbul / Turkey
gücü ve hafızayı gösterebiliriz. Hareketin başkasına bağlı olması, üstünde yükseldiği alt tabakanın bir
özelliği olarak henüz halâ devam etmektedir. Üçüncü alan, psişik varlık alanını içeren tabaka, insansı
robot(hümanoid) larla karşılaşmamız. Bu alana birkaç çeşit yapay zeka girebilir. Adını Sofia olarak
medyadan da bildiğimiz insansı görünümdeki robotun özellikleri düşünülerek Ortadoğu’daki bir
ülkede vatandaşlık hakkı verilmiş olması, hazır olmayan zihinlerimize tokat gibi yüzümüze inmiş,
fakat gelişmeler halâ ayaklarımızı yerden kesememiştir. Kore’ de de bir mühendisin yaptığı robotla
evlenme izni almış olması, bu işi ne kadar ciddi düşünmemiz gerektiğini hatırlattığı gibi, işin sosyal
yanının da düşünülmesi gerektiğini ortaya koymuştur. Bu haberlerin magazin yönü bir tarafa, bütün
insanlığın başka bir yaşam tarzını düşünmeye zorlanmadan geçişin hazırlıkları, yani önce zihinsel alt
yapısının hazırlanışı olarak da okuyabiliriz. Hümanoidler, insan davranışlarını ve duyguları taklit
edebiliyor, alet kullanabiliyor, empati yapabiliyorlar. En önemlisi kendi kendine hareket edebiliyorlar.
Burada sorulacak varoluşsal soru şudur; insan, neden kendi görünümünde, insan biçiminde ve
kendisinden daha üstün(?) bir şeye ihtiyaç duyuyor. Bu psişik alana başka insan formu da girebilir;
arttırılmış insan. Arttırılmış gerçekliğe paralel olarak bu insan yapısında da, herhangi bir nedenle
eksilmiş uzuvların yerini tamamlayan mekanik yapılar, örneğin protezler, iç organlara takılan mekanik
parçalar bugün, şimdi kullandığımız ve onayladığımız biçimlerdir. Fakat iş burada kalmıyor ve
transhümanizm adı altında üstün yeteneklerle donatılmış bir insan yapısı da bu alanda. İnsan hafızası
aktarılabildiği gibi, DNA’ la uyum içinde çalışabilme özelliğine sahip olanlar gibi özellikler içerenler de
var. Nöroloji çalışmalarının teknolojiyle paralel gelişmesi tesadüf değildir; çünkü insanın rüyalarının
ve zihninin görüntülenebildiği bir teknolojiden bahsediliyor. Hafıza kapasitesi ve işlem hacmi de çok
gelişmiş olan bu hümanoidler, insandan daha çok koşabilen, daha uzak yıldızları görebilen, var olan
yeteneklerin teknolojiyle desteklenerek daha da arttırılmış olması açısından, çağımızdaki biyolojik
kısıtlı insana göre hayatta kalabilmede de daha şanslılar. Biyolojik açıdan daha şanslı olan, insanı
aşan insan görünümündeki bu robotik var olanlar, dördüncü varlık tabakası olan yapıp etmelerin ve
yaratmaların alanında; bu alanda neleri yapabilecekler. Henüz Tarihsel varlık alanına dahil olabilecek
yapıp etmelerinin bilgisine sahip değiliz. Çünkü bu alan ortaya çıkan yapıp etmelerle sonradan
değerlendirilerek ortaya konulan bir alandır. Bir tarih, bir ahlak yapısı, bir sanat anlayışı, kendilerine
has bir kültür insanlığa ve içinde benimsendiği topluma mal oldukça var olma özelliği kazanan var
olanlar alanıdır. Yapay zeka ve türevleri böyle bir tarihsel varlık alanı oluşturabilecekler mi? Buradaki
soru ve biyolojik kısıtlı bugünün insanın da en büyük korkusu şudur; robotlar kendi kendilerine
düşünüp kendi kendilerine karar verebilirlerse ve kendi enerjilerini kendileri üretebilirlerse ne olur?
Evrim olur. Transhümanizm evrimi. Bu değişime göre mevcut değer yargılarından üreme biçimlerine
kadar, bütün bildiğimiz insan ilişkileri ve toplumsal düzen ve doğanın değişeceğini tahmin etmek zor
değildir. Hartmann’ a göre düşünürsek bu alanda geleceğe kalacak olan felsefi sorulardan tek ve
biricik olan, “Varlık nedir” sorusu temel var olma ve kendi varlığına anlam verme sorusudur. Böyle
bir soru, yeni varlık alanında da, yeni yapay zeka tabanlı transhümanizm doğrultusunda gelişmiş olan
yepyeni “Varlık Alanı”nın da sorusudur. Buraya kadar bahsetttiğimiz özellikler doğrultusunda yapay
zeka alanının yeni bir varlık alanı olduğundan dolayı , bu varlık alanının da yeni sınıflandırılma
biçimlerinden ve bu sınıflandırılmalardan oluşan yeni varlık tabakalarından bahsedebiliyoruz. Şimdilik
bugünün dili ve kavramlarıyla bunları anlatmaya çalışıyoruz; fakat gelecekte bizden dönüşenlerin
yeni ifade şekilleri olacaktır. Ancak o zaman kendi tarihsel varlık alanlarını oluşturabileceklerdir. Bu
yeni “Varlık Tabakaları” olanağında, tabakalar arasında hangi ilkelerin olabileceğine de bakarsak:
Şimdiki var olanların ilişkileri, nedensellik gibi, determinizm gibi, karşılıklı etki gibi, teleolji gibi,
rastlantı gibi, sayısız kategoriler aracılığıyla var olanlar birbiriyle ilişki halindedirler. Aralarındaki
ilişkileri bu kategoriler düzenler. Hatta Hartmann bu kategorilerin sayısız olduğunu, var olanlara, yeni
var olanlar ve varlık alanları eklendikçe yeni kategorilerin de ilave edilerek ortaya çıkacağını söyler.
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Mevcut bazı kategorilerin,( örneğin determinizm ve nedensellik gibi) olduğu gibi devam edeceğini,
bazılarının da etkisini zamanla yitirip işlevsizleşeceğini söyler. Determinizm ve nedenselliğin
vazgeçilmez olduğunu düşünmek gerekir; çünkü yeni varlık alanının yükseldiği teknolojinin temeli
olan bilimin de ilkeleridirler bunlar ve vazgeçilmezdirler. Karşılıklı etki kategorisi uzun vadeli bir
kategori olduğu için, ancak zaman içinde sonuçları görüldükçe etkisini tespit edebileceğimiz bir
kategoridir; şimdilik sadece tahminlerde bulunabiliriz; ama tamamen dışta bırakılabilecek bir kategori
olmadığını anlayabiliriz. Yepyeni çıkabilecek kategorilerden biri; örneğin “bozulmazlık”, insandaki
karşılığı ölümsüzlük olabilir. Şu anda bile internet aracılığıyla yapılan işlemlerin hiçbirisi
kaybolmuyormuş. Bununla bağlantılı “tahrip edilememe” varlık tabakaları arasındaki farkın bir ölçüsü
olabilir. Tahrip edilemediği ölçüde gelişmişlik belirlenebilir. “Seri üretimi” yapılabilme özelliği bir
kategori olabilir; robotik bütün malzemeler birbirinin kopyası yapılarak üretilebilmesi açısından, hangi
aşamada seri üretimi yapılamaz sorusunu sordurması açısından, ayırıcı bir kategoridir. İletkenlik
kategori olabilir mi dersek, temel yapı maddesi olan metal aynı zamanda enerjiyi iletme özelliğine
sahiptir. Bu iletkenlik özelliğini zaman içinde başka türlü kullanabilmeyi öğrenme tarihsel varlık
alanına yeni oluşumlar getirebilir. Ayrıca yapay zekanın yapısındaki “Hata oranı” bize bir kategori
özelliği verebilir. Transhümanoid insanın ideal insan formunda tasarlanma olasılığı fazladır; çünkü
insan neden hatalı bir insan yaratmak istesin ki. Zaten kendi tasavvurunda kendisinin kopyasında
varoluşunu tamamlamak istemesi insanın bu ideal olana duyduğu özlemdir; çünkü şimdiki insan
kusursuz değildir. Kusursuz olmadığı gibi, toplumsal düzenleri ve eylemleri de kusursuz değildir.
Zaten ideal dünya tasavvurunda ideal insan arayışıdır ve hatalı olan insandır. Öyleyse gelecekte
arttırılmış insanla insan arasındaki ayrımı bize verecek olan bu hata oranıdır. Hatasız; ideal olana karşı
kusurlu, biyolojik kısıtlı insan. İşte insanın evrendeki ilk var oluşundan beri başına dert olan bu ideal
olanı arayışıdır ve bu derdin çözüm bulabilmek için geriye dönüp, Platon’ dan yardım istemelidir.

KAYNAKLAR
Hartmann Nicolai; Almanya’da Yeni Ontoloji, çev. T.Mengüşoğlu ve U.Nutku, Felsefe Arkivi, sayı 16,
İstanbul.
Hartmann Nicolai; Estetik, Walter de Gruyter, İkinci baskı, 1966, Berlin
Hartmann Nicolai; Teleologisches Denken, Walter de Gruyder,1951, Berlin

168

4th International Management and Social Research Conference
Jun 5-6, 2020 İstanbul / Turkey
Finite Difference Method For One-Dimensional Nonlinear Problem By Implementing Wolfram
Mathematica
Irma Ibrišimović
International Business-Information Academy
Tuzla, Bosna i Hercegovina
Elvir Čajić
Faculty of electrical engineering, Fet Tuzla, Fet Tuzla,
Tuzla, Bosnia and Herzegovina

Abstract
The finite element method is one of the most popular numerical methods for solving
partial differential equations. The aim of this work is to easily, through examples,
present the finite element method. The first part describes the Galerkin method and
through a simple example draws attention to the hazards associated with the numerical
implementation. The main part has been described finite element method as a special
case Galerkin method, through a numerical example is given of examples acceptable
solution from the first part of the operation, only one edge of which is left free in order to
show the implementation of various boundary conditions. In the final part of the paper
are given some ideas on the implementation of the finite element method to problems
involving multiple derivatives and a couple of comments valuable for practical
implementation.Using the software Wolfram Mathematica 9.1 is shown in a very
interesting way implementation a nonlinear problem.
Keywords: finite difference formulation of the problem, nonlinear system, Wolfram
Mathematica

INTRODUCTION
We want to apply the method of finite differences to the general one-dimensional nonlinear
boundary value problem
uII = f(x, u, uI),
u(a) = α,u(b) = β.

(1)

Suppose that the function f satisfies the following conditions:


function f and its partial derivatives fu and fuI are continuous to
D = {(x, u, u')|a ≤ x ≤ b, sa − ∞ < u < +∞ i − ∞ < u' < +∞};



fu(x, u, uI) ≥ δ on D , for some δ > 0 ;
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const k i L exist where
k = max (x,u,u′ )ϵD |fu (x, u, u′ )| i L = max(x,u,u′ )ϵD |fu′ (x, u, u′ )|.

This according to Theorem 1.1[R.L. Burden,2001: 672] ensures the uniqueness of the solution of
boundary problems (1). To construct the approximate solution of the problem (1) let’s introduce an
equidistant grid on [a, b],
i.e. xi = a + i∆x za i = 1, 2, ..., N − 1, , that is x0 = a , xN = b , where is ∆x =

b−a
.
N

On the introduced equidistant network, let us approximate uI(x) to the central differences

(D0 u)(x) ≔

u(x + ∆x) − u(x − ∆x)
.
2∆x

A combination of forward and reverse differentials

(D+ u)(x) ≔

u(x+∆x)−u(x)
∆x

i (D− u)(x) ≔

u(x)−u(x−∆x)
,
∆x

leads to the following central approximation for uII(x)

(D+ D− u)(x) ≔

u(x + ∆x) − 2u(x) + u(x − ∆x)
.
∆𝑥 2

With ui we will denote approximations of the exact solution u , in points of the network, ie. u u(xi). In
finite difference operators D0, D+, D− the appear expressions u(x + ∆x), u(x), u(x − ∆x), in the next
differential scheme we will specify, we change them with ui+1 , ui , ui−1 , respectively. Using the
notation introduced previously, a centrally differentiated scheme for the problem (1) takes
shape:
𝐷 + 𝐷− 𝑢𝑖 = f(𝑥𝑖 , 𝑢𝑖 , 𝐷 0 𝑢𝑖 ),
respectively
𝑢𝑖+1 −2𝑢𝑖 +𝑢𝑖−1
∆𝑥 2

= f (𝑥𝑖 , 𝑢𝑖 ,

𝑢𝑖+1 −𝑢𝑖−1
),
2∆𝑥

(i=1,2,...,N-1) (2)

𝑢0 = 𝛼, 𝑢𝑁 = 𝛽.

Theoretical basis for solving
Expression (2) represents the system of N − 1 nonlinear equations with N − 1 unknown u1, u2, ..., uN−1
and has the following form:
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𝑢2 − 2𝑢1 + 𝛼
𝑢2 − 𝛼
= f (𝑥1 , 𝑢1 ,
)
2
∆𝑥
2∆𝑥
𝑢3 − 2𝑢2 + 𝑢1
𝑢3 − 𝑢1
=
f
(𝑥
,
𝑢
,
)
2
2
∆𝑥 2
2∆𝑥
⋮
𝛽 − 2𝑢𝑁−1 + 𝑢𝑁−2
𝛽 − 𝑢𝑁−2
= f (𝑥𝑁−1 , 𝑢𝑁−1 ,
)
2
∆𝑥
2∆𝑥

The said system has an unique solution provided that ∆𝑥 <

2
𝐿

(H.B. Keller, 1992: 86). With the

Newton method, we can find approximate solutions to such nonlinear systems. In the section
Implementation in Wolfram Mathematics, we will demonstrate through two examples the efficiency
of the finite difference method, where we solve the nonlinear system with the aforementioned
Newton method. One of these examples will have a unique solution to the boundary problem, while
the other will haven’t, but we will show that in both cases, using the Newton method and the
convenient choice of the initial iteration, we can find an approximate solution to the nonlinear
system.

Implementation in Wolfram Mathematics

Using the finite difference method, solve the following nonlinear boundary value problem

uII − uI − 2(u − ln x)3 − x−1 = 0,

(3)

u(2)=1/2+ln2,
u(3)=1/3+ln3.

We see that the function f (x, u, uI) = uI +2(u−ln x)3 +x−1 satisfies all the requirements
of Theorem 1.1 [ R.L. Burden, 2001: 672], that is, for everyone xϵ[2,3] valid
fu(x, u, uI) = 6(u − ln x)2 > 0 i fuI (x, u, uI) = 1,

1

so the boundary problem mentioned above has a unique solution and it is 𝑢(𝑥) = 𝑥 + ln 𝑥.
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Figure 1. Graphic representation of the function u(x) = 1/x + ln x

Let us now apply the central differential scheme to the above boundary value problem:

fi =

ui+1 −2ui +ui−1
∆x2

−

ui+1 −ui−1
2∆x

− 2(ui − ln xi )3 − xi −1 = 0,

(4)

u0 = 2,
uN = 3.

Where is xi = 2 + i∆x, (i = 1, 2, ..., N − 1), ∆x = 1/N , x0 = 2 i xN = 3. As we said for the purpose of
solving a nonlinear system, we use the Newton method.
We need a Jacobi matrix that will contain partial statements of functions fi, (i = 1, 2, ..., N − 1) by all
2 variables ui, (i = 1, 2, ..., N − 1);

(Jij =

∂fi
),
∂uj

(i,j=1,2,...,N-1)

(5)

Further, Newton’s method is defined by iteration

un+1 = un − ∆n,

where by the expression
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n
J n ∆n = f n and un = (u1n , un
2 , … , uN−1 )

where are vectors fn and the Jacobi matrix definited by relations (4) i (5) respectively. Exponent n
indicates that components are functions f and Jacobian matrix elements calculated in iteration xn.
Now we have everything we need to implement the finite difference method program. The name of
the program in Mathematics is Mkonraz[n, M, ε], where is n numbers iteration, in with M we set a
1

division step ∆x = M segment [2, 3] with mesh from N + 1 points that is.
x0 = 2 < x1 = 2 + i ∗ ∆x < ... < xM−1 < xM = 3
and ε stop criterion. We marked the unknown in the program with u[2 + i ∗ deltax](i = 1, 2, ..., M − 1)
1

where is deltax=∆x = M. We took the initial iteration in the program u0 = (1, 1..., 1). Number N
from the theoretical part we had to replace in the program with a number M for technical reasons.
By testing programs for n = 10 , M = 12 and stop criterion
ε= 0.00001 we get the following
iterations:

n

un

1 {1.21734, 1.24109, 1.26428, 1.28677, 1.30845, 1.32923, 1.34902, 1.36777, 1.38545,
1.40202, 1.41751}
2

{1.21398, 1.23475, 1.25541, 1.27591, 1.29622, 1.31634, 1.33622, 1.35587,
1.37527,1.39442, 1.41331}

3

{1.21397, 1.23474, 1.25539, 1.27588, 1.29619, 1.3163, 1.33619, 1.35584,
1.37524,1.3944, 1.4133}

4

{1.21397, 1.23474, 1.25539, 1.27588, 1.29619, 1.3163, 1.33619, 1.35584,
1.37524,1.3944, 1.4133}

5

{1.21397, 1.23474, 1.25539, 1.27588, 1.29619, 1.3163, 1.33619, 1.35584,
1.37524,1.3944, 1.4133}

6

{1.21397, 1.23474, 1.25539, 1.27588, 1.29619, 1.3163, 1.33619, 1.35584,
1.37524,1.3944, 1.4133}

7

{1.21397, 1.23474, 1.25539, 1.27588, 1.29619, 1.3163, 1.33619, 1.35584,
1.37524,1.3944, 1.4133}

8

{1.21397, 1.23474, 1.25539, 1.27588, 1.29619, 1.3163, 1.33619, 1.35584,
1.37524,1.3944, 1.4133}

9

{1.21397, 1.23474, 1.25539, 1.27588, 1.29619, 1.3163, 1.33619, 1.35584,
1.37524,1.3944, 1.4133}

10

{1.21397, 1.23474, 1.25539, 1.27588, 1.29619, 1.3163, 1.33619, 1.35584,
1.37524,1.3944, 1.4133}
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Note that the solutions from the third iteration are repeated. The program also provides a graphical
representation of the last iteration along with the correct solution. (Figure 2) Let us also show the
relation between the exact solution and the obtained approximate solution in the tenth iteration.
(seen Table 1)

Figure 2. Graphic representation of an approximate solution for M = 12

u(xi )
u10
|u(xi ) − u10
i
i |
0
2
1/2 + ln 2 1/2 + ln 2
0
1 2 + 1/12
1.21397
1.21397
0
2
2 + 2/12
1.23474
1.23473
0.00001
3
2 + 3/12
1.25539
1.25538
0.00001
4
2 + 4/12
1.27588
1.27587
0.00001
5
2 + 5/12
1.29619
1.29618
0.00001
6
2 + 6/12
1.3163
1.31629
0.00001
7
2 + 7/12
1.33619
1.33618
0.00001
8
2 + 8/12
1.35584
1.35583
0.0001
9
2 + 9/12
1.37524
1.37524
0
10 2 + 10/12
1.3944
1.3944
0
11 2 + 11/12
1.4133
1.4133
0
12
3
1/3 + ln 3 1/3 + ln 3
0
Table 1. The relationship of an approximate and accurate solution to a
problem(3)
i

xi

Using the finite difference method, solve the following linear boundary problem

uII − uI2 − u2 + u + 1 = 0,

(6)
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u(0) = 0.5,
u(π) = −0.5,

The specified boundary problem does not have a unique solution. However, we will apply the finite
difference method to the specified boundary problem and by conveniently selecting the initial
iterations in the Newton method, we arrive at approximate solutions of two different exact
solutions, more precisely to the solution
5

𝑢1 (𝑥) = sin ((𝑥 + 6) i 𝑢2 (𝑥) = sin ((𝑥 +

5𝜋
).
6

Let us now apply the central differential scheme to the problem (6):

𝑓𝑖 =

ui+1 −2ui +ui−1
∆x2

−[

ui+1 −ui−1 2
]
2∆x

− 𝑢𝑖2 + 𝑢𝑖 + 1 = 0,

(7)

𝑢0 = 0.5,
𝑢𝑁 = −0.5,

𝜋
𝑁

where is 𝑥𝑖 = 𝑖 ∗ ∆𝑥, 𝑥0 = 0, 𝑥𝑁 = 𝜋 i ∆𝑥 = .
As we said for the purpose of solving a nonlinear system, we use the Newton method. The method
is described in the previous example. We will make two programs for the finite difference method
that solves the boundary problem numerically (6), but for different initial iterations. So, the first
program will find us approximate solutions of the system (7) using the Newton method, the
5

solutions obtained will approximate the function 𝑢1 (𝑥) = sin ((𝑥 + 6).
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5

Figure 3. Graphic representation of the correct solution 𝑢1 (𝑥) = sin ((𝑥 + 6)

The name of the program in Mathematics is mkonraz[n, N, ε], where is n numbers iterations, om
𝜋
with N we set a division step ∆𝑥 = 𝑁 segments [0, π] with a mesh of N +1 points ie.
x0 = 0 < x1 < ... < xN−1 < xN = π and ε stop criterion. We marked the unknown in the program with
𝜋
u[i*deltax](i=1,2,...,N-1) where is deltax=∆𝑥 = . We took the initial iteration in the program
𝑁

𝑢𝑖0

1
2

= −

𝑖
𝑁

(i=1,2,...,N-1). Let's test the program for n=N=10 i 𝜖 =0.001. The program provides

approximate values as a solution un = (u1n , un2 , … , unN−1 ) (n,N=1,2,...,10) and are shown in Table 2.
5
6

Because one is the correct solution to the problem (6) by the given function 𝑢1 (𝑥) = sin ((𝑥 + ) (
seen Figure 3), then for N = 10 we have that the real values of the function u1 at points of equidistant
network
n

un

1

{8.87035, 15.4465, 20.1657, 22.8388, 23.2869, 21.4653, 17.5641, 12.0635, 5.72427}

2

{4.63857, 7.88, 10.1923, 11.48, 11.6524, 10.689, 8.68641, 5.88428, 2.6632}

3

{2.5297, 4.11056, 5.2245, 5.82084, 5.85297, 5.31421, 4.25653, 2.80004, 1.13487}

4

{1.48995, 2.25404, 2.77718, 3.02932, 2.98788, 2.65455, 2.06076, 1.26928, 0.375615}

5

{0.999823, 1.37868, 1.61906, 1.70259, 1.62084, 1.38051, 1.00412, 0.529175, 0.00705466}

6

{0.801834, 1.02153, 1.14137, 1.15059, 1.04807, 0.84303, 0.554757, 0.211226, −0.153078}

7

{0.750667, 0.927344, 1.01362, 1.00158, 0.892289, 0.695797, 0.430615, 0.12237, −0.198539}

8

{0.746369, 0.919292, 1.00259, 0.988633, 0.878691, 0.682884, 0.419666, 0.11447, −0.20263}

9

{0.746336, 0.91923, 1.00251, 0.988533, 0.878585, 0.682783, 0.419581, 0.114408, −0.202663}

10

{0.746336, 0.91923, 1.00251, 0.988533, 0.878585, 0.682783, 0.419581, 0.114408, −0.202663}
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1
2

Table 2. Display approximate values for the initial iteration 𝑢𝑖0 = −

𝑖
𝑁

(i=1,2,...,9)

xi, (i=1,2,...,9) next
{0.743145, 0.913545, 0.994522, 0.978148, 0.866025, 0.669131, 0.406737, 0.104528, −0.207912}.

If we compare the approximate solution obtained in the tenth iteration and the exact solution, we
can see that the approximate solutions are close to the exact solution. The relationship between the
approximate solution and the exact solution is shown in Table 3.

i
u(xi )
xi
u10
|u(xi ) − u10
i
i |
0
0
0.5
0.5
0
1 0.31416 0.74634 0.74314
0.00319
2 0.62832 0.91923 0.91354
0.00568
3 0.94248 1.00251 0.99452
0.00798
4 1.25664 0.98853 0.97815
0.01038
5 1.5708 0.87858 0.86602
0.01256
6 1.88496 0.68278 0.66913
0.01365
7 2.19911 0.41958 0.40674
0.01284
8 2.51327 0.11441 0.10453
0.00988
9 2.82743 -0.20266 -0.20791
0.00525
10
π
-0.5
-0.5
0
Table 3. Relationship between approximate and exact solution

Figure 4. Graphic representation of an approximate solution for N = 10
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Another program for the initial iteration takes u0 = 0, (i = 1, 2, ..., N − 1). The program finds
approximate solutions to the system (7) using the Newton method and the solutions obtained
approximate the function 𝑢2 (𝑥) = sin ((𝑥 +

5𝜋
).
6

Figure 5. Graphic representation of the correct solution 𝑢2 (𝑥) = sin ((𝑥 +

5𝜋
)
6

The name of the program in Mathematics is metkonraz[n, N, ε], where is n numbers iterations, om
𝜋
with N we set a division step ∆𝑥 = segments [0, π] with a mesh of N +1 points ie.
𝑁

x0 = 0 < x1 < ... < xN−1 < xN = π and ε stop criterion. We marked the unknown in the program with
𝜋
u[i*deltax](i=1,2,...,N-1) where is deltax=∆𝑥 = 𝑁, and for the initial iteration we took 𝑢𝑖0 =
0(i=1,2,...,N-1). Let's test the program for n=N=10 i 𝜖 =0.001. The program gives the approximate
values shown in Table 1.4 as a solution. The program also provides a city
n

un

1 {−12.8704, −20.0054, −25.2647, −28.1291, −28.316, −25.8069, −20.8494, −13.9329,
−5.74001}
2 {−6.45994, −10.0251, −12.6507, −14.0767, −14.1638, −12.8929, −10.4044,−6.9326,
−2.83162}
3 {−3.1739, −5.07269, −6.31353, −7.08556, −7.10179, −6.41161, −5.16082,−3.35421,
−1.3406}
4 {−1.41909, −2.58099, −3.20419, −3.56914, −3.63084, −3.36587, −2.81136,−1.82649,
−1.16506}
5 {−0.631843, −1.34803, −1.77599, −1.95942, −1.93628, −1.72013, −1.32603,−0.922252,
−0.616127}
6 {0.566062, −0.0125981, −0.55223, −1.03475, −1.42872, −1.69802, −1.82921,−1.75533,
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−1.31463}
7 {−0.031834, −0.50302, −0.86744, −1.12421, −1.26333, −1.27997, −1.1811,−0.977612,
−0.678619}
8 {0.253973, −0.0787671, −0.414747, −0.71164, −0.939182, −1.07389, −1.09998,−1.01075,
−0.809993}
9 {0.214333, −0.0976093, −0.40307, −0.670328, −0.871794, −0.98683, −1.00366,−0.920532,
−0.746093}
10 {0.217954, −0.0920037, −0.396392, −0.663265, −0.86505, −0.981055, −0.999429,−0.918296,
−0.74594}
Table 4. Display approximate values for the initial iteration u0 = 0, (i = 1, 2, ..., 9)

that shows approximate solutions as well as the exact solution sin ((𝑥 +

5𝜋
)
6

(seen Figure 6).

Figure 6. Graphic representation of numerical and exact solution for N=1
Programs for Wolfram Mathematica
Mkonraz[n, M, ] := Module[{deltax, jacobijan, unknown, functions, ∆, i, u0, k, u1, sl1, sl2, lista, lista1,
lista2},
k = 0;
deltax = 1/M ;
u[2] = N [1/2 + Log[2]];
u[3] = N [1/3 + Log[3]];
u0 = Table[1,{i, 1, M − 1}];
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For[i = 1, i <= M − 1, i + +,
f [i] = (u[2 + (i + 1) ∗ deltax] − 2 ∗ u[2 + i ∗ deltax] + u[2 + (i − 1) ∗ deltax])/deltax2
− (u[2 + (i + 1) ∗ deltax] u[2 + (i − 1) ∗ deltax])/(2 ∗ deltax) − 2(u[2 + i ∗ deltax] − N [Log[2 + i ∗ deltax]])
functions = Table[f [i], {i, 1, M − 1}];
unknown = Table[u[2 + i ∗ deltax], {i, 1, M − 1}];
jacobijan = D[functions,unknown];
∆ = Inverse[jacobijan].functions;While[k < n,
u1 = u0 − ∆/.Table[u[2 + i ∗ deltax]− > u0[[i]], {i, 1, M − 1}];+ 1/(2 + i ∗ deltax)];
If [Max[Table[Abs[u1[[i]] − N [1/(2 + i ∗ deltax) + Log[2 + i ∗ deltax]]], {i, 1, M − 1}]] < , Return[u1],
Print[”Solutioninthe”, k + 1, ”iterationis”, u1, ”.”]; k + +; ];
u0 = u1;];
lista = Table[{2 + i ∗ deltax, u1[[i]]}, {i, 1, M − 1}];
lista1 = PrependTo[lista, {2, N[1/2 + Log[2]]}];
lista2 = AppendTo[lista1, {3, N[1/3 + Log[3]]}];
sl1 = ListPlot[lista2, F illing− > Axis, PlotRange− > All];
sl2 = Plot[1/x + Log[x], {x, 2, 3}, PlotStyle− > Pink, PlotRange− > All];
Show[sl1, sl2]
mkonraz[n, N, ] := Module[{deltax, jacobijan, unkonows, function, ∆, i, u0, k, u1, sl1, sl2,
lista, lista1, lista2},
k = 0;
deltax = Pi/N;
u[0] = 0.5;
u[Pi] = −0.5;
u0 = Table[1/2 − i/N, {i, 1, N − 1}];
For[i = 1, i <= N − 1, i + +,f [i] = (u[(i + 1) ∗ deltax] − 2 ∗ u[i ∗ deltax] + u[(i − 1) ∗ deltax])/deltax2 −
((u[(i + 1) ∗ deltax] − u[(i − 1) ∗deltax])/(2deltax))2 − (u[i ∗ deltax])2 + u[i ∗ deltax] + 1; ];
function = Table[f [i], {i, 1, N − 1}];
unknows = Table[u[i ∗ deltax], {i, 1, N − 1}];
jacobijan = D[function, unkonows];
∆ = Inverse[jacobijan].unkonows;
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While[k < n,u1 = u0 − ∆/.Table[u[i ∗ deltax]− > u0[[i]], {i, 1, N − 1}];
If [Max[Table[Abs[u1[[i]] − Sin[i ∗ deltax + Pi/6]], {i, 1, N − 1}]] < , Return[u1],
Print[”Solutioninthe”, k + 1, ”iterationis”, u1, ”.”]; k + +; ];u0 = ];
lista = Table[{i ∗ deltax, u1[[i]]}, {i, 1, N − 1}];
lista1 = PrependTo[lista, {0, 0.5}];
lista2 = AppendTo[lista1, {Pi, −0.5}];
sl1 = ListPlot[lista2, F illing− > Axis, PlotRange− > All];
sl2 = Plot[Sin[x + Pi/6], {x, 0, Pi}, PlotStyle− > Pink, PlotRange− > All];
Show[sl1, sl2]
metkonraz[n, N, ] := Module[{deltax, jacobijan, unkonows, function, ∆, i, u0, k, u1, lista,
lista1, lista2, sl1, sl2},
k = 0;
deltax = Pi/N;
u[0] = 0.5;
u[Pi] = −0.5;
u0 = Table[0,{i, 1, N − 1}];
For[i = 1, i <= N − 1, i + +,f [i] = (u[(i+ 1) ∗ deltax] − 2 ∗ u[i ∗ deltax] + u[(i − 1) ∗ deltax])/deltax2 −
((u[(i + 1) ∗ deltax] − u[(i − 1) ∗deltax])/(2deltax))2 − (u[i ∗ deltax])2 + u[i ∗ deltax] + 1; ];
function = Table[f [i], {i, 1, N − 1}];
unknows = Table[u[i ∗ deltax], {i, 1, N − 1}];
jacobijan = D[function, unkonows];∆ = Inverse[jacobijan].function;
While[k < n, u1 = u0 − ∆/.Table[u[i ∗ deltax]− > u0[[i]], {i, 1, N − 1}];
If [Max[Table[Abs[u1[[i]] − Sin[i ∗ deltax + 5Pi/6]], {i, 1, N − 1}]] < , Return[u1],
Print[”Solutioninthe”, k + 1, ”iterationis”, u1, ”.”]; k + +; ];u0 = u1;];
lista = Table[{i ∗ deltax, u1[[i]]}, {i, 1, N − 1}];
lista1 = PrependTo[lista, {0, 0.5}];
lista2 = AppendTo[lista1, {Pi, −0.5}];
sl1 = ListPlot[lista2, F illing− > Axis, PlotRange− > All];
sl2 = Plot[Sin[x + 5Pi/6], {x, 0, Pi}, PlotStyle− > Pink, PlotRange− > All];
Show[sl1, sl2]
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Ayetü’l-Kürsi’nin Kavram ve İ’rab Açısından Tahlili
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Özet
Âyetü’l-kürsî adıyla halk arasında meşhur olan Bakara Suresinin 255. ayeti çocukluk çağlarından
itibaren ezberletilerek öğretilmekte, hakkında pek çok hadis rivayet edilmektedir. Türkiye’deki
camilerde beş vakit namazın arkasından tesbihat öncesinde okunması da asırlar boyunca bir gelenek
halini almıştır. Yaptığımız araştırmalar esnasında bu ayetle ilgili özel olarak ele alınmış bir kavram ve
i’rab çalışmasına pek rastlanmamıştır. Bu nedenle bu çalışmada bu ayetin kavram ve dilbilgisi
açısından tahlili amaçlanmıştır. Öncelikle Ayetü’l-kürsi’nin neden önemli olduğu ve teşvik sebebi
incelenmiştir. Ardından içindeki cümleler ayrı ayrı ele alınıp önce kavramlarının ne ifade ettiği sonra
cümle olarak manası ve Arapça gramerinde karşılık bulduğu i’rabı yani dilbilgisi açısından gramer
tahlili yapılmıştır. Bazı dilbilimcilerin ayeti açıklaması ile müfessirlerin konuyu ele alışları açısından
fark olup olmadığı, kavram, i’rab ile tefsiri arasındaki farklı görüşlerin anlama tesiri tesbit edilmiştir.
Yüce Allah'ın adının bazen zamir olarak bazen de sıfatlarıyla tanıtıldığı onsekiz yer tesbit edilmiştir.
Yaptığımız inceleme sonucunda Ayetü’l-Kürsî’nin neden öne çıkarılıp teşvik edildiği ile ilgili bazı
sonuçlara ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Âyetü’l-kürsî, Allah’ın sıfatları, Allah’ın İlmi, Şefaat
Analysis of Ayat al-kursi in Terms of Concept and Grammar
Abstract
The 255th verse of the Surah Al-Baqarah, which is famous among the people with the name Ayat AlKursi, is taught since childhood and many hadiths are narrated about it. In the mosques in Turkey it
has also become a tradition for centuries to read Ayat Al-Kursi before tasbihat and after the five daily
prayers. According to the researches, there is not much conceptual or i’rab (inflections and last
vowels) studies in literature which specifically handled about this verse. Therefore, this study aims to
analyze this verse in terms of its concept and grammar. Firstly, the importance of Ayat Al-Kursi and
the reason why its encouraged excessively were examined. For this review, the seven sentences of
this verse were approached separately. Firstly, the meaning of each sentence’s concept has
examined, then their meanings as sentence and the grammar analysis that corresponds to the Arabic
grammar has been done. Whether there were differences in some linguists’ and glossators’
explanations with regard to the forenamed verse and its interpretation has been investigated. Also,
different views’ effect on meaning in terms of concept, i’rab and commentary has fixated. Eighteen
places were identified, where the name of ‘Allah’ was sometimes introduced as a pronoun and
sometimes as an adjective. As a result of our research, some conclusions were reached about why
Ayat Al-Kursi was encouraged and highlighted.
Keywords: Ayat Al-Kursi, Attributes of Allah, The knowledge of Allah, Intercession
GİRİŞ
Kur’ân-ı Kerim’in Yüce Allah’tan insanlığa gönderilen son vahiy olması hasebiyle İslam tarihi boyunca
onu anlamak için çok çaba gösterilmiş, Kur’an ilimleri adıyla pek çok ilim dalında değerli alimlerimiz
çeşitli çalışmalar yapmışlardır. Zira Kur’an iyi bilinmezse, hem dünya hem de ahiret mutluluğundan
yanlış anlamalar sebebiyle mahrum kalınacaktır. Kur’an İlimlerine yönelik sahalardan biri de ‘İ’rabu’lKur’an’ adıyla bilinen Kur’an’a yönelik dilbilgisi çalışmalarıdır. İlk zamanlarda Arap yarımadasında
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kimsenin pek aklına gelmeyen bu çalışma Kur’an’ın nüzulundan sonraki yıllar içersinde Kur’ân’ın
örnekliği ile başlamış, Basra ve Kufe ekolleri vasıtasıyla sistemleştirilip zirvelere ulaşmıştır.
İslam’ın ilk dönemlerinde konuşulan fasih Arapça, İslam’ın Arap olmayan unsurlar arasında
yayılmasıyla birlikte, lahn dediğimiz telaffuz hatalarının Kur’an okuyuşlarında da ortaya çıkmasına
sebeb olmuştur. İlk olarak Ebu’l-Esved ed-Düelî (ö. 69/689) ile başlayan noktalama ve harekeleme
çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Hicri II. y.y.ın ortalarından itibaren de nahiv çalışmaları başlamıştır
(Birışık, 2000: XXII, 377).
Böylece Arapça’ya dair ilimler onüç kısma ayrılarak her biri ayrı bir branş halinde şu konulara ayrılıp
incelenmiştir: Sarf, iʿrâb, resm (kelimelerin yazılış kuralları), me’ânî, beyân, bedî’, arûz, kafiyeler, şiir,
inşâ, edebiyat tarihi ve lügat (Galâyînî, 2012: 21: Aktaran: Demirtürk, 2018: 7).
Kur’an ve Hadisi anlamak gayesinin yanı sıra, dili bozulmaktan koruma amacıyla öncelikle lugat
çalışmaları sonra da Arap dilinin kâide ve kurallarını ortaya koyma çalışmaları başlamıştır. Zira Mısır,
İran ve Bizans İmparatorluğu'nun bir kısmının fethedilmesiyle birlikte yabancıların Arap toplumuna
karışması sonucu birlikte yaşam başlamış ve bu yabancılar da dînî ve toplumsal gayelerle Arapçayı
öğrenmek istemişlerdir (Birışık, 2000: XXII, 377).
Basra dil ekolüne mensub Halil b. Ahmed (ö.175/791) ve Kûfe dil ekolüne mensub Ruâsî (ö.190/806)
devrinde başlayan eser çalışmaları Kûfeli İbnü’s-Sıkkît (ö.244/858) ve Basralı Ebû Osman el-Mâzinî
(ö.247/861) ile devam eder. İşte bu dönemde İran asıllı Sibeveyhi (ö. 180/796), el-Kitab adını verdiği
mükemmel bir eserde hocası Halil b. Ahmed, Ebû İshâk el-Hadramî (ö.127/745), Ahfeş el-Ekber
(ö.177/793), Yûnus b. Habîb (ö.182/798) ve Ebû Zeyd el-Ensârî (ö. 215/830) gibi âlimlerden aldığı
nakillerle geçmişe dair bütün nahiv bilgilerini sistemli ve düzenli bir şekilde biraraya getirir. Daha
iyisinin yazılamayacağını düşünen alimler sonraki üç asırda hep bu eser üzerinde yoğunlaşıp şerh,
ihtisar, eleştiri, savunma, üslub gibi çalışmalarını bu eser üzerinden yaparlar (Demirtürk, 2018: 7).
Daha sonraki yıllarda kaydedilen çalışmalar hep bu temeller üzerine inşa edilmiştir. Biz de bu
çalışmamızda halk arasında Ayetü’l-kürsî adıyla meşhur olan Bakara Suresinin 255. ayetini Kur’an
İlimlerinden lügat yani kavramlarına ve i’rab’ına ağırlık vererek bu kaynaklar ışığında incelemeye
çalıştık. Kavramları açıkladıktan sonra kelime ve cümlelerin irabını tahlil ettik. Az da olsa sahamızı
ilgilendirmesi sebebiyle kavramlar hakkında bazı müfessirlerin görüşlerine de değindik. Yine Türkçe
konuşanların Kur’ân’ı anlamak için sık başvurduğu internet sitelerinden biri olan www.acikkuran.com
sitesindeki mealleri karşılaştırarak kaynaklarımızda açıklanan kavramlar ve i’rabla ne kadar
örtüştüğünü göstermeye ve bir fikir vermeye çalıştık. Bu ayeti tercih etme sebebimiz sahih hükmü
verilen hadislerde bu ayetin ön plana çıkarılması ve teşvik edilmesidir. Doktora veya doçentlik tezi
değil de ‘Bildiri’ vasfını taşıyan bu araştırmamızda sınırlı sayfa sayısına sahip olmamız nedeniyle ehline
malum olan kelimelerden ziyade manasında ihtilaf edilen ve daha ziyade müfessirlerin de
derinlemesine tahlil ettiği kavramlara ağırlık verdik.
Ayetü’l-Kürsî’nin Önemi ve Hakkındaki Bazı Hadisler:
Âyetü’l-kürsî’nin fazileti ile alakalı 95 hadis ve yine bu ayet için a‘zamü’l-âyât (ayetlerin en büyüğü),
efdalü âyi’l-Kur’ân (Kur’an ayetlerinin en efdali), âyetü’t-tevhîd (tevhid ayeti) gibi 93 isim tesbit
edilmiştir. (Çetin, 1991: IV, 244-245.)
Adını ayetin içinde geçen Kürsî kelimesinden almıştır. Übey İbnu Ka'b’dan (r.a.) rivâyet edildiğine göre
şöyle demiştir: "Resûlullah (a.s.) bana: "Ey Ebâ Münzir, Allah'ın Kitabından ezberinde bulunan hangi âyetin
daha büyük olduğunu biliyor musun?" diye sordu. Ben: "O Allah ki, O'ndan başka ilah yoktur, O, Hayy'dır,
Kayyûm'dur (yani diridir her şeye kıyam sağlayandır)" (Bakara: 2/255). dedim. Göğsüme vurdu ve: "İlim
sana mübârek olsun ey Ebu'l-Münzir!" dedi."( Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn: 258, (810); Ebû Dâvud, Vitr:
17, Salât: 352 (1460).)
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Buhârî’nin Ebu Hureyre’den rivayetinde Hz. Peygamber’in onu fıtır sadakasını korumakla
görevlendirdiğini anlattığı bir rivayetinde şu olayı da anlatmaktadır: ‘’Ey Allah’ın Rasûlü, dedim. O
(şeytan), Allah’ın kendisi vasıtasıyla bana fayda vereceği birtakım kelimeler öğreteceğini söyledi. Bunun
üzerine ben de onu serbest bıraktım. Hz. Peygamber: “Nedir onlar?” diye sorunca şöyle dedim: Bana
dedi ki: Yatağına çekildiğin vakit başından itibaren sonuna kadar Âyetü’l-Kürsî’yi “Allah, O’ndan başka
ilah yoktur, Haydır, Kayyumdur..” âyetini oku. Ve bana dedi ki: Sabah edene kadar Allah tarafından
senin üzerinde bir koruyucu bulunur ve sana bir şeytan yaklaşmaz. Ashab- kiram her şeyden çok hayra
tutkun kimselerdi. Peygamber (sav) buyurdu ki: “O çok yalancı olmakla birlikle bunda sana doğru
söylemiş. Üç günden beri kiminle muhatab olduunu biliyor musun ey Ebu Hureyre?” Ebu Hureyre: Hayr
dedi. Hz. Peygamber: “O bir şeytandır” diye buyurdu. (Buhârî, Vekâlet 10)
Ayrıca yine bazı hadislerde Kur’an’daki en büyük âyetin Âyetü’l-kürsî olduğu (Müslim, “Müsâfirîn”,
258; Ebû Dâvûd, “Salât”, 352, “Hurûf”, 1), Allah’ın ismi A’zâmının bu âyetin içinde bulunduğu
(Müsned, VI, 461), Kur'an’ın zirvesinin Bakara suresi olduğu, Bakara suresindeki ayetlerin efendisinin
de Ayet el-Kürsi olduğu (Tirmizî, “Fezâʾilü’l-Kurʾân”, 2), yatağa girerken kim onu okursa Allah’ın
koruması altına gireceği için şeytanın ona yaklaşamayacağı (Buhârî, “Vekâlet”, 10) bildirilmiştir. Örnek
verdiğimiz bu hadislerin dışında pek çok hadis onun faziletinden bahsetmektedir.
Allah’ı en güzel şekilde tanıtan isim ya da sıfatlarının açılımları kişiye başka türlü zatını bilmemiz
mümkün olmayan Yüce Rabbimiz hakkında çok önemli bilgiler sunmaktadır. Ayetü’l-Kürsî’nin
namazların sonunda tesbihattan önce camilerimizde de okunması bir gelenek halini almıştır. Ayrıca
şifa ve korunma için çocukluk çağından itibaren ezber olarak öğretilen ayetlerdendir. Hakkında
zikredilen hadislerin yanı sıra içinde zikredilen Allah’a ait sıfatların büyüklüğü ve önemi dolayısıyla
ayetü’l-kürsî kendisine verilen değeri fazlasıyla hak etmektedir.
Bu tanıtımdan sonra Bakara Suresi 255. ayeti cümle cümle lügat ve i’rab açısından tahlile geçebiliriz:
ج
ج
I. İLK CÜMLE: ( ّلله ُلَ إِ ٰل َهُ إِ ُلَ هه َُو الُحَيُ ال َقيو هُم
َُ َ  )اAllah, kendisinden başka ilah olmayandır, Hayydir (Her zaman
diridir), Kayyûmdur (Bütün varlıkların kendi kendine yeterli yegane kaynağıdır).
I. 1. İlk Cümlenin Kavram Tahlili
ْ ( ) ْالقَُيو هُمkavramları önce sırasıyla sözlük kaynaklarından incelenecek
Bu cümlede yer alan (ُ)ا َ َّلله, (َُ) ِإ ٰله, (ُ)ال َحي,
sonra müfessirlerimizin cümleyi bir bütün halinde toplu olarak nasıl değerlendirdiğine bakılacaktır.
I.1.1. (ُ )ا َ َّللهve ( )ا ِٰلهkelimeleri:
Bu iki kelime de aynı kökten gelmektedir. (ُ)ا َ ْ ِْل ٰل ُهه ج آ ِل َهة: ilah, tanrı anlamındadır. ( )ا ِٰلهilah lafzı, ma’bûd
yani kendisine ibadet edilen her türlü varlık için kullanılır. ( ) الالتda böyle bir özel isimdir. ()إِ َْلهَة
kelimesi de Arapların güneşe verdikleri isimdir. Çünkü onu da ilahlarından biri olarak kabul
etmişlerdir. ( )هللاkelimesinin aslının da ( )ا ِٰلهolduğu, hemzesinin kaldırılıp başına elif-lam getirildiği ifade
edilmiştir. Ve bu isim sadece Allah’a tahsis edilip başkasına verilmemiştir. En yaygın ve kabul gören
görüş budur. Nitekim ayette de (سمِ يًّا
ُْ " )هOnun ismiyle adaş olarak anılan birini biliyor musun? "
َ َل ت َ ْعلَ هُم لَ ُه ه
(Meryem 19/65) buyrulur. Allah’tan başka ma’bûd olmadığı bir gerçekse de Araplar inanç bakımından
pek çok ilah edinmişler ve ilahlar anlamında ( )ا ِٰلهkelimesinin çoğuluna ( )اآللهةdemişlerdir. (  ) هللاAllah
lafzının şaşkınlık ve hayret içinde kalmak manasına gelen َ أ َ ِل ُهfiilinden türediği de, aslının (( )وْلهvilâh)
olduğu baştaki vav hafinin sonradan hemzeye döndüğü de söylenmiştir. Gizlenmek, perde arkasında
kalmak, duyu idraklerinin ötesinde kalmak anlamındaki (ُ )ْله يلوه لَياهاkökünden geldiği de
belirtilmektedir. Yani ( )ْلهkelimesinin başına harfi tarif getirilip lamlar birleştirilmiş böylece ( ) هللا
kelimesi ortaya çıkmıştır. Nitekim (ْصار
َُ ْصار َوه َُهو يهد ِْركهُ ْاْلَب
ُ" )ْل تهد ُِْر هك ُهه ْاْلَب هGözler onu idrak edemez fakat o
َ " ) َوO (hem)
gözleri idrak eder" (En'am 6/103) ayeti Yüce Allah’ın bu özelliğini anlatır. ( ن
ُِر َو ْالباطِ ه
ُالظاه ه
Zâhirdir ve (hem de) Bâtındır" (Hadid 57/3) ayetinde geçen ( ن
ُ )ا ْلباطِ هsözü de aynı manadadır. Ancak
nereden türerse türesin, türediği kök hangi anlama gelirse gelsin artık bu anlamını yitirip sadece O’na
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has isim olduğu zira (  ) هللاkelimesinin çoğulunun Arapçada mevcut olmadığı görüşü genellikle kabul
edilmiştir. (Râgıb, 1992: 82-83. Ayrıca bkz. Cevherî, 1987: VI, 2223-2224; İbn Fâris, 1979: I, 127; Râzî,
(Muhtâr), t.y.: 20; Fîruzâbâdî, 2005: 1242; Ezherî, 2001: VI, 224; İbn Sîde, 2000: IV, 358; İbn Manzûr,
1993: XIII, 467-468; Zebîdî, t.y.: XXXVI, 320-324).
I. 1. 1. (ُ )اَلحَيkelimesi
( )ميتMeyyit (ölü) kelimesinin zıddıdır. (ُ )ا َ ْل َحيkelimesinin hayat manasında olduğu da söylenmiştir.
(İbn Dureyd, 1987: I, 103; İbrâhîm Mustafa ve diğ., (t.y): I, 213; Râzî, (Muhtâr), t.y.: 86). ( )الحياةHayat ise
hayvan ve bitkilerde gelişen güç kuvvet, hissedip duyan güç anlamındadır. Hayvanlar da ismini
buradan almıştır. Yüce Allah (ُْل ْاْل َ ْمواته
ُ َ " ) َوما َي ْست َ ِوي ْاْلَحْ يا هُء َوDiriler ve ölüler bir değildir" (Fatır 35/22)
ْ
َ
َ
َ
َ
buyurur. (ي ِ ال َم ُْوتى
ُ ْن الذِي أحْ ياها ل همح
ُ ِ" )إOnu dirilten kesinlikle ölüleri de diriltir.. " (41 /Fussilet 39) ayetinde
(ن الَذِي أَحْ ياها
َُ ِ )إdirilten kelimesi gelişen güç, (ي ِ ْال َم ْوتى
ُ ْ ) همحölüleri dirilten ifadesi de duyan gücü temsil
eder. Yüce Allah’ın kendisini nitelendirdiği ve (ُ( )هو حيO diridir) dediği hayat ise ölümün kendisine
uğramadığı ve Allah’tan başkası için söz konusu olmayan bir hayattır. (Daha geniş bilgi için bkz. Râgıb,
1992: 268-269; Halebî, 1996: I, 477; Ezherî, 2001: V, 183; İbn Sîde, (2000): III, 395; Zebîdî, t.y.: 37/506;
).
I. 1. 2. (ُ )اَلقَيو همkelimesi
(ُ )قا ََُم يَقهو هُم قِياَماAyağa kalktı, yükseldi, dikildi fiilinin kökünden türetilen (ُ )ا َ ْل َقيو همkelimesi mübalağalı sıfattır.
(ُ )ف ْيعهولveznindedir. Kelimenin aslının ( )فَ ْيعِلvezninden ( )قَ ْي ِومolduğu, vav ile yâ’nın bir araya geldiği, önceki
harfin de sakin olduğu durumda vav’ın ya’ya çevrildiği, idgamla birlikte de yâ’nın şeddelendiği
bildirilmektedir (Kurtubî, (1964): III, 271; Ezherî, 2001: IX, 269; Ukberî, t.y.: I, 203). Yarattıklarını sürekli
gözetip koruyan, yöneten, ayakta tutan demektir. Her şeyi muhafaza edip, hepsine kendisini ayakta
َ ل َربنَا الَذِي أَ ْع
tutacak dayanak ve desteği veren anlamında oluşunu şu ayetler de tefsir etmektedir: ( ل
َُ طى هك
َُ قَا
ش ْيءُ خ َْلقَ ُهه ث ه َُم َهدَى
َ )(Mûsâ, "Rabbimiz her şeye hilkatini (yaratılış özelliklerini) veren, sonra onlara yol
gösterendir" dedi.) (Tâhâ, 20/ 50), (ُْسبَت
ُِ علَى هك
ُْ " )أَفَ َمKazandığı şeylerle her bir nefsin
َ ُن ه َُهو قَآئِم
َ ل نَ ْفسُ بِ َما َك
üzerinde hükümran olan kimdir? " (Ra'd, 13/33)(Râgıb, 1992: 690).
Müfessirlerimizin Yorumu: Mâturudî’nin (ö. 333/944) de bildirdiği gibi Kur’an’ın indiği zaman
dilimindeki Araplar Allah’ı bu kendine has ismiyle biliyorlardı. Zira Kur’an’da ( ت
ُِ س َم َاوا
ُْ سأ َ ْلت َ هه ُْم َم
ُْ َولَئ
َ ن َخلَقَُ ال
َ ِن
َ
ه
ْ
ه
َ
َ
َاّلل ه
ُ ن
ُ ض ليَقوُل
َُ  ) َواْل ْرAndolsun ki onlara, 'Gökleri ve yeri kim yarattı?" diye soracak olsan mutlaka 'Allah'
diyecekler" (Lokman 31/25; Zümer 39/38) buyrulur. Onu baş Yaratıcı olarak tanıyorlardı. Ancak
O’ndan başka tanrılar da bulunduğuna inanmaktaydılar. Ayetülkürsi onlara başta Hayy ve Kayyum
olmak üzere sıfatlarını bildirerek O’ndan başka ilah olamayacağını haber vermektedir. Bu özelliklerini
bazı Müslümanlara da açıklamak istemesi mümkündür. Zira Allah’a iman etmişlerdir fakat O’nun
niteliklerini bilememektedirler. İşte bu ayet onlara bu niteliklerini haber vermek için nazil olmuştur.
Maturudî’nin belirttiği gibi Allah’ın hayatiliği dışarıdan bir güçle değil bizzat kendindendir. Ancak
başka varlıkların hayatiyeti kendinden değil dışarıdan bir güçle Allah’ın verdiği güçle olmaktadır. Bu
sebeple ölümleri de mukadderdir. Yüce Allah’ın diri olması kendi zatından kaynaklandığı için ölümü
de söz konusu değildir (Maturidi, 2005: II, 234). Yani Hayy ismi bekası daim olan manasındadır
(Zeccâc, (1988): I, 336).
Taberî de (ö. 310/922), bu ayetin tefsirinde Hayy ismi için ‘daimi hayatı olan ve başlangıcı da
olmayan’ diye yorum yapar. Yani Yüce Allah ebediyen diri olacaktır. (2000: V, 386).
Zâtiyla mevcud olup ezeli ve ebedîliği de taşıyan anlamıyla Kayyûm ismi içinde Evvel, Âhir ve Bâki
sıfatlarının muhtevasını da beraberinde taşır (Topaloğlu, 2002: XXV, 108-109).
Râzî’ye (ö. 606/1209) göre Yüce Allah bu ilk cümlede tevhid ilminden söz etmektedir. Yüce Allah’tan
başkalarına baktığımız zaman her birinin diğerine muhtaç ve olmazsa olmaz mürekkep organlardan
oluştuğu görülmektedir. Ancak bu mahlukatın varlıkları mümkinattan olup olmazsa olmaz değildir.
Ancak var olmaları istenmiş ve yokluklarına tercih edilmiştir. Mevcudatın her birisi işte bu tercih
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edene muhtaçtır. Lizâtihî ve bizâtihî mevcud olan yani varlığı kendinden kaynaklanan zât ise Vacibu’lvücud olan ve onların varlıklarını tercih edip yaratan yüce Allah’tır. O halde kendinden başkasına yani
yarattıklarına muhtaç olmaz. Bilakis kendisine muhtaç olan diğer varlıkların mahiyet ve varlıklarını
ayakta tutmaları bizzat kendisi Hayy ve Kayyum olan Vâcibu’l-vücud sebebiyledir (Razi, 2000: VII, 5-7).
Evrende görebildiğimiz kadarıyla müthiş bir düzenin oluşu onu yaratanın hem Âlim hem de Kâdir
oluşunun isbatıdır. Âlim ve Kâdir sıfatlarının ise Hayy olmayan bir varlıkta bulunması imkansızdır. Yani
tabiat gibi muhteşem bir sanat eseri sahibinin fâili olmaması düşünülemez. Bu da ancak Hayy olan bir
Yaratıcıyı gösterir. Özet olarak Hayy ya da Hayat sıfatı diğer ilahi sıfatların da ispatı durumundadır.
Hayy sıfatı gereği, Yüce Allah’ın da dünyadaki diğer insan, hayvan ya da canlılar gibi hayatiyetini
sürdürmesi için gerekli şartlara ya da ruha bağlı olmadığı hususunda İslam alimleri ittifak etmişlerdir.
Veya Kur’an’da Allah’a ait olduğu belirlenen ruhla (bkz. Hicr 15/29, Enbiyâ 21/91, Secde 32/9) O’nun
varlık kazandığı değil, ruhun da Allah’ın yarattığı varlıklardan biri olduğu ortaya çıkar (Topaloğlu,
1997, XVI, 549-550).
Taberî (ö. 310/922), Kayyûm ismi için "Yarattığı şeyleri rızıklandırıp koruyan demektir" der ve
isnadlarını vererek kimlerin bu tarifi yaptığını senetleriyle aktarır. (2000: V, 388) Mâturudî (ö.
333/944) de aynı tanımı verip "Filan filanın işini üstlenmiştir" dendiği gibi ( )ه َُهو ْال َحيُ ْالقَيو هُمcümlesi de
‘mahlukatın hallerinden gafil kalmaz demektir’ şeklinde açıklama getirir. (Maturidi, 2005: II, 234-235)
Râzi (ö. 606/1209)’ye göre; Yüce Allah’ın varlıkları cismen, ruhen, akıl veya nefis bakımından ayakta
tutan manasında Kayyum olması demek aynı zamanda işlerini üstlendiği bu varlıkların da sonradan
olduğunu gösterir. Zira her şey O’nun varlığıyla kâimdir, O’na dayanmak zorundadır, bütün sebep ve
sonuçların O’na dayanması gerekir. Bu durum aynı zamanda kaza ve kaderin de Allah’tan olduğunu
gösterir. O halde Hayy ve Kayyûm ismi bütün ilahi konuları kapsadığı için "Ayete’l-Kürsînin fazileti de
böylece ortaya çıkar. O’na göre de Allah’ın Kayyum isminin İsmi A’zam olan en büyük ismi olması
gerekir (Râzi, 2000: VII, 7).
ْ ismini faniliğine bir yol olmayan bâki, (ُ)القَيو هم
ْ ismini daimi olarak halkının
Nesefî de (ö. 710/1310), (ُ)ال َحي
işlerini yerini getirip muhafaza eden şeklinde açıklar. (Nesefî, (1998): I, 209).
Kurtubî’ye göre (ö.671/1273 ) işleri uygun yerlerine göre idare edip eşyaları da bir ölçüye göre takdir
etmesi Hay isminin özelliğindendir ve ismi a’zamıdır. Kayyum da yarattıklarını idare ettiğini anlatır
(Kurtubî, (1964): III, 271).
Zemahşerî’ye göre (ö. 538/1144) hayy; yokluğuna imkan olmayan bâki demektir. Kayyum ise daima
mahlukatın işlerini ve korumasını yapan demektir. el-Kayyâm ve el-kayyim olarak da okunmuştur. ”
(Zemahşerî, 1987: I, 299-300). (Ayrıca bkz. İbn Atiyye, 2001: I, 340).
Hayy ismi Kur’ân-ın beş ayetinde Allah’ın zatı için kullanılmaktadır. (Bakara 2/255, Âl-i İmrân 3/2,
ْ kayyûm ismi ile beraber görülmektedir
Gāfir 40/65, Tâhâ 20/111, Furkān 25/58). Üç âyette ise (ُ)القَيو هم
(Bkz. Bakara 2/255, Âl-i İmrân 3/2, Tâhâ 20/111). O halde Kayyûm, diğer varlıkların kendisine bağlı
olup idaresini ele alması manasıyla Hayy ismini de işlevsel hale getirmektedir (Topaloğlu, 1997: XVI,
549-550)
“Tevhidi açıklayarak başlayan âyet, Allah Teâlâ'nın "Kayyûm" sıfatını zikrederek "küçük, aracı, özel
görevli... tanrılar"a gerek bulunmadığını ifade etmektedir. Çünkü Kayyûm, ‘bütün varlıkları görüp gözeten,
yöneten, bir an bile onları bilgi ve ilgisi dışında tutmayan’ demektir." (Karaman ve diğ., t.y. I, 398-399).
Kelime-i Tevhid (Lâ ilâhe illallah) “Allah’tan başka ilah yoktur“ olarak bilinen bu cümle İslam’ın simgesi
haline gelmiş, Adem (a.s.)’dan son peygamber Hz. Muhammed’e (a.s.) dek bütün peygamberler bu söz
için mücadele vermişlerdir. Tarih ise ne yazık ki bugün de dahil olmak üzere hep bu cümleyi tasdik
etmekten uzaklaşmış ve sapmıştır: “Yahudiler «Uzeyr, Allah'ın oğludur» dediler. Hıristiyanlar da «Mesih
(İsa) Allah'ın oğludur» dediler. Bunlar, onların ağızları ile geveledikleri dayanaksız sözlerdir.” (Tevbe, 30)
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ayeti de bunun bütün devirler için geçerli olduğunu ispatlar. Zira insanlar Allah’ın yarattıklarını kendilerine
ilah edinmektedir (Yasdıman, 2015: 754).
I. 2. İlk Cümlenin İ’rab Açısından Tahlili
 (ُ )ا َ ّّللهAllah [ mübtedâ, lafz-ı celal, merfu , ref alameti damme (Behced, 1993: I, 352; Deâs ve diğ.,
2004: I, 108; Harrât, 2005: I, 93; Sâfî, 1998: III, 22; Ukberî, t.y.: I, 202) ]
 ( ) ُلَ إِ ٰل َُهilah olmayandır [ (َُ)ْل: nâfiye li’l-cins (cinsini nefyeden lâ), (ُ’)إنnin amelini yapar (Behced, 1993: I,
352; Deâs, 2004: I, 108; Harrât, 2005: I, 93; Sâfî, 1998: III, 22; Ukberî, t.y.: I, 202)
َ )’nın ismi fetha üzere mebni olduğundan nasb mahallindedir, (َُ’)ْلnın haberi mahzuf olup (ُ ) َم ْو هجودveya
(َُ)إِ ٰله: (ُْل
( )كائنya da ( )مستحق للعبادةolarak takdir edilmiştir (Behced, 1993: I, 352; Deâs, 2004: I, 108; Harrât, 2005: I,
93)].
ج
 ( ) ِإ ُلَ هه َُوkendisinden başka [ (َُ) ِإْل: istisnâ edatı, hasr içindir, (ُ)ه َهو: (haberdeki müstetir zamirden) bedeldir
(Harrât, 2005: I, 93), fetha üzere mebnî munfasıl zamir ref mahallindedir, (ْل ه َُهو
ُ َ ِ )ْل إِل ُهَ إcümlesi (ُ)اَّلله
mübtedâsının ref mahallinde haberidir (Behced, 1993: I, 352; Ukberî, t.y.: I, 202; Deâs ve diğ., 2004: I,
108; Nesefî, (1998): I, 209). (ْلَ ه َُهو
ُ ’) ِإnin (ْلَ ِإ ٰل َُه
ُ )’den bedel olduğu da söylenmiştir (Kurtubî, 1964: III, 271;
Sâfî, 1998: III, 24). ]
 (ُ )الحَيHayydir [ (ُ )اَّللهmübtedâsının ikinci haberi, merfu, ref alameti dammedir. Ancak, ( )هوolarak takdir
edilen mahzuf mübtedanın haberi ya da daha önce geçen (ُ’)ه َهوden veya (َ’)ْل إِل ُهden bedel olması da caiz
görülmüştür (Ukberî, t.y.: I, 203; Behced, 1993: I, 352, Nahhâs, 2000: I, 126).
ج
ْ
 (ُ ) القَيو همKayyûmdur (ُ )اَّللهmübtedâsının üçüncü haberidir, merfudur, ref alameti dammedir. Ancak (ُ)ال َحي
kelimesinin sıfatı olabileceği ve damme ile merfu olduğu da belirtilmiştir (Deâs ve diğ., 2004: I, 108;
Behced, 1993: I, 352; Nahhâs, 2000: I, 126)].
I. 3. İlk Cümlenin Ayet Meallerinin Kavram ve İ’rab Açısından Karşılaştırılması
Bilindiği gibi Cumhuriyet sonrası Kur’an çevirilerine tercüme değil de “meâl” denmesi pek çok
tartışma sonunda yerleşip kabullenilmiş bir sözcüktür. Meâl olarak isimlendirme "evl" kökündeki
"eksilme, eksiltme, noksan olma, noksanlaştırma" kavramıyla alakalıdır (Daha geniş bilgi için bkz. İbn
Fâris, 1979: I, 158-162). Yani meâl Kur’an’ın mefhum ve mana açısından tercümesi olup harfi harfine
tercüme demek değildir. Böylece meal ‘eksik tercüme’ veya ‘manevi ya da tefsirî tercüme’ olarak da
adlandırılabilir. Dolayısıyla yorum kaçınılmaz olduğundan meâl eksiklik kadar fazlalıkla da malul olbilir
(Öztürk, 2011: 144). Başka dile çevrilen Kur’an’a beşer unsuru girdiği ve insan da hatadan arınmış
olmadığı için meâle Kur’an demek imkansızdır (Aliyeva, 2016: 236). Bu farkındalıkla meallere bakmak
değerlendirme açısından bizi yumuşattığı gibi gerekmedikçe yargılamaktan da uzak tutmaktadır.
www.acikkuran.com meal sitelerinden sadece biridir. Bildiri sayfalarımız sınırlı olduğundan en az sayıda
tutulmuş meallerden olması itibariyla bu siteyi seçtik ve Arapça bilmediği için buraya uğrayan Türkçe
konuşan kesimin neler göreceğine dikkat çekmek istedik. Ancak Bakara Suresi 255 tek bir ayet olduğundan
cümleleri bölmek durumunda kaldık. Şimdi artık meallerimize bakabiliriz:
Bayraktar Bayraklı "Allah'tan başka ilah yoktur; her zaman diridir; bütün varlıkların kendi kendine
yeterli kaynağıdır. "
Edip Yüksel "ALLAH: O'ndan başka tanrı yoktur, Yaşayandır, Sonsuzdur. "
Erhan Aktaş "Allah: O'ndan başka ilah yoktur. O, sürekli diridir, koruyup gözetendir. "
Süleymaniye Vakfı "O, Allah'tır. O'ndan başka ilah yoktur. Diridir, sürekli işinin başındadır. "
Ali Rıza Safa "Allah! O'ndan başka Tanrı yoktur. Yaşayan ve Sonsuzdur; Her Şeyin Kaynağı ve
Dayanağıdır. "
Mustafa İslamoğlu "Allah, kendisinden başka ilah olmayan, mutlak diri, hayatın ve varlığın kaynağı ve
dayanağıdır; "
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Yaşar Nuri Öztürk "Allah'tan başka ilah yok. Hayy'dır O, sürekli diridir; Kayyum'dur O, kudretin
kaynağıdır. "
Ali Bulaç Allah... "O'ndan başka ilah yoktur. Diridir, kaimdir. "
Elmalılı (sadeleştirilmiş) "Allah'dan başka hiç bir tanrı yoktur. O, daima yaşayan, daima duran, bütün
varlıkları ayakta tutandır. "
Muhammed Esed "Allah "-O'ndan başka ilah yoktur-; Her zaman diridir, bütün varlıkların kendi
kendine yeterli yegane kaynağıdır. "
Diyanet İşleri "Allah, kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. "
Elmalılı Hamdi Yazır "Allah, başka tanrı yok ancak o, daima yaşıyan, daima duran tutan hayy-ü kayyum o"
Süleyman Ateş "Allah, ki O'ndan başka tanrı yoktur, daima diri ve yaratıklarını koruyup yöneticidir. "
Gültekin Onan "Tanrı... "O'ndan başka tanrı yoktur. Diridir, kaimdir. "
Hasan Basri Çantay "Allah (o Allahdır ki) kendinden başka hiç bir Tanrı yokdur. (O, zati, ezeli ve ebedi
hayat ile) diridir (baakıydir). Zatiyle ve kemaliyle kaaimdir. (Yaratdıklarının heran tedbir-ü hıfzında
yegane haakimdir, her şey onunla kaaimdir). "
İbni Kesir "Allah O'ndan başka hiçbir ilah yoktur. Hayy ve Kayyum'dur. "
Şaban Piriş "Allah, O'ndan başka ilah yoktur. Diri (hayat sahibi) ve yaratıklarının üzerinde gözeticidir."
Suat Yıldırım "Allah o İlahtır ki Kendisinden başka ilah yoktur. Haydır, kayyumdur. "
Ahmed Hulusi "Allah O, tanrı yoktur sadece HU! Hayy ve Kayyum (yegane hayat olan ve her şeyi
kendi isimlerinin anlamı ile ilminde oluşturan - devam ettiren); "
Değerlendirme:
ج
19 mealin 19’unda da ( ْلَ ه َُهو
ُ ِْلَ إِ ٰل ُهَ إ
ُ ّلله
ُ َ  )اcümlesi aynı anlama gelmekle beraber farklı kelimelerle meal
verilmiştir. Örneğin ilk üç meal; "Allah'tan başka ilah yoktur", "ALLAH: O'ndan başka tanrı yoktur",
"Allah: O'ndan başka ilah yoktur" şeklindedir. Bu meallerin hiçbiri kavram açısından hatalı olmamakla
beraber i’raba uygun olanı mübteda olarak değerlendirildiği için "Allah" ile başlayan cümlelerdir.
Ahmed Hulusi’nin "Allah O, tanrı yoktur sadece HU" meali diğerlerinden oldukça farklı olsa da meal
bakımından hatalı demek cesaret istemektedir. Bizim dikkat ettiğimiz nokta meallere kavramların
sözlük anlamı dışında bir mana verilip verilmediğini tesbit etmek, sözlük ve i’rab olarak karşılaştırmak
suretiyle okuyucuya fikir vermektir.
ْ kelimesi için 19 mealden 12’si ‘diri’ kelimesini kullanmıştır. 12 mealden de 4’ü sadece "diridir"
(ُ)ال َحي
derken diğerleri "her zaman diridir", "O, sürekli diridir", "mutlak diri", "daima diri" tarzında meal
vermiştir. Aynı kelimenin Arapçası olan "Hay" ifadesini 5 meal tercih etmiş bazıları parantez içinde
anlam vermeyi ihmal etmemiştir. 3 mealde de "Yaşayandır", "Yaşayan ve Sonsuzdur", "O, daima
yaşayan" şeklinde ifade etmiştir.
ْ ismi için 19 mealden 6’sı orijinal "Kayyum" kelimesini kullanmış, bunlardan ikisi hem bu
(ُ)القَيو هم
kelimenin Arapçasını hem de açıklamasını yazmıştır. Yaşar Nuri Öztürk meallerinde parantez
kullanmamakla birlikte diğer Hayy kelimesinde olduğu gibi "Kayyum'dur O, kudretin kaynağıdır."
şeklinde bir nevi parantezsiz tefsir yapmıştır. Elmalılı’nın orijinal meali de böyledir.
10 meal Kayyum kelimesini kullanmaksızın "koruyup gözetendir" gibi mana açıklaması yapmıştır.
Yüce Allah ölüm kendisine ulaşmayan bilakis ölümü yaratan diridir. Diriliği de hem ezeli hem ebedidir. Her
nefis yeniden dirilmek üzere ölmeye mahkum fakat O hep Bâki’dir. Yüce Allah’ın bu sıfatları, tüm kainatın
hiç şaşmayan bir düzen içinde devam edip gitmesinin sırrı ve dolayısıyla bu sıfatlarının da ispatıdır. Hayy
ismiyle hayat vermekte, Kayyûm ismiyle yönetici olarak, hayata gelenlerin hayatiyetini devam ettirmesini
sağlamaktadır. Şu evren, asırlardır ışın ve ısı salan güneş ve tüm galaksiler O Hayy ve Kayyum olduğu için
devam etmektedirler: “Şüphesiz Allah, gökleri ve yeri zeval bulurlar diye (her an kudreti altında) tutuyor.
Andolsun, eğer zeval bulacak olurlarsa, Kendisi'nden sonra artık kimse onları tutamaz. Doğrusu O,
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Halim'dir, bağışlayandır.” (Fatır Suresi, 41). Hepsinin düzenleyicisi, Yaratıcısı ve yaşatıp devam ettiricisi
hasılı yöneticisinin O olduğu bu iki kavramla ortaya konmuştur. (Yasdıman, 2015: 756).
ط
II. İKİNCİ CÜMLE: ( ُسنَةُ َو ُلَ نَوم
ِ  ) ُلَ ت َأُ هخذهههKendisini ne bir uyuklama alır ne de bir uyku.
II. 1. İkinci Cümlenin Kavram Tahlili
Bu cümlede tahlil edilecek kavramlar (ُ ) ِسنَةve (ُ )ن َْومkelimeleridir.
II. 1. 1. (ُسنَة
ِ ) kelimesi
Uyuklamak, şekerleme yapmak ve uyku öncesindeki gevşeklik, kestirme yapmak anlamına gelir. Aslı
(سنَة
yani ( )وسنkökündendir. Fiili (ُ’) َوسِنَُ يَسِنهdür. Muzari fiilde vav hazfolursa masdarda da düşer
َ ’)وdir,
َ
(Ukberî, t.y.: I, 203). (َُ’)يَسِنden vav’ın kaldırıldığı gibi (ُ’)و ْسنَةden
de vav kalkmış ve ( ) ِسنَةolmuştur. (Kurtubî,
َ
َ
(1964): III, 272-273). (سنَ َها
َ  ) َر هجلُ َوسْنانهُ َُو ت ََوdendiğinde çok uyuklayan, uyuşuk adam anlaşılır. Kuyuya
eğilen ve kokusuyla bayılan adam için de (َُ)وسِن
َ ve (َُ )أَسِنfiilleri kullanılır. Râgıb el-İsfehânî’ye göre bu
anlam için kullanılan (َُ)وسِن
َ fiili burada, bayılma hali için değil kişinin uyuma hali tasavvur edilerek
söylenmiştir ( Râgıb, 1992: 872). (ُس هن
َ )الو
َ kelimesi uykunun başlangıcı olarak da tarif edilmiştir. Konumuz
ayetinde bu kelime Allah Teâla’nın mahlukatın işlerini düzenleyip yönetirken gaflete kapılmadığını
kastetmiştir ( İbn Manzûr, 1993: XIII, 449). (ُْل ت َأ ْ هخذهُهه ِسنَة
ُ َ ) lafzı ( )ْل يأخذه نعاسile aynı anlamdadır (Zeccâc,
(1988): I, 337; Daha geniş bilgi için bkz. Ahfeş, 1990, I, 195; Halil b. Ahmed t.y.: VII, 303; Zebîdî, t.y.:,
XXXVI, 255; Halebî, 1996: IV, 313; Ezherî, (2001): XIII, 54; İbn Manzûr, 1993: XIII, 449).
II. 1. 2. (ُ )نَومkelimesi
(ُ )ن َْومUyku demektir, uyuklama haline de (ُعاس
 )الن هdenmiştir. Uyku, insanın beyin sinirlerinin rahatlaması
sonucu oluşan haldir. Allah’ın insanların canını ölüm olmaksızın bedeninden çekip almasına da ()نوم
denmiştir. Uyku hafif ölüm; ölüm ise ağır uykudur. ( )نام الثوبise elbise eskidi manasına gelmektedir
(Daha geniş bilgi için bkz. Râgıb, 1992: 830; İbn Manzûr, 1993: XII, 595; Cevherî, 1987: V, 2046; Ezherî,
(2001): XV, 373; ; Halebî, 1996: IV, 313; Fîrûzâbâdî, (2005): 1164; Zebîdî, t.y.:, XXXIV, 13; İbn Manzûr,
1993: XII, 595; XIII, 449).
Ayette (ُْل ن َْوم
ُ َ  ) َوdenmesiyle mahlukatın işleriyle alakalı düzende Yüce Allah’ın hiçbir zaman gafil
olmadığı anlaşılır (Zeccâc, (1988): I, 337).
Müfessirlerimizin Yorumu: Taberî’ye göre şayet Allah’ın uyuklaması veya uyuması olsaydı gökler, yeryüzü
ve içinde bulunanlar birbirine çarpıp yok olurdu. Zira bütün bunların hayatta kalması O’nun düzenlemesi
ve kudretiyle olmaktadır. Uyuma veya uyuklama bu kudrete mani olur. (Taberî, 2000: V, 393).
Mâturidî (ُ ) ِسنَةkelimesini uyku ile uyanıklık arası hal şeklinde tarif edip uykunun insana nasıl etki
ettiğini anlattıktan sonra Yüce Allah’ın böylesine bir gaflet ve dalgınlığın kendisinde bulunmadığını
belirtmek için bu kelimeyi kullandığını söyler. Zira böyle bir şeyin onu sarması halinde yenilgiye maruz
kalıp Hay ve Kayyum özelliklerini yitirmiş olacağını belirtir. (ُل ذَ َرة
ُع ْن ُهه مِ ثْقَا ه
ُ َ ) "O'ndan, zerre miktar
َ ُْل َي ْع هزبه
bir şey gizli kalmaz" (Sebe' 34/3) ayeti de bunu anlatır. İnsanlar dinlenmek, fayda sağlamak,
üzüntülerini ya da yalnızlıklarını gidermek için uyurlar. Yüce Allah bütün bunların hiçbirine ihtiyacının
olmadığını bildirmek istemiş olabilir. ‘O’nda bir gevşeme ve bıkkınlık hali gelip uyumaz’ diye de tefsir
edilmiştir. Yani ()السنَة
ve ( )النومkelimeleri dinlenmeye muhtaç olup kişiyi yenilgiye uğratan
ِ
yarattıklarına has iki hal olduğu için kainatı yaratıp yöneten olarak bunlardan münezzeh olduğunu
beyan etmiştir (Mâturudî 2005: 235).
Zemahşerî de uyku ve uyuklama tutmaz cümlesinin Kayyûm sıfatının tekidi olduğunu, zira bu sıfatlar
kendisinde bulunan varlığın Kayyum olmasının imkansız olduğunu anlatır (Zemahşerî, 1987: I, 300; Ayrıca
bkz. İbn Atiyye, 2001: I, 340 ).
ْ olarak
Nesefî (ö. 710/1310) ise Mufaddal b. Muhammed Dabbî’nin (ö. 168/785), (ُ ) ِسنَةlafzını (ُسنَةه
َ )ال
değerlendirip başta oluşan ağırlık hali, (’)نهعاَسın gözlerdeki ağırlık, uykusuzluk, (ُ )ن َْومlafzını ise kalbin uyuma
190

4th International Management and Social Research Conference
Jun 5-6, 2020 İstanbul / Turkey
hali olarak tarif etiğini aktarır. Sonuncusu en ağır haldir ve bu ağırlıklar kendisine çöken bir varlığın Kayyum
olmasının imkansız olduğunu o da belirtir (Nesefî, (1998): I, 209; Kurtubî, (1964): III, 272)
Kurtubî’ye göre (ُ ) ِسنَةyani uyuklama ile insan aklını tamamen kaybetmez. (ُ )ن َْومuyku ise insandaki
zihinsel gücün tamamen yok olduğu ağırlık halidir. Yüce Allah’ın bu kelimeden kastı kendisine hiçbir
şekilde usanç, bıkkınlık gibi bir halel gelmeyeceğidir (Kurtubî, (1964): III, 272-273).
Müfessirlerimiz ittifakla bu cümlenin Hayy ve Kayyum isimlerinin tekidi için ifade edildiğini ve Allah’ın
mahlukatının idaresinden asla gafil bulunmadığını bildirmek istediğini söylerler. Râzi buna bir çocuğun
durumunu örnek gösterir ve çocuğa bakan kişinin gafil olması durumunda çocuğun yaşamının nasıl
aksayacağını anlatır (Tefsir için bkz. Râzi 2000: VII, 8; İbn Atiyye, 2001: I, 341; Ebu’s-Suûd, t.y.: I, 248)
“’Onu ne uyku basar ne uyur’ cümlesi, Hayy ve Kayyûm sıfatlarını pekiştirmekte ve biraz daha anlaşılmasını
sağlamaktadır. Uyku basan veya fiilen uyuyan birinin gözetim, yönetim, koruma gibi işleri yerine getirmesi
mümkün değildir...” (Karaman ve diğ., t.y. I, 398-399).

II. 2. İkinci Cümlenin İ’rab Açısından Tahlili
 ( ) ُلَ ت َأ هخذه ُههonu almaz [ (َُ)ْل: nefiy harfi, (ُ)ت َأ ْ هخذه: fiili muzari, damme ile merfudur. (ُ)هه: mef’ûlün bih,
damme üzere mebni muttasıl zamir nasb mahallinde (Behced, 1993: I, 353; Deâs ve diğ., 2004: I,
108)].
 (ُس َنة
ُ ): (ُ )اَّللهmübtedâsının 4. haberidir, fiil cümlesi ref
ِ ) bir uyuklama [ fâil, merfu ] (ُْلَ ت َأ ْ هخذهُهه ِسنَة
ْ
ْ kelimesini tekid için geldiği de ifade
ه
mahallindedir. (ُ )ْل ت َأ هخذ ُهه ِسنَةcümlesinin ref mahallinde olup (ُ)القَيو هم
edilmiştir (Behced, 1993: I, 353; Ukberî, t.y.: I, 203; Deâs ve diğ., 2004:, I, 108). Başlangıç cümlesi
ْ kelimesinin haberi olabileceği de (Ukberî, t.y.: I, 203), hal
olabileceği de belirtilmiştir. (ُ )اَّللهveya (ُ)ال َحي
cümlesi olabileceği de söylenmiştir (Ukberî, t.y.:, I, 203).
ط
 (ُ ) َُو ُلَ نَومve bir uyku [ (ُ)و:
َ atıf harfi, (َُ)ْل: nefiy harfi zaide olup nefyi tekit içindir (Behced, 1993: I, 353;
Nahhâs, 2000: I, 126: Ukberî, t.y.: I, 203).
(ُ)ن َْوم: (ُ ) ِسنَةkelimesine matuftur, merfudur. ( )النعاسuyuklama olarak adlandırılan gevşeme halini anlatan (ُ) ِسنَة
kelimesi (ُ )ن َْومkelimesinden önce gelmiştir, (ُ )ْل ن َْومifadesiyle kendisinden önceki kelimenin olumsuzluğu tekit
edilmiştir (Behced, 1993: I, 353) ].
II. 3. İkinci Cümlenin Ayet Meallerinin Kavram ve İ’rab Açısından Karşılaştırılması
Bayraktar Bayraklı "Ne uyuklama tutar O'nu, ne de uyku. "
Edip Yüksel "Kendisini ne dalgınlık ne de uyuklama tutmaz. "
Erhan Aktaş "O'nda ne bir dalgınlık olur, ne de O'nu bir uyuklama tutar. "
Süleymaniye Vakfı "O'nu ne uyuklama tutar ne de uyku! "
Ali Rıza Safa "O'nun, aymazlığı da uykusu da olmaz. "
Mustafa İslamoğlu "ne gaflet basar O'nu, ne de uyku. "
Yaşar Nuri Öztürk "Ne gaflet yaklaşır O'na ne kendinden geçme ne de uyku. "
Ali Bulaç "O'nu uyuklama ve uyku tutmaz. "
Elmalılı (sadeleştirilmiş) "O'nu ne gaflet basar, ne de uyur. "
Muhammed Esed "Ne uyuklama tutar O'nu, ne de uyku. "
Diyanet İşleri "O'nu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku".
Elmalılı Hamdi Yazır "ne gaflet basar onu ne uyku, "
Süleyman Ateş "Kendisini ne bir uyuklama, ne de uyku tutmaz. "
Gültekin Onan "O'nu uyuklama ve uyku tutmaz. "
Hasan Basri Çantay "Onu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. "
İbni Kesir "O'nu dalgınlık ve uyku tutmaz "
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Şaban Piriş "O'nu bir uyuklama ve uyku tutmaz. "
Suat Yıldırım "kendisini ne bir uyuklama, ne uyku tutamaz. "
Ahmed Hulusi "O'nda ne uyuklama (alemlerden bir an için olsun ayrılık), ne de uyku (yaratılmışları
kendi haline bırakıp kendi Zati dünyasına çekilme) söz konusudur. "
Değerlendirme:
(ُ ) ِسنَةkelimesi için 19 mealden 13 meal "uyuklama", 3 meal "dalgınlık" manasını kullanmıştır. 3 meal
bu kelime yerine tefsiri olan "ne gaflet basar onu", 1 meal de "ne gaflet yaklaşır O’na.." ifadesini
seçmiştir. 1 meal ise ‘O'nun, aymazlığı da …. (olmaz) demiştir.
(ُ )ن َُْومlafzı için 19 mealden 16 meal "uyku" manasını kullanmıştır. Aslında; Edip Yüksel; "Kendisini ne
dalgınlık ne de uyuklama tutmaz." ve Erhan Aktaş’ın; "O'nda ne bir dalgınlık olur, ne de O'nu bir
uyuklama tutar." cümleleriyle hangi kelimeyi hangisinin yerine kullandıkları belli olmamıştır. Genel
teamüle aykırı olsa da bazı tefsirlerde bu kelimelerin birbiri yerine de kullanılabileceğini ifade eden
cümlelerden istifade etmiş olabilirler. Ancak bu cümlelerde uyku görünmemektedir. (ُ )ن َْومkelimesinin
mutlaka "uyku" anlamına geldiğini bütün sözlük ve tefsirler ifade etmiştir. (ُ ) ِسنَةlafzına "ne gaflet
basar.. " diyenler bile bu kelimeye uyku ya da fiil olarak "uyur" manasını vermişlerdir.
Esasen (ْلَ ت َأ ْ هخذهُهه
ُ ) ifadesine "onu almaz" ya da "tutmaz" ortak ifadeleri kullanılırken Elmalılı
(sadeleştirilmiş) "O'nu ne gaflet basar, ne de uyur. " şeklinde ismi fiilleştirerek meal vermiştir.
Yaşar Nuri Öztürk mealinde ise; (ُ ) ِسنَةkelimesi "Ne gaflet yaklaşır O'na ne kendinden geçme" parantez
açılmadan açıklama şeklinde verilmiştir.
Cümle çok açık ve net biçimde uyuklama veya uyku özelliği bulunan bir varlığın ilah olamayacağını
vurgulamaktadır. Zira uykuyla kendinden geçen bir ilahın her an kendine muhtaç olan evrenin
işleyişini ve yarattıklarını muhafaza etmesi imkansızdır.
ط
III. ÜÇÜNCÜ CÜMLE: ( ض
ُ ِ ت َو َما فِي األَر
ُِ اوا
َ " ) لَ ُهه َما فِي الGöklerde ve yerde bulunanlar O'nundur."
َ س َم
III. 1. Üçüncü Cümlenin Kavram Tahlili
III. 1.1. (ُت
َ  )الkelimesi
ِ س َم َاوا
(ُس هموا
 )سما يَ ْس همو هkökünden gelir. Semâ ( )سماise ( ارتفع،  )عالyükseldi anlamındadır. Her şeyin seması,
onun en üst tarafıdır. Bazıları: Her sema altındakine nisbetle sema, üstekine nisbetle arzdır. Ancak en
üst sema, arzı olmayan sema'dır demiştir. (ن
َُ ض مِ ثْلَ هه
ُ ِ سماواتُ َومِ نَُ ْاْل َ ْر
َُ ) "Allah yedi göğü ve
َ س ْب َُع
َ َُاّلله الَذِي َخلَق
yerden de onların benzerini yarattı" (65/Talak 12) ayeti buna delil gösterilmiştir. Yere düşmediği
sürece yağmura, yerden yüksek olduğu için bitkilere de sema denilmiştir. Sema kelimesi aslında
müennestir ancak yağmur anlamındaki sema müzekkerdir ve bunun çoğulu (ُ )أَسْمِ يَةşeklinde gelir.
(" )السَما هُء هم ْنفَطِ رُ بِ ُِهGök onun dehşetinden yarılır" (Müzzemmil, 73/18) buna örnektir. Başka manaları
varsa da konumuz dışında olduğundan bunlara gerek görmüyoruz. (Daha geniş bilgi için bkz. Râgıb
1992: 427; Halil b. Ahmed, t.y.: VII, 318; Halebî, 1996: II, 224; İbn Dureyd, 1987: II, 862; Ezherî, (2001):
XIII, 78; Cevherî, 1987: VI, 2381; İbn Sîde, (2000): VIII, 620; Râzî, (Muhtâr), t.y.: 155; Fîrûzâbâdî, (2005):
1296; Zebîdî, t.y.: XXXVIII, 301)
III. 1.1. (ُض
ِ  )األَرkelimesi
(ُض
ِ  )اْل َ ْرcins ismi olup müennes bir kelimedir. İnsanların üzerinde olduğu mekanın adıdır. ()السماء
kelimesinin mukabili yani karşısında olan yer demektir. Cemisi (َُ )أ َ َرضهونşeklinde gelse de Kur’an’da
geçmez. Bir şeyin üst kısmına nasıl sema deniyorsa alt kısmına da ard denmektedir. ( ِ ي
ُ ْاّللَ يهح
َُ ن
َُ َ ا ْعلَ هموا أ
ض بَ ْع ُدَ َم ْوتِها
َُ " ) ْاْل َ ْرBilin ki, Allah, ölümünden sonra yeri diriltir" (Hadid 57/17) ayeti bozulmanın ardından
olan ve başlangıçtan sonraki yeniden yaratmaları anlatır. ( )أرض أريضةbitkisi güzel toprak demek
olurken ( )تأرض النبتbitkinin yere iyice kök salıp yerleştiğini ve çoğaldığını ifade eder. (Ayrıca bkz.
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Râgıb, 1992: 73; Halil b. Ahmed, t.y.: VII, 55; Cevherî, 1987: III, 1063; Râzî, (Muhtâr), t.y.: 17; Zebîdî,
t.y.: XVIII, 223; İbn Manzur, 1993: VII, 111, 112).
Müfessirlerimizin Yorumu: Taberî’ye göre (" )ل ُهه َما فِى السماوات َو َما فِي اْلرضGöklerde ve yerde olanlar
onundur." buyruğundan kasıt, Allah’ın şeriksiz ve ortaksız olarak her şeyin sahibi ve yaratıcısı olduğunu
beyan etmektir. Bu özellikleriyle yüce Allah kendisinden başkasına kulluk yapılamayacağını
söylemektedir. Zira köleler sahiplerinden başkasına itaat edip hizmet yapmazlar. (2000: V, 395).
Mâturidî "Yahudiler, "Üzeyr Allah'ın oğludur" dediler. Hırıstiyanlar ise, "İsa Mesih Allah'ın oğludur"
dediler." (Tevbe 9/30) ayetini kastederek "Filan Allah'ın oğludur" veya "Melekler Allah'ın kızlarıdır"
şeklindeki inanışın yanlış olduğunu, bütün erkek ve kadınların Allah’ın köle ve kulları olduğunu belirtir.
İnsanlar nasıl kölelerini evlat edinmezse Allah da kölelerini evlat edinmeme konusunda daha layıktır
(2005: 235).
Ayette gökler ve yerde akıl sahibi varlıklarla beraber akıl sahibi olmayan da bulunduğu için genel olarak
bütün varlıkları içine alacak şekilde mâ edatı kullanılmıştır. Bu âyetin “Biz bunlara ancak bizleri Allah’a
yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz.” (Zümer 39/3) diyen kafirler için nazil olmuştur diyen de vardır
(Kurtubî, (1964): III, 272). Ancak bu ayet mülk, yaratma ve kul-köle olma bakımından Allah’a ait
olduğumuzu söylemektedir (Celâleyn, t.y.: 56).
Allah’tan başka ne varsa hepsinin yaratılış ve mahiyeti Allah ile kâim olunca kendisinin haricinde kalan
herkezin O’nun mülkü ve milki olması gerektiği açıktır ve ayette kastedilen mana da budur (Râzî, 2000: VII,
8; Nesefî, (1998): I, 209. Ayrıca farklı tefsirler için bkz. Ebu’s-Suûd, t.y.: I, 248; Sâbûnî, 1997: I, 147).
Âyet “Yalnız O’na aittir” bölümüyle tevhidi öğretmekte böylece “başkasına değil” vurgusunu yapmakta
ve şirkin bütün çeşitlerini ortadan kaldırmaktadır. Müşriklerin yer ve gök tanrıları diyerek yaratmayı
aidiyeti ve yetkiyi çeşitli tanrılar icat ederek paylaştırmalarına karşılık yüce Allah bu sözüyle tüm
evrendeki varlık çeşitlerini bu cümlenin içinde değerlendirmiştir (Karaman ve diğ., t.y. I, 398-399).
III. 2. Üçüncü Cümlenin İ’rab Açısından Tahlili
 (ُ )لَههO'nundur [ haber mukaddem; harfi cer ve cer mahallindeki muttasıl zamirden oluşan şibhi cümle ref
mahallindedir (Behced, 1993: I, 353; Derviş, 1995: I, 380)]
 (ت
ُِ اوا
َ  ) َما فِي الgöklerdeki şeyler [ () َما: mübtedâ muahhar, sükun üzere mebnî ismi mevsul ref
َ س َم
mahallindedir; (ت
ُِ )فِي ال َس َم َاوا: sıla: şibhi cümle; harfi cer + kesra ile mecrur isim ] (..ت
ُِ س َم َاوا
َ  )لَ ُهه َما فِي الcümlesi (ُ)اَّلله
mübtedâsının 5. haberidir, isim cümlesi ref mahallindedir (Ukberî, t.y.: I, 204; Behced, 1993: I, 353).
Bu cümlenin yeni bir başlangıç cümlesi olduğu da söylenmiştir (Ukberî, t.y.: I, 204)].
ط
 (ض
ُ ِ  ) َُو َما فِي األَرyerdeki şeyler [ (ُ)و:
ُِ ’)ما فِي السَماواye matuftur ve
َ atıf harfi, sonraki cümle parçası (ت
aynı şekilde irab yapılır; yani; () َما: ismi mevsul ref mahallinde, (ض
ُ ِ )فِي اْل َ ْر: sıla: şibhi cümle; harfi cer +
mecrur isim (Behced, 1993: I, 353; Deâs ve diğ., 2004: I, 108) ].
III. 3. Üçüncü Cümlenin Ayet Meallerinin Kavram ve İ’rab Açısından Karşılaştırılması
Bayraktar Bayraklı "Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. "
Edip Yüksel "Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. "
Erhan Aktaş "Göklerde ve yerde olan her şey O'nundur. "
Süleymaniye Vakfı "Göklerde ve yerde olan her şey O'nundur. "
Ali Rıza Safa "Göklerde olan her şey ve yeryüzünde olan her şey, O'nun malıdır. "
Mustafa İslamoğlu "Göklerde ve yerde olan her bir şey O'nundur: "
Yaşar Nuri Öztürk "Göklerde ne var, yerde ne varsa yalnız O'nundur. "
Ali Bulaç "Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. "
Elmalılı (sadeleştirilmiş) "Göklerdeki ve yerdeki herşey O'nundur. "
Muhammed Esed "Yeryüzünde ve göklerde ne varsa O'nundur. "
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Diyanet İşleri "Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O'nundur."
Elmalılı Hamdi Yazır "göklerdeki ve yerdeki hep onun,"
Süleyman Ateş "Göklerde ve yerde olanların hepsi O'nundur."
Gültekin Onan "Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur."
Hasan Basri Çantay "Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi onun."
İbni Kesir "Göklerde ve yerde olanların hepsi de O'nundur. "
Şaban Piriş "Göklerde ve yerde olanların hepsi O'nundur."
Suat Yıldırım "Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur."
Ahmed Hulusi "Semalarda ve arzda (alemlerdeki tümel ilim ve fiiller boyutunda) ne varsa hepsi
O'nundur. "
Değerlendirme:
19 mealden 15’i (ُ )لَههlafzı için "O’nundur", 2 meal "O’nun", 1 meal "yalnız O’nun’dur" 1 meal de "O’nun
malıdır" manasını vermiştir.
(ض
ُ ِ ت َو َما فِي اْل َ ْر
ُِ س َم َاوا
َ  ) َما فِي الibaresine 19 mealden 11 meal "Göklerde ve yerde .. " diyerek başlamış kalan 8
meal "Göklerde.., yeryüzünde", "göklerde .. yerde..", "Göklerdeki ve yerdeki..", "Yeryüzünde ve göklerde..
" şeklinde aynı anlamdaki meali vermiştir. Ahmet Hulusi ise "Semalarda ve arzda (alemlerdeki tümel ilim
ve fiiller boyutunda).. " demiş diğerlerinden farklı olarak parantez açıp açıklama yapmıştır.
( ) َماismi mevsulüne verilen anlam; "ne varsa", "olan herşey", "olan her bir şey", "her şey", "olanların
hepsi", "ne varsa hepsi" şeklinde çeşitlilik gösterse de ismi mevsul Türkçemizde bu cümlede sözü edilen
anlamlara gelmektedir. Mealleri internetten okuyan büyük bir topluluğun karşılaşacağı manzarayı bir
fikir vermek üzere bu şekilde arzetmiş bulunuyoruz.
Çevremizde gördüğümüz ne varsa, biz, aile ve çocuklarımız, sevdiklerimiz, benim sanıp sahiplendiğimiz
mal ve mülklerimiz, tüm canlı ve cansızlar, hava, su ve tüm evren, her şey O’nundur. Hayy ve Kayyum
sıfatlarıyla her şeyin can verip yaratanı, canlılığını devam ettireni, bir gevşeme ve uyku olmadan iplerinin
bağlı olduğu varlığın Yüce Allah olduğu ayetin bu cümlesiyle daha da netleşmektedir.
ط
IV. DÖRDÜNCÜ CÜMLE: ( ُ" ) َمنُ ذَا الَذِي يَشفَ هُع عِندَهه إِ ُلَ بِ ِإذن ِِهKim, izni olmadan O'nun katında şefaat eder? "
IV. 1. Dördüncü Cümlenin Kavram Tahlili
Bu cümlede geçen (ُ ) َم ْنkim, ( )الَذِيki o vb. kelimeler i’rab bölümünde açıkladığımız nahiv konusuna
ٰ nın kısaltılmışı olup bu ya da o anlamındadır. ( َ')هذُاdaki
ٰ
giren kelimelerdir. (َُ )ذاda ismi işaret olan ( َ)هذُا
(َُ)ذا
hissedilen veya akıl ile bilinen şeylere işaret için kullanılır. Müennesine ( )ذِهya da ( )ذيdenir (Bkz. Ragıb
َ  )الkavramı ise
1992: 334; ayrıca bkz. Zebîdî, t.y.: 40, 422). (ُ )يَ ْشفَ هعve bu kelimenin bir formu olan (ُعةه
َ شفَا
müfessirlerin derinlemesine incelediği kelimelerdendir.
IV. 1. 1. (  ) يَشفَ هُعkelimesi
(ُعة
َ ) şefaat etti, kayırdı anlamına gelir. (ُش ْفع
َ ) Bir şeyi benzerine katmaktır. Katılan eklenen
َ َ شفَ َُع َي ْشفَ هُع شَفا
ْ
ْ
ه
manasında (ُِ )ال َم ْشفوعya da (ُشفع
َ ) denir. Aynı zamanda sayı bakımından çift olan demektir. Yani tek
َ " ) َوالYemin olsun çifte ve teke" (Fecr, 89/3) ayetinde yer alan (ش ْفع
َ ’)الden
olanın zıddıdır. (ش ْف ُِع َو ْال َوتْ ُِر
َ
kastedilen mürekkep (katışık, birleşik) oldukları için mahlukattır denmiştir. (ُعةه
َا
ف
ش
)ال
ise
halini
sorup
َ
yardım etmek için başkasına iştirak edip katılmak anlamına gelir. Bu da seviye ya da mertebe
bakımından yüksek birinin daha aşağı olan birine aracılık edip yanına katmasıdır. Kıyamet günündeki
َ  ) ْل ت َ ْنفَ هُع الO gün Rahman'ın
şefaatin de böyle olacağı düşünülmektedir. (ن
ُالرحْ م ه
ُْ ْل َم
ُ َ ِع ُةه إ
َ ن أَذِنَُ لَ ُهه
َ شفا
kendisine izin verdiği (ve sözünden razı olduğu) kimseden başkasının şefaati fayda etmez (Tâhâ,
20/109), (ُسنَة
ُْ " ) َمKim güzel bir aracılık yaparsa.." (Nisa 4/85), (ُس ِيئ َة
ُْ " ) َو َمKim kötü
َ ن يَ ْشف َُْع شَفا
َ ن يَ ْشف َُْع شَفا
َ عةُ َح
َ ُعة
bir işe bir aracılık yaparsa..(ona da bundan pay vardır) " (Nisa 4/85) ayetlerinde kastedilen şudur: Kim
yardım etmek suretiyle başkasına katılmak için aracı veya destek olursa veya iyilik ya da kötülük
hususunda ona vesile olup güç ve destek verirse fayda ya da zararda ona ortak olur. Böylece onunla
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çift teşkil edip benzer olur (Râgıb, 1992: 457; Ayrıca bkz. Halil b. Ahmed, t.y.: I, 260; Cevherî, 1987: III,
1238; İbn Fâris, (1979): III, 201; Fîrûzâbâdî, (2005): 733; İbn Side I, 379; İbn Manzûr, 1993: VIII, s. 184).
Müfessirlerimizin Yorumu: O'nun izni olması hariç şefeaat edecek kimdir demek, hiç kimse yoktur
demektir (Celâleyn, t.y.: 56). Kafir ve müşriklere şefaatin olmayacağını A’râf 53, Meryem 87, En’âm
51, Tâhâ 109 ayetleri anlatmaktadır. Müşrikler ise putların kendisine şefaat edeceğini iddia ediyordu
(اّللِ هز ْلفَى
َُ ْل ِليهقَ ِربهونَا ِإلَى
ُ َ ( ) َما نَ ْعبهده هه ُْم ِإO’nu bırakıp da başka dostlar edinenler:) “Biz onlara sadece, bizi Allah’a
daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz” derler." (Zümer, 39/3) ayeti buna delildir. Ayetin bu
bölümü onlara bir cevap niteliğindedir. (Nesefî, 1998: 1, 210; Zeccâc, 1988: I, 337; İbn Atiyye, 2001: I,
341; Ebu’s-Suûd, t.y.: I, 248).
Yani ayet mülk Allah’a ait olduğuna göre, yarattığı olan kendisine ait mülkünden birisine ceza vermek
istese kim izni olmaksızın ona engel olup karşı tarafa yardımcı olmak için şefaatçi olabilir demektedir.
Yani ‘Bu tavrınız yanlış, onların bu konuda size faydası ya da zararı olmayacağı için onlara tapmayın.
Bu izni alacak olanlar benim peygamberlerim, velilerim ve bana itaat eden kullar olacaktır’
denmektedir. (Taberî, 2000: V, 395).
Kurtubî kimlere şefaat edileceği meselesinin (ضى
ُِ ْل ِل َم
ُ َ ْل َي ْشفَعهونَُ ِإ
ُ َ “ ) َوOnlar ancak O’nun razı olacağı
ْ ن
َ َ ارت
kimselere şefaat edebilirler.” (Enbiya, 21/28) ayetinde açıklandığını bildirir. Bunlar da henüz
cehenneme girmemiş kimseler de olabilir cehenneme girmiş kimselerin kurtulması şeklinde de
olabilir. En doğrusunu bilen Allah’tır.’ (Kurtubî, (1964): III, s. 273-274).
Yani O'nun izni olması hariç şefaate cüret edecek biri yoktur. Şefaat hakkında farklı görüşler vardır.
Mutezile mezhebi şefaatin hiç günahı olmayan veya olup da tevbe eden hayır ehli kişilere olacağını
söylemektedir. Zira ayette şöyle buyrulmaktadır: "Arşı taşıyan ve onun çevresinde bulunun melekler
Rablerini övgü ile tesbih eder, O'na iman eder ve müminler için (şöyle) bağışlanma dilerler: Rabbimiz!
Senin rahmet ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Tövbe edip senin yoluna uyanları bağışla ve ateşin
azabından koru!" (Mü’min 40/7). Yüce Allah bu ayette, meleklerin imana erip tövbe eden ve Allah’a
itaat edenler için bağışlanma dilediklerini haber vermiştir. Dünyadaki durum bu olunca ahiretteki
şefaatin de bu özellikleri taşıyanlar için olacağı anlaşılmaktadır. Maturidî’ye göre ise şefaat,
günahkarlar için olur, zira günahı olmayan kişinin şefaate ihtiyacı yoktur. Ayette sözü geçen grup
tövbe edilmesi gereken günahlara sahip olsa da bu kişlerin günahları meleklerin istiğfar talebinde
bulunmasıyla bağışlanmış olur. Yani bu kişiler günahkar olduğu için melekler onlar için bağışlanma
talep etmiştir. Şefaat da böyledir. Zira müminler bazı günahları işleseler de itaatleri de söz konusudur
(Maturidi 2005: s.236).
Ayetin her cümlesi sonrakinin teminatı ve ispatı niteliğindedir. Zira Râzi’ye göre Yüce Allah’ın kendisinin
dışındaki her şeyin maliki ve meliki olduğu ispatlanınca hükümranlığının da her şeye etki edeceği ortaya
çıkar. Onun izni ve emri olmaksızın kimsenin bir şeye hükmedip karar veremeyeceği de anlaşılmış olur. ( ن
ُْ َم
َ
ْ
َ
َ
ْ
ْ
َ
ْل بِإِذنِ ُِه
ُ ِ )ذا اُلذِي يَشف هُع ِعندَُهه إcümlesinden kastedilen budur (Razi 2000: VII, 8). Ayet O’nun hükümranlık ve
kibriyasını beyan etmektedir (Zemahşerî, 1987: I, 301).
“Allah katında kendisine şefaat izni verilenlerin durumu ve yetkileri, ödül törenlerinde ödülleri vermek üzere kürsüye çağrılan şeref konuklarınınkine benzemektedir. Ödülün kime verileceğini bilen ve belirleyen
onlar değildir. Ancak bu merasimi tertipleyenlere göre onlar, şerefli, saygıya lâyık, büyük kimseler
olduklarından kendilerine böyle bir imtiyaz verilmiştir. Allah katında şefaatlerine izni verilecek olanlar da
Allah'a yakın ve sevgili kullar olacaktır.” (Karaman ve diğ., t.y. I, 399-400).

IV. 2. Dördüncü Cümlenin İ’rab Açısından Tahlili
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 (ُ ) َمنkim [ mübtedâ, sükun üzere mebni ism-i istifham (soru ismi) ref mahallindedir (Behced, 1993:
I, 353; Kurtubî, (1964): III, 273; Sâfî, 1998: III, 22) ].
 ( )ذَاo ki [ (ُ ) َم ْنmübtedasının haberidir, sükun üzere mebni ism-i işaret ref mahallindedir (Sâfî, 1998:
III, 22; Behced, 1993: I, 353, Kurtubî, (1964): III, 273; Deâs ve diğ., 2004: I, 108), ( َ  ٰهذُاnın kısaltılmış
halidir.) (’)ذَاya zaid harf demek caiz değildir (Nahhâs, 2000: I, 126). Kurtubi’ye göre zaid olması da
kabul edilebilir (Kurtubî, (1964): III, 273). ]
 ( )الَذِي يَشُفَ هُعşefaat eden [ ()الَذِي: (’)ذَاdan bedeldir, onun sıfatıdır da denmiştir (Nahhâs, 2000: I, 126;
Kurtubî, (1964): III, 273; Sâfî, 1998: III, 22)], sükun üzere mebni ismi mevsul ref mahallindedir, (ُ)يَ ْشفَ هع: fiili
muzari, damme ile merfudur, fâili (ُ )ه َهوolarak takdir edilen müstetir (gizli) zamir, yukarıdaki (ُ’) َم ْنe aittir,
(ُ )يَ ْش َف هعfiil cümlesi i’rabda mahalli olmayan sıla cümlesidir (Behced, 1993: I, 353; Sâfî, 1998: III, 22) ]
 (ُ )عِندَههO'nun katında [ (َُ) ِع ْند: mekan zarfı, mansub, nasb alameti fetha, (ُ’)يَ ْشفَ هعya mütealliktir, muzaf, (ُ)هه:
muzâfun ileyh, izafet dolayısıyla muttasıl zamir cer mahallindedir (Behced, 1993: I, 353, Sâfî, 1998: III,
22). (ُ‘)يَ ْشفَ هعdaki zamirden hal olduğu da söylenmiştir (Ukberî, t.y.: I, 204; Deâs ve diğ., 2004: I, 108) ].
ط
 (ُ ) ِإ ُلَ ِب ِإذ ِن ِهonun izniyle (olması) hariç [ (َُ) ِإْل: istisnâ edatı, hasr içindir, tahkik harfi de denmiştir. (ُب
ِ ):
ْ
harfi cer, (ُ)إِذ ِن: mecrur isim, (ُ’)يَ ْشفَ هعya müteallik, muzaf, (ُ) ِه: muzâfun ileyh, muttasıl zamir cer mahallinde, ses
uyumu dolayısıyla (ُ ’) ِهsi esreli (Behced, 1993: I, 353, Sâfî, 1998: III, 22), (ُْلَ ِبإ ِ ْذنِ ِه
ُ  ) ِإhal konumundadır, takdiri
ْ
َ
ْ
ْ
ه
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
(ْل َمأذونا ل ُهه
ُ ِْل أ َح ُدَ يَشف هُع ِعندَُهه إ
ُ ) veya (ُْل َو َمعَ ُهه إِذن
ُ ِ )إya da (ن
ُِ الذ
ُِ ل
ُِ ْل فِي َحا
ُ ِ )إolarak düşünülmüştür veya (َُ)بِإ ِ ْذنِ ُِه يَ ْشفَعهون
olarak mefulün bih de olabileceği ifade edilmiştir (Ukberî, t.y.: I, 204; Sâfî, 1998: III, 22).]
IV. 3. Dördüncü Cümlenin Ayet Meallerinin Kavram ve İ’rab Açısından Karşılaştırılması
Bayraktar Bayraklı "O'nun izni olmaksızın katında şefaat edebilecek olan kimdir? "
Edip Yüksel "İzni olmadan kim O'nun katında aracılık edebilir? "
Erhan Aktaş "İzni olmaksızın O'nun katında şefaatte bulunabilecek kimmiş? "
Süleymaniye Vakfı "O'nun izni olmadan huzurunda şefaati (birinin yanında olmayı) kim göze alabilir? "
Ali Rıza Safa "O'nun izni olmadıkça, O'nun katında, kim ara buluculuk yapabilir? "
Mustafa İslamoğlu "O'nun izni olmaksızın katında şefaat edecek olan kimmiş bakayım? "
Yaşar Nuri Öztürk "O'nun huzurunda, bizzat O'nun izni olmadıkça, kim şefaat edebilir! "
Ali Bulaç "İzni olmaksızın O'nun katında şefaatte bulunacak kimdir? "
Elmalılı (sadeleştirilmiş) "O'nun izni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine! "
Muhammed Esed "O'nun izni olmaksızın nezdinde şefaat edebilecek olan kimdir? "
Diyanet İşleri "İzni olmaksızın O'nun katında şefaatte bulunacak kimdir? "
Elmalılı Hamdi Yazır "kimin haddine ki onun izni olmaksızın huzurunda şafaat edecek? "
Süleyman Ateş "O'nun izni olmadan kendisinin katında kim şefaat edebilir? "
Gültekin Onan "İzni olmaksızın O'nun katında şefaatte bulunacak kimdir? "
Hasan Basri Çantay "Onun izni olmadıkça nezdinde şefaat edecek kimmiş. "
İbni Kesir "O'nun izni olmadan katında şefaat edecek kimdir? "
Şaban Piriş "O'nun izni olmadan yanında kim şefaat edebilir? "
Suat Yıldırım "İzni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine? "
Ahmed Hulusi "Nefsinin hakikati olan Esma mertebesinden açığa çıkan kuvve olmaksızın (biiznihi)
O'nun indinde kim şefaat edebilir... "
Değerlendirme:
(ْلَ بِإ ِ ْذنِ ُِه
ُ ِ )إibaresi için 19 mealden 4 meal "O'nun izni olmaksızın", 4 meal "İzni olmaksızın" 5 meal "O'nun
izni olmadan ", 2 meal "İzni olmadan ", 2 meal "O'nun izni olmadıkça", 1 meal "bizzat O'nun izni
olmadıkça" ifadesini tercih etmiştir. Hepsi de aynı manayı ifade ederler. Ancak Ahmet Hulusi bu ibare
için "Nefsinin hakikati olan Esma mertebesinden açığa çıkan kuvve olmaksızın (biiznihi).. " cümlesini
parantez açmaksızın yazmıştır. Böylece ayette olmayan bir meal cümlesi yazmıştır. Ayeti anlamak için
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internete giren fakat Arapça bilmeyen bir şahıs Allah’ın orijinal kelimelerinin ne dediğini bu cümlede
yanlış anlaması mümkündür. Zira (ْلَ بِإ ِ ْذنِ ُِه
ُ ِ )إifadesinin tefsirle belki olabilirse de bu mealle alakası yoktur.
(ن ذَا الَذِي يَ ْشفَ هُع ِع ْندَُهه
ُْ  ) َمibaresi için 19 mealden 3 meal "O'nun katında şefaatte bulunacak kimdir?" ortak
cümlesini kullanmıştır. "Kim O'nun katında aracılık edebilir?" ve "O'nun katında, kim ara buluculuk
yapabilir? " şeklinde 2 meal hariç Arapça orjinalinde geçen "şefaat" kavramı hepsinde vardır. (ُ) َم ْن
kelimesi 6 mealde "kim" ya da "kimdir" ifadesiyle kullanılmış, geriye kalan mealler ise "kimmiş", "kim
göze alabilir", "kimmiş bakayım", "kimin haddine" tarzında cümlenin gelişinde böyle bir mana
olabileceğini düşünmüşlerdir. Meal okuyan kişinin meallerin harfî tercüme olmadığını bilmesi
gerekmektedir.
(ُ ) ِع ْندَههkelimesi ise 10 mealde "katında" olarak, 5 mealde "huzurunda", 2 mealde "nezdinde", 1 meal
"yanında", 1 mealde de "indinde" olarak tercüme edilmiştir. Hepsi de Türkçemize geçmiş aynı
manada geçerli isimlerdir.
Esasen meal yazarları cümleleri ayrı ayrı bölmeden ayetleri bir bütün halinde vermişlerdir. Bazen
önceki veya sonraki cümlelerle birleştirip tek cümle yapsalar da bizim buradaki inceleme konumuz
zaten kavram ve i’rab tahliliyle örtüşüp örtüşmemesi olduğundan bu durum göz önüne alınmaktadır.
Bütün bu ayetler ve yorumlarından anlaşılan müşrik ve kafirlere şefaat olmasa da Allah’ın izin verip
razı olacağı müminlere şefaat olayının gerçekleşeceğidir. Şu ayet gereği de şefaat edecek olanları
Allah belirleyecektir: "O gün Rahmân’ın izin verdiği ve konuşmasına razı olduğu kimselerden
başkasının şefaati fayda vermeyecektir." (Tâhâ 20/ 109).
ج
V. BEŞİNCİ CÜMLE: ( ُِيهمُ َو َما َخلفَههم
ِ " ) يَعلَ هُم َما بَينَُ أَيدO, (kullarının) önlerindekini ve arkalarındakilerini
(yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. "
V. 1. Beşinci Cümlenin Kavram Tahlili
Ayetin bu cümlesinde ( ) َما بَيْنَُ أ َ ْيدِي ِه ُْمve ( ) َما خ َْلفَ هه ُْمibareleri çok çelişkili yorumlara sahne olmuştur.
V. 1. 1. ( ) َما بَيْنَُ أ َ ْيدِي ِه ُْمve ( ) َما خ َْلفَ هه ُْمkelimeleri
(ُ )يَدkelimesi bilindiği gibi çok geçen bir kelime olup el anlamını taşıdığında kimsenin ihtilafı yoktur. Aslı
(ُ ) َيدْيolup çoğulu için (ُ )أَيْدve ( )أ َ ْيدِيkelimeleri kullanılır. (Râgıb, 1992: 889). (ُف
َ  )خ َْلise müennes bir
kelime olup ön tarafın zıddı yani arka demektir (İbn Side, şamile, V, 196). Ancak ( ) َما بَيْنَُ أ َ ْيدِي ِه ُْمibaresi
elleri arasındakiler ( ) َما خ َْلفَ هه ُْمifadesi de sadece arkalarındakiler olarak tercüme edilmemekte tabir
olarak şu anlamlara gelmektedirler:
( ) َما بَيْنَُ أَ ْيدِي ِه ُْمönlerindeki, öncekileri anlamına gelir. Yani ayette kastedilen kendilerinden önce olan
gaybı ve onlardan sonra gelecek olanı Allah’ın bilmesidir. (Zeccâc, (1988): c. I, s.337; III, 377. Ayrıca bkz.
İbn Manzûr, 1993: IX, 82). ( ) َما خ َْلفَ هه ُْمde arkalarındakiler, sonrakiler anlamlarına gelir (İbn Sîde, 2000: V,
196).
ج
Müfessirlerimizin Yorumu: Taberî’ye göre (  )يَ ْعلَ هُم َما بَيْنَُ أ َ ْيدِي ِه ُْم َو َما خ َْلفَ هه ُْمayetiyle kastedilen Allah’ın tüm olan
biteni kuşattığını, bildiğini ve ona hiçbirşeyin gizli kalmadığını bildirmektir. ( ;) َما بَيْنَُ أ َ ْيدِي ِه ُْمDünyada
olanları ( ) َما خ َْلفَ هه ُْمise Ahirette olanları ifade eder de denmiştir. İbn-i Cüreyc (ö. 150/767) ise ayetin
‘Allah onların dünyadaki geçmişlerini de hem dünya hem ahiretteki geleceklerini de bilir.’ anlamında
olduğunu söylemiştir. (Taberî, 2000: V, 396).
Zemahşerî’ye göre; ayetin bu cümlesi onlardan önce olanları ve onlardan sonra olacak olanları bilmesidir.
Cümledeki zamirler ise göklerde ve yerde bulunanlara gider. Zira onların içerisinde akıl sahibi bulunanlar
mevcuttur. Veya (ن ذَا
ُْ ( ) َمkimdir o ki) lafzının içeriğinde bulunan melekler ve peygamberlere delalet eder
(Zemahşerî, 1987: I, 301). Kurtubî de bu cümlenin öncesinde yer alan “Göklerde ve yerde ne varsa
O’nundur" ayetinin kapsamında bulunan tüm akıllı varlıkları işaret ettiğini belirtir ve Mücahid’in (ö.
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104/722) (“ ) َما َبيْنَُ أ َ ْيدِي ِه ُْمÖnlerindeki” ile dünyayı, (“ ) َما خ َْلفَ هه ُْمarkalarındaki” ile ahireti “bilir” dediğini
aktarır. İbn Atiyye’nin de bu kelimeler hakkında söylenenlerin öz olarak doğru olduğunu, bir
sakıncasının bulunmadığı görüşünü nakleder. Zira ( ) َما بَيْنَُ أ َ ْيدِي ِه ُْمinsanın önünde olan her şey, () َما خ َْلفَ هه ُْم
ondan sonra gelen herşey manasındadır. Süddî ve başkaları da Mücahid’e benzer açıklamalar
yapmıştır (Kurtubî, (1964): III, s. 276). Celaleyn tefsirinde de dünya ve ahireti bilir şeklinde mana
verilmiştir (Celâleyn, t.y.: 56). Tersini savunanlar da olmuştur. Zira dünyayı arkalarında bıraktıkları için
önlerinde olanlar ahirettir. (Teferruat için Bkz. İbn Atiyye, 2001: I, 340; Nesefî, 1998: I, 210 ).
Allah’tan başkalarının bilgilerinin sınırlı, doğru veya yanlış olması mümkündür. O halde kimin şefaate
layık olacağını bilen Yüce Allah’tır. Dış görünüş açısından (mâ beyne eydîhim) şefaati hak edenlerin
aslında görünmeyen iç yüzleri (mâ halfehüm) itibariyle buna layık olmamaları mümkündür. Yani
ancak geçmişi, geleceği, gizliyi, açığı ya da gayb hususunda her şeyi bilen Allah buna karar verecektir
(Karaman ve diğ., t.y. I, 400).

V. 2. Beşinci Cümlenin İ’rab Açısından Tahlili
 (ُ ) َيعلَ همbilir [ fiili muzari, merfu, ref alameti dammedir, fâili (ُ )ه َهوolarak takdir edilen müstetir (gizli)
zamir yani Allah’a dönen zamirdir, ( )يَ ْعُلَ هُمfiil cümlesi nasb mahallinde hal’dir (Behced, 1993: I, 353). Haber
olabileceği de müste’nefe (yeni başlangıç cümlesi) olabileceği de söylenmiştir (Ukberî, t.y.: I, 204). ]
 ( ) َماşeyleri [ mef’ûlün bih, sükun üzere mebni olan ismi mevsul nasb mahallindedir (Behced, 1993:
I, 353; Deâs ve diğ., 2004: I, 108; Sâfî, 1998: III, 23). ]
 (ُِيهم
ِ  )بَينَُ أَيدönlerindeki (lafzen ellerinin arasında) [ (َُ) َبيْن: mekan zarfı, mansub, muzaf, nasb alameti zahir
fethadır, (ُ)أ َ ْيدِي( ;)أ َ ْيدِي ِه ْم: muzâfun ileyh, takdir edilen kesrayla mecrur, bir sonraki kelime için muzaf,
(ُ)ه ْم: muzâfun ileyh, sükun üzre mebni muttasıl zamir cer mahallindedir, (ت
ُِ ’)ما فِي السَماواdeki ismi
mevsule döner veya melekler, peygamberler gibi (ن ذَا
ُْ ’) َمda kastedilenlere delalet eder. Zarf ve
mecrurundan oluşan şibhi cümle irabta mahalli olmayan sıla cümlesidir (Behced, 1993: I, 353-354;
Sâfî, 1998: III, 23). ]
 (ُ)و
َ ve [ atıf harfi ]
 ( ) َماşeyleri [ (َُ’)ما بَيْنdeki (’)ماya matuftur, ismi mevsul nasb mahallindedir (Behced, 1993: I, 354;
Sâfî, 1998: III, 23). ]
ج
 (ُ ) َخلفَههمarkalarındakileri [ (ُف
َ )خ َْل: mekan zarfı, mansub, muzaf, (ُ) هه ْم: muzâfun ileyh, muttasıl zamir cer
mahallindedir, zarf ve mecrurundan oluşan şibhi cümle irabta mahalli olmayan sıla cümlesidir
(Behced, 1993: I, 354; Sâfî, 1998: III, 23). ]
V. 3. Beşinci Cümlenin Ayet Meallerinin Kavram ve İ’rab Açısından Karşılaştırılması
Bayraktar Bayraklı "O, insanların gözlerinin önünde olanı da arkalarında olanı da bilir; "
Edip Yüksel "Onların geçmişini ve geleceğini bilir."
Erhan Aktaş "Onların önlerinde ve arkalarında olan her şeyi bilir. "
Süleymaniye Vakfı "Onların önlerinde olanı da arkalarında kalanı da O bilir. "
Ali Rıza Safa "Onların yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. "
Mustafa İslamoğlu "O, kullarının önünde-açıkta olan şeyleri de, ardında-gizli olan şeyleri de bilir; "
Yaşar Nuri Öztürk "O, insanların önden gönderdiklerini de bilir, arkada bıraktıklarını da!... "
Ali Bulaç "O, önlerindekini ve arkalarındakini bilir. "
Elmalılı (sadeleştirilmiş) "Onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir. "
Muhammed Esed "O, insanların gözlerinin önünde olanı da, onlardan gizli tutulanı da bilir; "
Diyanet İşleri "O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. "
Elmalılı Hamdi Yazır "Onların önlerinde ne var arkalarında ne var hepsini bilir, "
Süleyman Ateş "Onların önlerinde ve arkalarında olanı bilir. "
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Gültekin Onan "O, önlerindekini ve arkalarındakini bilir. "
Hasan Basri Çantay "O (yaratdıklarının) önlerindekini, arkalarındakini, (yapdıklarını, yapacaklarını,
bildiklerini, bilmediklerini, açıkladıklarını, gizlediklerini, dünyalarını, ahiretlerini, hülasa her şey'ini, her
şey'ini) bilir. "
İbni Kesir "Önlerinde ve arkalarında ne varsa bilir. "
Şaban Piriş "Önlerinde ve arkalarında olanı bilir. "
Suat Yıldırım "Yarattığı mahlukların önünde ardında ne var, hepsini bilir. "
Ahmed Hulusi "Bilir onların yaşadıkları boyutu ve algılayamadıkları alemleri..."
Değerlendirme:
(ُ" )يَ ْعلَ همBilir" kelimesi 19 mealde de aynen "bilir" olarak geçmektedir.
Müfessirlerin farklı manalar verdikleri ( ) َما بَيْنَُ أ َ ْيدِي ِه ُْمve ( ) َما خ َْلفَ هه ُْمdeyimlerine meallerimizin neler dedikleri
bu kelimelerin tahlilinden sonra bizde de merak uyandırmıştır. 19 mealden sadece 3 mealde "ön ve
arka" kelimeleri kullanılmamış kalan meallerin hepsinde bu iki kelime mutlaka geçmiştir. Bu
kelimeleri kullanmayan mealler olarak Edip Yüksel: "Onların geçmişini ve geleceğini bilir." Ali Rıza
Safa; "Onların yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. " Ahmed Hulusi; "Bilir onların yaşadıkları boyutu ve
algılayamadıkları alemleri..." ifadelerini kullanmışlardır ve tefsir yaptıkları açıktır. Bayraktar
Bayraklı "O, insanların gözlerinin önünde olanı da arkalarında olanı da bilir; " Muhammed Esed "O,
insanların gözlerinin önünde olanı da, onlardan gizli tutulanı da bilir" demiştir.
Bir öncesi ve sonrasında ilave kelime ya da parantez de olsa "önlerinde ve arkalarında" ibaresinin
geçtiği 12 meal görünmektedir. Bazı meallerde geçen ‘İnsanlar’ ya da ‘yarattığı mahluklar’ gibi
sözcükler orijinal cümlede yoktur ancak bazı meallerde parantez içine de alınmamıştır. Durum budur.
Yargılamak ise haddimiz midir değil midir, tartışılır. Ne de olsa bu işlemin adı tercüme değil mealdir.
Yani ayette bu dünyada geçmişte kalan ve bilinen ne varsa, gelecekte ve ahirette olacak ne varsa, hem kişi
hem toplum bazında Yüce Allah’ın herşeyi en ince ayrıntısına kadar bildiği vurgulanmaktadır. Nitekim
başka bir ayette “Andolsun, insanı Biz yarattık ve nefsinin ona ne vesveseler vermekte olduğunu biliriz. Biz
ona şahdamarından daha yakınız.” (Kaf, 50/16) buyrulur.
ج
 ) َو ُلَ يهحِ هO'nun dilediğinin dışında (insanlar) O'nun
VI. ALTINCI CÜMLE: ( يطونَُ بِشَيءُ مِنُ عِلمِ ُِه إِ ُلَ ِب َما شَا َُء
ilminden hiçbir şeyi ihata etmezler (kavrayamazlar).
VI. 1. Altıncı Cümlenin Kavram Tahlili
Bu cümlede (َُ )يهحِ يطهونve (ُ )شَا َءkelimelerinin tahlili yapılacaktır.
VI. 1. 1. (َُ )يهحِ يطهونkelimesi
َ َ ط إِحا
(ُطة
ُط يهحِ ي ه
َُ َ  )أَحاkuşattı, ihata etti, şamil oldu anlamlarına gelir. Birşeyin en ince ayrıntısına kadar
bilmek, onu her yönden kuşatmak ve ele geçirmek, elde etmek demektir. Bu kelimeye iki şekilde
mana verilebilir: Birincisi objeler ve cisimlerde kullanılırsa bütün yönlerini kuşatmıştır yani korumakta
ve gözetlemektedir manasındadır. İkincisi ise ilimde kullanılırsa birşeyi ilimle kuşatmak demek; onun
varlığını, keyfiyetini, miktarını, maksadını, hedefini yani onunla ilgili olan her şeyi bilmesi demektir.
(İbn Manzûr, 1993: VII, 280; Râgıb, 1992: 265; İbrâhîm Mustafa ve diğ., (t.y): I, 207)
VI. 1. 2. (ُ )شَا َءkelimesi
(شيْئا
َ ُ )شَا َءُ َيشَا هءecvef fiili diledi, istedi tercih etti anlamlarına gelir. Ayette geçen “ ”شاءfiili (ش ْيء
َ )
masdarından türetilmiş mazi siygasında bir fiildir. Aslı (َُش َيأ
َ )’dir. Yâ (’)يdan önce fetha olduğu için
ortadaki yâ, elife dönmüş ve böylece ( )شاءolarak kullanılmıştır. “ُ ”شا َ َءfiiliyle Allah nitelendirildiğinde
anlamı “ُ(”شاَءdileyen), başkası onunla nitelendirildiğinde ise “( ” َمشِيءdilenen) olduğu ifade edilir (Daha
geniş bilgi için bkz. Halil b. Ahmed, VI, 295-297; Zebîdî, t.y.:, I, 292; Ezherî, 2001: XI, 306; İbn Manzur,
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I, 103). Bu fiilin masdarı için irade anlamına gelen ( )مشيئ َةde denmiştir. Cevherî (ö.393/1001) de “ُي هء
َ ”ال
ْ ش
َ ”وقد شئتهُ ال: Bir şeyi
kelimesinden türeyen “ ”المشيئةmeşîet lafzına “irâde  ”الرادةanlamını verir. “ش ْي َُء أَشا هؤُهه
irade ettim, ediyorum (denir) ” “ ”كل شيء ِبشِيئ َ ِةُ هللاdemek “ ”أي بمشيئة هللا تعالىyani (bunun manası) yüce
Allah’ın irade etmesiyledir” manasındadır (Bkz. Yasdıman, 2015: 82-88).
ْل يهحِ ي ه
Müfessirlerimizin Yorumu: (ْل بِ َما شَا َُء
ُ َ ِن ع ِْلمِ ُِه إ
ُْ ِش ْيءُ م
ُ َ  ) َوcümlesi müfessirlerimizden Zemahşerî’ye
َ ِطونَُ ب
(ö. 538/1144) göre onun ilminden denmekle malumatından demek kastedilir. “İlim” ma’lum (bilinen
şey) manasındadır. (ْل بِ َما شَا َُء
ُ َ ِ )إifadesi de kendisinin öğrettiğinden başka anlamı taşır (Zemahşerî, 1987:
I, 301; Nesefî, (1998): 1, 210; Kurtubî, (1964): III, 274). Yani mahlukat onun ilminden kendilerine
bildirmeyi dilediklerinden başkasına ulaşamaz (Celâleyn, t.y.: 56). Bu da Yüce Allah’tan başkasının her
şeyi bilemeyeceğini ortaya koyar ( Râzî, 2000: VII, 8). Maturîdî’ye göre burada kastedilen gayb ilmi
olabilir. Bazıları da her şeyin ilmi olabileceğini söylemiştir. Zira meleklerin "Senin öğrettiklerinden
başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur" (Bakara, 2/32) dedikleri gibi insanlar da olaylar hakkında Allah’In
bildirdiğinden başkasını bilemezler (Mâturudî, 2005: 237). Allah’ın bilgisi ise parçalanma bölünmeyi
reddeder (Kurtubî, (1964): III, 274):
ْل يهحِ ي ه
(ْل بِ َما شَا َُء
ُ َ ِن ع ِْلمِ ُِه إ
ُْ ِش ْيءُ م
ُ َ  ) َوcümlesinin anlamı Zeccâc’a (ö.311/923) göre; Nübüvvetlerine delil
َ ِطونَُ ب
olması için Allah’ın kendisine bildirmesi hariç Allah’dan başkalarının kendilerinden önce ve sonra
neler olup bittiğini bilmemeleri demektir (Zeccâc, 1988: I, 337).
Geçmişe oranla insanın bilgi kapasitesi her geçen gün artmakta, bizden önceki nesillere ait eski
bilgilerin ya da bulguların üzerine yenileri konarak icat ve teknolojide baş döndürücü bir ilerleme
kaydedilmektedir. Aslında mucitler bir şeyi keşfederken, sadece Yüce Allah’ın tabiata koyduğu
kanunları yine O’nun verdiği akılla bulmaktadırlar. Esasen hiçbirşey “O'nun dilediğinin dışında”
gerçekleşmemektedir. Bütün bunların bulunmasına izin veren ve insanların bunlardan istifade
etmelerini sağlamak için bu ilimlerin keşfedilmesine yardım eden Yüce Allah’tır. Çünkü göktekilerin
ve yerdekilerin mülkü, sahibi, yaratıcısı O’dur. Yüce Allah dilemese insanlar “O'nun ilminden hiçbir
şeyi ihata etmezler (kavrayamazlar)” (Yasdıman, 2015: I, 760).
VI. 2. Altıncı Cümlenin İ’rab Açısından Tahlili
 (ُ)و
َ [ (isti’nafiye ( yeni cümleye başlama harfi ), hal vavı da denmiştir, bu durumda arkadan gelen
fiil cümlesi nasb mahallinde hal cümlesidir (Behced, 1993: I, 354; Sâfî, 1998: III, 23).)
 ) ُلَ يهحِ هihata etmezler [ (َُ)ْل: amel etmeyen nefiy harfi, (َُطون
)يهحِ ي ه: fiili muzari, merfu, ref alameti
 (َُيطون
nun’un sübutudur, çünkü ef’âl-i hamse’dendir, ()و: fâil, muttasıl zamir cemî vâvı ref mahallindedir
(Behced, 1993: I, 354; Sâfî, 1998: III, 23). ]
 (ُ )بِشَيءhiçbir şeyi [ harfi cer + mecrur isim, (’)يهحِ يطونye müteallik (Behced, 1993: I, 354; Sâfî, 1998: III,
23). ]
 ( )مِ نُ عِلمِ ُِهO'nun ilminden [ (ُ)مِ ْن: beyan için gelen harfi cer, (ُ)ع ِْلمِ ِه: mecrur isim, muzaf, (ُ) ِه: muzâfun
ileyh, muttasıl zamir cer mahallinde (Deâs ve diğ., 2004: I, 108; Behced, 1993: I, 354; Sâfî, 1998: III,
23). ]
 (َُ ) ِإلdışında [ istisnâ edatı, hasr edatı da denir (Behced, 1993: I, 354; Sâfî, 1998: III, 23). ]
ج
ْ
َ )ال َحا
 (ُ ) ِب َما شَا َءdilediği şeyin [ (ُب
ِ ): harfi cer, () َما: sükun üzere mebni ismi mevsul cer mahallindedir, (طة
takdirindeki müstesnaya müteallik, ( )يحيطونile bağlantılıdır da denmiştir. (ُ)شَا َء: i’rabda mahalli
olmayan sıla: fiil cümlesi; (ُ )شَا َءfetha üzere mebni fiili mazidir, fâili (ُ )ه َهوolarak takdir edilen müstetir
(gizli) zamir (Allah’a racidir), özet olarak ( )إْل بما أراد احاطتهم بهolarak manadan anlaşılan fiilin mef’ulü
mahzuftur (Behced, 1993: I, 354; Sâfî, 1998: III, 23). (ْل بِ َما شَا َُء
ُ َ ِ‘)إnin (ُش ْيء
َ ِ’)بden bedel olduğu da
َ
söylenmiştir, (ُْل بِزَ يْد
ُ َ ِ ) َما َم َر ْرتهُ بِأ َحدُ إcümlesinde olduğu gibi (Ukberî, t.y.: I, 204).]
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VI. 3. Altıncı Cümlenin Ayet Meallerinin Kavram ve İ’rab Açısından Karşılaştırılması
Bayraktar Bayraklı "O dilemedikçe insanlar O'nun ilminden hiçbir şey edinemez, hiçbir şey
kavrayamazlar. "
Edip Yüksel "Dilediği miktar dışında O'nun bilgisinden hiç bir şeyi kavrayamazlar. "
Erhan Aktaş "Onlar, O'nun ilminden ancak dilediği kadarını kavrayabilirler. "
Süleymaniye Vakfı "Onlar, O'nun bilgisinden izin verdiği kadarı dışında bir şey kavrayamazlar. "
Ali Rıza Safa "O'nun bilgisinden, dilediği kadarının dışında, hiçbir şeyi kavrayamazlar. "
Mustafa İslamoğlu "oysa onlar, O dilemedikçe O'nun ilminden hiç bir şey kavrayamazlar. "
Yaşar Nuri Öztürk "İnsanlar O'nun bilgisinden, bizzat kendisinin dilediği dışında, hiç bir şeyi kavrayıp
kuşatamazlar. "
Ali Bulaç " (Onlar ise) Dilediği kadarının dışında, O'nun ilminden hiç birşeyi kavrayıp kuşatamazlar. "
Elmalılı (sadeleştirilmiş) "Onlar ise, O'nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey
kavrayamazlar. "
Muhammed Esed "oysa O dilemedikçe insanlar O'nun ilminden hiçbir şey edinemez, hiçbir şey
kavrayamazlar. "
Diyanet İşleri "Onlar O'nun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. "
Elmalılı Hamdi Yazır "onlar ise onun dilediği kadarından başka ilm-i ilahisinden hiç bir şey
kavrıyamazlar, "
Süleyman Ateş "O'nun ilminden, ancak kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. "
Gültekin Onan "(Onlar ise) Dilediği kadarının dışında, O'nun ilminden hiç birşeyi kavrayıp
kuşatamazlar. "
Hasan Basri Çantay "(Mahlukatı) onun ilminden yalnız kendisinin dilediğinden başka hiç bir şey'i
(kaabil değil) kavrayamazlar. "
İbni Kesir "Dilediği kadarından başka O'nun ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. "
Şaban Piriş "O'nun ilminden -dilediği kadarı hariç- hiçbir şey kavrayamazlar. "
Suat Yıldırım "Mahluklar ise O'nun dilediğinden başka, ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. "
Ahmed Hulusi "O'nun dilemesi (elvermiş olması) olmadıkça ilminden bir şey ihata edilemez. "
Değerlendirme:
(ْلَ بِ َما شَا َُء
ُ ُِ )إbölümü için 19 mealden 18’i (ُ )شَا َءkelimesini "dilemek" anlamında kullanırken, sadece
Süleymaniye vakfı "izin vermek" anlamını tercih etmiş ve "izin verdiği kadar dışında" demiştir.
İsmi mevsulüyle birlikte ( ) َما شَا َُءiçin genellikle "…kadar" tercümesi yer alır. "Dilediği kadar" kısmı
şeklinde 10 meal vardır. Ahmet Hulusi ismi mevsul yerine (’) َماnın masdar manasını tercih edip "O'nun
dilemesi (elvermiş olması)" şeklinde meal vermiştir. (ْلَ ِب َما شَا َُء
ُ ’) ِإdeki (َُ ) ِإْلistisna edatını "..den başka"
örneğin "dilediği kadarından başka" olarak tercüme eden 7 meal, "..dışında" olarak örneğin ".. kadarı
dışında" şeklinde tercüme eden 6 meal, "..medikçe" örneğin "O dilemedikçe" şeklinde 3 meal vardır.
1 meal ".. hariç" yani "-dilediği kadarı hariç-" , 1 meal de "olmadıkça" örneğin "dilemesi olmadıkça"
şeklinde meal vermiştir. Bu ifadelerde çeviri hatası yoktur.
(مِن ع ِْل ِم ُِه
ُْ ) ibaresi için 19 mealden 14’ü "ilminden", 4 meal "bilgisinden", Elmalılı Hamdi Yazır ise "ilm-i
ilahisinden" şeklinde meal vermiştir. Kelimeyi bu üç mealden başka çevirmek de mümkün
görünmemektedir.
ْلَ يهحِ ي ه
(ُش ْيء
ُ ) ibaresini 19 mealden 10’u "hiçbir şeyi kavrayamazlar", 3 meal "bir şey kavrayamazlar", 4
َ طونَُ ِب
meal de "hiç bir şeyi kavrayıp kuşatamazlar" şeklinde meal vermiştir. 1 meal ".. ancak .. kavrayabilirler."
demiştir. Ahmet Hulusi orjinalde malum olan fiili "bir şey ihata edilemez" tarzında meçhul siygasıyla
meallendirmiştir. Bayraktar "hiçbir şey edinemez, hiçbir şey kavrayamazlar" şeklinde açıklama
amacıyla parantezsiz aynı cümleyi iki şekilde ifade etmiştir.
Ayet metninde olmayan ‘mahlukat’, ‘insanlar’ gibi kelime eklentileri bazen parantezle bazen parantez
olmaksızın eklenmiştir. Bu durumda bazı meal yazarları birebir çeviri yapmadığı için Arapçayı
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internetteki meallerde yer alan kelimeleri kendince eşleştirerek öğrenmeye çalışan bir şahsın
kafasının karışacağını tahmin etmek zor değildir.
Demek ki bilgi ancak Allah’tan gelmektedir. (Rabbim ilmimi artır) [Tâhâ 20/114] ayeti de etmemiz
gereken duayı ve bilgimizi arttıracak olanın da Allah olduğunu öğretmektedir. “Allah, yedi göğü ve
yerden de onların benzerini yarattı. Emir, bunların arasında durmadan iner; sizin gerçekten Allah'ın
herşeye güç yetirdiğini ve gerçekten Allah'ın ilmiyle herşeyi kuşattığını bilmeniz, öğrenmeniz için.” (Talak
Suresi, 12). “O, önlerindekini de, arkalarındakini de bilir. Onlar ise, bilgi bakımından O'nu kavrayıp
kuşatamazlar.” (Taha Suresi, 110) ayetleri de bu cümlenin tefsiri hükmündedir.
ج
VII. YEDİNCİ CÜMLE: ( َُت َواألَرض
ُِ س َم َاوا
َ س َُع كهرسِي ُهه ال
ِ  ) َوO'nun kürsüsü gökleri ve yeri içine almıştır,
VII. 1. Yedinci Cümlenin Kavram Tahlili
Bu cümlede yer alan (ُت
ِ س َم َاوا
َ  )الve (ُض
َ  )اْل َ ْرkelimeleri daha önce işlenmişti. Kısaca (ُ)و ِس َع
َ fiiline baktıktan
ه
sonra bilginler arasında ihtilafa yol açan (ُ )ك ْرسِيkelimesine geçebiliriz.
VII. 1. 1. ( س َُع
ِ  ) َوkelimesi
(ُس َعة
َ  ) َو ِس َُع َي َس هُعkelimesi içine aldı, kapladı, sardı, kuşattı anlamındadır. ( )وسعkelimesi Allah Teâlâ’nın için
kullanıldığında ( )أحاطkuşattı manasına gelmektedir. (ُش ْيءُ ع ِْلما
َُ  ” ) َو ِس َُع َربنا هكRabbimizin ilmi her şeyi
َ ل
kuşatmıştır” (A’raf 7/89), (ُش ْيءُ ع ِْلما
ُِ ط ِب هك
َُ اّللَ قَ ُْد ا َ َحا
ُٰ ن
َُ َ  َوا..) ”ve Allah'ın her şeyi ilmiyle kuşattığını..” (Talak,
َ ل
65/12) ayetleri böyledir. ( )وسعdarlık ve sıkıntının zıddıdır. Durumlar, mekânlar ve fiiller hakkında
söylenilir. Örneğin mekânın genişliği, kişinin varlıklı olma ve gücünün yetme durumudur. (Cevherî,
1987: III, 1298; Râgıb, 1992: 870; İbn-i Manzur, 1993: VIII, 392).
VII. 1. 2. (ُ )اَل هكرسِيkelimesi
( )الكرسيtaht, sandalye, koltuk, kürsü, v.b. tahta veya başka şeylerden yapılan ve üzerine oturulan
aletin ismidir. (ُسدا
َ ( ” ) َوأ َ ْلقَيْناSüleyman’ın) tahtının üstüne bir ceset bıraktık.” (Sâd: 38/34)
َ على هك ْرس ِِي ُِه َج
ْ kelimesinden türemiştir. Sondaki  ياharfi nispet için
ayeti bunu ifade eder. ( )الكرسيkelimesi ()الك ِْرس
değildir. Bu kelime de içiçe geçen, alışan, bir araya toplanan demektir. Nitekim bir araya getirilip
ْ denir. Yüce Allah’ın ( ض
toplanmış kağıtlara (ُسةه
َُ ت َواْل َ ْر
ُِ اوا
َُ س َم
َ  ” ) َو ِس َُع هك ْرسِي ُه ه الO'nun Kürsü'si gökleri ve
َ )ال هك َرا
yeri kuşatmıştır” (2/Bakara 255) ayetinde geçen Kürsü’den kastedilen ise İbn Abbas’dan gelen nakle
göre ilimdir. O’nun mülküdür, kudretidir dendiği gibi bütün felekleri kuşatan feleğin adıdır da
denmiştir. ( Râgıb, 1992: 706; Ezherî, (2001): X, 32-33; Zeccâc, (1988): I, 337; İbn Manzûr, 1993: VI,
194; Râzî, (Muhtâr), t.y.: I,268; Zebîdî, t.y.: XVI, 437-438; Halebî, 1996: III, 387; Ebû Hayyân, 2000: II,
598; Maturidi 2005: 237). Esasen kürsi bilindiği gibi lugatta kendisine dayanılan ve üzerine oturulan
şeydir. Bu da onun üstünde gökler ve yerler var demektir (Zeccâc, 1988: I, 338).
Müfessrlerimizin Yorumu: Taberî’ye göre de burada Kürsi Allah’ın ilmi manasındadır. Zira içinde bilgi
ْ kurrase de aynı anlamdadır (Taberî, 2000: 398-402; Nesefî, (1998): I, 210; Kurtubî,
taşıyan (ُسةه
َ )ال هك َرا
(1964): III, s. 274. Ayrıca bkz. Zemahşerî, 1987: I, 301).
Kürsi ile kastedilen mahlukatın dayanağı ve sığınağı olmasıdır. Bu da azamet ve güç demektir.
Kürsünün, Allah'ın bir mahluku olduğu da yarattıklarından seçtiğine ikram olsun diye yaratıldığı da
söylenmiştir. Ayrıca Kürsünün Allah’a nisbet edilmesi insanlara nisbet edilen şeyler gibi
anlaşılmamalıdır. Nasıl ki ‘Allah’ın sınırları’ (Bakara 2/229), ‘Allah'ın nuru’ (Tevbe 9/32), ‘Allah'ın evi’
(Bakara 2/125) deyimleri insanların anladığı gibi hakiki manasında anlaşılmaz. "O'nun kürsüsü" deyimi
de böyledir. (ُيء
َُ  )لَيOnun benzeri hiçbirşey yoktur (Şûra 42/11) ayeti de bunun delilidir
َ ْس َكمِ ثْ ِل ُِه
ْ ش
(Mâturudî 2005: 237-238; Zemahşerî, 1987: I, 301).
Zemahşeri’ye göre ‘ ( ) َو ِس َُع كه ْرسِي ُه هibaresinin izahlarından biri şöyledir: Burada Allah’ın kürsisinin genişlik ve
kapsamlılığı ile gökleri ve yeri kuşatmaktan aciz olmadığı ifade edilir. Yani bu ibare onun azametini tasvir
ve canlandırmak için söylenmiştir. Esasen ne bir kürsi, ne oturma, ne de oturan vardır. ‘Allah'ın kadrini
202

4th International Management and Social Research Conference
Jun 5-6, 2020 İstanbul / Turkey
gereği gibi bilemediler. Yeryüzü kıyamet gününde bütünüyle O'nun avcunun içinde olacaktır. Gökler de
O'nun sağ elinde dürülmüş olacaktır. O, onların ortak koştuklarından uzaktır, yücedir.’ (Zümer, 39/67) ayeti
de bu durumu anlatır (Zemahşerî, 1987: I, 301).
Mevdûdî’ye göre; Dilimizdeki koltuk kelimesi nasıl iktidar anlamında ise Kürsî de burada iktidarın sembolü
olarak kulanılmıştır. (Mevdûdi, 2005, I, 200).
Müfessirlerin ifadelerinden anlaşıldığına göre fakültelerdeki bilim kürsüleri gibi ilim ve iktidar anlamı ağır
bassa da en doğrusunu Allah bilir der, meseleyi O’na havale ederiz.
VII. 2. Yedinci Cümlenin İ’rab Açısından Tahlili
 (ُس َع
ِ )و
َ içine almıştır [ fetha üzere mebni fiili mazi (Behced, 1993: I, 354; Sâfî, 1998: III, 23) , başlama
cümlesi de denmiştir (Harrât, 2005: I, 93).]
 (ُ ) هكرسِي ههO'nun kürsüsü [ fâil, damme ile merfu, muzaf, (ُ)هه: muzâfun ileyh, muttasıl zamir cer mahallinde
(Behced, 1993: I, 354; Deâs ve diğ., 2004: I, 108). ]
 (ُت
َ  )الgökleri [ mef’ûlün bih, fetha’ya bedel olarak kesra ile mansubdur, zira cemi müennes sâlim isimdir
ِ اوا
َ س َم
(Behced, 1993: I, 354; Deâs ve diğ., 2004: I, 108 ). ]
ج
 (َُ)و األَرض
َُ ve [ (ُ)و:
ِ ’)السَماواye matuf, mansub, nasb alameti fethadır
َ )اْل َ ْر: mef’ule yani (ُت
َ atıf harfi, (ُض
(Behced, 1993: I, 354; Deâs ve diğ., 2004: I, 108; Sâfî, 1998: III, 23). ]
VII. 3. Yedinci Cümlenin Ayet Meallerinin Kavram ve İ’rab Açısından Karşılaştırılması
Bayraktar Bayraklı "O'nun sonsuz kudreti ve egemenliği gökleri ve yeri kaplar. "
Edip Yüksel "Egemenliği gökleri ve yeri kapsamıştır. "
Erhan Aktaş "O'nun egemenliği yeri ve göğü kuşatmıştır. "
Süleymaniye Vakfı "Hakimiyeti, gökleri de kapsar yeri de. "
Ali Rıza Safa "O'nun, her şeyi kuşatan egemenliği, gökleri ve yeryüzünü kaplayıp kuşatmıştır. "
Mustafa İslamoğlu "O'nun sonsuz kudret ve otoritesi gökleri ve yeri kaplamıştır; "
Yaşar Nuri Öztürk "O'nun kürsüsü, gökleri ve yeri çepeçevre kuşatmıştır. "
Ali Bulaç "O'nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. "
Elmalılı (sadeleştirilmiş) "O'nun hükümdarlığı, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. "
Muhammed Esed "O'nun sonsuz kudreti ve egemenliği gökleri ve yeri kaplar "
Diyanet İşleri "O'nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün
evrene hükmetmektedir.) ".
Elmalılı Hamdi Yazır "onun kürsisi bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. "
Süleyman Ateş "O'nun Kürsüsü, gökleri ve yeri kaplamıştır (O yüce padişah, göklere, yere, bütün
kainata hükmetmektedir). "
Gültekin Onan "O'nun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. "
Hasan Basri Çantay "Onun kürsüsü gökleri ve yeri (kucaklamışdır, o kadar) vasi'dir. "
İbni Kesir "Kürsi'si gökleri ve yeri kaplamıştır. "
Şaban Piriş "O'nun otoritesi, gökleri ve yeri kaplamıştır. "
Suat Yıldırım "O'nun kürsüsü gökleri ve yeri kaplamıştır. "
Ahmed Hulusi "Kürsüsü (hükümranlık ve tasarrufu {rububiyeti}) semaları ve arzı kapsamıştır. "
Değerlendirme:
(ُ ) هك ْرسِيههkelimesi için 19 mealden 10’u orijinal haliyle "O'nun kürsüsü" ya da "kürsüsi", 3 meal "O'nun
sonsuz kudreti ve egemenliği", 2 meal "Egemenliği", 1 meal "O'nun, her şeyi kuşatan egemenliği"
şeklinde meal vermeyi tercih etmiştir. 1 meal "Hakimiyeti", 1 meal "O'nun hükümdarlığı", 1 meal
"O'nun otoritesi" demiştir. Bunlardan 4 meal yukarıda görüldüğü gibi kürsü kelimesini açıklamak için
parantez açmışlardır.
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(ض
َُ ت َواْل َ ْر
ُِ س َم َاوا
َ  ال...  ) َو ِس َُعlafzı için 5’i "bütün" kelimesiyle birlikte olmak üzere 18 meal "gökler ve yer"
kelimesini kullanmıştır. Sadece Ahmet Hulusi " semaları ve arzı" ibaresini tercih etmiştir.
(ُ)و ِس َع
َ sözcüğü için 2 meal "..kaplar", 5 meal "kaplamıştır", 1 meal "kapsar", 2 meal "kapsamıştır", 2
meal "kucaklamıştır", 6 meal "kuşatmıştır" derken bunlardan 1 meal sadece "kuşatmıştır", 4’ü
"kaplayıp kuşatmıştır", 1 meal "çepeçevre kuşatmıştır" şeklinde meal vermiştir. Hasan Basri Çantay
ise " (kucaklamışdır, o kadar) vasi'dir" yazmıştır.
Bu ayet bizim sırrını anlama konusunda aciz kaldığımız müteşâbih ayetlerden biridir. Çünkü “Kürsü” sözlük
kısmında açıklandığı gibi taht, oturulacak yer ve makam anlamına gelmektedir.
Dolayısıyla bizler selefin (ilk devir alimlerinin) dediği gibi böyle bir "Kürsü"’nün varolduğuna ve ayette
söylendiği şekliyle bunun bütün gökleri ve yerleri kapladığına inanır ancak keyfiyeti hakkında bilgimiz
olmadığını itiraf ederiz. Zira zihinlerimiz bunu idrak edecek kapasitede değildir. Bazı alimlerin dediği gibi bu
ifadenin mecaz olması da bizi tatmin etmemektedir. Yüce Allah’ı mekandan münezzeh kılmak için hiçbir
yerde değil denmesi de..
Ancak Cenab-ı Hak bunu söylemese, biz O’nun hakimiyet ve tasarrufunun ne kadar muazzam ve büyük
olduğunu, bu hakimiyetin nerelere kadar uzandığını bilemezdik. Demek ki, O’nun kürsüsü evren dediğimiz
koskoca gökler ve yeri kaplamıştır, içine almıştır.
ج
VIII. SEKİZİNCİ CÜMLE: (" ) َو ُلَ يَ هؤودهُهه حِ فظه هه َما َو هه َوُ العَلِيُ العَظِي هُمOnları koru(yup gözet)mek kendisine ağır
gelmez."
VIII. 1. Sekizinci Cümlenin Kavram Tahlili
ْ (ُ)ال َعظِي هم
ْ kelimeleri incelenecektir.
Bu cümlede (ُ)يَؤهوده, (ُ)حِ ْفظه, (ُ)ال َعلِي,
VIII. 1. 1. (  ) يَ هؤو ُد هkelimesi
(ُ )آدَُ يَؤهو ُده أ َ ْوداağır geldi, zorluk verdi anlamındadır. Bir işin ağır geldiğini söylemek için bu fiil kullanılır. Aslı
" ) َوْل يَ هؤدهُهه حِ ْف هonları korumak onu etkilemez, zor gelmez, ona ağır gelmez"
( )اْلودkelimesindendir. (ظ ههما
demektir. ( )آدهağırlık sebebiyle yürüyüşünde belini büktü anlamına da gelir. (Râgıb, 1992: 97-98; Daha
geniş bilgi için bkz. Halil b. Ahmed, t.y.: VIII, 95; İbn Manzûr, 1993: III, 74; Ebû Hayyân, 2000: II, 614;
Halebî, 1996: I, s.138; Ayrıca bkz. İbn Dureyd, 1987: II, 1062, Ezherî, (2001): XIV, 72; Zebîdî, t.y.: IX,
247).
VIII. 1. 2. (  ) حِ فظkelimesi
(ُظ حِ ْفظا
ُظ َيحْ فَ ه
َُ  ) َح ِفkorudu, himaye etti, bir şeyi nefiste kaydetti, iyice ezberledi, kavradı anlamına gelir
(İbrâhîm Mustafa ve diğ., (t.y): I, 185). Unutmanın zıddıdır. Kontrol etmenin, gözetmenin, himaye
etmenin her türlüsüne denilir. (Halil b. Ahmed, t.y.: III, 198; Ezherî, (2001): IV, 265; Râgıb 1992: 244;
İbn Sîde 2000: III, 284). Allah’ın sıfatlarındandır. Göklerde ve yerde zerre miktar şey onun
gözetiminden mahrum kalmaz. Mahlûkatın ve kullarının yaptıkları iyilik ve kötülükleri kaydeder
manasına da gelmektedir. (İbn Manzûr, 1993: VII, 441).
VIII. 1. 3. (ُ )اَلعَلِيkelimesi
(ُع َالء
َُ عل
َ ِي يَ ْعلَى
َ ) kökünden gelir. ( )الفعيلveznindedir. Kadri çok yüce, çok ulvi, şerefli, çok yüksek
manalarını taşır. Alçaklığın zıddıdır. Yüce Allah'ın (ير
ُاّللَ ه َُهو ْال َعلِيُ ْال َك ِب ه
َُ ن
َُ َ " )أDoğrusu yüce ve büyük olan
َ
َ
Allah’tır" (Hac 22/62); (ُع ِليًّا كبِيرا
َُ ن
ُ ِ" )إGerçek şu ki Allah yücedir, büyüktür" (Nisa 4/34) ayetleri
َ َُاّللَ كان
Allah’ın, onu vasfedenlerin vasfetmesinin; hatta ariflerin ilminin kendisini kuşatmasından yücedir
anlamını taşır. ( )ت َ َعالَىlafzı da bu manadadır: (َُع َما يه ْش ِر هكون
َُ " )ت َعالَىAllah, onların şirk koştuğu şeylerden
َ اّلل ه
َ
yücedir" (Neml 27/63). Bu son ayette yer alan ( )ت َعالىiçin getirilen ( )التفاعلformu mübalağa içindir;
insanlardaki gibi tekellüf için değildir. (Ragıb 1992: 583; Ayrıca bkz. Ahfeş, 1990: I, 196; Halil b. Ahmed
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t.y.: II, 246; Ezherî, (2001): III, 117; Halebî, 1996: III, 116; İbn Manzûr, 1993: XV, 83; Cevherî, 1987: VI,
2437).
VIII. 1. 4. (ُ )اَلعَظِ ي همkelimesi
(ُ )ا َ ْل َعظِ ي همbüyük, yüce anlamındadır. Allah’ın sıfatlarındadır. Güç ve kudreti aklın hudutlarını aşan, künhü ve
hakikatinin ihatası tasavvur edilemeyecek derecede yüce manasındadır. (İbn Manzûr, 1993: XII, 409).
Yüce Allah kemal sıfatlarla vasıflandığı için bu lafız O’nun kudret ve yüceliğinin büyüklüğünü anlatır. (Bu
kelimenin çeşitli formları ile ilgili daha geniş bilgi için bkz. Halil b. Ahmed, t.y.: II, 91; Ezherî, (2001): II,
182; İbn Fâris, (1979): IV, 355; Halebî, 1996: III, 95; Râgıb 1992: 573; Zebîdî, t.y.: XIII, 113; )
Müfessirlerimizin Yorumu: Ayetin bu cümlesi için "gökleri ve yeri muhafaza etmek ona zor gelmez",
çünkü bir şeyi korumak için insanlarda olduğu gibi Yüce Allah’ın çaba sarfedip yorulması gerekmez
denmiştir. Önceki cümlede geçen Kürsü’nün ilim anlamında olduğu bu cümleden de bellidir zira her
şey onun ilminin içinde olduğu için zor gelmez. Aliyy denmesi insan vb tüm yaratılmışların ahvalinden
yüce olmasını, ( )العظيمAzîm ise yaratıklarının üstünde ve onlara galib olup yönetimi elinde
bulundurmasını anlatır (Maturîdî, 2005: 238) Yani mülkü ve kudret bakımından ulu olan O’nun
durumudur. Bu ayetteki her bir cümle bir öncekini açıklayacak, tefsir edecek şekilde gelmiştir
(Zemahşerî, 1987: I, 301).
( )العليyarattıklarının üzerindeki yücelik ve yükseklik, ( )العظيمde azamet sahibi ve azamette kemal noktada
demektir. Taberî’ye (ö. 310/922) göre tabii ki bu durum mekan kastedilerek söylenmiş değildir dense de
Arş’ın her şeyin en yükseğinde olduğu ifade edilmiştir. Azim kelimesinden saha ve ağırlık olarak da
büyüklük anlaşılır mı yoksa ululuk sıfatı mı kastedilmiştir meselesi de ihtilaf konusu olmuştur. Yine ona
göre yükseklik ve büyüklüğün nasıllığını bilemeyiz. Zira o zaman O’nu yaratıklarına benzetmiş oluruz.
Ancak bütün yaratıkları O’ndan küçüktür de denmiştir (Bkz. Taberî, 2000: V, 405-407).
Diğer pek çok müfessir gibi Râzî’ye (ö. 606/1209) göre de Yüce Allahın yüksekliği, ululuğu mekan,
cihet ve cisim açısından söylenmemiştir. Çünkü o zaman bunun bir sonu olurdu. "De ki, "göklerde ve
yerde bulunan şeyler kimindir?" De ki, "Allah'ın..." (Enam, 12) ayeti her şeyin Allah’ın mülkü ve
melekutu olduğunu gösterir (Razi VII, 8-10; Kurtubî, 1964: III, 278-279) İbn Atiyye (ö. 541/1147) bu tip
görüşlerin konuşulup nakledilmesinin uygun olmadığı kanaatindedir. ( İbn Atiyye, 2001: I, 342 vd.)
Ayete’l-Kürsî’deki bütün cümleler arada bir atıf (bağlaç) edatı olmaksızın gelmiştir. Zira her bir cümle
çok büyük gerçekleri ortaya çıkarmaktadır (Nesefî, (1998): I, 210).
"Yüce, kâmil, eşsiz sıfatlarının bir kısmı âyette zikredilen yüce Allah’a, kulların sonsuz gibi gördükleri
kâinatı korumak, gözetmek ve yönetmek elbette güç gelmeyecek, O’nu yormayacak, meşgul bile
etmeyecektir. Çünkü O yücelerden yücedir, kimse bilmez nicedir". (Karaman ve diğ., t.y.: I, 401).
Gökleri ve yeri kuşatan bir Kürsü’ye sahip olan Yüce Allah için, insanların yanlışlıkla elinden bardağı
düşürüp kırması gibi durumlar söz konusu olmaz. Milyarlarca galaksi içindeki yıldız ve gezegenlerin
baş döndöndürücü bir hızla hem dönüp hem de gideceği Allah’a malum olan yere yol alırken onları
koruyup hayatiyetini devam ettirmek Allah’a zor da gelmez. Ancak kendisi isterse, kıyameti başlatmak
için bunu yapar. Nitekim bir ayette şöyle buyrulur: “Şüphesiz Allah, gökleri ve yeri zeval bulurlar diye
(her an kudreti altında) tutuyor. Andolsun, eğer zeval bulacak olurlarsa, Kendisi'nden sonra artık
kimse onları tutamaz. Doğrusu O, Halim'dir, bağışlayandır.” (Fatır, 35/41) (Yasdıman, 2015; 763).
Ayetü’l-Kürsî’nin kapsadığı Allah isimleri hiçbir ayette bu sayıda değildir. Bazısı açık bazısı gizli zamir
olmak üzere Suyûti 17 esmâ, Kurtubî ise 18 esma olduğunu söylemiştir:
ْ el-Hayyu, 4. (ُ)ال َقيو هم:
ْ el-Kayyûm, 5. (ُْلَ ت َأ ْ هخذههه
1. (ُ ;)اّللهAllah, 2. (ُ)ه َهو: Huve, 3. (ُ)ال َحي:
ُ )’nun (ُ’)ههsu, 6. (ُ’)لَههnun (ُ’)ههsu, 7.
ْ
ْ
(ُ’) ِع ْندَههnun (ُ’)ههsu, 8. (’)بِإ ِ ُذنِ ُِهnin (ُ’) ِهsi, 9. (ُ’) َي ْع َل همnun altında gizli (ُ)ه َهو, 10. (ُ’)عِلمِ ِهnin (ُ’) ِهsi, 11. (’)شَاءnin altında gizli
’)حِ ْف هnın fâili olan mahzuf (gizli) (ُ)ه َهو, 15. (ُ’)وه َهوdeki
(ُ)ه َهو, 12. (ُ’) هك ْرسِيههnun (ُ’)ههsu, 13. (ُ’ ) َيؤهوده ههnun (ُ’)ههsu, 14. (ظ هه َما
َ
ْ
ْ
ْ
(ُ ;)ه َهو16. (ُ)العَلِي: e-Aliyyu, 17. (ُ)العَظِي هم: el-Azîmu. (ُ’)ال َحيdan önce takdir edilen zamiri de sayarsak bu sayı 18
olmaktadır. (Bkz. Suyûtî, 1974: IV, 142; Kurtubî, 1964: III, 271)
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(’) ْال َحيُ ْالقَيو هُم ْال َعلِيُ ْال َعظِ ي هُمdaki muhtemel zamirlerle bu sayıyı 22’ye kadar çıkaran da vardır (Suyûtî, 1974:
IV, 142 ). Aslında bu isimler gerçekleşirken bu ayette olmayan Yüce Allah’ın Basîr (Her şeyi gören),
Kâdir (her şeye gücü yeten) vb. isimlerinin de devrede olduğu aşikardır.
VIII. 2. Sekizinci Cümlenin İ’rab Açısından Tahlili
 (ُ)و
َ , [ atıf harfi de yeni cümleye başlangıç harfi de denmiştir (Behced, 1993: I, 354), hal vavı da
denmiştir, bu durumda arkadan gelen fiil cümlesi nasb mahallinde hal cümlesidir (Sâfî, 1998: III, 23).)
 ( ) ُلَ يَ هؤود ه ُههkendisine ağır gelmez [ (َُ)ْل: nefiy harfi, (ُ)يَ هؤوده: damme ile merfu fiili muzaridir, (ُ)هه:
mef’ûlün bih, muttasıl zamir nasb mahallindedir (Behced, 1993: I, 354; Deâs ve diğ., 2004: I, 108. Sâfî,
1998: III, 23). ]
ج
 )حِ ف هo ikisini korumak [ fâil, damme ile merfu, muzaf, (َُ)ههما: muzâfun ileyh, sükun üzere mebni
 (ظ هه َما
muttasıl zamir cer mahallinde (Behced, 1993: I, 355; Sâfî, 1998: III, 23), cümlenin hal cümlesi olduğu
da söylenmiştir (Sâfî, 1998: III, 24). ]
 (ُ)و هه َو
َُ ve O [ (ُ)و
َ : başlama harfi de atıf harfi de denmiştir, (ُ)ه َهو: mübtedâ, fetha üzere mebni
munfasıl zamir ref mahallinde (Behced, 1993: I, 355; Deâs ve diğ., 2004: I, 108; Sâfî, 1998: III, 23) ]
 (ُ )العَلِيyücedir [ haber, damme ile merfudur (Behced, 1993: I, 355; Sâfî, 1998: III, 23). (ُ)فَعِيل
veznindedir, aslı (ع ِليهو
َُ ع
َ ’dür, zira fiili (ال يَ ْعلهو
َ ) şeklinde gelir (Ukberî, t.y.: I, 205).]
ْ kelimesinin sıfatı da denmiştir, damme ile merfudur (Behced,
 (ُ )العَظِ ي همbüyüktür [ ikinci haber, (ُ)ال َعلِي
1993: I, 355; Sâfî, III, 23). İsim cümlesi (ْلَ َيؤهودهُهه
ُ ) cümlesine matuftur, irabda mahalli yoktur. ]
VIII. 3. Sekizinci Cümlenin Ayet Meallerinin Kavram ve İ’rab Açısından Karşılaştırılması
Bayraktar Bayraklı "Onların korunup desteklenmesi O'na ağır gelmez. Gerçekten yüce ve büyük olan
yalnızca O'dur. "
Edip Yüksel "Onları düzen içinde korumak onu yormaz. O Yücedir, Büyüktür. "
Erhan Aktaş "Bunları korumak O'na ağır gelmez. O, Çok Yüce ve Çok Güçlü'dür. "
Süleymaniye Vakfı "Bu ikisini korumak O'na ağır gelmez. O yücedir, büyüktür. "
Ali Rıza Safa "Onları koruyup gözetmek, O'na zor gelmez. O, Yücedir; Büyüklüğü Sınırsızdır!"
Mustafa İslamoğlu "üstelik onları görüp gözetmek O'na güç gelmez: zira yüce ve azametli olan
yalnızca O'dur. "
Yaşar Nuri Öztürk "Göklerin ve yerin korunması O'na hiç de zor gelmez. Aliy'dir O, yüceliği sınırsızdır;
Azim'dir O, büyüklüğü sınırsızdır. "
Ali Bulaç "Onların korunması O'na güç gelmez. O, pek yücedir, pek büyüktür. "
Elmalılı (sadeleştirilmiş) "Her ikisini görüp gözetmek, ona bir ağırlık da vermez. O, çok ulu ve çok
büyüktür. "
Muhammed Esed "ve onların korunup desteklenmesi O'na ağır gelmez. Gerçekten yüce ve büyük
olan yalnızca O'dur. "
Diyanet İşleri " (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek
O'na güç gelmez. O, yücedir, büyüktür. "
Elmalılı Hamdi Yazır "Her ikisini görüb gözetmek ona bir ağırlık da vermez. O öyle ulu, öyle büyük
azametlidir. "
Süleyman Ateş "Onları koru(yup gözet)mek, kendisine ağır gelmez. O yücedir, büyüktür. "
Gültekin Onan "Onların korunması O'na güç gelmez. O, pek yücedir, pek büyüktür. "
Hasan Basri Çantay "Bunların nigehbanlığı Ona ağır da gelmez. O, çok yüce, çok büyükdür. "
İbni Kesir "Onları koruyup gözetmek O'na ağırlık vermez. O, öyle ulu, öyle yücedir. "
Şaban Piriş "Onları koruyup gözetmek O'na asla ağır gelmez. O, çok yücedir, çok büyüktür. "
Suat Yıldırım "Gökleri ve yeri koruyup gözetmek O'na ağır gelmez, O öyle ulu, öyle büyüktür. "
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Ahmed Hulusi "Onları muhafaza etmek O'na ağır gelmez. O Aliy (sınırsız yüce) ve Aziym'dir (sonsuz
azamet sahibi). "
Değerlendirme:
(ْلَ َيؤهودهُهه
ُ ) kelimesi için 7 meal "O'na ağır gelmez", 2 meal "ona bir ağırlık da vermez", 1 meal "O'na
ağırlık vermez", 1 meal "kendisine ağır gelmez" 1 meal "O'na asla ağır gelmez" şeklinde meal
vermiştir. 4 meal " O'na güç gelmez", 1 meal " O'na zor gelmez", 1 meal " O'na hiç de zor gelmez", 1
meal de "onu yormaz" ifadesini tercih etmiştir. Sayfa sayısının artık haddi aşmış olacağından
çekinmeseydik bunları çizelge halinde göstermek okuyucunun daha az gözünü yorar ve daha
sistematik olurdu.
 )حِ ْف هkelimesi için farklı formlarda kullanılsa da 14 mealde "koruma" ya da "korunma" lafzı
(ظ هه َما
geçmiştir. Örneğin "Onların korunup desteklenmesi", "Onları düzen içinde korumak", "Bunları
korumak", "Onları koruyup gözetmek" gibi. Koruma kelimesinin geçmediği 5 meal vardır. Bunlardan 2
meal "Her ikisini görüp gözetmek", 1 meal "üstelik onları görüp gözetmek", 1 meal "Bunların
nigehbanlığı", 1 meal de "Onları muhafaza etmek" ifadesini tercih etmiştir. Bu cümlelerin hepsi de
kavram ve i’rab tahliline göre uygun meallerdir. Sadece 1 mealde parantez açılıp açıklama cümlesi
yazılmıştır.
ْ kelimesi için 15 meal "yüce" manasını tercih etmiştir. Bunlardan 2 meal Aliyy olarak orjinali
(ُ)ال َعلِي
kullandıktan sonra "yüce" manasını yanındaki cümlede diğeri parantez içinde göstermiştir. Kalan 4
mealden 3’ü Aliyy kelimesi için "öyle ulu", 1 meal "çok ulu" mealini vermiştir. Görüldüğü gibi bazı
cümlelerde "gerçekten", "zira", "pek", "öyle" ifadeleri ilave edilmiştir.
ْ kelimesi için 15 meal "Büyük" kavramını seçmiştir. Bunlardan 4 meal sadece "Büyüktür" derken
(ُ)العَظِي هم
bazı mealler bu kavramın yanında ilave olarak "büyük olan yalnızca O'dur", "Büyüklüğü Sınırsızdır",
"pek büyüktür", "çok büyükdür", "öyle büyük azametlidir", şeklinde meal vermişlerdir. 1 meal bu
"büyük" lafzından önce Azim orijinal kelimesi kullanıp sonra "O, büyüklüğü sınırsızdır" diğerinde
ْ kelimesi için "çok
parantez içinde (sonsuz azamet sahibi) şeklinde açıklama yapmıştır. 3 meal (ُ)ال َعظِي هم
güçlü", "azametli olan yalnızca O'dur", "öyle yüce" kavramlarını tercih etmiştir.
Gerçekten de Yüce Allah, akıllarımızın kavrayamayacağı şekilde Yüce ve Büyük olduğunu Ayetelkürsî diye
anılan bu ayetinde anlatmıştır. Biz ancak O’nun bildirdiği kadarını bilebiliriz. Kuşkusuz 'en güzel isimler'
O’na aittir. Böyle Yüce bir Allah’ımız varken, bizim gibi aciz varlıklara değer verip onurlandırmış ve bir de
Kitabını göndermişken, O’nun istediklerini yapmamak, O’na haşyet duymamak, O’nu hafife almak akıl alır
gibi değildir (Yasdıman, 2015: 767).
SONUÇ
Ayetü’l-Kürsî adıyla meşhur olan Bakara Sûresinin 255. ayetinin kavram ve i’rab tahlilini ele aldığımız
çalışmamız bu ayetin önemi ve hakkındaki hadislerin arzedilmesiyle giriş bölümünü oluşturdu. Tek bir
ayet olduğu için kapsamında yer alan cümleler sekiz bölüme ayrıldı. Her cümle içinde geçen
kavramlar, önce sözlük kaynaklarında tarandı. Sonra her asırdan seçilen örneklerle müfessirlerin o
cümleyi nasıl değerlendirdiğine yer verildi. Akabinde de i’rab kaynaklarından dilbilgisi tahliline geçildi.
Arapça öğrenenlerin sayısının giderek arttığı günümüzde Kur’an-ı Kerîm’i anlama çabasına girenlerin
internet imkanlarından da artık çok daha fazla yararlandığı bir gerçektir. Kitaptan daha fazla internet
yoluyla kendini geliştirenlerin sayısı hiç de az değildir. Kur’ân’ı her yönüyle, kavram ve i’rab açısından
da anlamak isteyenler giderek çoğalmaktadır. Fakat ülkemizde i’rab’a yönelik çalışmalar yok denecek
kadar azdır. Halbuki Türkçe konuşanların Kur’an’ı i’rab olmaksızın anlaması neredeyse imkansızdır.
Ayrıca internet sayesinde artık halk bu konuda yazılan akademik araştırmaları, tez ve makaleleri de
bizzat elde etme yolunu öğrenmeye başlamıştır. Bu çalışmadaki amaçlarımızdan birisi de meal
sitelerine giren bir okura ayetin orjinaliyle internet sitelerinde yer alan meallerin kavram ve irab
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açısından ne kadar örtüştüğü hakkında bir fikir vermektir. Pek çok meal sitesinden acikkuran.com
daha az meal sayısına sahip olduğu ve örnek verilmek istendiği için seçilmiştir.
Meâl’in Kur’an’ın bizzat tercümesi olmadığı bir gerçekse de halkın bundan pek haberi yoktur.
Dolayısıyla mealleri tercüme sanmakta, farklı meallere gidince de afallamakta, kafası karışmaktadır.
Esasen ana manadan bu kadar uzaklaşılmaması gerektiği herkezin mutlaka kabul ettiği bir gerçekse
de bazı meallerle orijinal ayetin birbirinden ne kadar uzak olduğu görülmektedir. Bu durumda buna
meal değil kısa tefsir demek gerekir. Yaptığımız çalışmada Ahmet Hulusi’nin bazen mealin olması
gereken anlamından uzaklaştığını fark ettik. Mustafa İslamoğlu’nun incelediğimiz ayet boyunca harfî
tercümeden ziyade ayetten anlaşılması gerekeni yazdığını, Yaşar Nuri Öztürk’ün parantez kullanmasa
da olabilecek tek anlamı değil de sözlük manalarından birkaçını parantez açmadan yan yana
kullandığını gördük. Elmalılı Hamdi Yazır meâlinin bugünün gençleri açısından anlaşılmasının zor
olduğunu düşündük. Nitekim sadeleştirilmiş halinin de artık kendisi değil de başkası gibi olduğunu
fark ettik. Genelde pek çok cümlenin aynı olmasından meal yazarlarının birbirlerinden istifa ettiği
neticesine vardık. Ancak bu sitede çoğunluk itibarıyla orijinal anlamın dışına henüz çok taşılmadığı
görüşünde olduk.
Bu konu yani i’rab ve kavramla meallerin karşılaştırılması meselesi akademik alanda daha fazla
çalışmaya sahne olmalıdır. Zira buna büyük ölçüde ihtiyaç vardır. Kur’an ve hadisleri kavram ve i’rabı
ile birlikte çalışmak isteyenler akademik sahada yeterli ve doyurucu kaynak bulamamaktadır. Sure
sure özel çalışmalar yapılmalıdır. Bazen farklı eserlerden Arapçasını geliştirmek için vakit harcayanlar
Kur’ân-ı anlamadan kendini ahirette bulabilmektedir. Halbuki Kur’an üzerinde çalışmak, özel vakit ve
çaba gerektirmektedir. Arapça kaynaklardan i’rab çalışması yapmak İmam Hatip ya da İslami İlimler
veya İlahiyat Fakültesi mezunu kardeşlerimiz için zor gelmekte, anlamakta zorlandıkları zaman sıkılıp
vazgeçmektedirler. Bu sebeple bu dersi sevdirmemizde, onların da anlayacağı şekilde
kolaylaştırmakta akademisyenlerimize çok iş düşmektedir. Bu araştırma bu yönde ufak da olsa bir
katkı sunmaya çalışmıştır.
Ayetü’l-Kürsi’nin bu çalışmada bize hissettirdiği; her cümlenin açılımının birbirinden kopmadan bir
sonraki cümlenin gerekçesi olmasıdır. Evrenin yaşamasının Hayy ve Kayyûm olan bir varlıkla ancak
bugüne gelebileceği çok açıktır ve akıllara adeta kazınmaktadır. Yeryüzünde hala canlıların bulunuyor
oluşu, kainatın sistemli bir şekilde milyarlarca yıldır düzenini bozmadan devam etmesi O’nu Yaratanın
uyuklama ve uykudan uzak oluşunu gerektirdiği çok barizdir. Göklerin ve yerin mülkünün O’na ait
olması da bunun delilidir. Çünkü tasarruf yetkisi ancak mülkün sahibinde olabilir. Bu durumda şefaate
izin verecek olanın da Allah olduğunu ortaya çıkar. Gökler ve yer kime aitse tasarruf yetkisini de
kendinde olacak şekilde yarattığından, başkasının O izin vermeden asla yetki sahibi olamayacağı da
anlaşılmış olur. Şefaatte etken olan hususun da Allah’ın o kişinin geçmişini, şimdiki halini neyi neden
yaptığını bilmesinin, şefaati hak edip etmediğinde büyük rol oynadığını zihinlere nakşeder. Onun
dışındakilerin böyle bir bilgileri yoktur. Kürsüsü başımızı döndürecek ve kavrayamayacağımız şekilde
tüm kainatı kapsamaktadır. Bilgi denen kıymetli şeyden ancak O’nun dilediği miktarını elde
edeceğimizi bilmek ne kadar aciz olduğumuzun da göstergesidir. Bütün bu birbirine bağlı, iç içe
geçmiş sistem ve düzen ise ilk cümleyi yani tevhidi ispat eder: O Allah ki İlah namına ondan başkası
yoktur.
Belki bir tez niteliğinde çalışılabilecek olan konumuz bildiri olarak işlenmiş yine de umduğumuzdan
fazla sayfa sayısına ulaşmıştır. Ancak başlıkta bildirilen içeriği sağlamak için gerekli olan literatürden
vazgeçmek mümkün olamamıştır.
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Özet
Felak ve Nas sûreleri diğer adıyla Muavvizeteyn (iki sığındırıcı) Kur’an’ın son iki sûresidir. Hakkında
sahih diye isimlendirilen hadislerin yönlendirmesiyle gece yatarken ve güne başlarken pek çok
Müslüman bu iki sûreyi ezberden devamlı okumayı alışkanlık edinmiş durumdadır. Yaptığımız
araştırmalarda bu iki sûrenin kavram ve i’rab açısından özel olarak ele alınıp incelendiği makale ve
teze pek rastlanmadığı görülmüştür. Ancak artık Türkçe konuşanlar internete erişim sayesinde
akademik sahada bu konuda nelerin yazıldığını araştırmakta ve kolayca konuyla ilgili bildiri makale ve
tezlere süratle kavuşur hale gelmektedir. Arapça kaideleri öğrenenlerin sayıları da giderek
artmaktadır. Hâlbuki kavram ve i’rabın sûreler bazında ele alınıp incelendiği eserler Arap Dili ve
Belâgatı sahasında henüz çok yaygınlaşmamıştır. Bu sebeple bu çalışmada bu iki sûrenin kavram ve
dilbilgisi açısından tahlili amaçlanmıştır. Öncelikle Kur’an’ın sûre sıralamasını kendisiyle bitirdiği bu iki
sûrenin önemi araştırılmıştır. Akabinde her bir ayetinin içindeki kelimeler kaynak eser durumundaki
pek çok Arapça sözlükten taranmıştır. Daha sonra her bir ayet ayrıca Arapça dilbilgisi kaideleri
bakımından tahlile tabi tutulmuştur. Bu konuda eser veren önceki ve sonraki dönemlerin âlimleri
arasında farklı irab ve kavram değerlendirmelerinin manalara etkisinin olup olmadığı araştırılmıştır.
Türkçe meallerden örnekler verilerek farklı anlam verenlerin durumu da incelememize dahil
edilmiştir. Bazı ayetlerdeki kelimelerin sözlük anlamıyla cümlelerin tahlilinin bazı müfessirlerin
değerlendirmesiyle örtüşüp örtüşmediği, Türkçe meallerde bu durumun nasıl yansıtıldığı tesbit
edilmiştir. Kelimelerin sözlük anlamı ve cümlelerin irabıyla bazı Türkçe meallerin örtüşmediği ortaya
çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Felak Sûresi, Nas Sûresi, şer (kötülük), sihir ve büyü, vesvese verenler
Analysis of Felak and Nas Surahs in Terms of Concept and İ’rab
Abstract
Felak and Nas are the last two surahs of the Qur'an, also known as ‘Muavvizeteyn’ (two shielder).
With the guidance of the hadiths that are called sahih, many Muslims have become the habit of
constantly reading these two surahs while going to sleep at night and before starting the day. Our
research has revealed that there has not been many articles and theses about two surahs that
approached and examined in terms of concept and grammar analysis specifically. However, Turkish
people are now researching what is written on the current subject in the academic field due to easy
access to the internet, and they are able to quickly reach the articles and theses on this topic. The
number of learners of Arabic language is also increasing. However, the works in which the focus is
the concept and the grammar analysis of surahs have not become widespread in the field of Arabic
Language yet. For this reason, this study aimed to analyze these two surahs in terms of concept and
grammar. Firstly, we investigated the importance of these two surahs, which the sequence of surahs
located at the end of the Qur'an. Subsequently, the words in each verse were scanned from many
Arabic dictionaries. Then, each verse was also analyzed in terms of Arabic grammar bases. It has been
investigated whether there is any effect of the concept and grammar evaluations of former and latter
scholars, who has done related resarch in this topic, on the meanings of the verses. The examples of
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those who provided different meanings by giving examples from Turkish meanings of Quran were
also included in our study. It was examined that whether the analysis of the sentences in the
dictionary meaning of the words in some verses coincides with some commentators’ evaluations. We
also examined if and how this concurrency was reflected in the Turkish meanings of Quran. Our
research revealed inharmoniousness between the dictionary meanings of the words, the grammar
analysis (i’rab) of the sentences and some of the Turkish meanings of the Quran.
Keywords: Surah Al-Felak, Surah Al-Nas, evil, magic and sorcery, misgiving
GİRİŞ
Kur’ân-ı Kerîm’in 113. ve 114. yani son iki sûresi olan Felak ve Nas sûreleri “Muavvizeteyn” (iki
sığındırıcı) olarak adlandırılmıştır. Münafıklıktan kurtarıp şifaya kavuşturan anlamında “elMukaşkişetâni” denildiği de haber verilmiştir (Kurtubî, 1964: XX, 251). Muavvizeteyn kulun
savunmada kendi kendine yetemeyeceği, başvurduğu tedbirlerin de çaresiz kalacağı durumları
anlatmaktadır.
Sığınma (ُ ;)العَ ْوذهiltica etmek, himaye istemek ve ona bağlanmak anlamını taşır (Râgıb, 1992: 594). Her
iki sûrede de Yüce Allah’a ilticâ edilip himayesi ve desteği istenen olgular ‘De ki:’ emir fiilinin ardından
“sığınırım” anlamına gelen tek bir fiile “ (ُ ”)أَعهوذهfiiline bağlanır. “De ki” ifadesiyle hem Hz. Peygamber’in
hem de dolayısıyla bizim söylememiz emredilen sığınma cümleleri kastedilir.
Kaynaklarda İbn Mes’ud’un mushafında bu iki sûrenin yer almadığı hatta kendisine hiçbir sahabi bu
görüşünde kendisine katılmasa da onun bu iki sûreyi Kur’an’dan saymadığı rivayetleri dolaşmaktadır.
Ancak ittifakla onun bu konuda tek kaldığı ve yanıldığı hükmüne varılmıştır. Sahabi de olsa sonuçta
yanılma insan içindir ve elbirliğiyle bu iki sûrenin Kur’an’dan olduğu delillerle ispat edilmiştir. Böylece
resmî mushaflarda son iki sûre olarak yer almıştır (Geniş bilgi için bkz. Buhârî, Tefsîr, 113; Işık, 1995:
XII, 301-302).
Felak ve Nas Sûreleri Hakkındaki Bazı Hadisler
Ayetlerin içeriğine bakıldığında anlaşılmakla birlikte Hz. Peygamber’den gelen rivayetler de bu iki
sûrenin her insanın hayatı boyunca okuyup bağlanması gereken iki ilticâ makamı olduğunu
hissettirmektedir. Hz. Peygamber Ukbe b. Âmir’den gelen rivayetinde bu iki sûre için “Bana bazı
âyetler indirildi ki benzerleri görülmemiştir: el-Muavvizeteyn” demiştir (Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn,
264, 265). Ayrıca Hz. Âişe’den gelen bir rivayette bu iki sûreyle birlikte İhlas sûresine “Muavvizât”
adının verildiği kaydedilmiştir (Buhârî, Fezâʾilü’l-Kurʾân, 14; Müslim, Selâm, 50, 51). Hz. Âişe’den
nakledildiğine göre; Resûlullah rahatsızlık zamanında ve gece yatağa gireceği sırada İhlâs, Felak ve
Nâs sûrelerini üç defa okuyup avuçlarına üfler ve elleriyle bütün vücudunu sıvazlardı (Buhârî,
Fezâʾilü’l-Kurʾân, 14; Ebû Dâvûd, Edeb, 98; Tirmizî, Daʿavât, 21).
Yine Buhâri ve Müslim’de Hz. Âişe’den gelen rivayette bildirildiğine göre; Zureykoğulları
Yahudilerinden Lebid b. el-A’sam adında bir Yahudi (veya bazı rivayetlerde onun kızları) Hz.
Peygamber’e büyü yapmıştır. Öyle ki bir işi yapmadığı halde kendisine yapmış gibi gelmektedir. Bu hal
dokuz ay (veya 3 ay) devam etmiştir. Sonra Hz. Peygamber’e rüyasında iki melek gelmiş, bir tarak,
taranınca tarakta kalan birkaç kıl, erkek bir hurma ağacının özü üzerindeki bir kapçığı ile büyü
yapıldığını ve bunların Zu Evran kuyusunun ortasındaki bir taşın altına konulduğu haberini
vermişlerdir. Bunun üzerine bunlar oradan çıkarılmıştır. İşte Felak ve Nas Sûreleri de bunun üzerine
hicrî 7. yılda nazil olmuş, Allah Rasûlü bu sûreleri okuyarak şifa bulmuştur. ( Rivayetler için bkz.
Buhârî: Tıb, 47, 49, 50; Bed'u'l-halk, 11; Cizye, 14; Edeb, 56; Müslim: Selam, 43; Ahmed b. Hanbel:
Müsned, VI, 57, 63-64, 96, 367; Nesâi, Tahrim, 20/4077.)
Sûrelerin iniş sebebi olarak Hz. Peygamber’e büyü yapıldığını ve bu sûrelerle korunması gerektiğini
belirten rivâyetleri hem Mutezile hem de son dönem çağdaş müfessirler kabul etmemişlerdir. Zira bu
kabul müşriklerin Kur’an’da “Siz ancak büyülenmiş bir adama tâbi oluyorsunuz” (Furkān 25/8)
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sözlerini doğru kabul etmek anlamına gelecektir. Ayrıca Kur’an kendisinin sihirle alakasının olmadığını
(Sâd 38/4-5), Peygamberimizin insanlardan gelebilecek her türlü zarardan korunduğunu bildirmiştir
(Mâide 5/67). Her ne kadar bu rivayetler sahih kabul edilse bile bazı müfessirler, söz konusu
haberlerin âhâd olması sebebiyle itikat meselesinde hüccet olmayacağını bildirmişlerdir. Ehli sünnet
bilginlerinin çoğunluğu ise Hz. Peygamber’e sihir yapılsa da vahiy ve peygamberliğini değil insan
olması hasebiyle kendisini etkilediğini belirtmişlerdir. Zira vahiy korunma altındadır ( Aydar, 2005:
XXX, s.336-337).
Pekçok müfessire göre Allah’ın kontrolünde olan vahye hiç bir etkisi yoksa da Allah Rasûlüne sihir
yapıldığı ve Hz. Peygamber’in bundan etkilendiği doğrudur. Örneğin Mevdûdî’ye göre bu olayı ilmî
eleştiriye alıp yanlış olduğunu söylersek hiçbir tarihi olayı doğru kabul etmememiz gerekir. Zira bu
olay ‘Hz. Aişe, Zeyd b. Erkam ve İbn Abbas'tan, Buhari, Müslim, Nesei, İbn Mace, İmam Ahmed,
Abdurrezzak Humeydi, Beyhaki, Taberânî, İbn Sa'd, İbn Merduye, İbn Ebi Şeybe, Hakim, Abd b.
Humeyd v.s. muhaddisler tarafından o kadar çeşitli ve müteaddit senetlerle nakledilmiştir ki, olay
mütevatir seviyeye ulaşmıştır’. Ayrıca dünyadaki pek çok tecrübenin nasıl gerçekleştiğinin bilimsel
izahı da yoktur. Açıklamasını bilmiyoruz diye inkara gitmemiz yanlıştır. Sihirle gerçekler değişmez
fakat insanın duyguları bundan etkilenebilir. Örneğin Hz. Musa karşısında atılan sopa ve ipler gerçekte
yılan olmamıştı fakat Hz. Musa da dahil olmak üzere oradaki pekçok insan öyle zannetmişti. (Bkz.
Mevdûdî, 2005: VII, 320)
Bu iki sûrenin beraber indiği hakkında ittifak varsa da bu rivayeti kabul etmeyenlerin de dahil olduğu
bir topluluğun etkisiyle ve sözlerinin Mekki sûrelere benzemesi nedeniyle sûrelerin Mekkî mi Medenî
mi olduğu hususunda ihtilaf vardır (Bkz. Işık, 1995: XII, 301-302; Yaşaroğlu, 2006: XXXII, s.392-393).
Sihir veya büyüden korunma da dahil olmak üzere karşılaşabilecek her türlü şerden Allah’a sığınmanın
emredildiği bu ayetler insan için yegane sığınılacak gücün Allah olduğunu içinde yer alan kavramlarla
ispat etmektedir.
Bu sebeple biz de öncelikle sûreleri anlayabilmek için her bir ayeti ayrı ayrı ele alarak içinde geçen
bazı önemli anahtar kavramları ele aldık. Ardından ayetin i’râbını (dilbilgisi tahlilini) inceledik. Sonra
da Türkçe meallerde bu kavramlara karşılık olarak sunulan kelimeleri 19 meal örneği üzerinden
sunarak karşılaştırma yapmak isteyen okuyucuya bir fikir vermek istedik. Doktora veya doçentlik tezi
değil de ‘Bildiri’ vasfını taşıyan bu araştırmamızda sınırlı sayfa sayısına sahip olmamız nedeniyle (ُ)قه ْل
(De ki:) v.b. gibi ehline malum olan kelimelerin kısaca sadece sözlük kaynaklarına işaret edilecektir.
Manasında ihtilaf edilen ve daha ziyade müfessirlerin de derinlemesine tahlil ettiği kavramlara ise
ağırlık verilecektir.
Bu girişten sonra sûrelerin ayetlerini incelemeye geçebiliriz.
I. FELÂK (Aydınlığa Çıkış) SÛRESİ
ْ ‘Felak’
Kur’ân-ı Kerîm’in 113. yani sondan bir önceki sûresidir. Adını ilk ayette geçen ()الفَلَق
kelimesinden almıştır. 5 ayet, 23 kelime ve 74 harftir.
Felak Sûresinin Arapçası ve genel olarak Meâli şöyledir:
ُالرحِ ِيم
ُِ الرحْ َم
ُ بِس ُِْم
َ ن
َ ِاّلل
ْل
ال
ال
ال
ُِ { َومِ ن ش4} ُت فِي ْالعه َق ِد
ُِ َر النَفَاثَا
ُِ ن ش
ُْ ِ{ َوم3} َر غَاسِقُ ِإذَا َوقََُب
ُِ ن ش
ُْ ِ{ َوم2} ََُر َما َخلَق
ُِ ن ش
ُْ ِ{ م1} ب ْالفَلَُِق
ُِ ل أَعهو ُذه ِب َر
ُْ قه
َس ُد
َ َر َحاسِدُ ِإذَا َح
{5}
(113/FELAK, 1-5): De ki: Yarattığı şeylerin şerrinden, girdiği zaman karanlık gecenin şerrinden,
düğümlere üfleyenlerin şerrinden ve hased ettiği zaman, hasetçinin şerrinden (karanlığı yarıp
aydınlatan) sabahın Rabbine sığınırım.
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Bu bölümde önce Felak sûresinde yer alan bazı önemli anahtar kavramlar ele alınacak, ardından
ayetin i’rab açısından tahlili ve meallerle karşılaştırılması incelenecektir.
ْ (ُ)شَر, (َُ) َخلَق, ()غَاسِق, (ُب
ْ
Bu sûrede incelememize konu olan kavramlar (ُ)رب,
ِ )النَفَاثَا, (ُ)العهقَ ِد,
َ َ)وق,
َ (ُق
ِ َ)الفَل,
َ (ُت
(ُ ) َحاسِدkelimeleridir.
ال
1. Felak Sûresi 1. Ayet: ( ُبُ ْالفَ َل ِق
ُْ  )قهDe ki: ‘(Karanlığı yarıp aydınlatan) sabahın Rabbine
ِ ل أَعهو ُذه ِب َر
sığınırım’.
1. 1. Felak Sûresi 1. Ayetin Kavram Tahlili
ْ kelimesidir. Ancak bütünlüğü bozmamak
Birinci ayette müfessirlerin ihtilaf ettikleri kavram ()الفَلَق
adına her kavramı kısaca sözlük anlamıyla vermek, sözlük anlamlarının bitiminde müfessirlerin
görüşlerini tahlil etmek daha faydalı olacaktır.
1. 1. 1. (ُ( )قهلDe ki) kelimesi
Ayetteki (ُ( )قه ْلDe ki) emir fiili sözlükte (ُل َق ْوْل
ُل يَقهو ه
َُ ( ) َقاdedi, söyledi) olarak geçer. (ُ )ال َق ْو هلve (ُ )القِي هلaynı
manadadır. (ُ )القَ ْو هلayrıca söz, gönlünde tasavvur ettiği halde söylemediği görüş, itikat, göstermek,
ilgilenmek, tanımlamak ve ilham anlamlarına da gelir (Daha geniş bilgi için bkz. Râgıb, 1992: 688-689;
Cevherî, 1987: V, 1806; İbn Fâris, 1979: V, 42; Ezherî, 2001: IX, 230; İbn Sîde, 2000: VI, 563; Zebîdî, t.y.:
XXX, 292; İbn Manzur, 1993: XI, 572).
1. 1. 2. (ُب
ُ  ) أَعهkelimesi
ِ وذ ه
(ب
ُِ ع ْوذا
َ عا ُذَ يَ ُعهو ُذه
َ ) sığındı, ürktüğü veya korktuğu şeyler hususunda himaye istedi, tutunup sarıldı
manasındadır (Daha geniş bilgi için bkz. Halil b. Ahmed, t.y.: II, 229; İbn Dureyd, 1987: II, 698; Ezherî,
2001: III, 93-94; Cevherî, 1987: II, 567; İbn Fâris, 1979: IV, 184; İbn Sîde, 2000: II, 334; Fîruzâbâdî, 2005:
335; Zebîdî, t.y.: IX, 438-439; Râzî, (Muhtâru’s-sıhâh), t.y.: I, 116; İbn Manzûr, 1993: III, 498-499).
1. 1. 3. (ُّ ) َربkelimesi
Asıl manası terbiye etmek, kamil mertebeye ulaşıncaya kadar halden hale geçirerek inşâ etmektir.
Cahiliye devrinde ‘melik’ anlamında kullanılırdı. Terbiye etti anlamında ( رباه و َربَبَ ُهه، ) َربَههfiilleri kullanılır.
Rab sözcüğü bir mastardır ve ism-i fâil için istiâre edilmektedir. Rab ismi varlıkların faydasına olacak
َ ُ)بَ ْلدَة
işleri üstlenen Allah’tan başkası için kullanılmaz. Şu ayetler bu hususu teyid eder: (ُغفهور
َ ُطيِبَةُ َو َرب
ْ
Güzel bir ülke ve çok bağışlayan Rab (Sebe' 34/15), (ُن تَتَخِ ذهوا ْال َمالئِ َك ُةَ َوالنَ ِب ِيينَُ أ َ ْربابا
ُْ َ " ) َوْل يَأ هم َر هك ُْم أSize Melekleri
ve peygamberleri rabler (yani ilahlar) edinmenizi emretmez. (Al-i İmran 3/80). Rabb kelimesi Allah’ın
isimlerinden birisidir. Allah’dan başkası için tamlama yapılmadan kullanılmaz. Örneğin (( ) َربُ الدارevin
َ )ا ْذ هك ْرنِي ِع ْن ُدَ َر ِبكَُ فَأ َ ْنسا ُهه ال
rabbi) ve (( ) َربُ الفرسatın rabbi) şeklinde kullanılabilir. Nitekim; (شيْطانهُ ِذ ْك َُر َر ِب ُِه
"Rabbinin yanında beni an " dedi. Ancak şeytan rabbine onu hatırlatmayı unutturdu (Yusuf 12/42);
(...َُار ِج ُْع إِلى َربِك
ْ ) Rabbine dön de ona sor (Yusuf 12/50) ayetleri bu hususu açıklar. (Daha geniş bilgi için
bkz. Râgıb, 1992: 336; Cevherî, 1987: I, 131; Râzî, (Muhtâr), t.y.: I, 116; Zebîdî, t.y.: II, 459-460; İbn
Manzûr, 1993: I, 399-400).
1. 1. 4. ( )الفَلَقkelimesi
(ُ )ا َ ْلفَلَ هقkelimesi sözlük ve tefsirlerde tek bir anlam ile sınırlandırılmamıştır. Hakkında pek çok görüş
vardır. Pek çok mealde ‘sabah’ manası ile karşılansa da Türkçedeki bu kelime Arapçadaki anlamını
ifade etmek için yeterli değildir.
(ُ )الف َْل هقkelimesi bir şeyi yarmak, onu birbirinden ayırmak manasına gelir. (َُ)فَلَ ْقت ه ُهه فَا ْنفَلَق: Onu yardım, o da
yarıldı anlamını taşır. Yüce Allah kendisi için: (باح
ُِ ص
ُ )فا ِل هSabahı açtıran/söktüren (En'am 6/96); ( َاّلل
َُ ن
َُ ِإ
ْ ال
ِْ ق
ب َوالنَوى
ُِ ق ْال َح
ُ )فا ِل هDoğrusu taneyi ve çekirdeği yaran Allah'tır (En'am 6/95) buyurur. İki tepe arasındaki
basık araziye de ُ فَلَقdenir. (ق
ُِ َب ْالفَل
ُِ  َر..) Felak'ın Rabbine (113/Felak 1) demek Sabahın Rabbine demektir.
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ْ (yarılan)
Bazıları da ‘Bu kelime Allah’ın denizi yarmak için Hz. Musa’ya öğrettiği sözdür’ derler. (ُ)ال َم ْفلهو هق
ْ
anlamındadır. (ُ)الفَا ِل هق: İki dağ arasındaki boşluğa ve devenin iki hörgücü arasında kalan sırt kısmına da
denir. Sözlüklerde bu kelime için ifade edilenler; aydınlığa çıkış, sabah / yarmak, açmak, yırtmak,
çatlatmak (sabah'ın karanlığını yırtma hali) / mahlukat, yaratılmışlar / cehennemde bir zindanın adı/
iki dağ ya da tepe arasındaki basık arazi manalarından oluşur. "Felak'üs-subh" ise günün doğuşunu
anlatır. (Râgıb, 1992: 645. Ayrıca bkz. Halil b. Ahmed, t.y.: V, 164; Ahfeş, 1990: II, 589; Cevherî, 1987:
IV, 1544; Ezherî, 2001: IX, 132; İbn Dureyd, 1987: II, 965; İbn Manzûr, 1993: X, 309, 310; İbrâhîm
Mustafa ve diğ., t.y.: II, 701; Zebîdî, t.y.: XXVI, 310; Râzî, (Muhtâr), t.y.: 243; İbn Sîde, 2000: VI, 419).
ْ için sadece (‘ )الصبحsabah’ anlamını kullanır (İbn Kuteybe, 1978: 542).
İbn Kuteybe (ö. 276/889), ()الفَلَق
Taberî (ö. 310/922), sahâbî ve tâbiînden isimler vererek "Felak" kelimesinin cehennemde bir zindanın
adı olduğunu, ‘sabah’ ya da ‘yaratıklar’ manasına da geldiğini söyleyenleri zikreder. Ona göre
Arapçadaki manası "Sabahın karanlığı yarması" olmakla birlikte "Felak" denilen herşey âyetin
kapsamına girebilir. Çünkü bunlardan hangisinin kastedildiğine dair belli bir delil bulunmamaktadır.
Zira O zaten bütün bunların hepsinin Rabbidir (Taberî, 2000: XXIV, 699-702).
Maturidî’nin (ö. 333/944) beyanına göre; âyetteki “felak” ( )الفلقkelimesine bazılarının “sabah”
mânasını verme sebebi felak’ın yarılıp açılan ve böylece içinde nelerin bulunduğu görülen şey
olmasından kaynaklanır. Nitekim tohumlar, rahimler, bazı böcekler ve çekirdekler böyledir. Sabah da
gecenin sonu ve yeni bir gündüzün başlangıcıdır. Gece ile gündüzü de inşa eden Allah olduğu için
O’nun izni olmadan kimse O’nun düzeninin dışına çıkamaz. Bu sebeple imtihan gereği bulunduğumuz
şu dünyada insanın dışındaki her varlığın içinde bulunan ve ortaya çıkabilecek yaratılış özelliklerinin
şer olabilecek hususlarından Allah’a sığınılması emredilmiştir (Mâturidî, şamile, X, 654-655).
Nahhâs (ö. 328/939) da bu kelime hakkında ihtilafa düşüldüğünü ve farklı anlamlarını zikrettikten
sonra Arabların bu kelimeyle ‘sabahın yarılıp ortaya çıkmasını ve fecri’ kastettiklerini söyler (Nahhâs,
2000: V, 197).
Maturîdî’ye göre Sabah Şafağının Rabbine denmesinin en muhtemel sebeplerinden birisi eğitim ve
öğretim amacına yöneliktir. Yani o zamanda gerçekleşmiş herhangi bir olayı hedeflememiştir. Fakat
yüce Allah kendisinden sığınılması gereken bu varlıkların ne denli tehlikeli olabileceğini ezeli ilmiyle
bildiği için bunlardan kendisine sığınılmasını emretmiştir. Böylece insanlar bu tehlikelere karşı hazır
ve tedbirli olabilir, Allah’ın lutfuyla bu iltica ile nereden geleceğini bilemedikleri kötülükten
korunabilirler. Esasen sihir denen olayın Kur’an ile yok edilebilmesi Hz. Musa’nın asasıyla sihirbazların
sihirlerini yutmasından çok daha büyük bir olaydır. Âsâ maddi bir yapı olup gözle görülür şekilde
yılana dönüşmüştür. Fakat Kur’an sadece manevî, görünmez denebilecek okuma etkisiyle büyüyü yok
edebilmektedir. Tabii ki bu da Allah’ın lutfuyla gerçekleşmektedir. Böylece kişinin zarardan kurtulup
feraha kavuşması amaçlanmaktadır (Mâtürîdî, 2005: X, 653-654).
Râzî (ö. 606/1209) Felak hakkında zikredilen görüşleri sıraladıktan sonra alimlerin çoğunluğunun
görüşünün "sabah” kelimesinde birleştiğini ifade eder. Zira sabah geceden çıkartılıp “fâik"
edilmektedir. Felak, "ism-i mef’ûl” (çıkarılmış) anlamında, "fa’al” vezninde kelimedir. Arapça’da, ( ه َُهو
ُِ ق الصب
ْح
ُِ َن فَل
ُْ ُِ“ )أ َ ْبيَنهُ مO, sabahın doğumundan (aydınlığından) daha açık” denilir. Zira bu şekilde sığınan
kuldan Allah, zifiri karanlıktan aydınlığı çıkardığı gibi her çeşit korku ve sıkıntıdan çıkarır. Böylece
‘sabahın doğuşu’ ferahlığın gelişine örnek verilmiştir. Geceden korkan, kurtuluş sabahının doğumunu
gözler. Böylece sabah onun için müjde olur. İstemediği halde sabah verilmektedir. İstenip sığınıldığı
takdirde nasıl verilmez? Burada kıyametin de bir örneği gizlidir. Gece insanlar sanki ölü, evler de
kabirdir. Sabah evlerden çıkan insanların kimisi fakir, iflas etmiş ve borçlu vb. çıkar, kimisi ise
huzurunda itaat edilen krallar gibidir. Kıyamet günü de aynen bu şekildedir. Bazıları sevap hususunda
iflas etmiştir, bazıları da ahirette kendisine Burak sunulan saygı gösterilen kişi olur. Râzî’nin uygun
bulduğu görüş ise ‘Felak’ın, bitkilerle yeryüzünü yarması gibi, Allah’ın yardığı her şey olduğu
yönündedir. “(ب َوالنَ َوى
ُِ ق ْال َح
ُاّللَ فَا ِل ه
ُ ن
َُ  ) ِإDoğrusu Allah, tanenin ve çekirdeğin Fâliki (yarıp-çıkaranı)dır”
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(En’âm, 6/95) ve “(ار
َُر مِ ْن ُه ه اْل َ ْن َه ه
ُارُةِ َل َما َيت َ َفج ه
َُ  ) ِإO kayalardan, nehirler fışkıranlar vardır" (Bakara,
َ ن مِ نَُ ْالحِ َج
2/74) ayeti bu kelimeyi açıklamaktadır. Yokluk karanlıklarının denizini yaratıp var etme yani tekvin
nurlarıyla yarmaktadır. ‘Sabah’ kavramı da bu yarattıklarından sadece biri olmuş olur. (Râzî,
(Mefâtih), 2000 XXXII, 371-372).
Kurtubî (ö.671/1273 ) bütün bu anlamlara Felak’ın; suyla yarılıp çatlayan kayalar ve dağlar / canlı
varlık ile rahimin açılması/ hapishane görevlilerince mahkumların ayaklarına takılan tahta parçaları
manalarını da ilave eder. Bu anlamları şiirlerle de destekler. Yani O’na göre de ister canlı, ister sabah,
ister tane, ister çekirdek veya su gibi kendisinden bir şeyin yarılıp ayrıldığı her varlığa “Felak" denir
(Kurtubî, 1964: XX, 254-256).
Diğer müfessirler de Felak için benzer manaları kullanırlar. (Bkz. Nesefî, 1998: III, 697; Zemahşerî,
1987: IV, 820; Âlûsî, 1995: XV, 519).
Mevdûdî (ö. 1979) felak kelimesinin "halak" (doğmak) manasına da dikkat çekerek yeryüzü ve gökyüzü
de dahil olmak üzere bütün varlıkların bir nevi patlayıp yarılma ile yokluktan varlığa geçtiklerini
zikreder. Nitekim "...gökler ve yer bitişikti, biz onları ayırdık." (Enbiya, 21/30) ayeti de bu durumun
ispatıdır. Burada Allah'ın zat ismi değil de sıfat ismi olan Rabb kelimesinin kullanılma nedeni; "terbiye
eden", "yetiştiren" anlamınının sığınma hadisesine daha uygun olmasından kaynaklanır. (Mevdûdî,
2005: VII, 331-332).
1. 2. Felak Sûresi 1. Ayetinin İ’rab Açısından Tahlili
 قه ُلDe ki
وذ ه
أَ ه
ُ ع

Emir fiili, cezm alameti sonundaki sükundur, fâili (َُ )أ َ ْنتgizli zamiridir
(Derviş, 1995: X, 623; İbn Hâleveyh, 1941: 232; Deâs, 2004: III, 476).

sığınırım

Fiili muzari, merfu, ref alameti sonundaki dammedir (İbn Hâleveyh,
1941: 233), fâili ( )أَناolarak takdir edilen müstetir (gizli) zamirdir (Behced,
1993: XII, 528; Deâs, 2004: III, 476). ( )أعوذve sonrasındaki isim cümlesi
mekûlü’l-kavl (söylenen söz) olup (ُ )قه ْلfiilinin mef’ûlün bihi’dir (Derviş,
1995: X, 623; Sâfî, 1998: XXX, 427; Deâs, 2004: III, 476; Behced, 1993:
XII, 528).

ُِّ بِ َربRabbine

(ُب
ِ ): harfi cer (zâid olduğu da söylenmiştir), (ُب
ِ )ر:
َ mecrur isim, muzaf
(İbn Hâleveyh, 1941: 233)

ال
﴾ 1 ﴿ الفَلَ ُِق

sabahın

Muzafun ileyh, mecrur, cer alameti sonundaki kesradır, ()برب الفلق
cümlesi ( )أعوذile bağlantılıdır (Derviş, 1995: X, 623; Sâfî, 1998: XXX,
427).

1. 3. Felak Sûresi 1. Ayet Meallerinin Kavram ve İ’rab Açısından Karşılaştırılması
Türkçe dilimize aktarılan mealler 1. ayete şu manaları vermişlerdir (Bkz. https://acikkuran.com (erişim
tarihi 17.05.2020)
Bayraktar Bayraklı "De ki: Ben, ağaran sabahın Rabbine sığınırım. "
Edip Yüksel "De ki, 'Şafağın Rabbine sığınırım.'"
Erhan Aktaş "De ki: "Felak'ın Rabb'ine sığınırım. "
Süleymaniye Vakfı "De ki "Sığınırım, bölerek yaratmanın sahibine! "
Ali Rıza Safa "De ki: "Gündoğumunun Efendisine sığınırım!"
Mustafa İslamoğlu "(Ey muhatab!) de ki: "Sığınırım ben (yokluk gecesini) yararak varlığı çıkaran
sabahın Rabbine: "
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Yaşar Nuri Öztürk "De ki: "Yarılan karanlıktan çıkan sabahın Rabbine/yarılışlardan fışkıran oluşun
Rabbine sığınırım! "
Ali Bulaç "De ki: Sabahın Rabbine sığınırım. "
Elmalılı (sadeleştirilmiş) "De ki: "Sığınırım o sabahın Rabbine, "
Muhammed Esed "De ki: "Sığınırım ben yükselen şafağın Rabbine, "
Diyanet İşleri "De ki: ".. sabah aydınlığının Rabbine sığınırım."
Elmalılı Hamdi Yazır "De ki: Sığınırım Rabbına o Felakın"
Süleyman Ateş "De ki: Sığınırım ben, karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran Rabbe"
Gültekin Onan "De ki: Sabahın rabbine sığınırım. "
Hasan Basri Çantay "De ki: Sabahın Rabbine sığınırım, "
İbni Kesir "De ki: Tanyerini ağartan Rabba sığınırım. "
Şaban Piriş "De ki: Mahlukatın Rabbine sığınırım. "
Suat Yıldırım "De ki: Sabahın Rabbine sığınırım"
Ahmed Hulusi "De ki: "Sığınırım Felak'ın (karanlığı yarıp aydınlığa kavuşturan nurun) Rabbine"
Değerlendirme:
Görüldüğü gibi ‘felak’ kelimesine listeye aldığımız 19 meal’den 4’ü sadece ‘Sabah’ ifadesini kullanmış,
yine sadece Şaban Piriş diğerlerinden ayrı olarak ‘mahlukat’ anlamını tercih etmiştir. Diğer mealler ise
tek kelimeden ziyade tefsir yapar gibi sözlüklerde incelediğimiz manalardan birkaç kelimeyle felak
kelimesini ifade etmişlerdir. Yaşar Nuri Öztürk gibi bazı mealler fazladan konulan kelimeler için
parantez koymaya gerek görmemiştir. Burada yer alan mealler sınırlı sayıda da olsa, bir internet
sitesinden Kur’an’ı anlamaya çalışana, o ayeti tanıma imkanı vermektedir. Sözlük manaları
düşünüldüğünde her ne kadar bir nevi kısa tefsir gibi görünse de kavram açısından anlama olumsuz
yönde etki edecek bir cümleye rastlanmamıştır.
Felak’ın Rabbi denilmesi Allah’ın isimlerinden birisinin de bu olduğunu açıklamaktadır. Gerçekte O
zaten Rabbü’l-alemin (Fâtiha, 1/2) olmasına karşılık burada özellikle Felak’ın Rabbi (karanlığı yarıp
aydınlatan) Sabah’ın Rabbi denilmiştir.
Bing Bang teorisinin de ispatladığı gibi maddi manevi tüm karanlıkları yararak varlıkları ve aydınlığı ortaya
çıkarabilecek tek varlık Felak’ın Rabbidir. Rab (terbiye edici) ismiyle nitelendirilmesi de yaratılanlara
ancak bu sıfatıyla müdahele edebileceğinin ve buna kâdir olanın ancak O olduğunun işaretidir.
Kendisine sığınanların sıkıntısını giderebilecek, onlara hükmünü dinletip tesir edebilecek tek Rab
ancak gecenin karanlıklarını çatlatabilecek, sabahın nurunu, aydınlığını getirebilen Rab olacaktır.
İnsanlar O’na sığınmakla kendi sıkıntılarından aydınlığa, ferah ve çözüme kavuşabilecektir. Bu kudrete
sahip O’ndan başka birisi bulunmamaktadır. Zira sığınanın da sığınılan şeylerin de Rabbi O’dur
(Yasdıman, 2012: 495-496).
İnsan bu özelliğin farkına vardığı an başkasına sığınma ihtiyacı duymaz. Çünkü tüm evren ve varlıkların
O’nun kontrolü altında bulunduğunu O’ndan izinsiz yaprak esmeyeceğini bilir. Bunu kavrayamayan
insanlar buna rağmen tarih boyunca cinlere tanrı ya da tanrıça diye düşündükleri meleklere sığınmakta
bugün de bu eyleme devam etmektedirler. "Doğrusu insanlardan bazı erkekler, cinlerden bazı erkeklere
sığınırlardı da onların kibir ve azgınlıklarını artırırlardı." (Cin, 6) ayeti de bunu anlatır.
2. ve sonraki ayetler bu özelliğe sahip bir Rabb’e nelerin şerrinden sığınılması gerektiğini öncelikle tek bir
cümleyle özetlemektedir:
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ال
2. Felak Sûresi 2. Ayet: ( ََُر َما َخلَق
ُِ ن ش
ُْ ِ )مYarattığı şeylerin şerrinden,
2. 1. Felak Sûresi 2. Ayetin Kavram Tahlili
Bu ayette ihtilafa düşülen bir kavram yoktur. Gene de kısaca her kavramı kısaca sözlük anlamıyla
vermek konunun bütünlüğü açısından faydalı olacaktır.
َ  )اَلkelimesi
2. 1.1. (ُشر
َ  )اَلkelimesi kötülük, şer, ayıp, zararlı iş, fenalık gibi anlamlara gelir. ( )الخيرherkezin rağbet ettiği şey
(ُشر
َ  )الde herkezin kaçındığı şeydir. (Halil b. Ahmed, t.y.: VI, 216; Râgıb,
olduğu halde zıt anlamı olan (ُشر
1992: 448; Ezherî, 2001: XI, 186-187; Cevherî, 1987: II, 695; İbn Fâris, 1979: III, 180; Zebîdî, t.y.: XII,
152-153; II, 1184; Ahmed Muhtar, 2008: II, 1184-1185; İbn Manzûr, 1993: IV, 400-401).
2. 1.2. (ُق
َ َ ) َخلkelimesi
(ق خ َْلقا
ُ) َخ َلقَُ يَ ْخله ه: yarattı, eşsiz ve yoktan varetti, şekil verdi anlamlarına gelen (ُ )الخ َْل هقkelimesinin aslı
( )التقدير المستقيمDoğru takdir (planlama) demektir. Herhangi bir şeyi bir örneği ve aslı olmaksızın yarattı
anlamındadır. (ض
ُ ِ ت َو ْاْل َ ْر
ُِ ق السَماوا
ُِ  )خ َْلGöklerin ve yerin yaratılması (En 'am 6/1) ayetinde bu kavramın
manası hissedildiği gibi sadece Allah’a mahsus olarak yaratma anlamındaki ( )البداعkökünden türeyen
(ُ ) َبدِي هعkelimesinin geçtiği (ض
ُ ِ ت َو ْاْل َ ْر
ُِ  ) َبدِي هُع السَماواgöklerin ve yerin yoktan varedeni (Bakara 2/117) ayeti de
bu kelimeyle eş manada olduğunu göstermektedir. Ancak herhangi bir şeyden bir şey yaratmaya da
ْ ن نه
(َُ ) َخلَقdenmektedir. (ُِن نَ ْفسُ واحِ دَة
ُْ  ) َخلَقَ هك ُْم مO sizi bir tek nefisten yarattı (Nisa 4/1), (ُطفَة
ُْ ِال ْنسانَُ م
ِ ْ َُ ) َخلَقO
ْ
ْ
َ
ْ
ْ
insanı bir nutfeden yarattı (Nahl 16/4) ve (ُساللَة
ُ
مِن
َُسان
ن
ال
َا
ن
ق
ل
خ
َ
)
İnsanı
süzme
çamurdan
yarattık
ه
ِ
(Mü'minun 23/12) ayetleri bunu anlatır. Nitekim bu yaratma Hz. İsâ örneğinde olduğu gibi başkaları için
َ ين َك َه ْيئ َ ُِة
de kullanılmaktadır: (ْر ِبإ ِ ْذنِي
ُِ الطي
ُِ الط
ُ ) َو ِإ ُْذ ت َْخله هHani çamurdan kuş şekli gibi benim iznimle bir şeyler
ِ َُق مِن
yaratıyordun (Maide 5/110). (َُسنهُ ْالخا ِلقِين
َُ ََُبارك
َ ْاّلله أَح
َ  )فَتYaratanların en güzeli olan Allah ne yücedir
(Mü'minun 23/14) ayeti Allah’ın bu özelliği başkalarına da verebileceği görüşünü destekler. Ancak en iyi
planı yapıp yaratan O’dur veya bu söz onların inanç ve kanaatini yansıtır denmiştir. ( )الخلقkelimesi
( )المخلوقanlamına da gelmektedir (Râgıb, 1992: 296-297; Ayrıca bkz. Halil b. Ahmed, t.y.: IV, 151-152;
Zebîdî, t.y., XXV, 251; Ahmed Muhtâr 2008: I, 687 ).
Müfessirlerimiz bu kavramın ne anlatmak istediğine dair örnekler verirler. Râzî (ö. 606/1209),
yarattığı şeylerin şerrine örnek olmak üzere iblis, cehennem, zararlı hayvanlar, haşereler, cinler ve
insanları örnek verir. ( ) َماismi mevsulüne insanların da cinlerin de dahil olduğunu söyler. Çünkü
varlıkların çoğunluğu akıllı olmayanların cinsinden olduğu için çoğunluğu temsil eden ismi mevsulün
kullanılması daha uygundur. Aynı zamanda bu söze hastalık meydana getiren yiyecek, su ve ateşin de
dahil olduğunu belirtir (Râzî, 2000: XXXII, 372-373).
Kurtubî (ö.671/1273) “Yarattığı şeylerin şerrinden” denilirken maksadın sadece bunlar değil, Allah
tarafından yaratılıp da kötülük verme özelliği olabilecek her şeyi kapsayabileceğinin söylendiğini
belirtir (Kurtubî, 1964: XX, 256. Ayrıca bkz. Zemahşerî, Zemahşerî, 1987: IV, 820; Âlûsî, 1995: V, 519;
İbn Atiyye, 2001: V, 538).
Şüphe yok ki bu şer bize göredir. Çünkü her yaratılan bir hikmet ve faydaya yönelik olarak
yaratılmıştır. Nitekim yüce Allah "Rahman'ın yaratmasında hiç bir kusur göremezsin. Gözünü tekrar
çevir, bir çatlak görüyor musun?" (Mülk, 67/3) buyurur. "İnsana bir şer dokunduğu zaman, feryad-u
figan eder" (Mearic, 70/20) ve "Ona şer dokunduğu zaman, uzun uzun yalvarıp yakarır" (Fussilet,
41/51) ayetleri Allah’ın bazı hastalık ve dertleri insanları imtihan için özel olarak yarattığını ortaya
koyar. Sabahın meydana gelişi, hakikaten tüm karanlıkların gidip ferahlığın ve müjdenin ortaya çıkışı
gibidir (Yasdıman, 2012: 499).

219

4th International Management and Social Research Conference
Jun 5-6, 2020 İstanbul / Turkey
2. 2. Felak Sûresi 2. Ayetinin İ’rab Açısından Tahlili
ُمِ نُ ش ِ َّر
(ُ)مِ ْن: sükûn üzere mebni harfi cer, (ُ)ش َِر: kesra ile mecrur isim, muzaf
şerrinden
(İbn Hâleveyh, 1941: 233; Behced, 1993: XII, 528: Deâs, 2004: III,
476), ( )أعوذile bağlantılıdır (Derviş, 1995: X, 623).
َما

şeylerin

ل
﴾ 2 ﴿ َُ َخلَقyarattığı

Muzafun ileyh, sükun üzere mebni ismi mevsul cer mahallindedir (Derviş,
1995: X, 623; Sâfî, 1998: XXX, 427; Behced, 1993: XII/528; Harrât, 2005:
IV, 1492; Deâs, 2004: III, 476). Buradaki mâ’nın ( )الذيanlamında olması
da caizdir, masdar (’) َماsı olması da mümkündür (Nahhâs, 2000: V, 197:
İbn Hâleveyh, 1941: 233; Ukberi, t.y., II, 1310). Ayrıca (ُ )ش َِرdeğil de (ُ)شَر
olarak okuyanlar da vardır. O zaman buradaki mâ (مِن ش َُِر
ُْ )’den bedel veya
zâide olur, nâfiye olması caiz değildir. Zira (مِن ش َُِر
ُْ َُ ) َما َخلَقdenilmesi mana
bakımından caiz değildir (Ukberi, t.y.: II, 1310).
Sıla: irabda mahalli olmayan fiil cümlesidir; (َُ ) َخلَقfetha üzere mebnî
fiili mazidir (İbn Hâleveyh, 1941: 233; Sâfî, 1998: XXX, 427; Behced,
1993: XII, 528; Deâs, 2004: III, 476), Fâili (ُ )ه َهوolarak takdir edilen
müstetir (gizli) zamirdir, âid mahzuftur yani ()خلقهdur. (’)ماnın masdar
harfi kabul edilmesi durumunda (َُ’)ما َخلَقnın cer mahallinde masdar-ı
müevvel olması da mümkündür (Derviş, 1995: X, 623; Ukberi, t.y., II,
1310; Behced, 1993: XII, 528; Nesefî, 1998: III, 697).

2. 3. Felak Sûresi 2. Ayet Meallerinin Kavram ve İ’rab Açısından Karşılaştırılması
Bayraktar Bayraklı "Yarattığı her şeyin şerrinden, "
Edip Yüksel "Yarattığı şeylerin şerrinden. "
Erhan Aktaş "Yarattığı şeylerin şerrinden, "
Süleymaniye Vakfı "Yarattığının şerrinden, "
Ali Rıza Safa "Yarattıklarının kötülüğünden! "
Mustafa İslamoğlu "O'nun yarattığı her şeyin şerrinden! "
Yaşar Nuri Öztürk "Yarattıklarının şerrinden,"
Ali Bulaç "Yarattığı şeylerin şerrinden, "
Elmalılı (sadeleştirilmiş) "Yarattığı şeylerin şerrinden, "
Muhammed Esed "O'nun yarattıklarının şerrinden, "
Diyanet İşleri "Yarattığı şeylerin kötülüğünden, "
Elmalılı Hamdi Yazır "Şerrinden Ma halakın"
Süleyman Ateş "Yarattığı şeylerin şerrinden, "
Gültekin Onan "Yarattığı şeylerin şerrinden, "
Hasan Basri Çantay "Yaratdığı şeylerin şerrinden, "
İbni Kesir "Yaratıkların şerrinden, "
Şaban Piriş "Yarattığı şeylerin şerrinden. "
Suat Yıldırım "Yarattığı şeylerin şerrinden, "
Ahmed Hulusi "Yarattığı halkının şerrinden"
Değerlendirme:
Görüldüğü gibi 19 meal içinde 10 meal aynı şekilde ‘Yarattığı şeylerin şerrinden’ anlamını vermiştir.
Bazı mealler ‘şerrinden’ yerine ‘kötülüğünden’ demiştir. Kavram ve i’rab açısından bu anlamlar ayetin
tam orjinal manasını karşılamaktadır. Diğerlerinden farklı olarak ‘Yarattığı her şeyin şerrinden’,
‘Yarattığının şerrinden’, ‘Yarattıklarının kötülüğünden’, ‘O'nun yarattığı her şeyin şerrinden’,
‘Yarattıklarının şerrinden’, ‘O'nun yarattıklarının şerrinden’, ‘Şerrinden Mâ halakın’, ‘Yaratıkların
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şerrinden’, ‘Yarattığı halkının şerrinden’ cümleleri de ayetin mealini karşılamaktadır. Böylece
meallerin genel durumu orjinalin Türkçe ifadede nasıl şekillendirildiğine dair bize bir fikir vermektedir.
Allah’a sığınanlara ve nelerden sığındıklarına örnek olarak Kur’an’da kendisine bir erkek olarak
görünen Cebrâil’e (a.s.) Hz. Meryem’in: "Eğer Allah'tan korkuyorsan, senden, Rahman olan Allah'a
sığınırım." (Meryem, 19/18) dediği bildirilir. Hz. Musa’nın "Cahillikten Allah'a sığınırım." (Bakara, 2/67)
deyişi ve yine Hz. Nuh’un Allah'ın ikazı üzerine "Allahım, bilmediğim şeyi istemekten Sana sığınırım."
(Hud, 11/47) cümlesi de diğer bir örnektir.
Ayet genel olarak tek bir cümlede her maddi ve manevî varlığın insana göre şer olabilecek
hususlarından Allah’a sığınılması gerektiğini bildirir. Korku, cehalet, ümitsizlik, şehvet, bilgisizlik, hırs,
aşırı tutkular gibi manevi özellikler yanında vahşi hayvanlardan böceklere, mikroplardan, yakınlarımız
da dahil olmak üzere çevremizdeki kötü insanlardan hastalık yapan bazı bitkilere, deprem, sel, kıtlıklar
gibi afetlerden, ay, güneş ve uzaydan, şeytan, cin ve cehennem azabına kadar tüm yaratılan
varlıkların insana göre şer yönü de bulunmaktadır. Böylece “Yarattığı şeylerin şerrinden” (sığınırım)
cümlesi tüm yaratılanların bize göre kötü ve karanlık olan yönlerinden Felak’ın Rabbi olan Allah’a
sığınmamız gerektiğini öğütlemektedir.
Aslında herşeyi Yüce Allah yaratmıştır. 2. ayet bir hikmete binaen genel olarak yarattığı şeylerin
şerrinden deyip olabilecek her ne varsa tek bir cümlede özetlemiştir. Bu muhteşem bir cümledir.
Bundan sonra gelen ayetler ise, kötülüklerinden en çok sakınılması gereken 3 ayrı özel şeyi
vurgulamaktadır:
3. Felak Sûresi 3. Ayet: (ب
َُ ََر غَاسِقُ ِإذَا َوق
ُِ ِن ش
ُْ  ) َومGirdiği zaman karanlık gecenin şerrinden;
3. 1. Felak Sûresi 3. Ayetin Kavram Tahlili
Ayetteki (ُ )غَاسِقve (ُب
َ َ)وق
َ kelimeleri alimler tarafından tahlile tabi tutulmuştur. İlk kelime hakkında
farklı görüşler vardır:
س ه
3.1.1. (ُق
َ َ )اَلغkelimesi
(ُس هق
َ َ )ا َ ْلغkelimesi gecenin ilk karanlığı, gece karanlığının başlangıcı olarak tanımlanırken (ُ( )ا َ ْلغَا ِس هقismi
fâil) siygasında karanlık gece, zifiri karanlık çökmüş gece, karanlıkla karışık olan gece, gece
karanlığının ilk vakitleri/ tutulmuş ay/soğuk/kaynayan, dökülen anlamlarına gelmektedir. (Bkz.
Ahfeş, 1990: II, 589; Râgıb, 1992: 606; İbn Sîde, 2000: V, 381; Ezherî, 2001, VI, 76; Zebîdî, t.y., XXVI,
250; İbrahim Mustafa ve diğ., ty., II, 652; İbn Manzûr, 1993: X, 289).
ْ için sadece ‘gece’, (ُس هق
)الغَاس ه
İbn Kuteybe (ö. 276/889) (ُِق
َ  )ال َغiçin de ( )الظلمةkaranlık demiştir (İbn Kuteybe,
1978: 542). Ancak zaten kendisi de ‘Garîbu’l-Kur’an’ adlı kitabının mukaddimesinde insanların şevkini
kırmamak için eserinde sadece garib lafızları ele alacağını ve kelimelerin lugatler ve ayete göre en uygun
olanını tercih edeceğini, zayıf ve kötü yorumlara yer vermiyeceğini belirtir (1978: 3-4).
(ل
ُِ ق اللَ ْي
ُِ س
َ  ) ِإلىGecenin epeyce kararmasına kadar (İsrâ, 17/78) ayetinde geçen (سق
َ ) kelimesi koyu
َ غ
َ غ
ْ
ْ
ه
ه
karanlık manasındadır. Yine (ق
ُس
ُِ  )الغَاve (ُ’ )الغَسَاقakan’ manasındadır. Araplar "Gözden su aktı”
manasında (ُت ْالعَيْنه
ُِ َسق
َ ) derler. Karanlık, adeta akıp döküldüğü için geceye (( )غَاسِقakan) denmiştir.
َ غ
(Râzi, 2000: XXXII, 373).
(“ )الغاسقgâsık” ( )الباردsoğuk anlamına da gelir. Zira Allah bir ayetinde şöyle buyurmuştur: ( ْل يَذهوقهونَُ فِي َها
َُ
غسَاقا
َ ْل َحمِ يما َو
ُ َ ( ِإ24) ْل ش ََرابا
ُ َ “ ) َب ْردا َوOrada ne bir serinlik tadacaklar ne de (temiz) bir içecek, sadece kaynar
su, bir de soğuk ve kokmuş bir sıvı!” (Nebe, 78/24-25). Gecenin (“ )الغاسقgâsık” olarak manalanması
gündüzden soğuk olduğu içindir. Yüce Allah gecenin bizzat kendisinden değil gecenin içinde
gerçekleşebilecek kötülüklerden kendisine sığınılmasını istemiştir. Zira gecenin karanlığı bizzat kötü
ve zararlı değildir (Mâturûdî, 2005: X, 656).
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Nahhâs (ö. 328/939) tefsir ehlinin çoğunun kabulüne göre (ُ )ا َ ْلغَا ِس هقkelimesiyle kastedilenin güneşin
batmasıyla birlikte gelen ‘karanlık gece’ olduğunu söyler, nitekim ay da gezegenler de gece ortaya
çıkmaktadır (Nahhâs, 2000: V, 197). Bu, aynen ( )الطارقgibi, ‘gece gelen felaket’ manasındadır.
‘Tutulup kararan aydır’ da denmiştir (Ragıb, 1992: 606; Daha geniş bilgi için ayrıca bkz. Nesefî, 1998:
III, 697; İbn Atiyye, 2001: V, 538).
3.1.2. (ُب
َ َ)وق
َ kelimesi
(ُب يَقِبهُ َو ْقُبا
َُ َ) َوق: (bir şeye) girdi, (karanlık) çöktü, bir şey gözden kaybolacak tarzda bir şeyin içine girdi/
ay karanlığa girdi/dağlarda suların kendisinden sızdığı delik anlamlarına gelir (Bkz. Ahfeş, 1990: II,
589; İbn Kuteybe, 1978: 542; Ezherî, 2001: IX, 264; Nesefî, 1998: III, 697).
(ُ)الو ْقبه
ُِ ََوقَب
َ َ)وق
َ bir şeydeki çukur anlamına da gelir. (ُب
َ ise bir çukura ya da oyuğa girmek anlamını taşır. ( ت
ُه
)الشمس
demek Güneş battı anlamına gelen ( )غابتdemektir (Râgıb, 1992: 879).
İbn Kuteybe (ب
َُ َ’) ِإذَا َوقyi (( )أي دخل في كل شيءher şeyin içine giren) olarak tanımlar. (ُ )الغَاس هقkelimesini ‘ay’
olarak belirtenlere göre ise (ب
َُ َ )إِذَا َوقAy tutulmaya girdiği zaman anlamını taşır (1978: s.542). (ب
َُ َ)إِذَا َوق
için “(gece) gelip bastırdığı zaman”; “sıyrılıp gittiği zaman” gibi anlamlar da zikredilmiştir. Âyetin
manasına “ay tutulduğu zaman” da denilerek bundan Allah’a sığınılması emredilmiştir. Bu da gece
gerçekleşen bir olaydır (Mâturûdî, 2005: X, 657).
Râzi’ye göre Ay’a gâsık denilmesinin sebebi şudur: Esasen Ay kendinden ışık veren bir varlık değildir,
yani kendisi karanlıktır. Bu sebeple ona gâsık (karanlık) denmiştir “Vukûb” denilmesi ise baştaki var
olan ışığının ayın sonuna doğru giderek kaybolmasındandır. Böyle olunca da uğursuzluk artar. Sihir
yapacak olanlar insanları hasta edecek sihirlerini işte bu ayın karanlık olduğu zamanda yaparlar. Zaten
bu sûre de Hz. Peygamber’e sihir yapılması sebebiyle nazil olmuştur. Nüzul sebebinin uygunluğu da
böylece anlaşılmaktadır (Bkz. Râzi, 2000: XXXII, 373-374); Gâsik’ın Süreyya yıldızının adı veya sokma
halinde yılan olduğu veya saldırı halinde bulunan her varlığın adı olduğu da söylenmiştir (Daha geniş
bilgi için bkz. Kurtubi, XX, 253-254; İbn Atiyye, V, 538; Âlûsî, XV, 520 ).
Mevdudî, Hz. Aişe’den nakledilen ve Tirmizî’nin de hasen-sahih dediği; Hz. Peygamber’in Ay’a bakıp:
“Ey Aişe! Sen bunun şerrinden Allah’a sığın." Çünkü “(ب
َُ َ )غَاسِقُ ِإذَا َوقkaranlık çöküp bastığı zaman” diye
sözü edilen budur.” (Tirmizi, V, 452) rivayeti için şöyle der:
‘Bu hadisin tevili bazılarına göre "iza vekab"ın anlamının "iza hasefe" olarak anlaşılması
iledir. Yani Ay'ın tutulması olarak anlaşılabilir. Fakat hiçbir rivayette, Rasulullah aya
işaret ettiğinde ayın tutulmuş olduğuna dair bir kayıt yoktur. Ayrıca Arapçada "iza
vekab" yerine hiçbir zaman "iza hasefe" kullanılmaz.. Ay ancak gece çıkar. Gündüz de
gökte olduğu halde görünmez. Bunun için Rasulullah'ın sözünün anlamı "Onun (Ay'ın)
çıktığı zamandan, yani gece karanlığından Allah'a sığının" şeklindedir. Çünkü Ay'ın
aydınlığı saldırganlara karşı direnen kimseye çok fazla yararlı olmaz..” (Mevdûdi, 2005,
VII, 333).
Böylece ayetin gecenin karanlığı gibi olan ve iç karartıp insanı üzen tüm maddi ve manevi
karanlıklardan Allah’a sığınmayı emrettiği, özellikle herhangi bir şeyi hususileştirmediği
anlaşılmaktadır.
3. 2. Felak Sûresi 3. Ayetinin İ’rab Açısından Tahlili
harfi, (ُ)مِ ْن: harfi cer, (ُ)ش َِر: kesra ile mecrur isim, muzaf (Derviş,
َ
ُ َُو مِ نُ ش ِ َّرşerrinden (ُ)و:atıf
1995: X, 623; Behced, 1993: XII, 528)
َ karanlık
ُغاسِق
gecenin

Muzafun ileyh, mecrur, cer alameti kesra (İbn Hâleveyh, 1941: 234;
Behced, 1993: XII, 529; Deâs, 2004: III, 476)
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إِذَا

zaman

ل
﴾3﴿ ب
َُ َ َوقgirdiği

Şart ve zaman zarfı, sükun üzere mebni ve zarf olduğu için nasb
mahallindedir, ( )أعوذfiili ile bağlantılıdır, muzaftır (Behced, 1993: XII,
529: Deâs, 2004: III, 476).
Fi’lü’ş-şart; fetha üzere mebnî fiili mazi, fâili (ُ )ه َهوolarak takdir edilen
gizli zamir, {sonraki değil önceki cümlede açıklandığı için cevabü’ş-şart
mahzuf kabul edilmiştir}, ( )وقبcümlesi cer mahallinde ( )إِذَاzarfının
mahallen mecrur muzafun ileyhidir (Behced, 1993: XII, 529; Derviş,
1995: X, 623; Sâfî, 1998: XXX, 428; Harrât, 2005: IV, 1492; Deâs, 2004:
III, 476).

3. 3. Felak Sûresi 3. Ayet Meallerinin Kavram ve İ’rab Açısından Karşılaştırılması
Bayraktar Bayraklı "- kapladığında karanlığın şerrinden,"
Edip Yüksel "'Çöktüğü zaman karanlığın şerrinden.'"
Erhan Aktaş "Ve çöktüğü zaman karanlığın şerrinden, "
Süleymaniye Vakfı "bastırdığı zaman gecenin şerrinden, "
Ali Rıza Safa "Karanlık çöktüğünde, gecenin kötülüğünden!"
Mustafa İslamoğlu "Ve (aklı-iradeyi) bastırdığı zaman zehirli-zifiri bir (cehalet) karanlığının şerrinden! "
Yaşar Nuri Öztürk "Çöktüğü zaman karanlığın/gelip çattığı zaman göz perdelenmesinin/tutulduğu
zaman Ay'ın/battığı zaman Güneş'in/taştığı zaman şehvetin/soktuğu zaman yılanın/ümit kırdığı
zaman musibetin şerrinden! "
Ali Bulaç "Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, "
Elmalılı (sadeleştirilmiş) "Karanlığı çöküp bastırdığında bir gecenin şerrinden, "
Muhammed Esed "ve bastıran kapkara karanlığın şerrinden, "
Diyanet İşleri "karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, "
Elmalılı Hamdi Yazır "Ve şerrinden bir gasıkın daldığı zaman"
Süleyman Ateş "Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, "
Gültekin Onan "Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, "
Hasan Basri Çantay "karanlığı çöküb basdığı zaman gecenin şerrinden, "
İbni Kesir "Bastırdığı zaman, karanlığın şerrinden, "
Şaban Piriş "Çöktüğü zaman karanlığın şerrinden .. "
Suat Yıldırım "Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, "
Ahmed Hulusi "Karanlığı çöken gecenin şerrinden"
Değerlendirme:
19 mealden 13 meal (ُب
َ َ)وق
َ kelimesi için ortak kelime olarak ‘çöktü’ kelimesini tercih etmiştir. ‘Çöktüğü
zaman’ ifadesinin başında çoğunda ‘karanlığı çöktüğü zaman’ denilirken ayrıca ‘gecenin şerri’ ilave
edilerek tamlama yapılmıştır. Bunun dışında olarak ‘kapladığında karanlığın şerrinden’, ‘bastırdığı
zaman gecenin’, ‘bastıran kapkara karanlığın’, ‘şerrinden bir gasıkın daldığı zaman’, ‘Bastırdığı zaman
karanlığın’, ifadeleri görülmektedir. Mustafa İslamoğlu ‘Ve (aklı-iradeyi) bastırdığı zaman zehirli-zifiri
bir (cehalet) karanlığının şerrinden’ sözleriyle, Yaşar Nuri Öztürk de ‘Çöktüğü zaman karanlığın/gelip
çattığı zaman göz perdelenmesinin/tutulduğu zaman Ay'ın/battığı zaman Güneş'in/taştığı zaman
şehvetin/soktuğu zaman yılanın/ümit kırdığı zaman musibetin şerrinden!’ diyerek meal değil de
tefsire hatta lugat tefsirine yer vermiş görünmektedirler.
Esasen gecenin bizzat kendisi şerli değildir. Yüce Allah dinlenmemiz ve pek çok faydalı özelliği
dolayısıyla onu karanlık yaratmıştır. Ancak görüldüğü gibi ayet bunu istismar eden varlıklarca
karanlıkla birlikte çoğalarak gelebilecek tüm şerlerden Allah’a sığınmayı kapsamaktadır. İnsan
gücünün bu savunmada yeterli olmayacağı da imâ edilmektedir. Zira gece içinde örneğin hırsızlar
daha ziyade karanlığı beklemekte, gündüz önlenebilecek yangınlar gece farkında olmadan
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gelebilmekte, zararlı, vahşi hayvanlar ve haşerat gündüz gizlenirken gece ortaya çıkmaktadır.
Dışarıdan yardım gelene dek çoğu zaman iş olup bitmektedir. Yine insanların aleyhine pusu
tertipleyen şer odakları en çok gece faaliyete geçmektedir: “... Oysa O, kendileri, sözden hoşnut
olmayacağı şeyi ‘geceleri düzenleyip kurarlarken,’ onlarla beraberdir...“ (Nisa, 4/108) ayeti bunu
ortaya koyarken Hz. Salih’e kin duyanların da planlarını gece uyguladıkları müminlerin dikkatini
çekmek üzere şu ayetten anlaşılmaktadır: “Kendi aralarında Allah adına and içerek, dediler ki: “Gece
mutlaka ona ve ailesine bir baskın düzenleyelim sonra velisine: Ailesinin yokoluşuna biz şahid olmadık
ve gerçekten bizler doğruyu söyleyenleriz, diyelim.“ (Neml, 49).
Sakınılması gereken ikinci büyük şey sonraki ayette şöyle yer almaktadır:
4. Felak Sûresi 4. Ayet: (ت فِي ْالعهقَ ُِد
ُِ َر النَفَاثَا
ُِ ِن ش
ُْ  ) َومDüğümlere üfleyenlerin şerrinden
4. 1. Felak Sûresi 4. Ayetin Kavram Tahlili
ْ kelimeleri üzerinde durmuşlardır.
Bu ayette alimler (ُت
ِ  )النَفَاثَاve (ُ)العهقَ ِد
َ
َ
َ
4. 1. 1. (ُت
ا
ث
ا
ف
ن
)ال
kelimesi
ِ
(ُ)اَلنَفَاث َ ُةه ج نَفَاثَات: Tükürüksüz veya az tükürükle üfleyen, üfürükçü, düğümlere okuyup üfleyen kadınlar,
sihirbazlar, büyücüler, nefesle iplere düğümler atan, onlar üzerine üfüren ve sihir yapan büyücü
topluluklar manasındadır. (ُ )اَلنَفَاثَةهkelimesinin mükesser çoğulu (’)نوافثdir. (Bkz. Cevherî, 1987: I, 295;
İbn Fâris, 1979: V, 457; İbrahim Mustafa ve diğ., t.y.: II, 937; İbn Dureyd, 1987: I, 429; İbn Kuteybe,
1978: 542; İbn Manzûr, 1993: II, 195). Ukberî bu kelimenin (ُ )النَافِثَاتهile aynı manada olabileceğini
söyler (Ukberi, t.y.: II, 1310).
 )النَ ْف هkelimesi az miktarda tükürük atmak demektir. Yani bol değil çok az tükürüktür. Sihir ve büyü
(ُث
yapanların düğümlere tükürerek üfürmeleri (والساحر
ُِ
الراقِي
ُ )نَ ْف هdiye anılır. (ث الس َُم
ُ )الحيَ ُةه ت َ ْنفه هYılan zehir
َ ث
üfler derken de bu kelime kullanılır (Râgıb, 1992: 816).
Aynı ayet içinde yer aldığı için diğer kelimenin sözlük açıklamasını aktardıktan sonra müfessirlerin
yorumuna geçmek daha faydalı olacaktır:
4. 1. 2. ( )العهقَدkelimesi
(ُعقَد
)ا َ ْلعه ْقدَُة ه ج ه: düğüm, bağ, bağlılık, tutukluk demektir. ( )عقدةiçin büyücü kadının bağladığı düğüm
denmiştir. (ُ )العَ ْقدهBir şeyin kenarlarını toplamak anlamındadır ve sert, katı cisimlerde kullanılır; ( عقد
( )الحبلİpi bağlamak); (( )عقد البناءBinayı bağlamak/ inşa etmek) gibi. Sonra istiare yoluyla bu kelime
başka şeyler için de kullanılmaya başlamıştır; (ع ْقد البيع
َ )(satış akdi); (( )العهدantlaşma akdi) vb. böyledir.
(Râgıb, 1992: 576; Ayrıca bkz. İbn Fâris, 1979: IV, 86; İbn Manzur, 1993: III, 296-297; Râzî, (Muhtâr),
t.y.: 214; Ezherî, 2001: I, 134- 135; Fîrûzâbâdî, 2005: 300; Zebîdî, t.y.: VIII, 394; İbn Sîde, 2000: I, 165168; Ahmet Muhtar, 2008: II, 1527-1528).
İlk dönem müfessirlerinden Mukâtil (ö. 150/767) tefsirinde bu cümleyle büyü ve büyü yapılan aletlerin
kastedildiğini söyler. Sonra da büyü yapanların ve düğümlere üfleyip şerri kışkırtanların kadınlar
olduğunu bildirir (Mukâtil, 2002: IV, 934-935).
Eserlerine baktığımız pek çok müfessir diğer görüşlere yer verse de ( )النَفَاثَاتkelimesinden kastedilenin
çoğunlukla kadınlar olduğu görüşlerine değinirler. Örneğin Râzi’ye (ö. 606/1209) göre de (ُت
ِ )النَ َفاثَا
kelimesi müennestir. Çünkü aslında sihri, bilgisi az fakat şehveti çok olan kadınlar daha çok yapar.
Maksatları kalbi bağlamaktır. Zaten Ebû Ubeyd’in bildirdiğine göre peygamberimize sihri yapanlar da
Yahudi Lebîd b. A’sâm’ın kızlarıdır. Ancak (ُت
ِ  )النَفَاثَاile (ُوس
 )النفه هnefsler de kastedilmiş olabilir. Bir başka
görüş de bu kelimeyle kastedilen cemaatler yani topluluklardır. Çünkü sihirbazlar topluluk olarak bir
sihri yaparlarsa tesiri daha şiddetli olabilir. Yine Ebû Müslim’in tercihine göre; “düğümlere üfleyenlerin
şerrinden” deyimiyle erkeklerin görüş ve kararlarına bağlanmak zorunda kalan kadınların şerrinden
sığınmak da kastedilebilir. Buradaki bağ ile ipin bağlanması tabirinden istiâre yapılmıştır. Nefesle
tükürmek de o ipin çözümünü kolaylaştırmak için yumuşatması sebebiyledir. Erkeklerin gönlünde
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kadınların sevgisi büyük olduğu için görüş ve kararları üzerinde kadınlar değişiklik yapabilirler. Bu
sebeple Allah onların şerrinden sığınmayı emretmiştir. Zaten ayette de ( عد ًّهوا لَ هك ُْم
ُْ ن
َُ ِإ
َ واج هك ُْم َوأ َ ْوْل ِد هك ُْم
ِ مِن أَ ْز
“ )فَاحْ ذَ هرو هه ُْمEşlerinizden ve çocuklarınızdan, size düşman olanlar var. Onlardan sakının” (Tegabün, 64/14)
buyrulmuştur. Yine yüce Allah kadınlar kastedilerek söylenen (ُعظِ يم
َُ ن َك ْيدَ هك
َُ ) ِإ: “Doğrusu sizin hileniz
َ ن
büyüktür” (Yusuf, 12/28) ayetini bildirmiştir. Fakat bu görüş Râzî’ye göre güzel olsa bile müfessirlerin
çoğunluğunun görüşü (ُت
ِ ’)النَفَاثَاnin kadınlar olmadığı yönündedir (Râzî, (Mefâtih), 2000: XXXII, 374-375).
(Konu ile ilgili daha geniş açıklamalar için ayrıca bkz. Nesefî, 1998: III, 698; Nahhâs, 2000: V, 197;
Zemahşeri, 1987: IV, 821-822; İbn Atiyye, 2001: V, 538-539; Âlûsî, 1995: XV, 520-521; Ebu’s-Suûd, t.y.,
IX, 215; Zuhaylî, 1995: XXX, 474).
Kadınların yorum itibarıyla tefsir dünyasında ve karar mevkiinde yer almadığı asırlarda bu tür
değerlendirmeler olabilmektedir. Ancak büyünün sadece kadınlar tarafından yapılmadığı bugün de şahit
olunan apaçık gerçeklerdendir. Sihir ya da büyü denilen olay; bir arzusunu şiddetle hemen
gerçekleştirmek isteyenlerin başvurduğu günah yollarından biridir. Sabır ve akıllılıkla yürütülecek güzel
ameller yerine içinde günah bulunan kestirme yollara başvurmak hem erkeğin hem kadının
başvurabileceği metodlardır. Yani bu işin kadını erkeği yoktur. Yüce Allah da yukarıda verilen ayetlerde
bunları kadınların yaptığını bildirmemiştir. Ancak geçmişte ayetleri kendince yorumlayarak mezhep
taraftarlığı yapanlar olduğu gibi günümüzde bile ayetler bazen nefsin isteğine göre yorumlanabilektedir.
Diyânet İşleri Başkanlığı yayınları arasında yer alan Kur’an Yolu adlı tefsirde de (ُت
ِ “ )ال َنفَاثَاÜfürenler”
kelimesinin hem erkek hem de kadın için kullanıldığı belirtilir (Karaman ve diğ., t.y.: V, 722 ).
Mevdudî ise şöyle der: "(’)نَفثnin anlamı üflemektir. Çoğulu "ُ" نَفَاثَاتdir. Bunu "allâme" kalıbında
değerlendirirsek anlamı "çok üfleyen erkek" olur. Eğer aynı kelimeyi müennes (dişi) kalıpta anlarsak o
takdirde "çok üfleyen kadınlar" olur. Ancak çoğul manada "nüfus ve cemaatler" de olabilir. Zira nüfus ve
cemaat kelimelerinin her ikisi de Arapça'da müennestir. Müfessirlerin çoğunluğuna göre ‘Düğüme
üflemek’ sihir için kullanılır. Zira sihirbazlar, iple düğüm atıp ona üflerler. Ayetin anlamı "sihirbazların
şerrinden fecri getiren Rabb'e sığınırım." manasındadır. Ebu Müslim, İsfahani ve Zemahşeri’ye göre ise;
ayetten kastedilen kadınların kurnazlık ve hileleridir. Böylece kadınlar erkeklerin irade, azim ve
görüşlerine tesir ederler. Bu tesir de sihre benzetilmiştir. Bu tefsir hakikaten ilginçtir. Fakat selefin kabul
görmüş tefsirine ters düşmektedir. (Bkz. Mevdudi, 2005: VII, 334).
Son devir alimleri tarihi gerçekleri ve dünyayı genellikle önceki alimlerden daha olumlu bir şekilde
değerlendirmektedirler. Kimbilir belki de önceki devirlerde müfessirlerin yorumlarına konu olan bazı
kadınlar, eğitilmek yerine çaresizliklerini bu günah yollarla gidermeye çalışmışlardır. Önceki ile son devir
âlimlerinin kadına dair yorumları arasındaki fark, fıkıh, şerh ve tefsir kitaplarını araştıranlara malumdur.
Mâturudî’ye (ö.333/944) göre önceki ayette gece zaman bakımından şerre vesile teşkil etmekteydi. Bu
cümlede ise faillerin eylemi ve sebep teşkil edeceği sonuçlar vardır (Mâturûdî, 2005: X, 657).
Daha önce hadisler bölümünde Hz. Peygamber’e Lebîd b. Âsâm ya da kızları tarafından büyü yapıldığına
dair rivayeti zikrettiğimiz için burada tekrara düşmek istemiyoruz. Hayrettin Karaman ve değerli
arkadaşlarının hazırladığı tefsirde bu rivayetle ilgili olarak şu satırlara yer verilir:
"Bizim kanaatimize göre bilgi ve inanç konularında mütevâtir olmayan rivayetlerin
dayanak olamayacağı birçok sünnî âlimin üzerinde birleştiği bir kural olup Peygamber'e
büyü yapıldığı iddiasının hem bilgi hem inançla ilgisi bulunduğundan bu konuda
mütevâtir olma değeri taşımayan rivayetlere itibar edilmemesi gerekir.” (Karaman ve
diğ., t.y.: V, 722 ).
Alimlerin çoğunluğu tedâvide okumadan istifade etmeyi ve üflemeyi caiz görmüşlerdir. Delil de daha
önce zikrettiğimiz Hz. Aişe'den gelen "Peygamber (s.a.) okurken üflerdi…" şeklindeki rivayettir. Ancak
anlamı bilinmeyen meçhul şeyler, harfler, sayılar, cümleler ise yasaklanmıştır. (Zuhaylî, 1995: XXX,
476-477).
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Ayetlerdeki sığınma ifadesi üfürükçü ve büyücülerden uzak durulması ve onlara itibar gösterip değer
verilmemesi gerektiğini de imâ etmektedir. Zira her gelene ‘sende büyü var’ diyerek maddi menfeat
elde etmeye çalışanların sayısı hiç de az değildir.
4. 2. Felak Sûresi 4. Ayetinin İ’rab Açısından Tahlili
ُ َُو مِ نُ ش ِ َّرşerrinden
ُت
ِ  النَفَاثَاüfleyenlerin
ل
 فِي العهقَ ُِدdüğümlere

(ُ)و:
َ atıf harfi, sonra gelen cümle de matuftur, (ُ)مِ ْن: harfi cer, (ُ)ش َِر:
mecrur isim, muzaf (Deâs, 2004: III, 476; İbn Hâleveyh, 1941: 235 )
Muzâfun ileyh, mecrur (İbn Hâleveyh, 1941: 235).
ْ kesra ile mecrur isim (İbn Hâleveyh, 1941: 235),
()فِي: harfi cer, (ُ)العهقَ ِد
(ُت
ِ  )النَفَاثَاile bağlantılıdır (Behced, 1993: XII, 529; Derviş, 1995: X,
623; Harrât, 2005: IV, 1492).

4. 3. Felak Sûresi 4. Ayet Meallerinin Kavram ve İ’rab Açısından Karşılaştırılması
Bayraktar Bayraklı "Düğümlere üfürenlerin şerrinden,"
Edip Yüksel "'Arabozucuların, sözleşmeleri bozanların şerrinden.'"
Erhan Aktaş "Düğümlere üfleyenlerin şerrinden, "
Süleymaniye Vakfı "İlişkilere fesat karıştıranların şerrinden, "
Ali Rıza Safa "Düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden!"
Mustafa İslamoğlu "Ve düğümlere üfleyenin şerrinden! "
Yaşar Nuri Öztürk "Düğümlere üfleyip tüküren üfürükçülerin şerrinden! "
Ali Bulaç "Düğümlere üfüren kadınların şerrinden, "
Elmalılı (sadeleştirilmiş) "O düğümlere üfleyen üfürükçülerin şerrinden"
Muhammed Esed "Karanlık işlere düşkün tüm insanların şerrinden, "
Diyanet İşleri "Düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, "
Elmalılı Hamdi Yazır "Ve o, ukdelere üfliyen neffasların şerrinden"
Süleyman Ateş "Düğümlere üfleyip tüküren büyücü kadınların şerrinden, "
Gültekin Onan "Düğümlere üfüren kadınların şerrinden, "
Hasan Basri Çantay "Düğümlere üfüren (nefes) lerin şerrinden. "
İbni Kesir "Düğümlere üfürenlerin şerrinden, "
Şaban Piriş "Düğümlere üfleyenlerin şerrinden.. "
Suat Yıldırım "Düğümlere üfleyip büyü yapan büyücü kadınların şerrinden, "
Ahmed Hulusi "Düğümlere üfüren kadınların şerrinden"
Değerlendirme:
19 mealden 11’i ‘Düğümlere üfleyenlerin..’ veya ‘Düğümlere üfleyen üfürükçülerin’ derken 5 meal bu
cümlenin yanına kadınlar kelimesini eklemiş ve ‘Düğümlere üfüren kadınların..’, ‘Düğümlere üfleyip
tüküren büyücü kadınların..’, ‘Düğümlere üfleyip büyü yapan büyücü kadınların şerrinden’ şeklinde
meal vermiştir. Diğerlerinden ve orjinalinden farklı olarak Edip Yüksel 'Arabozucuların, sözleşmeleri
bozanların şerrinden', Süleymaniye Vakfı ‘İlişkilere fesat karıştıranların şerrinden’, Muhammed Esed
ise ‘Karanlık işlere düşkün tüm insanların şerrinden’ cümleleriyle ayetin mealini değil tefsirini vermiş
görünmektedir.
Bu ayette sihrin çeşitleri arasında yer alan düğümlere üflemeye dolayısıyla büyü olayına dikkat
çekilmektedir. Demek ki büyü yapan kişiler karşı tarafın duygularına etki edebilmekte ve şer
saçmaktadırlar. Halbuki hiç kimse Allah’ın üzerinde bir güç sahibi değildir. Nitekim sonuç olarak yüce
Allah "Sihirbaz, yaptığında felaha ermez" (Tâ Hâ, 20/69) buyurarak sihir yapanın kendisi için bir fayda
elde edemeyeceğine hatta kendisinin sıkıntılara gireceğine işaret etmektedir.
Sığınılması gereken üçüncü büyük şer sonraki ayette şu ifadeyle yer almaktadır:
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5. Felak Sûresi 5. Ayet: (َس ُد
ُِ ن ش
ُْ ِ ) َومHased ettiği zaman, hasetçinin şerrinden
َ َر َحاسِدُ ِإذَا َح
5. 1. Felak Sûresi 5. Ayetin Kavram Tahlili
Bu ayette (َُسد
َ  ) َحve ismi fâili olan (ُ ) َحاسِدkelimesi incelenecektir.
5. 1. 1. (ُ )حَاسِدve (َُسد
َ  ) َحkelimeleri
(ُسدا
س ُدَ يَحْ ه
َ س ُد ه َح
َ ) َح: hased etti, kıskandı anlamındadır. (ُ )ا َ ْل َحا ِسدهise bu fiilin ismi fâili olup hased eden,
kıskanan demektir. (ُسده
َ  )ا َ ْل َحHaset; kişinin hak ettiği nimetin zevalini yani elinden alınmasını arzu
etmektir. Bazen de bu kıskançlığı dolayısıyla o nimetin elinden gitmesi için çalışmayı ifade eder. Yüce
Allah bu kelimenin geçtiği şu ayeti de zikreder: (ن ِع ْن ُِد أ َ ْنفه ِس ِه ُْم
ُْ ِسداُ م
َ  ) َحİçlerindeki kıskançlık dolayısıyla..
(2/Bakara 109) (Daha geniş bilgi için bkz. Râgıb, 1992: 234; Halil b. Ahmed, t.y., III, 130; Cevherî, 1987:
II, 465, Râzî, (Muhtâr), t.y.: 72; Ezherî, 2001: IV, 164; Ahmed Muhtâr, 2008: I, 492; Zebîdî, t.y.: VIII, 25;
Fîruzâbâdî, 2005: 277; İbn Manzûr, 1993: III, 148).
Maturîdî’ye göre (ö.333/944); haset edip kıskanan kişi haset ettiği kimseden daha alt ve güçsüz bir
seviyede ise ona zarar vermeye gücü yetmeyebilir fakat yüce Allah’ın bazı gözlere verdiği özellik
dolayısıyla gözünün şerrinden dolayı kötülük gelebilir. Böylece sahip olunan güzel nimetin ve
dolayısıyla mutluluğun kaybolmasına sebebiyet verebilir. Ayrıca haset eden kişi bu duyguyla farklı
entrikalara ve bozgunculuklara başvurabilir. İşte bu sebeple Allah kendisine sığınılmasını emretmiştir
(Mâturûdî, 2005: X, 658).
‘Sığınılması gereken maddelerin neden bazısı marife bazısı nekra gelmiştir?’ sorusuna Râzî (ö.
606/1209) şöyle cevap verir: (ُت
ِ ’)النَفَاثَاnin marife olması her üfleyen kadının şerli olması sebebiyledir.
(( )غَاسِقgece) kelimesinin nekra olması her karanlık gecenin şer taşımaması sebebiyledir. (ُ) َحاسِد
kelimesi de nekradır. Çünkü her hased eden de kötü değildir. Zira bazı hasedler hayır hasenat
konusunda olur. O zaman bunun adı gıbta olur ve övgüye değerdir (Râzi, 2000: II, 375).
Kurtubî’nin (ö.671/1273 ) nakline göre; Hasetçi beş yönden Rabbine karşı meydan okumaktadır:
1- Başkasında görülen her nimete buğzetmektedir. 2- Rabbinin kısmetine kızıp gazap etmiştir. Zira
‘Niçin böyle paylaştırdın?’ der gibidir. 3- Allah’ın fiiline cimrilik edip karşı çıkmaktadır. Halbuki Allah
dilediği kimseye dilediği şekilde lutfeder, bu konuda cimrilik yapmak ona düşmez. 4- Allah’ın verdiği
nimetlerin yok olmasını istemekle Allah’ın dostlarını yardımsız bırakmış olur. 5- İblis aslında kendi
düşmanıdır, bu haliyle aslında İblise yardımcı olmuş olur (Kurtubî, 1964: XX, 260).
Böylece hem dini hem de dünyevî açıdan olabilecek her türlü şerden sığınma bu sûrenin içine
girmiştir. “Yarattığı şeylerin şerrinden" derken aslında her şey içine girmiştir fakat ‘‘gâsık”, “neffâsât”
ve ”hasedçi”nin şerrinin özellikle sakınma sebebi bu son üç ayette zikredilenlerin en büyük şer çeşidi
olmasından kaynaklanmaktadır (Râzî (Mefâtih), 2000: XXXII, 375; Daha geniş bilgi için bkz. Taberi,
2000: XXIV, 705; Zemahşerî, 1987: IV, 822; İbn Atiyye, 2001: V, 539; Âlûsî, 1995: XV, 522; Ebu’s-Suûd,
t.y.: IX, 215; Zuhaylî, 1995: XXX, 474).
Bilindiği gibi Allah’a ilk isyan İblis’in Adem (a.s.)’ı kıskanmasıyla ortaya çıkmış, yeryüzündeki ilk büyük
günah da Adem’in çocuklarından Kâbil’in Hâbil’e haset etmesiyle zuhur etmiş ve ilk öldürme hadisesi
hasedin verdiği en büyük zarara damgasını vurmuştur.
Yine Kur’an’ın Yusuf Sûresi baştan sona Hz. Yakub’un oğullarının kardeşleri olan Yusuf (a.s.)’ı
kıskanmaları sonucu gelişen olaylara dikkat çeker. Kıskançlık yüzünden başkaları şöyle dursun
kardeşler birbirini öldürme noktasına gelmektedir.
Bugün de tarih tekerrür etmekte, müslümanlar Kur’an’ın son ayetleriyle aile ve toplumları bitiren bu
tehlikeler hakkında uyarılmaktadırlar. Şeytanın Adem’i (a.s.) kıskanmasıyla verdiği tepkiler, ilahi
huzurdan ve rahmetten kovulmasına sebep olmuştur. Müslümanların başlarına gelen ayrılık ve
çekememezliğin de onların rahmetten uzak kalmasına sebeb olmasından Allah’a sığınmak gerektiği
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ortadadır. “Ehl-i Kitaptan pek çoğu gerçek kendilerine açıklandıktan sonra nefislerindeki haset
sebebiyle sizi imandan sonra küfre çevirmek isterler.” (Bakara 109) ayeti de Müslümanların dışındaki
milletlerin hasetten kaynaklanabilecek tehlikelerin en büyüğüne Müslümanları inançsızlığa
sürüklemek için çalışacaklarına açıkça işaret etmektedir.
"…Nefisler 'kıskançlığa ve bencil tutkulara' hazır (elverişli) kılınmıştır. Eğer iyilik yapar ve sakınırsanız,
şüphesiz, Allah yaptıklarınızdan haberi olandır" (Nisa Sûresi, 128) buyrulur. Kişi kimin kendisine haset
ettiğini bazen bilmeyebilir. Düşüncelerimizin eseri olduğumuzu düşünürsek bu duygunun sonuçlarının
çok geçmeden ortaya çıkması da söz konusu olabilir. Başkasının yerine kendisinin takdir edilmesini
isteme, gözü doymama, bencillik, bilgisizlik ve tamah hasedin kaynağı ve sebebini oluşturan
duygulardır. İnsan Allah’a sığınıp kendisini eğitmedikçe çok geçmeden kendisini de bu duygunun
ortasında bulabilir. Böylece hem kendine hem çevresine hatta sevdiği kişilere de zarar verebilir. Bu
durum ise hem dünya hem de ahireti için büyük ziyanlara sebep olur.
5. 2. Felak Sûresi 5. Ayetin İ’rab Açısından Tahlili
َُُو مِ نُ ش ِ َّر
şerrinden

ُحَاسِد
ِإذَا
َس ُد
َ َح

(ُ)و:
َ atıf harfi, sonraki cümle önceki cümleye matuftur (Deâs, 2004:
III, 476) (ُ)مِ ْن:harfi cer, (ُ)ش َِر: kesra ile mecrur isim, muzaf (İbn
Hâleveyh, 1941: 236).

hasetçinin

Muzafun ileyh, kesra ile mecrur (İbn Hâleveyh, 1941: 236).

zaman

Şart ve zaman zarfı ( İbn Hâleveyh, 1941: 236; Deâs, 2004: III, 476).

hased ettiği

Fiilü’ş-şart; fiili mazi, fâili (ُ )ه َهوgizli zamiri, cevabü’ş-şart mahzuf,
önceki cümle onu açıklar (Derviş, 1995: X, 623) aynı zamanda ()حسد
cümlesi ( )إِذَاzarfının cer mahallinde muzafun ileyhi’dir (Sâfî, 1998:
XXX, 428; Deâs, 2004: III, 476).

5. 3. Felak Sûresi 5. Ayet Meallerinin Kavram ve İ’rab Açısından Karşılaştırılması
Bayraktar Bayraklı "Haset edenin haset ettiği zamanki şerrinden. "
Edip Yüksel "Kıskandığı vakit kıskananın şerrinden. "
Erhan Aktaş "Ve kıskandığı zaman, kıskananın şerrinden. "
Süleymaniye Vakfı "Bir de çekememezlik ettiği zaman çekemeyenin şerrinden. "
Ali Rıza Safa "Kıskandığında, kıskananın kötülüğünden! "
Mustafa İslamoğlu "Ve haset ettiğinde hasetçinin şerrinden! "
Yaşar Nuri Öztürk "Kıskandığı zaman hasetçinin şerrinden... "
Ali Bulaç "Ve hased ettiği zaman, hasetçinin şerrinden. "
Elmalılı (sadeleştirilmiş) "ve kıskançlık gösterdiğinde bir kıskancın şerrinden!"
Muhammed Esed "ve kıskançlık duyduğunda kıskancın şerrinden."
Diyanet İşleri "Haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden"
Elmalılı Hamdi Yazır "Ve şerrinden bir hasidin hased ettiği zaman"
Süleyman Ateş "Ve hased ettiği zaman hasedcinin şerrinden. "
Gültekin Onan "Ve hased ettiği zaman, hasetçinin şerrinden. "
Hasan Basri Çantay "Ve hased edenin, hased(ini belli) etdiği zaman, şerrinden. "
İbni Kesir "Hased ettiğinde, hased edenlerin şerrinden. "
Şaban Piriş "Haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden. "
Suat Yıldırım "Ve hased ettiği zaman hasetçinin şerrinden. "
Ahmed Hulusi "Haset ettiğinde, haset edicinin şerrinden! "
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Değerlendirme:
19 Mealden 12 meal ‘hased ettiği zaman, hasetçinin..’ ifadesini yani kavram ve irab açısından orijinal
kelimenin kendisini kullanmıştır. ‘Haset ettiğinde hasetçinin..’ ibaresi Türkçemizde de kullanılır.
‘Kıskandığı vakit kıskananın..’, ‘Kıskandığı zaman hasetçinin..’, ‘kıskançlık gösterdiğinde bir
kıskancın..’, ‘kıskançlık duyduğunda kıskancın..’ da aynı mananın değişik versiyonlarıdır. İçlerinden
sadece Süleymaniye Vakfı ‘Bir de çekememezlik ettiği zaman çekemeyenin şerrinden’ demiş fakat o
da aynı dilin eşdeğer cümlesinden başkasını söylememiştir. Hem kavram hem de irab açısından farklı
cümle bu ayetin meallerinde görülmemektedir.
Gıbta (imrenme) başkasına verilen nimetin kendisine de verilmesini istemektir ve bunun kimseye bir
zararı yoktur. Gıbta eden, nimetin yine onda kalmasını fakat aynısından kendisine de verilmesini
istemektedir. Sadece duygusal bazda yaşandığı ve dışarıya tesirini söz veya fiille göstermediği
müddetçe haset de başlangıçta sadece hased edenin içini yakıp kavuran bir duygudur. İş yerlerinde,
akrabalar arasında, siyasi ve sosyal hayatta mevki, makam gibi bir menfeatin söz konusu olduğu
durumlarda hatta sevgi konusunda kıskançlıklar ve ayak kaydırma çalışmaları hep görülen hususlardır.
İşte ayet “Hased ettiği zaman, hasetçinin şerrinden” cümlesiyle hased edenin şerrinden yani dışarıya
vuran kötülüklerinden sığınmak için Allah’a sığınmak gerektiğini öğütlemektedir.
İnsanlar genellikle başkalarının kendilerinden üstün bir durumda olmalarından hoşlanmaz ve
kendilerinin üstün olmasını tercih ederler. Halbuki nimeti veren de alan da Allah’tır (Al-i İmran, 3/26).
Mümine düşen çalışma sonucu elde ettiklerine şükür ve kanaat etmek hatta hiç olmayanlarla
paylaşmaktır. Böylelikle Allah ona daha çok verecektir: "Andolsun, eğer şükrederseniz gerçekten size
artırırım.." (İbrahim, 14/7) ayeti inananlara bunun garantisini sunmaktadır.
İmtihan için verilen bu duyguyu tamamen yok etmek mümkün olamamaktadır. Eğer imkanı varsa kişi
kendini daha hayırlı başka şeylerle meşgul edebilir, yine mümkünse o ortamdan uzaklaşmaya
çalışabilir. Allah’a sığınarak ve kendini Allah’ın verdiği ilim ve bilgilerle donatarak bu duygu kontrol
altına alınabilir. Kişi karşısındakiyle değil kendini aşmak için nefsiyle yarıştığı sürece başarı ve huzura
kavuşacağını öğrenmelidir.
Böylece Felak Sûresinin tüm ayetleri şu cümlelerden oluşmaktadır: (1-5). De ki: Yarattığı şeylerin
şerrinden, girdiği zaman karanlık gecenin şerrinden, düğümlere üfleyenlerin şerrinden ve hased ettiği
zaman, hasetçinin şerrinden (karanlığı yarıp aydınlatan) sabahın Rabbine sığınırım.
II. NAS ( İNSANLAR ) SÛRESİ
Kur’ân-ı Kerîm’in 114. yani son sûresidir. Adını ilk beş ayette de geçen (ُاس
ِ َ( )النİnsanlar) kelimesinden
almıştır. 6 ayet, 20 kelime ve 70 harften oluşmaktadır.
Nas Sûresinin Arapçası ve genel olarak Meâli şöyledir:
ُِ ِالرح
يم
ُِ الرحْ َم
ُ بِس ُِْم
َ ن
َ ِاّلل
ال
ال
ال
ال
ال
َُ{ مِن5} س
ُِ هورُ النَا
ُ{ الَذِي ي َهو ْس ِو ه4} س
ُِ اس ْال َخنَا
ُ ِ َر ْال َوس َْو
ُِ ن ش
ُْ ِ{ م3} س
ُِ { ِإلَ ِهُ النَا2} س
ُِ { َملِكُِ النَا1} س
ُِ ب النَا
ُِ ل أَعهو ُذه ِب َر
ُْ قه
س فِي ه
ِ صد
َ
َ
{6} اس
ُ ِ ْال ِجن ُِة َُو الن
( 114/ NÂS, 1- 6 ): De ki: Sığınırım insanların Rabbine, insanların Melikine (mâlikine hükümdarına),
İnsanların İlâhına, O sinsi vesvesecinin şerrinden; ki o, insanların göğüslerine vesvese verir. Gerek
cinlerden, gerek insanlardan (olan her sinsiden).
Bu bölümde de önce Nas sûresinde yer alan bazı önemli anahtar kavramlar ele alınacak, ardından
ayetin i’rab açısından tahlili ve meallerle karşılaştırılması incelenecektir. Bu kavramlar (ُاس
ِ َ)الن, (ُِ) َملِك,
ْ
ْ
ْ
َ
َ
(ُ) ِإلَ ِه, (ُاس
ْو
س
و
)ال,
(ُ
اس
ن
خ
َ
)ال,
(ُ
س
و
س
هو
ي
),
(ُ
هور
د
ص
),
(ُ
ة
ن
ج
)ال
kelimeleridir.
Ayetler
kısa
olduğundan
ilk
üç
ayeti ele
ْ
ِ
ِ َ َ
ِ
َ ِ ه
ِ
ِ ه
almak daha derli toplu bir anlam ifade edecektir:
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1. Nas Sûresi 1-3 Arası Ayetleri:
ال
ال
ال
{3} ُ{ إِلَ ُِه النَا ِس2} س
ُِ { َملِكُِ النَا1} س
ُِ ب النَا
ُِ ل أَعهو ُذه بِ َر
ُْ قه
De ki: Sığınırım insanların Rabbine, insanların Melikine, İnsanların İlâhına,
Daha önce Felak sûresinde (ُ )أَعهوذهve (ُ)رب
َ kelimelerinin tahlilini yapmıştık. Bu bölümde ilk üç ayette
َ
yer alan ()النَاس, () َملِك, ( )إِلهkelimeleri incelenecektir.
1. 1. Nas Sûresi 1-3 Arası Ayetlerin Kavram Tahlili:
1. 1. 1. ( )النَاسkelimesi
(س
ُس ج اَلنا َ ه
ُ) ا َ ْ ِل ْن ه: insan. (ُس
 )ا َ ْ ِل ْن هkelimesi ()الجن
ِ sözcüğünün zıt anlamlısı kabul edilmiştir. (ُ )النسيinsan
türüne mensub olan manasını taşır. Bu kelime aynı zamanda kendisiyle çok ünsiyet edilen kişi ve çok
ünsiyeti olan için de söylenir. Her şeyde (ُ )النسيolan, insana yakışan olanı demektir. (ُ )الوحشيise ona
yakışmayan diğer tarafıdır. ( )النسkelimesinin cemisi aslında (ُ’)أَناسيdur. Ayette de (ُي َكثِيرا
َُ  ) َوأَنا ِسPek çok
insan (25/Furkan 49) denmiştir. (ُن آنَ ْست ه ُْم مِ ْن هه ُْم هر ْشدا
ُْ ِ  )فَإOnlarda (yetimlerde) bir olgunluk görürseniz (
4/Nisa 6) ayetinde geçen (ُ )آنَ ْست ه ْمsözcüğü bir ünsiyet görürseniz demek olur. ()النسان
ِ (insan) denme
sebebinin bu türün ayakta kalmasının ancak birbiriyle sıcak bir kaynaşma yakınlaşma olmaksızın
ayakta kalamayacağı, varlığını sürdüremeyeceği şekilde yaratılmasından kaynaklandığı
söylenmektedir. Bu ismin verilmesi yakınlık kurduğu herkesle kaynaşabilmesi sebebiyledir diyenler de
vardır. Yine şöyle diyen de vardır: ( )إفعالنkalıbında gelen bu sözcüğün aslı (’ )إ ْنسِياَنdür. İnsan aslında
Allah ile anlaşma yapmış fakat akabinde bunu unutmuştur. Bu şekilde kendisine bu isim verilmiştir
(Râgıb, 1992: 94). Diğer sözlüklerimizde bildirildiğine göre; (ُي
َ  )أَنا ِسkelimesinin tekili (ُ’)إ ْنسِيdür. Bu
kelime sonra ( )إنساناolarak söylenmiştir. İstihfaf (hafifletmek) için yâ hazfedilmiştir (Ferrâ, t.y.: II, 269;
Bu kelime için ayrıca bkz. Halil b. Ahmed, t.y.: VII, 304; Cevherî, 1987: III, 905; Zebîdî, t.y.: XV, 422;
Ezherî, 2001: XIII, 61; İbn Manzûr, 1993: VI, 10; XIII, 325; ).
Diğer kelimelerin de kısaca sözlük anlamlarına baktıktan sonra genellikle tefsirlerimizin yaptığı gibi üç
ayeti birden değerlendirmek daha isabetli olacaktır.
1. 1. 2. (ُ )اَل َمل هِكkelimesi
(ُ) ا َ ْل َملِكهُ ج هملهوك: kral, melik, sultan, hükümdar anlamındadır. Allah’ın isimlerinden biridir. Melik,
mülkünde istediği gibi tasarruf eden, her şeye hükmedebilen demektir. Yani tebeası üzerinde
emretme ya da yasak etme yetkisine sahiptir. Bu sebeple (الناس
ُِ
ُ ) َملِكهinsanların meliki yani hükümdarı
denir. (يوم الدين
ُِ ُِ ) َملِكdin günün hükümdarı (Fatiha 1/4) ayetini (ار
ُِ ّللِ ْالواحِ ُِد ْالقَ َه
َُ ِ ن ْال هم ْلكهُ ْال َي ْو َُم
ُِ  ) ِل َمBugün
hükümranlık kimindir? (Gücü her şeye yeten tek Allah'ındır, (derler) (Mü'min 40/16) ayeti açıklar.
(( )ال َملِكMelik) aynı zamanda siyasete hükmedenlere verilen isimdir. (Râgıb, 1992: 774-776; Ezherî,
2001: X, 149; Ahmed Muhtar, 2008: III, 2121; İbn Manzûr, 1993: X, 491-492; İbn Fâris, 1979: V, 351352; İbn Sîde, 2000: VII, 54-57; Râzî, (Muhtâr), t.y.: 298; Zebîdî, t.y.: XXVII, 346-348).
1. 1. 3. ( )ا ِٰلهkelimesi:
(ُ)ُا َ ْ ِْل ٰل ُهه ج ا َ ِل َهة: ilah, tanrı anlamındadır. (  ) إلهilah lafzı, ma’bûd yani kendisine ibadet edilen her türlü
varlık için kullanılır. ( ) الالتda böyle bir özel isimdir. ( )إِ َْلهَةkelimesi de Arapların güneşe verdikleri
isimdir. Çünkü onu da ilahlarından biri olarak edinmişlerdir. ( )هللاkelimesinin aslının da (  ) إلهolduğu,
hemzesinin kaldırılıp başına elif-lam getirildiği ifade edilmiştir. Ve bu isim sadece Allah’a tahsis edilip
başkasına verilmemiştir. Nitekim ayette de (سمِ يًُّا
ُْ  )هOnun ismiyle adaş olarak anılan birini
َ َل ت َ ْعلَ هُم لَ ُهه
biliyor musun? (Meryem 19/65) buyrulur. Allah’tan başka mabud olmadığı bir gerçekse de Araplar
inanç bakımından pek çok ilah edinmişler ve ilahlar anlamında (ُ )إِلَهkelimesinin çoğuluna ()اآللهة
demişlerdir (Daha geniş ayrıntı için bkz. Râgıb, 1992: 82-83; Cevherî, 1987: VI, 2223-2224; İbn Fâris,
1979: I, 127; Râzî, (Muhtâr), t.y.: 20; Fîruzâbâdî, 2005: 1242; Ezherî, 2001: VI, 224; İbn Sîde, 2000: IV,
358; İbn Manzûr, 1993: XIII, 467-468; Zebîdî, t.y.: XXXVI, 320-324).
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Müfessirler bu üç ayeti birlikte tefsir etmişlerdir. ( ) َربُ الناسİnsanların Rabbi denilmekle onların sahibi
ve işlerini ıslah edip düzgün götürecek olan Rabbe sığınılma kastedilir. Esasen Allah bütün
yarattıklarının Rabbi ise de burada özellikle insanın söylenmesi şu iki sebepledir:
1. Çünkü insanları bizzat Allah tazim edip yüceltmiştir. Ancak insanlar tazim edilseler bile yüce Allah
Rabb olanın kendisi olduğunu bildirmektedir.
2. İnsanların şerrinden kendisine sığınılmasını emretmesinin diğer sebebi de insanları diğer
insanlardan koruyacak olanın yine ancak kendisi olduğunu bildirmektir. Halbuki insanlar ( بار هه ُْم
َ ْات َ َخذهوا أَح
َ
َُ هون
ُِ ن د
ُْ ِ“ ) َو هر ْهبانَ هه ُْم أ ْرباباُ مHahamlarını ve rahiblerini, Allah'ın dışında rabler edindiler (Tevbe, 9/31)
ِاّلل
ayetinde olduğu gibi başkalarını da rab edinebilmektedirler (Kurtubî, 1964: XX, 260; Daha geniş bilgi
için bkz. Zemahşerî, 1987: IV, 823; Râzi, (Mefâtih), 2000: XXXII, 376; Ebussuûd, t.y.: IX, 215; Âlûsî,
1995: XV, 524; Zuhaylî, 1995: XXX, 480; Ebû Hayyân, 2000: X, 578).
(اس
ُ ِ َ ) َملِكُِ النİnsanların Meliki dendiğinde insanların kendisine bağlı bulunduğu melikler (devlet
başkanları) anlaşılır. Ancak ibadet açısından bütün meliklerin sahibi Allah olduğu halde başkasına
ibadet edenler de bulunmaktadır. Böylece yüce Allah bu ayetlerde onların hem Meliki hem de İlâhı
olduğunu hatırlatarak başka melik ve ilah sandıklarına değil sadece O’na sığınmalarını ve O’nun
koruması altına girmeleri gerektiğini bildirmektedir (Taberî, 2000: XXIV, 709; Kurtubî, 1964: XX, 261;
Zemahşerî, 1987: IV, 823; Nesefî, 1998: III, 699; Ebû Hayyân, 2000: X, 578; Ebussuûd, t.y.: IX, 216 ).
Yüce Allah Melik sıfatını zikrettikten sonra son olarak (اس
ُ ِ  ) ِإل ُِه ال َنsıfatını bildirmiştir. Zira “melik” sıfatı
ilah olana da olmayana da verilir. Halbuki Allah tek ilahtır ve ilahlık yalnızca ona mahsus olup bu sıfata
hiçbir varlık ortak değildir. Yüce Allah önce işleri tedbir ve ıslah edici olarak Rabb ismiyle başlamıştır.
Zira rubûbiyetiyle kulunu terbiye edince kişi kendisinin kul, Allah’ın da Melik (asıl sahibi ve
hükümdarı) olduğunu anlayarak O’nu bu ismiyle sena etmektedir. Sonra bu niteliklere sahip olana
ibadetin gerekli olduğunu öğrenince kulluğa layık olanın ancak O olduğunu kavrayarak O’nu ilah
tanımaktadır. Bu sebeple son isim olarak İlah ismi gelmiştir (Râzî, (Mefâtih), 2000: XXXII, 376 ).
Nas Sûresi ilk üç ayetiyle öncelikle sığınılabilecek varlığın özelliklerine dikkat çekmekte ve bu
özellikleri olmayana sığınılamayacağını öğretmektedir. O halde insanlar, kendinde bu özellikler
olmayan diğer insanlara ya da varlıklara bu sıfatları vererek sığınamazlar. İnsana ancak diğer varlıklara
da hükmü geçen alemlerin Rabbi yardım edebilir. Çünkü yetki, sığındıkları bu insanların ya da
varlıkların elinde değil, onların da Rabbi, Sahibi ve İlahı olan Yüce Allah’tadır.
1. 2. Nas Sûresi 1-3. Ayetlerinin İ’rab Açısından Tahlili
قه ُل

De ki
وذ ه
أَ ه
ُ ع

sığınırım

ُِّ ِب َربRabbine
ل
﴾ 1 ﴿ اس
ُ ِ َالن

İnsanların

Emir fiili (İbn Hâleveyh, 1941: 238; Deâs, 2004: III, 477), fâili (َُ )أ َ ْنتgizli
zamiridir (Derviş, 1995: X, 625; Deâs, 2004: III, 477)
Fiili muzârî, damme ile merfudur (İbn Hâleveyh, 1941: 238. Deâs,
2004: III, 477), fâili ( )أَناgizli zamiridir, ( )أعوذcümlesi makulü’l-kavl’dir
(Derviş, 1995: X, 625: Deâs, 2004: III, 477).
(ُب
ِ ): harfi cer (zâid de denmiştir), (ُب
ِ )ر:
َ mecrur isim, muzaf (İbn
Hâleveyh, 1941: 238),
muzâfun ileyh, zâhir kesra ile mecrurdur (İbn Hâleveyh, 1941: 238:
Deâs, 2004: III, 477; Behced, 1993: XII, 530; Nahhâs, 2000: V, 199),
( )برب الناسda ( )أعوذile bağlantılıdır (Derviş, 1995: X, 625).

231

4th International Management and Social Research Conference
Jun 5-6, 2020 İstanbul / Turkey
ُِ َملِكMelikine

ال
﴾2﴿ س
ُِ  النَاİnsanların

(ُ)رب
َ kelimesinden bedeldir, sıfat da, atfı beyan da olabileceği
söylenmiştir, kesra ile mecrur ve muzaftır (Derviş, 1995: X, 625; İbn
Hâleveyh, 1941: 238; Behced, 1993: XII, 530; Harrât, 2005: IV, 1492;
Deâs, 2004: III, 477; Nahhâs, 2000: V, 199).
Muzafun ileyh, kesra ile mecrurdur (Derviş, 1995: X, 625; İbn
Hâleveyh, 1941: 238).

ُ ِإ ٰل ِهİlâhına

ال
﴾3﴿ س
ُِ النَا

İnsanların

(’)ملك الناسdan bedeldir, sıfat da, ( )رب الناسiçin atfı beyan da denmiştir,
kesra ile mecrur ve muzaftır (Harrât, 2005: IV, 1492; Derviş, 1995: X,
625; Behced, 1993: XII, 530; Nahhâs, 2000: V, 199).
Muzâfun ileyh, kesra ile mecrurdur (İbn Hâleveyh, 1941: 239; Deâs,
2004: III, 477).

( )الناسmuzâfun ileyhi ayetlerde bir defa söylemekle yetinilmemiştir. İzâfetin tekrarlanması daha iyi
açıklanması içindir. Zira ( ) َملِكُِ الناس إله الناسifadesi (’)رب الناسnin atf-ı beyânıdır. Diğer isimleri başkası
için de söylense bile ( )إله الناسsözü Allah’a mahsustur ve bu isimde ortağı yoktur. Atfı beyan bunu
açıklamak içindir. ( )الناسkelimesi de insanları yüceltmek için vardır (Nesefî, 1998: III, 699; Derviş,
1995: X, 625).
1. 3. Nas Sûresi 1 - 3. Ayet Arası Meallerin Kavram ve İ’rab Açısından Karşılaştırılması
Bayraktar Bayraklı "(De ki: Ben) insanların Rabbine (sığınırım), İnsanların yöneticisine, İnsanların ilahına. "
Edip Yüksel "(De ki, Sığınırım) halkın Rabbine, Halkın Yöneticisine, Halkın Tanrısına,"
Erhan Aktaş "(De ki:) İnsanların Rabb'ine (sığınırım); İnsanların melikine, İnsanların ilahına."
Süleymaniye Vakfı "(De ki "Sığınırım) insanların Sahibine, insanların hükümdarına insanların ilahına, "
Ali Rıza Safa "(De ki:) "İnsanların Efendisine (sığınırım!)", "İnsanların Yöneticisine!", "İnsanların Tanrısına!"
Mustafa İslamoğlu "(Ey muhatab) (De ki: "Sığınırım ben) Rabbine insanlığın; Sahibine insanlığın; İlahına
insanlığın:"
Yaşar Nuri Öztürk "(De ki:) "İnsanların Rabbine (sığınırım! ), İnsanların yöneticisine, yönlendiricisine,
İnsanların ilahına; "
Ali Bulaç "(De ki: ) İnsanların Rabbine (sığınırım). İnsanların malikine, İnsanların (gerçek) ilahına; "
Elmalılı (sadeleştirilmiş) "(De ki: "Sığınırım) insanların Rabbine, insanların hükümdarına, insanların
İlahına;"
Muhammed Esed "(De ki: "Sığınırım ben) insanların Rabbine, insanların Hakimine, insanların İlahına;"
Diyanet İşleri "(De ki: "Cinlerden ve insanlardan; insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin
kötülüğünden, ) insanların Rabbine, insanların Melik'ine, insanların İlah'ına (sığınırım)."
Elmalılı Hamdi Yazır "(De ki sığınırım) Rabbına nasın, Melikine nasın, İlahına nasın"
Süleyman Ateş "(De ki: "Sığınırım ben), insanların Rabbine, İnsanların padişahına, İnsanların
Tanrısına: "
Gültekin Onan "(De ki:) İnsanların rabbine (sığınırım), İnsanların malikine, İnsanların tanrısına.
Hasan Basri Çantay "(De ki: Sığınırım) insanların Rabbine, insanların (yegane) malikine, insanların
ma'bûduna, "
İbni Kesir "(De ki:) İnsanların Rabbına (sığınırım), İnsanların malikine, İnsanların Tanrısına, "
Şaban Piriş "(De ki:) İnsanların Rabbine (sığınırım), İnsanların hakimine, İnsanların ilahına. "
Suat Yıldırım "(De ki:) İnsanların Rabbine, İnsanların yegane Hükümdarına, İnsanların İlahına
(sığınırım):"
Ahmed Hulusi "(De ki: "Sığınırım) Nas'ın Rabbine," "Nas'ın Meliki'ne," "Nas'ın İlahı'na,"
Değerlendirme:
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19 mealden 19’u yani istisnasız olarak tamamı (ُ )قه ْلkelimesine ‘De ki:’, (ُ )أَعهوذهkelimesine de ‘sığınırım’
anlamını vermiştir. 19 mealden 13 meal; 1. ayet için ‘İnsanların Rabbine’ derken ayetin kavram ve
i’râb olarak tam manasını vermiştir. Bunun dışında ‘halkın Rabbine’, ‘insanların Sahibine’, ‘İnsanların
Efendisine’, ‘Nas'ın Rabbine’ ifadeleri de izafet terkibini tam olarak yansıtmaktadır. ‘Rabbine
insanlığın’, ‘Rabbına nasın’, terkipleri aynı tamlamanın Türkçe’de söylenebilecek vurgulu ifadesini
göstermektedir.
İnsanların Rabbi denilince insanların sahibi, terbiye ederek eğiteni, büyüteni, varlıklar içinde verdiği
akılla onu en değerli ve en seçkin kılanı anlaşılır: "Allah sizi annelerinizin karnından çıkardığı zaman
hiçbir şey bilmiyordunuz." (Nahl, 16/78) ayeti Rabb sıfatının insanlar üzerindeki tesirinden sonra
geldiği merhaleyi anlatır. Esasen Rab isminin tecellisi ömür boyu devam eder.
Rab sıfatının ardından Melik sıfatının zikredilmesi, bu sıfatların birbirini devam ettirmesi, Melik sıfatı
olmadan bu düzen ve ahengin yaşatılması ve devam etmesinin mümkün olmadığını, O’nun yaratıp bir
kenara çekilmediğini ve ölmeyen diri olduğunu hatırlatmaktadır. Güneş hergün aksamadan
doğmakta, sabahın olmadığı bir gece görülmemektedir. Çünkü tüm unsurları birbirine bağlı olan
kâinatın maliki, hükümdarı O’dur. İnsanlardan olan melikler ise güçleri sınırlı, insanların taşıdığı tüm
zaaflara sahip olan kişilerdir ve başkalarının kendisine hizmetine muhtaçtırlar. Onların da Meliki, aziz
ya da zelil edeni Allah’tır. Yüce Allah ise başkasına ihtiyacı olmayan ve meliklerin Meliki olan tek
varlıktır. Ondan başkasının koruması son derece sınırlıdır. Üstelik O izin vermese hiçbir şeye güçleri
yetmeyecektir. O halde sığınılabilecek olan O varlık tüm varlıklara melik olacak ve emrini
dinlettirebilecek güçte olmalıdır. Bu özelliklere sahip olan ise sadece Yüce Allah’tır.
İnsanların ilahı deyimiyle Yüce Allah’ın Rab ve sahip olma (melik) sıfatıyla ibadeti hak eden tek ilah
olması gündeme getirilmektedir. İlah bilindiği gibi kendisine tapınılan ve yardımı istenen tanrı
manasındadır. İlahlık ancak O’na mahsustur. Çünkü bu sıfatlara sahip olan ve insanların saadet ve
mutsuzluğunu elinde tutan, hüküm ve emirler koyan yalnızca O’dur. O’ndan başka bir ilahın olduğu şu
ana kadar ispatlanamamıştır. O halde ilah özelliği olmayan cin ve insanlardan Allah’ı bırakıp da yardım
istemek O’na rağmen ve O istemedikçe gerçekleşmeyecek bir olayı istemek demektir. Bu durumda
O’nun verdiği güçle ayakta durabilen varlıklara kulluk etmek ve yardım dilemek abesle iştigaldir.
Sonraki ayetler bu özelliklere sahip olan Allah’tan, baştaki (ُ )قه ْلDe ki: ifadesiyle tek bir şeyin şerrinden
sığınılmasını öngörmekte ve bu şerrin özelliklerini sıralamaktadır :
2. Nas Sûresi 4. Ayet: (اس
ُ ِ َاس ْال َخن
ُ ِ َر ْال َوس َْو
ُِ ن ش
ُْ ِ )مO sinsi vesvesecinin şerrinden;
2. 1. Nas Sûresi 4. Ayetin Kavram Tahlili
ْ ve ()ال َخنَاس
ْ kavramları tahlil gerektirmektedir.
Görüldüğü gibi bu ayette ()ال َوس َْواس
2.1.1. ( )ال َوس َواسkelimesi:
(ُسة
َُ س َوس َْو
ُس ي َهو ْس ِو ه
َُ ) َوس َْو: (Dahrece babından) vesvese verdi, dürtükledi/içinden geçirdi, aklına getirdi,
anlamlarını taşır. (ُاس
hatıra gelen kıymetsiz kötü
 )اَل َوس َو هise vesvese veren demektir. (ُسةه
َ )الوس َْو
َ
ْ kelimesinden
düşünceler anlamındadır. Aslı gizlice fısıldama ve mücevher sesi demek olan ()ال َوسْواس
َ
َ س إِل ْي ُِه ال
gelmektedir. (ُشيْطانه
َُ  )فَ َوس َْوŞeytan ona vesvese verdi (Taha 20/120) ayetinde bu kelimenin fiili
kullanılmıştır. Avcının fısıldayışına, köpeklerin kısık seslerine de (ُ)وس َْواس
َ denmiştir. (Ferrâ, t.y.: III, 302,
389; Halil b. Ahmed, t.y.: VII, 335; Ezherî, 2001: VII, 80, X, 266; XIII, 92, 115; İbn Sîde, 2000: V, 79;
VIII, 539; Zebîdî, t.y.: XVII, 11; İbn Kuteybe, 1978: I, 542; Ahmed Muhtar, 2008: III, 2443; İbn Manzûr,
1993: VI, 71; VI, 255 ).
(الوسْواس
َ ) kelimesiyle aslında ( )ذو الوسواسvesvese sahibi (şeytan) kastedilmiş aradaki ( )ذوyani bu
ْ vesvese verici demek olur. Yani anlam (Vesvese
ayette ( )ذيhazfedilmiştir. Böylece anlam ()ال هم َو ْس ِوس
sahibi (şeytanın) şerrinden) olmaktadır. Bu açıklamayı Ferrâ’dan itibaren pek çok alim aynen
yapmıştır. (( )الوسوسةvesvese) aynen (( )الزلزلzelzele) manasına gelen kalıp gibidir. Bu kelimenin
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masdarı nasıl ()زلزال
ِ ise ayette geçen kelimemizin masdarı da (’) ِوسواَسdır. Bu kelimenin anlamı da
ْ
(سة
ُغي ه
َ ُع َمل
َ “ )إِنَ ُههO
َ  )ال َوس َْوdemektir. Yani aslında vesvese veren şeytan vesvesenin bizzat kendisidir. (ُْر صالِح
(oğul), salih olmayan bir ameldir” (Hud, 11/46) ayeti de buna benzer. Çünkü şeytanın bizzat sanatı ve
meşguliyeti budur. Vesvese de malum olduğu gibi insanın içinden geçen gizli ses demektir. Nefsi
kendisine vesvese verdi anlamında (ُسة
ستُْ إِلَ ْي ِه ُْم نَ ْف ه
َ س ُهه َوس َْو
َ  ) َوس َْوveya (ُسة
َ  ) ِوس َْوdenir. (Bkz. Ferra, t.y.: III, 302,
389; Zemahşerî, 1987: IV, 823; Kurtubî, 1964: XX, 261; Nesefî, 1998: III, 700; Râzî, (Mefâtih), 2000:
XXXII, 377).
2.1.2. ( )ال َخنَاسkelimesi:
(ُاس
)ا َ ْل َخنَ ه: sinsi, gizlenen, sinerek aldatan, dönüş yapan, çok gizlenip dönüş yapan anlamında mübâlağalı
ismi fâildir. Yani bu kelime “görülmez, duyu organlarının kapsamına girmez” manasına gelir.
Müfessirler bu ayetteki sinsi vesveseciden kastın şeytan olduğunu bildirmişlerdir. Nitekim Yüce Allah:
(ْل ت ََر ْونَ هه ُْم
ُ َ ْث
ُن َحي ه
ُْ ِ(“ ) ِإنَ ُهه َي َرا هك ُْم ه َُهو َوقَ ِبيله ُهه مŞeytanın) hem kendisi hem de yandaşları, onları göremeyeceğiniz
yerden sizi görürler” (A’raf, 7/27) buyurmuştur. (س
ُ ِ َ )فَال أ ه ْق ِس هُم بِ ْال هخنGündüz sinip geceleri gözüken
yıldızlara andolsun (Tekvir 8l/15) ayetinde geçen ( )الخنسgündüz kaybolup görünmeyen yıldızlardır,
gündüz göze gizli olup gece ortaya çıkarlar. Şeytan da gizlidir, gaflet anımızda vesvese verir, Allah’ı
hatırladığımızda geri çekilir. (Râgıb, 1992: 300; Ayrıca bkz. İbn Dureyd, 1987: I, 599; Mâturîdî, 2005: X,
662; Fîrûzâbâdî, 2005: 542; Zebîdî, t.y.: XVI, 35-37; Ahmed Muhtar, 2008: I, 702; İbn Kuteybe, 1978: I,
542; Ezherî, 2001: VII, 80; İbn Sîde, 2000: V, 79; Râzî, (Muhtâr), t.y.: 97; İbn Manzûr, 1993: VI, 71).
Yine Hannâs; âdeti gerileyip sinmek olan ve (’)الخنوسa mansup olan demektir. ( )الخنوسise; kesilmek
geri dönmek, geri kalmak anlamındadır şeklinde de açıklanmıştır. Said b. Cübeyr’in (r.a.) şöyle dediği
rivayet edilmiştir: 'İnsan Rabbini zikrettiği zaman şeytan siner, geri kaçar. Gaflet ettiği zaman ise geri
ْ "Hannâs” ismi
dönüp ona vesvese verir”. Bu sebeple "Sinsi ve gizlenen" anlamında şeytana (ُاس
ِ َ)ال َخن
verilmiştir. (Nesefî, 1998: III, 700; Taberî, 2000: XXIV, 709).
Kur’an’da bu fısıldamanın şeytan tarafından yapıldığı gibi nefis tarafından yapıldığı da bildirilir:
"Şeytan ona (Âdem'e) fısıldadı." (Tâhâ, 20/120), "Nefsinin ona ne fısıldadığını biliriz." (Kâf, 50/16)
Şeytana kulluk yapılmasına rağmen hesap zamanı şeytan bu kişilere sahip olmayacak, onlardan
uzaklaşacaktır. Yüce Allah, Rab, Malik ve İlah sıfatlarının sahibi olduğunu zikrederek insana musallat olacak
olan şeytanın şerrinden kendisine sığınılmasını emretmiştir. İnsan ancak böylece onu yoldan çıkarmak için
her şeyi yapmaktan çekinmeyen şeytanın şerrinden kurtulacaktır (Taberî, 2000: XXIV, 709).
Çünkü şeytan göze görünmez ve sinsi bir karaktere sahiptir. Fırsat ve yerini bulduğu zaman sindiği
yerden çıkar ve insanı kötülüklere sürüklemek için onun içine kötü vesveselerini atar. Yani onu
ayartıp kötü şeylere yönlendirebilecek fısıltılarını telkin eder. Nitekim bir başka ayette de bu sığınma
isteme emredilir: ”Eğer sana şeytandan yana bir kışkırtma (vesvese veya iğva) gelirse, hemen Allah'a
sığın. Çünkü O, işitendir, bilendir. (Allah'tan) Sakınanlara şeytandan bir vesvese eriştiğinde (önce) iyice
düşünürler (Allah'ı zikredip-anarlar), sonra hemen bakarsın ki görüp bilmişlerdir.” (Araf 7/ 200-201).
2. 2. Nas Sûresi 4. Ayetinin İ’rab Açısından Tahlili
ُ مِ نُ ش ِ َّرşerrinden

(ُ)مِ ْن: harfi cer, (ُ)ش َِر: kesra ile mecrur isim, muzaf (İbn Hâleveyh,
1941: 239; Behced, 1993: XII, 530: Deâs, 2004: III, 477), carmecrur ( )أعوذile bağlantılıdır (Harrât, 2005: IV, 1492; Derviş,
1995: X, 625; Behced, 1993: XII, 530).

ُاس
ِ  ال َوس َوvesvesecinin

Muzafun ileyh, mecrur, cer alameti kesradır, mevsuftur (Derviş,
1995: X, 625; İbn Hâleveyh, 1941: 239; Behced, 1993: XII, 530;
Deâs, 2004: III, 477), yani aslında (اس
ُ ِ َر ذِي ْال َوس َْو
ُِ ن ش
ُْ ِ )مtakdirindedir,
şeytanın bu vasfı mübâlağa ifade eden bir fiille karşılanmıştır
(Ukberi, t.y.: II, 1311).
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ال
﴾4﴿ س
ُِ ال َخنَا

sinsi

ْ
(ُاس
sıfatıdır, mecrurdur ve cer alameti kesradır,
ِ ’)ال َوس َْوnin
mübalağalı ismi faildir (Derviş, 1995: X, 625; İbn Hâleveyh, 1941:
ْ
240; Ukberi, t.y.: II, 1311; Behced, 1993: XII, 530), (ُاس
ِ ’)ال َوس َْوden
bedel olduğu da söylenmiştir (Deâs, 2004: III, 477). Cümle olarak
ْ kelimesinde durulmasının yeni cümleye sonra gelen ()الَذِي
(ُاس
ِ َ)ال َخن
başlamanın güzel olduğu bildirilmektedir. (Nesefî, 1998: III, 700;
Râzî, (Mefâtih), 2000: XXXII, 376).

2. 3. Nas Sûresi 4. Ayet Meallerinin Kavram ve İ’rab Açısından Karşılaştırılması
Bayraktar Bayraklı "o sinsi vesvesecinin şerrinden"
Edip Yüksel "Şerrinden sinsice fısıldayanların"
Erhan Aktaş "Hannasın vesvesesinin şerrinden, "
Süleymaniye Vakfı "Sinsice kötülükler fısıldayanın şerrinden! "
Ali Rıza Safa "Gizlice kuruntular verenin kötülüğünden!"
Mustafa İslamoğlu "Sinsi ve sinik vesvese kaynağının şerrinden; "
Yaşar Nuri Öztürk "Kıvrılıp kıvrılıp saklanan, sinip sinip gizlenen vesvesenin/o sinsi, o aldatıcı şeytanın
şerrinden, "
Ali Bulaç "Sinsice, (kalplere vesvese ve şüphe düşürüp duran) vesvesecinin şerrinden. "
Elmalılı (sadeleştirilmiş) "o sinsi vesvesecinin şerrinden, "
Muhammed Esed "fısıldayan sinsi ayartıcının şerrinden, "
Diyanet İşleri "sinsi vesvesecinin kötülüğünden"
Elmalılı Hamdi Yazır "Şerrinden o sinsi vesvasın"
Süleyman Ateş "O sinsi vesvesecinin şerrinden. "
Gültekin Onan "Sinsice kalplere vesvese ve şüphe düşürüp duran' vesvesecinin şerrinden. "
Hasan Basri Çantay "o sinsi şeytanın şerrinden, "
İbni Kesir "O sinsi şeytanın şerrinden. "
Şaban Piriş "Sinsi vesvesecinin şerrinden. "
Suat Yıldırım "O sinsi şeytanın şerrinden"
Ahmed Hulusi "El Vesvas'il Hannas'ın (sinip sinip geri dönen, insanı bedenselliğe düşüren vesvese
kuvvesi) şerrinden. "
Değerlendirme:
19 mealin hepsinde yanına ekler alsa da istisnasız olarak sinme kelimesi geçmektedir. Gerçekten onu
en iyi tarif eden sözcük güzel Türkçemizde ‘sinsi’ kelimesidir. Kavram ve i’rab tahliline göre ayet ‘Sinsi
vesvesecinin şerrinden’ ya da ‘Sinsi ayartıcının şerrinden’ olarak görünmektedir. ‘Şerrinden’ yerine
‘kötülüğünden’ diyenler de aynı cümleyi ifade etmiş olmaktadır. ‘Sinsice fısıldayanların’, ‘sinsice
kötülükler fısıldayanların’, ‘gizlice kuruntular verenin’, ‘sinsi ve sinik vesvese kaynağının’, ‘fısıldayan
sinsi ayartıcının’ olabilirliği varsa da Yaşar Nuri Öztürk’ün ‘kıvrılıp kıvrılıp saklanan, sinip sinip gizlenen
vesvesenin/o sinsi, o aldatıcı şeytanın’, cümleleri kısa tefsir olarak görünmektedir. Dolayısıyla da tam
irab tahlili mümkün olmamaktadır. Zaten pek çok meal yazarı ‘Türkler olarak biz olsak bu cümleyi
nasıl söyleriz tarzı’ meal vermektedir.
Yüce Allah, insanın dünyevi ve uhrevî mutluluğunu çalmak için şeytanın insana apaçık düşman
olduğunu pekçok ayetinde belirtmiştir (Bkz. Fatır 35/6). Çünkü şeytan insan yüzünden Allah’ın
yanındaki makamından kovulmuştur. Bu sebeple insandan intikam almak ve onun da kendisi gibi
cehenneme gitmesini sağlamak için Allah’ın gitmesini istemediği yönlere insanı yönlendirmeye
çalışmaktadır.
Böylece bazen insanlar, onun telkinlerini uygulamak sûretiyle farkında bile olmadan girdikleri hayat
imtihanını kaybederler. Vesveseleri yerine getirmedikleri takdirde ise sorumlu ya da günahkar
olmazlar. Cennete gidecekler ile cehennem yolcularının ayırt edilmesi için şeytan, Allah tarafından
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vesile kılınmış ve bunun için ona izin verilmiştir: ”(Şeytan) demişti ki: "Şu bana karşı yücelttiğine bir
bak; andolsun, eğer bana kıyamet gününe kadar süre tanırsan, onun soyunu -pek az dışında-kuşkusuz
kendime bağlı kılacağım. (Allah) demişti ki: "Git, onlardan kim sana uyarsa, şüphesiz sizin cezanız
cehennemdir; eksiksiz bir ceza..." (İsra 17/62-63), ”Andolsun, İblis, kendileri hakkında zannını
doğrulamış oldu, böylelikle iman eden bir grup dışında, ona uymuş oldular. Oysa onun, kendilerine
karşı hiçbir zorlayıcı-gücü yoktu; ancak Biz ahirete iman edeni, ondan kuşku içinde olandan ayırt
etmek için (ona bu imkanı verdik). Senin Rabbin, herşeyin üzerinde gözetici-koruyucudur.” (Sebe
34/20-21). Dolayısıyla Allah’ın izin verdiği herşeyde bir hikmet vardır.
İnsana irade hürriyeti bağışlanmıştır. Dileyen dilediğini seçmekte özgürdür. Ancak şeytana uymayı
seçenler bunu hayat tarzı haline getirirlerse kaçınılmaz bir son kendilerini beklemektedir: ”Ona
yazılmıştır: "Kim onu veli edinirse, şüphesiz o (şeytan) onu şaşırtıp-saptırır ve onu çılgın ateşin azabına
yöneltir." (Hac, 22/4). Şeytan ise gerçekte hiçbir insanın cennete gitmesini istemez ve bunun
gerçekleşmesini önlemek için vargücüyle çalışır. Fakat şeytanın insan istemedikçe onu zorlama ve
cebr gücü yoktur. (Bkz. İbrahim, 14/22).
Araştırmamızın son ayetleri sinsi vesvesecinin bu aldatmayı nasıl gerçekleştirdiğini bildirmektedir:
3. Nas Sûresi 5. ve 6. Ayet: ({6} اس
ُ ِ َ{ مِ نَُ ْال ِجنَ ُِة َُو الن5} اس
ُ ِ َهور الن
ُِ صد
ُ ) الَذِي ي َهو ْس ِو هki o, insanların göğüslerine
س فِي ه
vesvese verir. (Gerek) cinlerden, (gerek) insanlardan (olan her sinsiden sığınırım).
3. 1. Nas Sûresi 5. Ayetin Kavram Tahlili
(ُسة
ُس ي َهو ْس ِو ه
َُ ) َوس َْو: vesvese verdi, dürtükledi/içinden geçirdi, aklına getirdi fiili bir önceki ayette aynı
َ س َوس َْو
ْ kelimesinin tahlilinde ele elınmıştı. (ُاس
kökten olan (ُاس
ِ )ال َوس َْو
ِ َ )النinsanlar kelimesi ise ilk ayetinde
ْ
incelenmişti. Bu sebeple burada geriye kalan (ُهور
 ) هve (ُ )ال ِجنَ ِةkelimeleri incelenecektir.
ِ صد
 ) هkelimesi:
3. 1. 1. (صدهور
(ُصد هور
َ ) اَل: göğüs anlamındadır. Bazı alimler Kur’an’da (ُ )قَ ْلبkalb geçen yerlerin akıl ve ilme
صد هُْر ج ه
delalet ettiğini (Bkz. Kaf, 50/37), (صدْر
َ ) geçen yerlerin ise hem bu ikisine hem de şehvet, heva, öfke
gibi ruhsal hususlara işaret ettiğini söyler. Musa (a.s.)’ın kendi ruhsal gücünü ıslah için söylediği ( ب
ُِ َر
صد ِْري
َُ صد
 ) َويَ ْشفُِ هVe
َ  ()ا ْش َرحُْ لِيDedi ki:) Rabbim, göğsüme genişlik ver (Tâhâ 20/25) ve (َُهور قَ ْومُ همؤْ مِ نِين
müminler toplumunun göğüslerine şifa versin (Tevbe 9/14) ayeti duyguların ıslahına yönelik
ayetlerdir. Yine çoğul kullanımıyla (هور
ُِ ل ما فِي الصد
َُ ص
ِ  ) َو هحGöğüslerde olanlar ortaya çıktığı zaman (Âdiyât
100/10) ve (هور
ُِ ِن ت َ ْع َمى ْالقهلهوبهُ الَتِي فِي الصد
ُْ ْصار َولك
ُ )ْل ت َ ْع َمى ْاْلَب هGözler kör olmaz, fakat göğüslerin içindeki
kalpler kör olur (Hac 22/46) ayetlerinde de bozulan akıllardan söz eder. Ayrıca bir şeyin başı veya ön
tarafı demek için de bu kelime kullanılır: ( صد ُِْر الكتاب
َ ) Kitabın başı; (صد ُِْر المجلس
َ ) Meclisin önü gibi
(Râgıb, 1992: 477. Ayrıca bkz. İbn Fâris, 1979: III, 337; İbn Sîde, 2000: VIII, 282; Ahmed Muhtâr, 2008:
II, 1278-1279; İbn Manzûr, 1993: IV, 445).
Diğer kelimenin de kısaca sözlük anlamına baktıktan sonra müfessirlerin yorumuna bakmamız
konunun dağılmasını önliycektir.
3. 1. 2. ( )ال ِجنَةkelimesi:
(ُ)ا َ ْل ِجنَةه: cinler. (ُ)الج ِن
ِ sözünün aslı bir şeyin duyu organlarına örtülü veya saklı kalmasıdır. (ُ ) َجنَههonu örttü
anlamındadır. ( ) َجنَه الليلgece onu sakladı, (ُ )أ َ َجنَههkendini saklayacak bir şey edindi demektir. ( علَ ْي ُِه
َُ فَلَ َما َج
َ ن
َ
ُل َرأى ك َْوكَبا
ُ )الل ْي هGece onu örtünce (karanlık basınca) bir gezegen gördü (En'am 6/76) ayetinde bu
kavramın fiili geçer. (ُ)الجن
ِ kelimesine iki türlü mana verilmiştir. 1. Duyulara gizli ya da örtülü kalan
rûhanî varlıklardır. Bu yönleriyle insanlık türünün zıddıdır. Bu durumda (ُ)جن
ِ kavramının içine melekler
de şeytanlar da girmektedir. Yani her melek cindir ama her cin melek değildir. Ebu Sâlih (ö.122/739)
bu anlamı göz önüne alarak ‘Meleklerin hepsi cindir.’ demişse de ‘Ruhânîlerin bir kısmı cindir’
denmiştir. Zira Ruhânîler 3 kısımdır: ( )أخيارİyiler. Bu grup meleklerdir. ( )أشرارKötüler: Bunlar
şeytanlardır. ()أوساط: Orta olanlar. İyilerin de kötülerin de bulunduğu cin gruplarıdır. (ي
َُ َي ِإل
َُ ِل أهوح
ُْ  قهDe ki:
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 ) َوأ َ َنا مِ نَا ْال هم ْس ِل همونَُ َومِ نَا ْالقا ِس هİçimizden Müslümanlar da vardır,
Bana vahyedildi... (Cin 72/1) ayetinden (َُطون
sırt çevirenler de vardır (Cin 72/14) sözüne kadar olan kısmı bu görüşlere delil olarak gösterilmiştir
(Râgıb, 1992: 203-204; Ayrıca bkz. Halil b. Ahmed, t.y.: VI, 20; İbn Fâris, 1979: I, 421-422; Ezherî, 2001:
X, 265-267; Râzî, (Muhtâr), t.y.: 62; Fîruzâbadî, Fîrûzâbâdî, 2005: 1187; Zebîdî, t.y.: XXXIV, 369-373;
Ahmed Muhtâr, 2008: I, 408; İbn Manzûr, 1993: XIII, 95).
Bu kelimenin ‘delilik’ v.b. gibi başka anlamları varsa da konumuz ayetiyle ilgisi olmadığından buraya
almaya gerek görmedik.
Müfessirlerimiz bu ayetlerin tefsiriyle ilgili olarak insan ve şeytanın vasıflarını açıklamaya
çalışmışlardır. Şeytan, sesi açıkça duyulmadan kalbe ulaşarak itaat etmeye çağırmaktadır. Hz.
Peygamber’den de şöyle bir rivayet nakledilmektedir: "Şüphesiz şeytan Adem oğlunun içinde kanının
aktığı gibi akar.” (Buhâri, Ahkâm, 21; Tirmizî, Radâ 17, 1172). (اس
ُ ِ َ )مِ نَُ ْال ِجنَ ُِة َوالنcinden de insan da (olur)
ayeti vesvese verenin insandan da olabileceğini öğretmektedir. Cin şeytanı kalplere vesvese verip
görünmezken, insan açıkça görünerek gelmektedir (Kurtubî, 1964: XX, 263).
Cin şeytanları vesvese verip geri durur. İnsan şeytanları da aynen böyledir. Kendilerini şefkatli bir
nasihatçi gibi gösterirler. Bunları duyan onları dinlemezse geri çekilir, ancak onlara kulak verip bu
vesveseleri kabullenirlerse bu hususta daha da aşırıya giderler (Râzî, (Mefâtih), 2000: XXXII, 377).
Zemahşerî’ye (ö. 538/1144) göre (اس
ُ ِ َهور الن
ُِ صد
ُ ) )ي َهو ْس ِو هInsanların göğüslerine vesvese verir
س فِي ه
ayetinden kastedilen (هور الناسي
ُِ صد
ِي
ف
)
unutanın
göğüslerine
demektir. (َِاع
ُ ع الد
ُ( ) َي ْو َُم َي ْد هKamer, 6)
ه
ayetindeki (ُِ )الدَاعkelimesinden nasıl yâ harfi düşmüşse (ُِي
َ ’)النَاسnln (unutan) sonundaki yâ da
düşmüştür. Aslında cinler de insanlar da Allah’ı unutan iki gruptur. Bu durumda ayette insan önce tek
olarak şeytandan sığınır. Sonra hem cinden hem de insandan olmak üzere hepsinden Rabbine sığınır
(Zemahşerî, IV, 824; Âlûsî, XV, 526 ).
Buradaki “insanlar” ile yine cinlerin kastedildiğine dair görüşleri ele alan Râzî (ö. 606/1209), bazı
müfessirlerin (ُان
َ )ال ْن
ِ س
ِ ْ insan isminin muhtevasının cinlerle ortak olarak kullanıldığı görüşünü aktararak,
bu görüşün zayıf olduğunu söyler. Çünkü ( )الجنismi onlara gizli oldukları için verilmiştir. Ortada olup
görünmeleri sebebiyle insanlara “(ُار
ُ ِ “ )ا ْ ِلينînâs” masdarından “insan”
ص ه
َ )ال ْب
ِ ْ gösterme” manasındaki (َاس
adı konmuştur (Râzî, (Mefâtih), 2000: XXXII, 378).
Önceki sûrede yüce Allah’ın tek bir sıfatı zikredilerek Felak’ın Rabbi sıfatıyla üç büyük şerden (gâsık,
neffâsât, ve hâsid) sığınılırken bu sûrede Allah’ın (Rabb, Melik ve ilah olmak üzere) üç ismiyle tek bir
şerden sığınılmaktadır. Bu da vesvesedir. (Râzî, (Mefâtih), 2000: XXXII, 378). Vesvese de akla gelen
kötü şeylerdir. Birinci sûrede istenen canın ve bedenin selameti, ikinci sûrede istenen ise dinin
selametidir. Bu da az bile olsa dine gelen zararın çok bile olsa dünyevi zarardan çok daha mühim
olduğuna dair bir uyarıdır. (Râzî, (Mefâtih), 2000: XXXII, 378; Ayrıca daha geniş bilgi için bkz. Mukâtil,
2002: IV, 943; Taberî, 2000: XXIV, 711; Zemahşerî, 1987: IV, 824; İbn Atiyye, 2001: V, 540; 2000: X,
579; Celâleyn, 1987: 827; Sâbûnî, 1997: III, 600).
Görüldüğü gibi vesveseci akla değil göğse yani duygulara, gönüllere ve kalplere vesvese vermektedir.
Zira insan aklı onun kışkırttığı kötülüğün doğru olmadığını bilir. Yüce Allah yüzlerce ayette “Hala
aklınızı kullanmaz mısınız?” (Bakara 2/44) dediği halde insanların çoğunluğu genellikle akıllarıyla değil
duygularıyla hayatı yaşamayı tercih ederler. Vesveseci işte bu yüzden önce gönle vesvese verir. Orada
başarılı olursa aklını iptal edip Allah’a sığınmayanın kontrolünü kendi eline alır. Radyo gibi içimize
yayın yapan vesvâs’a antenlerimizi çevirirsek onun istediği görüntüyü vermiş oluruz. Sonuçta da “ne
yapalım oldu bir kere, şeytana uyduk işte” diyebiliriz. Zira insanlar sonuçlarına katlanmak kaydı ile
şerri ya da hayrı seçmekte özgür bırakılmışlardır.
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3. 2. Nas Sûresi 5. ve 6. Ayetlerinin İ’rab Açısından Tahlili
 اَلَذِيKi o

(’)وسواسın ikinci sıfatıdır, sükun üzere mebni ismi mevsul cer
mahallindedir (Derviş, 1995: X, 625; Behced, 1993: XII, 531; Harrât,
2005: IV, 1492; Deâs, 2004: III, 477).
( )هوolarak takdir edilen mahzuf bir mübtedanın haberi ya da ()أعني
(kastediyorum) olarak takdir edilen mahzuf fiilin mefulün bihi de
denmiştir (Behced, 1993: XII/531).

ُس
 ي َهوس ُِو هvesvese verir

 فِي هgöğüslerine
ُور
ِ صد ه

İrabda mahalli olmayan sıla: fiil cümlesidir. Fiili muzari, damme ile
merfudur, fâili (ُ )ه َهوolarak takdir edilen gizli zamirdir (Derviş, 1995: X,
625; İbn Hâleveyh, s. 240; Behced, 1993: XII, 531; Deâs, 2004: III,
477).
()فِي: harfi cer, (ُهور
) ه: zahir kesra ile mecrur isimdir, muzaftır, şibhi
ِ صد
cümle (ُس
 )ي َهو ْس ِو هile bağlantılıdır (Derviş, 1995: X, 625; İbn Hâleveyh,
1941: 240; Behced, 1993: XII, 531).

ل
﴾ 5 ﴿ اس
ُ ِ َ النinsanların

Muzafun ileyh, mecrur, cer alameti kesradır (Derviş, 1995: X, 625;
Behced, 1993: XII, 531; Deâs, 2004: III, 477).

ُ مِ نَُ ال ِج َن ِةcinlerden

ْ kesra ile mecrur isimdir (Derviş,
(َُ)مِ ن:harfi cer, beyaniyedir, (ُ)ال ِج َن ِة:
1995: X, 625; İbn Hâleveyh, 1941: 241; Deâs, 2004: III, 477).
( )مِ نَُ ْال ِجنَ ُِةise (ُ )ش َِرkelimesinden bedeldir, yani (َر ْال ِجنَ ُِة
ُِ ن ش
ُْ ِ )مdemektir.
(اس
ُ ِ ’)ذِي ْال َوس َْوden bedel olduğu da söylenmiştir, zira ( َُس مِ ن
َُ ن ْال هم َوس َْو
َُ َ ِْل
ْ
ُِ  )ال ِجvesvese verilen varlık cinlerden kaynaklanmaktadır. (ُس
ن
’)ي َهو ْس ِو هdaki
zamirden hal olduğu da söylenmiştir, yani (ن
ُِ س َوه َُهو مِ نَُ ْال ِج
ُ)ي َهو ْس ِو ه
anlamındadır. (اس
ُ ِ َ’)مِ نَُ النden bedel olduğu da söylenmiştir, yani ( فِي
هور ْال ِجنَ ُِة
ُِ صد
 ) هdemektir. ( ) ْال ِجنُ َو ْال ِجنَ ُة هaynı anlamdadır. (’)مِ نَُ ْال ِجنَ ُِةnin
(ُاس
ِ َ’)النdan hal olduğu da söylenmiştir (Ukberi, t.y.: II, 1311). Yine ( َُمِ ن
ْ ( )يوسوسile bağlantılıdır (Behced, 1993: XII, 531).
)ال ِجنَ ُِة,
(ُ)و:atıf
harfi, (ُاس
ِ َ)الن: matuf ve mecrurdur (İbn Hâleveyh, 1941: 241.
َ
Deâs, 2004: III, 477), (اس
ُ ِ ’)ذِي ْال َوس َْوye matuf olduğu da söylenmiştir,
ْ
yani (ْن
ُِ ن ش َُِر ْالقَ ِبيلَي
ُْ ِ )مanlamındadır. (ُ’)ال ِجنَ ِةye
matuftur da denmiştir
(Ukberi, t.y.: II, 1311).

﴾ 6 ﴿اس
ُ ِ َ َُو النinsanlardan

3. 3. Nas Sûresi 5. ve 6. Ayet Meallerinin Kavram ve İ’rab Açısından Karşılaştırılması
Bayraktar Bayraklı "- (İnsanlara kötü şeyler fısıldayan o sinsi vesvesecinin şerrinden) ki o, insanların
sinesine vesvese düşürür. Cinlerden ve insanlardan oluşur. "
Edip Yüksel "Onlar halkın göğsüne fısıldarlar. Onlar hem cinlerden hem de halktandır. "
Erhan Aktaş "O ki insanların göğüslerine vesvese verir, cinlerden ve insanlardan"
Süleymaniye Vakfı "Kötülüğü insanların içine fısıldayandan; ister cinlerden olsun, ister insanlardan. "
Ali Rıza Safa "İnsanların yüreklerine kuruntular verir! Hem cinlerden hem de insanlardan! "
Mustafa İslamoğlu "O ki; sürekli kalplerine fısıldıyor insanların; ister görünmeyen-bilinmeyen, ister
görünen-bilinen türden."
Yaşar Nuri Öztürk "İnsanların göğüslerine kuşkular, kuruntular sokar o; cinlerden de insanlardan da
olur o!"
Ali Bulaç "Ki o, insanların göğüslerine vesvese verir (içlerine kuşku, kuruntu fısıldar); Gerek cinlerden,
gerekse insanlardan (olan her hannas'tan Allah'a sığınırım). "
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Elmalılı (sadeleştirilmiş) "Ki, insanların sinelerine vesvese verir durur. Gerek cinlerden, gerekse
insanlardan (olsun)."
Muhammed Esed "İnsanların kalbine fısıldayan; görünmez güçler(in) ve insanlar(ın bütün
ayartmaların)dan".
Diyanet İşleri "(De ki: ) Cinlerden ve insanlardan; insanların kalplerine vesvese veren (sinsi
vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melik'ine, insanların İlah'ına sığınırım.)"
Elmalılı Hamdi Yazır "Ki vesvese verir sinelerinde nasın, gerek cinden gerekse ins. "
Süleyman Ateş "O ki insanların göğüslerine (kötü düşünceler) fısıldar. Gerek cinlerden, gerek
insanlardan (olan bütün vesvesecilerin şerrinden Allah'a sığınırım). "
Gültekin Onan "Ki o, insanların göğüslerine vesvese verir. Gerek cinlerden, gerekse insanlardan... "
Hasan Basri Çantay "Ki o, insanların göğüslerine daima vesvese verendir. (O şeytan) gerek cinden,
gerek insandan (olsun). "
İbni Kesir "Ki o, insanların kalblerine hep vesvese verir. Gerek cinnlerden, gerek insanlardan. "
Şaban Piriş "İnsanların gönüllerine vesvese sokan.. Cinlerden ve insanlardan! "
Suat Yıldırım "O ki insanların kalplerine vesvese verir, O şeytan, cinlerden de olur, insanlardan da olur".
Ahmed Hulusi "O ki, insanların içlerinde vesvese üretir. Cinlerden ve insanlardan! "
Değerlendirme:
19 mealden 7’si (ُهور
 ) هkelimesi için göğüsler, 3 meal ‘sineler’, 2 meal ‘içine ya da içinde’, 2 meal
ِ صد
‘yüreklerine ya da yürekler’, 5 meal ‘kalplerine‘ anlamını seçmişlerdir. (ُس
 )ي َهو ْس ِو هfiili için 12 meal ‘vesvese’
kelimesini kullanarak ‘vesvese düşürür’, ‘vesvese verir’, ‘vesvese sokan’, ‘vesvese üretir’ şeklinde meal
vermiştir, 5 meal ‘fısıldama’ anlamını, kalan 2 meal de ‘kuruntular verir, kuşkular kuruntular sokar’
ْ kelimesine ‘cin ya da cinler’ derken sadece
anlamlarını tercih etmiştir. Yine 19 mealden 18’i (ُ)ال ِجنَ ِة
Mustafa İslamoğlu ‘İster görünmeyen-bilinmeyen.. türden’ ifadesini kullanmıştır. 19 mealden 16’sı
(ُاس
ِ َ )النkelimesine ‘insanlar’ derken, Edip Yüksel ‘halk’, Elmalılı Hamdi Yazır ‘ins’, Mustafa İslamoğlu ‘ister
görünen-bilinen türden’ demiştir. Yine yukarıda görüldüğü gibi farklı kombinasyonlar halinde ve ayetin
açıklanması babında parantez arası ifadeler de kullanılmıştır. Ancak bazı mealler kelime orada olmasa
da ve irab açısından uymasa da Türkçe’deki düzgün ifadeyi sağlamak için ‘gerek.. gerek … olsun’ gibi
metinde olmayan ifadeleri parantez olmaksızın ilave etmişlerdir.
Bu sûreden anlaşılan; gaflete dalıp unuttuğu esnada, insanın dünya ve ahiretini yıkmak için sinsice ve
hiç sezdirmeden pusuda bekleyen, onun düşüncelerine sızan bir düşmanının olduğudur. İnsan hayatı
onunla birlikte geçmekte ve imtihan noktası da bu olmaktadır. Vesvâs (vesvese veren) denilen bu
varlık bazen cinlerden bazen de insanlardan olmakta ve onun duygularına tesir etmektedir. Aklını
kullanmayan da bu tuzağa duygularının esiri olarak düşmektedir.
Firavun örneğinde olduğu gibi insan türünden vesvaslar "... ben, size yalnızca gördüğümü (kendi
görüşümü) gösteriyorum ve ben sizi doğru yoldan da başkasına yöneltmiyorum" (Mümin 40/29)
şeklinde nasihat eden ve ona iyilikte bulunan görünümüyle yaklaşmaktadır.
Kur’an ve onun rehberliğinden uzaklaşıldığında şeytan ve cinlerden oluşan vesvâs tehlikesiyle başbaşa
kalınacağı ve tuzağa düşüleceğini yüce Allah şöyle açıklamaktadır: ”Kim, Rahmân'ın Zikri'ni
görmezlikten gelirse biz onun başına bir şeytan sararız. Artık o, onun ayrılmaz dostudur. Gerçekten
bunlar (bu şeytanlar), onları yoldan alıkoyarlar; onlar ise, kendilerinin gerçekten hidayette olduklarını
sanırlar.” (Zuhruf, 43/36-37).
Nas sûresi bilindiği gibi Kur’an’ın son sûresidir. İlk sûre olan Fâtiha sûresi « Bizi doğru yola ilet » gibi
dua cümleleri içermesiyle yardım istememizi telkin ederken bu son sûre yine bu doğru yola engel
teşkil eden şeytan ve şeytan karakterlilerden Allah’a sığınma ifadeleriyle sona ermektedir.
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SONUÇ
Felak-Nâs Sûrelerinin kavram ve i’rab tahlilini incelediğimiz araştırmamız, bu sûrelerin önemi ve
hakkındaki rivâyetlerin arzından sonra ayetlerinin tek tek ele alınmasıyla başladı. Önce her ayetin
içinde geçen kavramların sözlüklerde nasıl ele alındığı sözlük kaynaklarımızda taranarak gösterildi.
Ardından o ayete dair bazı müfessirlerin hayattan örnekler veren açılımları kavramın önemini
vurgulayarak içimizde yerleşmesine katkı sundu. İ’rabları da yine bu konuda temeyyüz etmiş kendi
kaynaklarından sunmamız Yüce Allah’ın sunduğu mana örgüsünden uzaklaşmamamız yönünde sanki
bize bir disiplin ruhu fısıldadı. Türkçe konuşan kesimin anlayabilmesi için yazılan meallerin bu kavram
ve i’rabla ne kadar örtüştüğü meselesi de sınırlı sayıda meallerin karşılaştırılmasıyla gösterilmeye
çalışıldı. Yaşar Nuri Öztürk’ün parantez kullanmasa da lügatta yer alan o kelimenin aynı veya farklı
anlamlarını ‘/’ işaretini kullanarak yan yana getirmesi dikkatimizi çekti. Mustafa İslamoğlu’nun tefsire
benzer yorumlar yaparak ayetin bizzat harfî tercümesini değil de ayetten anlaşılması gerekeni
yazması bizde soru işareti oluşturdu. Bunların haricinde incelememize konu olan meallerimizin
incelediğimiz sûreler bazında aşağı yukarı kavram ve irab açısından orta yolun dışına çıkmadıkları
gözlendi.
‘Biz olsak Türkçe’de bu cümleyi nasıl söyleriz?’ düşüncesi hakikaten özellikle son dönemlerde
yaygınlaşmaktadır. Allah’ın kastettiği manayı değiştirmediği sürece bunun sakıncası yok gibi
düşünülebilir. Fakat bu durumun istismara açılan yeni bir kapı olmasından ya da bazen isteğe göre
bazen de kasıtlı olarak orada olmayan mananın da zamanla verilebileceğinden korkulmaktadır. Zira
bazı tefsirlerimizde bu durum açıkça görülmektedir. Aynı durumun meallere yansıması endişesi de
giderek artmaktadır. Çünkü o zaman genel teamüllerden alıştığımızın dışında olarak, ‘meal’ değil de
kısa tefsir denmesi daha uygun görünmektedir.
Ülkemizde İmam Hatip okullarının yanı sıra İlâhiyat ve İslâmi İlimler Fakülteleri ile özel veya genel
anlamdaki kursların artması sonucu Arapça ve Kur’an’ı aslından öğrenmek isteyenlerin sayısında da
gelişmeler gözlenmektedir. Ancak tefsirlerimizin sayısı tatmin edici düzeyde iken i’rab çalışması
yapmak isteyen kişiler yeterince Türkçe kaynak bulamamaktadır. Bu kişilerin dilbilgisi düzeyi
yeterince gelişmediği için i’rabı Arapça kaynaklarından anlamakta oldukça zorlanmaktadır. Yaptığımız
çalışma bu ihtiyaca küçük bir katkı sunsa da tüm sûrelerin buna benzer akademik çalışmayla ortaya
konma ihtiyacı giderek artmaktadır. Böylece Kur’an’ı orjinalinden tüm yönleriyle anlamak isteyenin
elinden tutulmuş olacaktır.
Felak ve Nâs sûrelerinin anlam örgüsü, içinde zikredilenlerin hayattaki izdüşümüyle ne kadar iç içe
olduğunun da göstergesi olmuştur.
Nâs Sûresinden önceki sûre olan Felak Sûresi sığınılacak şerleri sıralayarak Yüce Allah’ın tek bir
sıfatına; karanlıkları yarıp sabah aydınlığını çıkaran Felak’ın Rabbine sığınılmasını istemiştir. Nâs
Sûresi ise sadece tek birşeyden; sinsi vesveseci’nin şerrinden Rab, Melik ve İlah olan üç sıfatıyla Yüce
Allah’a sığınılmasını öngörmektedir. Demek ki bu şer, şerlerin en büyüğü ve en tehlikelisidir. Sıralanan
şerler insanın ruhunu ebediyen helak edip ahiretini kaybettirmeyebilir. Diğer şerlere de sebep olan bu
şer ise ebedi hayatının yok olmasına, atası Adem gibi cennete alınmamasına sebep olabilmektedir.
Sûre bu şerden korunmanın da Yüce Allah’ın Rab, Melik ve İlah isimlerinin insan tarafından gereğince
tanınması ve zikredilmesi halinde mümkün olabileceğinin işaretini vermektedir.
Nas Sûresinin ilk üç ayetinde insanların üç defa zikredilmesi Rablerinin onlara çok değer verdiğinin ve
en önemli mahlukatı olduğunun işaretidir. Yer ve göklerdeki pekçok şeyin insana hizmet etmesi, onun
varlığını sürdürmesi için amade kılınması ve meleklerin ona hizmet anlamında secde ettirilmesi de bu
gerçeği ortaya koymaktadır. O halde O’ndan korunma isteyenin korunması da Yüce Allah’a aittir.
Sığınan da yalnız O’na sığınmakla korunabilecektir. Böylece kişinin bedenî ve ruhî, dünyevî ve uhrevî
selameti bu sığınmayla gerçekleşebilecektir. Çünkü bu iki sûre hiçbirşey eksik olmamak üzere tüm
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şerlerden korumanın, varlık üzerinde tek tasarruf sahibi olan Yüce Allah’a ait olduğu mesajını
iletmektedir.
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Özet
Bu çalışma eğitim uygulamalarının bireysel ve örgütsel performansa pozitif yönde etkisi olduğu
öngörülerek hazırlanmıştır. Çalışmada Likert tipi ölçekler kullanılmıştır. Toplamda 34 sorudan
oluşmuştur ve 153 teknik peyzaj sektörü çalışanına uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarının istatiksel
analizlerine göre eğitim etkinliği uygulamaları ölçeğine göre en düşük ortalamaya “Eğitimden sorumlu
bir kişi veya birim vardır.” ifadesi olmuştur. En yüksek ortalamaya ise “Eğitim programı kurumun tüm
çalışanlarını kapsayacak şekilde herkese eşit uygulanır.” ifadesi sahiptir. Örgütsel performans ölçeğine
göre ise en düşük ortalamaya “Hizmet kalitesi arttı.” ifadesi olmuştur. En yüksek ortalamaya ise
“Kurumun karı yükseldi.” ifadesi sahiptir. Bireysel performans ölçeğine göre ise en düşük ortalamaya
“Mesleki yetkinliklerimi arttırdı.” ifadesi olmuştur. En yüksek ortalamaya ise “İş başında stresimi
yönetmede etkili oldu.” ifadesi sahiptir.
Anahtar Kelimeler: Eğitim, Gelişim, Performans, Bireysel Performans, Örgütsel Performans, Peyzaj
With Education Applıcation to Landscape Employees the Relatıon between Indıvıdual and
Organızatıonal Performance
Abstract
This study has been prepared by predicting that educational practices have a positive effect on
individual and organizational performance. Likert type scales were used in the study. It consisted of
34 questions in total and applied to 153 technical landscape industry employees. According to the
statistical analysis of the research results, "There is a person or unit responsible for education."
expression has been. On the highest average, "The training program is applied equally to everyone,
covering all employees of the institution." has the expression. According to the organizational
performance scale, "Service quality has increased." expression has been. "The profit of the institution
has risen to the highest average." has the expression. According to the individual performance scale,
the lowest average was "Increased my professional competencies." expression has been. To the
highest average, "It was effective in managing my stress at work." has the expression.
Keywords: Education, Development, Performance, Individual Performance, Organizational
Performance, Landscape
Giriş
İş dünyasında sürekli değişen ve gelişen iş yapılış şekillerinin takip edilmesi ülkelerin, örgütlerin,
bireylerin var olmasını sürdürülebilir olmasının en önemli unsurlarındandır. Değişen teknoloji ile
kendini güncelleyen iş dünyasına gelişmiş ülkeler öncülük yaptıkları için uyum konusunda sıkıntı
yaşamazlar. Gelişmekte olana ülkelerde bu değişime uyum sağladıkları sürece gelişmelerini
sürdürebilirler. Örgütler ve bireyler içinde önem arz eden bu durum kurumların bulundukları piyasada
var olmaları bulundukları pozisyonları koruyabilmeleri değişimlere gösterdikleri yatkınlık kadar
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mümkün olmaktadır, kurumlarda işgörenler de alanlarındaki güncel bilgileri takip edip yetkinliklerine
yansıttıkları zaman kurumların aradığı işgörenler olurlar ve bunun karşılığını maddi ve manevi olarak
alırlar.
Bahsedilen bu değişimleri, gelişimleri yakalamak eğitim faaliyetlerinin uygulaması ile mümkün
olmaktadır. Eğitim ve geliştirme faaliyetlerine bu sebeple kurumlar son yıllarda ciddi bütçeler ayırmış
ve bununlaberaber faaliyetleri profesyonel kişilerce yürütülmeye başlanmıştır. Bireyler de
mesleklerindeki değişimleri, gelişimleri ve iş yapış şekillerini öğrenip uygulayabilmeleri için kişisel
olarak eğitim faaliyetlerine önem vermeye başlamışlardır.
Örgütler; stratejik hedeflerine ulaşmak, verimliliği arttırmak, iş kazalarını azaltmak, karlılığı arttırmak
ve maliyetleri düşürmek gibi örgüt performansına etki eden unsurları eğitim ve geliştirme
faaliyetlerini işgörenlerine uygulamakla sağlamaktadır. Bu çıktıları da oluşturdukları performans
değerlendirme sistemi ile ölçmektedir. Değerlendirme sisteminden çıkan sonuçlara göre örgüt
işgörenlerinin eğitim ihtiyacını belirler ya da var olan bir fonksiyonun geliştirilmesi gerektiğinin farkına
varır. Performans değerlendirme sistemi sadece kurumlara değil, bireylere de katkı sağlamaktadır.
Bireyler çıktılara göre kendilerini değerlendirir ve iş bilgi, becerisini geliştirir. Bununla beraber
örgütün hedeflerine ulaşmasında katkı sağlar. Ayrıca kendi kariyer hedeflerine de bu şekilde ilerlemiş
olur.
Eğitim, Geliştirme Ve Uygulama Yöntemleri
Eğitim Ve Geliştirmenin Tanimi
Eğitim ve geliştirme örgütler ve bireyler için önem arz etmektedir. Kurumlar sürdürülebilirlik için
bireyler ise kişisel gelişim ve kariyer hedefleri için eğitime ihtiyaç duymaktadır.
Eğitim; (Koçel, 2007, s.18) göre kurumların içinde ya da dışında sistemli bir şekilde bireylerin yetenek,
bilgi ve becerilerinde değişim sağlaması faaliyetleri olarak açıklanır. Bu tanımıyla eğitim değişim
süreci olarak da kabul edilmektedir. (Bingöl, 2006, s.27) ise eğitimi işgörenlerin bilgi ve beceri
kazanmaları ya da bilgi becerilerini güncellemesine yarayan programlanmış bir süreç olarak
tanımlamaktadır.
Günümüzde birbirinin yerine kullandığımız eğitim ve geliştirme kavramları temelinde farklı anlamlar
içermektedir. Bu sebeple eğitim mevcut bilgi ve becerileri ihtiyaç duyulan işgörenler için yürütülen bir
fonksiyondur. Gelişim ise ileriye dönük planlanıp geleceğin iş tutuşu ve görevlerine yönelik
programlanan fonksiyondur (Bayraç, 2008, s.52).
Geliştirme, teknik ve mesleki unsurların yanı sıra sosyal ve kültürel faktörler gibi konuları da
içermektedir. Geliştirme kişinin hayat boyu kendini çeşitli eğitim faaliyetleri ile görev ve pozisyonlar
için hazırlaması olarak ifade edilmiştir (Şencan & Erdoğmuş, 2001, s.48). Geliştirme faaliyetinin üç
temel unsuru mevcuttur. Bunlar; bireylerin hayatı boyunca kesintisiz sürmesi, kurum içindeki tün
işgörenleri kapsaması, işgörenlerin sadece iş konuları ile değil her konuda gelişimini amaçlar.
Eğitim Ve Geliştirmenin Yararları
Kurumlar eğitim faaliyetleri ile işgörenlerin eğitim ihtiyacını karşılamak, kurumun stratejik hedeflerine
ulaşmada performans etkisini istenen düzeye getirmek için sistemli bir şekilde uygulanan
programlardır (Deming, 1978).
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Eğitimi yararları; bireylerin stresle başa çıkmasını sağlar. Liderlik gibi davranışlarının gelişmesine
iletişim becerisinin arttırılmasına etki eder. Karar verme, problem çözme, analitik düşünme
becerilerinin gelişimini sağlar. Eğitim yararları olarak başarı, sorumluluk, kendini geliştirme, güven
verme, gibi konuların da kazanılmasına yardımcı olur. Eğitilen bireylerin kendi kariyerleri hakkında söz
söyleme hakkı doğar. Yeni görevlerinde oluşacak kaygı, korku gibi düşüncelerin önüne geçer (Werther
& Davıs, 1996). Eğitimin yararları örgütsel açıdan yararlar ve işgören açısından yararlar olmak üzere
iki şekilde ele alınmaktadır.
Eğitim Ve Geliştirmenin Amaçlari
Amaç; hedeflenen, istenilen sonuç olarak tanımlanmaktadır. Eğitim uygulamaları için hedeflerin
belirlenmesi bir sonraki çalışmalara yön vereceği için önem arz etmektedir. Eğitim kişinin tutum ve
davranışlarında ortaya koyması hedeflenen değişimlerdir. Bu sebeple amaç elde edilecek sonuç
olarak görülmektedir (Vararlılar & Altunterim, 1997, s.4).
Belirlenen amaçlar kurumun hepsini kapsayacağı gibi bir bölümünü kapsayacak şekilde de olabilir.
Kurumda hangi birimlerin ihtiyacının karşılanacağı ve eğitim uygulamasından sonra bu birimlerin
performans seviyelerinin ne seviyede olacağı beklentisi uygulanan eğitimin hangi tür bilgiler
kazandırdığı gibi amaçlar kapsamında değerlendirilmektedir. Amaçlar eğitim faaliyetlerinin şeklini,
konularını, eğitim teknolojisinin ve uygulamalarının sonunda değerlendirme ve tespitlerin
yapılmasına yardım etmektedir (Taymaz, 1997, s.28). Eğitimin amaçları çevresel amaçlar, bireysel
amaçlar ve ekonomik amaçlar olarak tasarlanmaktadır.
Eğitim İhtiyacinin Belirlenmesi
Kurumlarda verimliliği üst seviyeye taşımak için eğitim faaliyetlerinin iyi bir şekilde planlanması
gerekmektedir. Eğitim planlamanın en önemli ayağı eğitim ihtiyacının belirlenmesi olduğu
belirtilmektedir (Demir, 2010, s.44).
Eğitim ihtiyacı belirlemesi belli bir misyon doğrultusunda tasarlanıp uygulanmalıdır. Bu süreç
tasarlarken örgütün, işgörenin ve kurumun faaliyet alanı hesaba katılarak bir yol izlenir. Doğru bir
şekilde analiz yapılabilmesi için üst yönetimin, insan kaynaklarının ve işgörenlerin birlikte hareket
etmesi gerekmektedir. Doğru bir şekilde planlanan eğitimler kuruma ve işgörenlere olumlu
yansımaları olacaktır. Eğitim ihtiyaç analizi üç unsurdan meydana gelmektedir. Bunlar örgütsel analiz;
örgütün hedefleri ve kaynaklarının örgütün hedeflerine nasıl ilişkilendirildiğini analiz etmektedir.
Görev analizi işin tanımlarını ve işi uygulayacak kişilerin sahip olması gereken yetkinliklerin
belirlenmesi hedefiyle işi temel öğelerine ayırıp elde edilen bilgileri kullanılacak şekilde tekrar
toplama şeklidir. Kişi analizi; işgörenlerin eğitim ihtiyacı, beklenen performans seviyesi ile bireysel
performans arasındaki fark olarak tanımlanır (Can, 2001, s.51).
Eğitim Etkinliğinin Uygulama Yöntemleri
İş Başında Eğitim
İş başında eğitim yeni işgörenlerin diğer işgörenler ve yöneticileri gözlemlemek ve onların iş tutuş
şeklini taklit etme yoluyla öğrenme, deneyim kazanma gibi düşünceler ile uygulanan eğitim şeklidir
(Noe, 1999, s.193). İş başında eğitim yöntemleri; uyumlaştırma eğitimi, rotasyon eğitimi, koçluk
eğitimi, stajyerlik eğitimi ve yetki devri ile eğitim.

246

4th International Management and Social Research Conference
Jun 5-6, 2020 İstanbul / Turkey
İş Dışında Eğitim
Eğitim uygulamalarının diğer bir yöntemi olan iş dışında eğitim; kurum dışında bir yerde belirli sürede
işgören ya da yönetici yetiştirmek amaçlı uygulanan eğitim yöntemidir (Berzek, 1993, s.97). İş dışında
eğitim yöntemleri; konferans yöntemi, örnek olay yöntemi, simülasyon eğitimi, rol oynama yöntemi,
duyarlılık eğitimi, basket yöntemi.
Eğitim Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Örgütsel faaliyetlerin tümünde olduğu gibi eğitim de enerji, zaman ve bütçe gerektirmektedir. Bu
sebeple eğitim ve geliştirme faaliyetlerinin değerlendirilmesi gerekmektedir. Eğitimin
değerlendirilmesi eğitime katılanların performansına ve tutumuna etkisinin de değerlendirilmesi
anlamına gelir (Topno, 2012, s.16-22).
Eğitim ve geliştirme faaliyetlerinin değerlendirilmesi, eğitim programlarının en önemli adımlarında
birisidir. Kaliteli eğitim geliştirme faaliyetleri eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ile başlar ve uygulanan
eğitim değerlendirmesiyle son bulur (Gopal, 2009, s.85).
Eğitim değerlendirmesi katılımcıların öğrendiklerini kurumlarında uygulatabilmelerini sağlar (Nagar
2009, s.86-90).
Bireysel, Örgütsel Performans İlişkisi ve Değerlendirilmesi
Performans Değerlendirmenin Önemi
Örgütlerde performans değerlendirme uygulamalarının önemini bireysel ve yönetimsel olarak iki
şekilde ele almak mümkündür. Örgütlerdeki performans, çalışanlara ait olan değerlendirme
sonuçlarının anlaşılmasıyla kazanıldığı için önem arz etmektedir. Performans değerlendirme sonuçları
çalışanların kendilerini görmelerine bilgi, beceri, yetenek gibi fonksiyonlarını geliştirmeleri açısından
da önemlidir. Çalışanlar yöneticileriyle iletişime geçerek düşüncelerini kolay şekilde ifade etme imkanı
bulacaklardır. Ayrıca yöneticiler de personelini tanıyacak ve objektif bir tutum içerisinde motive edici
faaliyetler gerçekleştirecektir. Performans değerlendirme sisteminin bir önemi de eğitim ihtiyacının
belirlenmesine yardımcı olur. Ayrıca işgörenlerin kariyer hedeflerine doğru atacağı adımlarda pozitif
bir katkı sağlar (Öztürk S., 2009, s.16-17).
Performans Değerlendirmenin Amacı
Performans değerlendirmesi uygulanırken işgören her açıdan incelenmeye alınır. Mesleki açıdan
eksikleri, artıları göz önünde bulundurulur. Bu şekilde eksiklerin giderilmesi hedeflenerek başarılı
sonuçlar beklenir. Bu değerlendirmede önemli olan başarısızlık yüzünden işgörenin cezalandırılması
değil, başarısızlığa yol açan sebeplerin tespit edilerek başarısızlığın tekrarlanmasının önüne geçilmesi,
başarılı ise ödüllendirilerek motive edilmesi ve çalışmaya teşvik edilmesi sağlanır. Bu uygulama ile
işgören kuruma daha fazla bağlılık hissedecek ve daha verimli performans sergileyecektir (Ünver,
2005, s.48-51).
Performans Değerlendirme Yönetimi
Performans değerlendirme sonuçları işgörenler hakkında kararlar vermek için kullanılır. İşgören
performansını değerlendirmeden, işgören tarafından kullanılan, standartlar performans
değerlendirmede sistemin etkililiğini gösteren önemli fonksiyonlarından biridir.
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Bu nedene standartlar gerçekçi ve örgüt hedefleriyle örtüşecek şekilde olmalıdır. Performans
değerlendirme süreci başlamadan önce işgören standartlardan haberdar edilmelidir. Bu standartlar
oluşturulurken işgörenin de katılması standartların iyi anlaşılmasına etki eder (Toptop, Aykaç, &
Yayma 2017, s.56-58).
Peyzaj Sektörü
Peyzaj Tanımı
Peyzaj kır resmi, bir yerin doğal görünüşü olarak tanımlanmaktadır (TDK, 2020). Bu tanım ile beraber
peyzajın çevre ile ilgi bir kavram olduğunu anlamaktayız.
Diğer tanımlara göre peyzaj; bir noktadan bakıldığında görüş çerçevesi içine girebilen doğal ve
kültürel varlıkların bir arada meydana getirdikleri görünüş olarak da tanımlanmaktadır (Gökalp &
Yazgan 2013, s. 22-29). Fransızca kökenli bir kelime olan peyzaj doğal ve kültürel peyzaj olarak iyi
şekilde ela alınmıştır.
Doğal Peyzaj
İnsanların etkisinin olmadığı ya da az etki ettikleri doğal görünüm ve düzenini koruyan mekanların
görünüşüdür. Bu doğal peyzaj şekilleri erozyon, deprem, hava akımları, gibi olaylar sonucunda
meydana gelmiştir.
Kültürel Peyzaj
İnsanların doğayı çeşitli amaçlarla kullanmaları sonunda ortaya çıkan peyzaj çeşididir. İnsanlar
çevrelerini kendilerine faydalı şekle getirmek için düzenlemeler yapmışlardır bu düzenlemelerin de
doğa ve insan ilişkilerine olumlu yönde etki ettiği gözlemlenmiştir. Kültürel peyzaj kendi içinde kırsal
ve kentsel peyzaj olarak iki gruba ayrılmıştır bu türlerin alt türleri olarak orman peyzajı, turizm
peyzajı, tarımsal peyzaj, endüstriyel peyzaj, ulaşım peyzajı yer almaktadır (Gül A. , 2000, s. 97-114).
Peyzajın Tarihçesi
Peyzajın tarihi insanoğlunun göçebe yaşamı terk edip yerleşik hayata geçmesiyle başlar. Toprakla
uğraşan, tarımı geçim kaynağı haline getiren insanlar bu dönemlerde ilk bahçe örneklerini ortay
koymuşlardır. 11.000 yıl öncesine dayanan peyzaj tarihi eski uygarlıklarda birbirinden farklı izler
bırakmışlardır.
Türk peyzaj tarihi ise Türklerin göçebelik döneminde doğa ile ilişkileri, yaylalar ve kışlıklar arasında
gidiş geliş şeklinde oluşmuştur. O dönemlerde bahçeler yaylalar olarak benimsenmiştir. Anadolu’da
yerleşik hayata geçip devletler kuran Türkler 10.yy da İslam dinini kabul etmesiyle doğa ve bahçe
anlayışı farklı bir boyuta taşınmıştır. Batı kültüründen etkilenmeden önce Türk bahçe anlayışında
düzenin, sadeliğin ve işlevselliğin ön plana çıktığı örnekler görülmüştür.
Eski dönem uygarlıklarında ise yerleşik hayata daha erken geçilmesiyle çok eski örnekler mevcuttur
her uygarlığın kendine has stilleri oluşmuştur. Bunun bulundukları coğrafi yapının etkisiyle ortaya
çıktığı net bir şekilde görülmüştür. Eski uygarlıklarda bahçe ve peyzaj olarak öne çıkan uygarlıklar;
Mısır, İran, Fransa, İtalya olarak yer almaktadır. Ayrıca eski Roma ve Uzak Doğu bölgesi de peyzaj
sanatına yönelik değerli eserler barındırmıştır (Cembotanic, 2019).
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Yöntem
Araştırmacı tarafından hazırlanan anket formunun birinci bölümünde kişisel bilgi formu, ikinci
bölümünde ise eğitim uygulamalarına ilişkin 8 soru, örgütsel performansa ilişkin 14 soru ve bireysel
performansa ilişkin 12 soru yer almaktadır. 153 kişiye uygulanan ölçekde eksiksiz geri dönüş
olmuştur.
Ölçeğin Hikâyesi: (Seray, 2016)’nın eğitim etkinliğinin uygulanması ile örgütsel ve bireysel
performans arasındaki ilişkide yönetici desteğinin aracı rolü konulu yüksek lisans tezinden alıntılanıp
dönüştürülerek kullanılmıştır yazar ise ölçek hikayesini şu şekide özetlemiştir.
Eğitim Etkinliğinin Uygulanması Ölçeği: Katılımcılara uygulanan kapalı uçlu ifadelerin yer aldığı eğitim
etkinliğinin uygulanması ölçeği ile ilgili ifadeler literatürden geliştirilmiştir. Literatürde Zeyyat
Sabuncuoğlu, (2011) ‘İnsan Kaynakları Yönetimi ve Raymond Noe, (2009) ‘İnsan Kaynaklarının Eğitimi
ve Geliştirilmesi’ kitapları kullanılmıştır.
Örgütsel Performans Ölçeği: Kalite (hizmet kalitesi, müşteri tatmini, iş kazası, azalan hata), rekabet
edebilirlik, örgüt atmosferi, karlılık, üretkenlik, değişkenlerini içermektedir. Kaliteyi ölçen ‘İş
esnasında yapılan hata oranı azaldı’, ‘mesleki kazalar azaldı’ ve ‘çalışma arkadaşları ve yöneticilerden
gelen şikayet azaldı’ ifadeleri ile ‘eğitim programına katılmak, çalışanlar arası iletişimi arttırdı’
literatürden alınmıştır. Diğer değişkenler Mercedes Úbeda-García ve diğ., (2013) ‘nin ölçeğinden
geliştirilmiştir. Garcia ve diğ., (2013) örgütsel sonuçları 3 ayrı faktöre ayırmış: İnsan Kaynağı
Sonuçları,‘motivasyonu arttırır’,‘devamsızlığı azaltır’, ‘çalışanların
değişimle yüzleşme yeteneğini arttırır’, ‘daha iyi bir iş atmosferi sağlar’. Örgütsel performans
ölçeğinde devamsızlık maddesini kullanmamıştır. Müşteri Tatmini, ‘müşteri sadakatini arttırır’,
‘müşteri şikayetlerini azaltır’, ‘servis kalitesini arttırır’. Algılanan Finansal Performans: ‘üretkenlik
arttı’, ‘üretimde boşa giden zaman azaldı’, ‘rekabet edebilirlik arttı’. Bu ifadeler, çalışmada
uyarlayarak yeniden geliştirildi.
Bireysel Performans Ölçeği: Bireysel performans ölçeğinde katılımcılara yöneltilen ifadelerden
‘benimsemiş
olduğum değerlerim ile çalıştığım kurumun değerlerinin örtüşmesi arttı.’ Ifadesi Porter ve diğ., (1974)
tarafından geliştirilen örgütsel bağlılık ölçeğinden, ‘bu kurumda çalışmaktan memnuniyetim arttı’
ifadesi Mak ve Sockel, (1999) örgütsel bağlılık ölçeğinden alınmış ve örgütsel bağlılığı ölçmektedir.
Bireysel performansın
bir diğer alt değişkeni olan iş tatmini için ‘genel olarak iş tatminim arttı’, işten ayrılma niyeti için
‘kurumda kalma isteğim arttı’ ve kişilerin bireysel performans algılarını ölçen ‘iş performansım
arttı’ifadeleri katılımcılara yönlendirilmiştir. Bu ifadeler literatürden toplanmıştır.
Kişisel Bilgi Formu: Katılımcıların cinsiyet, yaş, unvan, departman, mesleki kıdem, kurumdaki çalışma
süresi değişkenlerinin yer aldığı formdur.
Eğitim Etkinliğinin Uygulanması Ölçeği: Ölçek 8 madde oluşmakta ve beşli likert tipine sahiptir.
Katılımcıların ankete katılım düzeyleri ‘kesinlikle katılıyorum (1)’dan, ‘kesinlikle katılmıyorum (5)’a
doğru 5’li likert tipi ölçek türü biçiminde derecelendirilmiştir. “Eğitimden sorumlu bir kişi veya birim
vardır.”, “Kurum içerisinde eğitimlere yönelik eğitim ihtiyaç analizi yapılır”, “Eğitim esnasında uygun
materyaller kullanılır” ve “Eğitim sonrasında eğitim değerlendirmesi yapılır” vb. ifadeleri yer
almaktadır.
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Örgütsel Performans Ölçeği: Ölçek 14 madde oluşmakta ve beşli likert şeklinde derecelendirilmiştir.
Katılımcıların ankete katılım düzeyleri ‘kesinlikle katılıyorum (1)’dan, ‘kesinlikle katılmıyorum (5)’a
doğru 5’li likert tipi ölçek türü biçiminde derecelendirilmiştir. “Müşteri sadakatini arttırdı”, “Verimlilik
arttı”, “İş atmosferi gelişti”, “İş esnasında yapılan hata oranı azaldı” ve “Çalışma arkadaşları ve
yöneticilerden gelen şikayetler azaldı” ifadeleri yer almaktadır.
Bireysel Performans Ölçeği: Ölçek 12 madden oluşmakta ve beşli likert şeklindedir. Katılımcıların
ankete katılım düzeyleri ‘kesinlikle katılıyorum (1)’ dan, ‘kesinlikle katılmıyorum (5)’a doğru 5’li likert
tipi ölçek türü biçiminde derecelendirilmiştir. “Genel olarak iş tatminim arttı.”, “Mesleki
yetkinliklerim arttırdı.”, “Mesleki değişimlerle yüzleşme yeteneğim arttı.” Ve “İş performansım arttı.”
İfadelerinden yararlanılmıştır.
Araştırmanın Hipotezleri
Araştırmanın hipotezleri aşağıda belirtilmiştir.
H1: Eğitim etkinliği uygulamaları cinsiyete göre farklılık göstermektedir.
H2: Örgütsel performans cinsiyete göre farklılık göstermektedir.
H3: Bireysel performans cinsiyete göre farklılık göstermektedir.
H4: Eğitim etkinliği uygulamaları yaşa göre farklılık göstermektedir.
H5: Örgütsel performans yaşa göre farklılık göstermektedir.
H6: Bireysel performans yaşa göre farklılık göstermektedir.
H7: Eğitim etkinliği uygulamaları unvana göre farklılık göstermektedir.
H8: Örgütsel performans unvana göre farklılık göstermektedir.
H9: Bireysel performans unvana göre farklılık göstermektedir.
H10: Eğitim etkinliği uygulamaları departmana göre farklılık göstermektedir.
H11: Örgütsel performans departmana göre farklılık göstermektedir.
H12: Bireysel performans departmana göre farklılık göstermektedir.
H13: Eğitim etkinliği uygulamaları mesleki kıdeme göre farklılık göstermektedir.
H14: Örgütsel performans mesleki kıdeme göre farklılık göstermektedir.
H15: Bireysel performans mesleki kıdeme göre farklılık göstermektedir.
H16: Eğitim etkinliği uygulamaları kurumdaki çalışma süresine göre farklılık göstermektedir.
H17: Örgütsel performans kurumdaki çalışma süresine göre farklılık göstermektedir.
H18: Bireysel performans kurumdaki çalışma süresine göre farklılık göstermektedir.
H19: Eğitim etkinliği uygulamaları ile örgütsel performans arasında ilişki vardır.
H20: Eğitim uygulaması ile bireysel performans arasında ilişki vardır.
H21: Eğitim etkinliği uygulamalarının örgütsel performans üzerinde etkisi vardır.
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H22: Eğitim etkinliği uygulamalarının bireysel performans üzerinde etkisi vardır.
Verilerin Toplanması
Çalışmada kullanılan veriler kolayda anket yoluyla toplanmıştır. Veri toplama için gerekli izin
alındıktan sonra örneklemde yer alan peyzaj sektörü çalışanlarına anket doğrudan araştırmacı
tarafından uygulanmıştır. Katılımcılara araştırmanın önemi ve cevaplamada samimiyetinin araştırma
sonuçlarına yapacağı etkiye ilişkin sözlü bilgilendirme yapılmıştır. Kendilerinden kişisel hiçbir bilgi
istenmemiş, elde edilen verilerin bilimsel amaç dışında kullanılmayacağına dair teminat verilmiştir
Verilerin Analizi
Anket uygulaması sonucunda elde edilen verilerin çözümlenmesinde SPSS 25 paket programından
(Statistical Package for the Social Science) yararlanılmıştır. Katılımcıların demografik özelliklerine
ilişkin ve ölçek ifadelerine ilişkin tanımlayıcı istatistiklerden yararlanılmıştır. Ayrıca ölçeklerin
güvenilirliklerine bakılmıştır. Normallik testinde Çarpıklık ve Basıklık değerlerinin (-2) ila (+2)
aralığında olması beklenmektedir. Bu koşulun yerine geldiği durumlarda verilerin normal dağılıma
sahip olduğu varsayılır.

Tablo 5. Değişkenlere Ait Normallik Sınaması
Çarpıklık

Basıklık
Std.

N

Min. Max. Ort. SS

Std.

Statistic Hata Statistic Hata

Eğitim Etkinliği Uygulamaları

153 1.00 5.00 2.25 0.81 0.823

0.196 1.154

0.390

Örgütsel Performans

153 1.00 5.00 2.50 0.70 0.632

0.196 1.759

0.390

Bireysel Performans

153 1.00 5.00 2.32 0.71 1.283

0.196 3.065

0.390

Tablo 1’de çarpıklık ve basıklık değerlerine göre, eğitim etkinliği uygulamaları ve örgütsel performans
değişkenlerinin normal dağılım sergilediği belirlenmiştir. Buna göre normallik varsayımı gerektiren
Bağımsız Grup T Testi, Tek Yönlü Varyans Analizi ve Pearson Korelasyon Katsayısı kullanılmıştır.
Bireysel Performans değişkeninin normal dağılım sergilemediği belirlenmiştir. Buna göre normallik
varsayımı gerektirmeyen Mann-Whitney U Testi ve Kruskal Wallis H Testi tercih edilmiştir.
Araştırmada belirlenen değişkenler arasındaki ilişkilerin ortaya çıkarılmasında Spearman Sıra Farklar
Korelasyon Katsayısı kullanılmıştır.
Çalışma boyunca ulaşılan tüm sayısal verilerin analiz edilmesinde hata payı %5 olarak alınmıştır.
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Bulgular
Tablo 6. Ölçeklere Ait Güvenilirlik Analizi Sonuçları
Cronbach's Alpha
Eğitim Etkinliği Uygulamaları 0.923
Örgütsel Performans
0.955
Bireysel Performans
0.955

Madde Sayısı
8
14
12

Tablo 2’de, Eğitim Etkinliği Uygulamaları Ölçeğinin Cronbach Alfası 0,923, Örgütsel Performans
Ölçeğinin 0,955 ve Bireysel Performans Ölçeğinin 0,955 olduğu saptanmıştır.
Tablo 7. Katılımcılara Ait Demografik Özellikler
N %
Cinsiyet
Erkek
94 61
Kadın
59 39
Toplam
153100
Yaş
21-30 yaş
72 47
31-45 yaş
67 44
45 yaş ve üstü
14 09
Toplam
153100
Unvan
Peyzaj mimarı
52 34
Ziraat mühendisi
55 36
Orman Mühendisi
46 30
Toplam
153100
Departman
Proje Uygulama Birimi
29 19
Üretim ve Lojistik Birimi
21 14
Hak Ediş ve Kesin Hesap Birimi11 07
Pazarlama ve Satış Birimi
28 18
Yönetici / Patron
15 10
Diğerleri
49 32
Toplam
153100
Mesleki Kıdem
1-3 yıl
39 25
4-7 yıl
49 32
8 yıl ve üstü
65 42
Toplam
153100
Kurumdaki Çalışma Süresi1-3 yıl
70 46
4 yıl ve üstü
83 54
Toplam
153100
Tablo 3’te, katılımcıların %61’i (N=94) erkek ve %39’u (N=59) kadındır. Katılımcıların %47’si (N=72) 2130 yaş, %44’ü (N=67) 31-45 yaş ve %9’u (N=14) 45 yaş ve üstüdür.
Katılımcıların %34’ü (N=52) peyzaj mimari, %36’sı (n=55) ziraat mühendisi ve %30’u (n=46) orman
mühendisidir. Katılımcıların %19’u (N=29) proje uygulama birimi, %14’ü (N=21) üretim ve lojistik
birimi, %7’si (N=11) hak ediş ve kesin hesap birimi, %18’i (N=28) pazarlama ve satış birimi, %10’u
(N=15) yönetici/patron ve %32’si (N=49) diğer departmanlarda çalışmaktadır.
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Katılımcıların %25’i (N=39) 1-3 yıl, %32’si (n=49) 4-7 yıl ve %42’si (n=65) 8 yıl ve üstü süredir iş
hayatındadır. Katılımcıların %46’sı (N=70) 1-3 yıl ve %54’ü (N=83) 4 yıl ve üstü süredir bu kurumda
çalışmaktadır.

Kesinlikle Katılmıyorum

Katılmıyorum

Kararsızım

Katılıyorum

Kesinlikle Katılıyorum

Tablo 8. Eğitim Etkinliği Uygulamaları Ölçeği İfadelerine Ait Tanımlayıcı İstatistikler

Toplam

N % N % N % N % N % Ort. SS
Eğitimden sorumlu bir kişi veya birim vardır.

48 3177 50 107 15 103 2 2.010.98

Yıllık eğitim planı yapılır

44 2963 41 2114 19 126 4 2.221.11

Eğitim programı kurumun tüm çalışanlarını kapsayacak şekilde29 1960 39 3523 19 1210 7 2.481.13
herkese eşit uygulanır
Kurum içerisinde eğitimlere yönelik eğitim ihtiyaç analizi yapılır

28 1863 41 3523 19 128 5 2.451.09

Eğitimin uygulanabilmesi için kurum tarafından uygun bir ortam34 2292 60 138 10 7 4 3 2.070.90
sağlanır
Eğitim esnasında uygun materyaller kullanılır

29 1992 60 1912 9 6 4 3 2.130.88

Eğitimciler bilgi, beceri ve tutum açısından yeterlidir

21 1470 46 4429 12 8 6 4 2.420.96

Eğitim sonrasında eğitim değerlendirmesi yapılır

30 2086 56 1912 15 103 2 2.180.93

Tablo 4’te, eğitim etkinliği uygulamaları ölçeği ifadelerine ait tanımlayıcı istatistikler verilmiştir. Buna
göre en düşük (2,01±0,98) ortalamaya “Eğitimden sorumlu bir kişi veya birim vardır.” ifadesi
olmuştur. En yüksek (2,48±1,13) ortalamaya ise “Eğitim programı kurumun tüm çalışanlarını
kapsayacak şekilde herkese eşit uygulanır.” ifadesi sahiptir.
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Kesinlikle Katılmıyorum

Katılmıyorum

Kararsızım

Katılıyorum

Kesinlikle Katılıyorum

Tablo 9. Örgütsel Performans Ölçeği İfadelerine Ait Tanımlayıcı İstatistikler

Toplam

N % N % N % N % N % Ort. SS
Müşteri sadakatini arttırdı

1510 62 4156 37 1711 3 2 2.550.89

Müşteri şikayetlerini azalttı

138 67 4462 41 8 5 3 2 2.480.80

Hizmet kalitesi arttı

1812 88 5837 24 7 5 3 2 2.270.80

Verimlilik arttı

1912 80 5236 24 149 4 3 2.370.91

İşlerin yapılış süresi azaldı

117 53 3569 45 1510 5 3 2.670.87

Firmanın diğer firmalar ile rekabet edebilme gücü arttı

1711 52 3460 39 1912 5 3 2.630.95

Kurumun karı yükseldi

117 45 2973 48 1812 6 4 2.760.90

İş atmosferi gelişti

107 78 5144 29 1610 5 3 2.530.89

Çalışan motivasyonu arttı

149 80 5243 28 107 6 4 2.440.89

Çalışanların değişimle yüzleşme yeteneği arttı

1610 64 4249 32 1812 6 4 2.570.96

Eğitim programına katılmak, çalışanlar arası iletişimi arttırdı 2013 84 5536 24 8 5 5 3 2.310.88
İş esnasında yapılan hata oranı azaldı

1711 71 4651 33 9 6 5 3 2.440.89

Mesleki kazalar azaldı

138 78 5144 29 1510 3 2 2.460.86

Çalışma arkadaşları ve yöneticilerden gelen şikayetler azaldı138 59 3963 41 1510 3 2 2.580.86

Tablo 5’te, örgütsel performans ölçeği ifadelerine ait tanımlayıcı istatistikler verilmiştir. Buna göre en
düşük (2,27±0,80) ortalamaya “Hizmet kalitesi arttı.” ifadesi olmuştur. En yüksek (2,76±0,90)
ortalamaya ise “Kurumun karı yükseldi.” ifadesi sahiptir.
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Kesinlikle Katılmıyorum

Katılmıyorum

Kararsızım

Katılıyorum

Kesinlikle Katılıyorum

Tablo 10. Bireysel Performans Ölçeği İfadelerine Ait Tanımlayıcı İstatistikler

Toplam
N % N % N % N %N%Ort. SS
Genel olarak iş tatminim arttı.
107 915939257 5 6 4 2.400.84
Bu kurumda çalışmaktan memnuniyetim arttı.
1912946130205 3 5 3 2.240.83
Mesleki kaza yapma oranım azaldı.
107 976335237 5 4 3 2.330.78
Kurumda kalma isteğim arttı.
1510915934227 5 6 4 2.330.87
İş yapma motivasyonum arttı.
1711946129197 5 6 4 2.290.87
Mesleki yetkinliklerim arttırdı.
221499651711107 5 3 2.200.88
İş başında stresimi yönetmede etkili oldu.
149 704653359 6 7 5 2.510.91
Benimsemiş olduğum değerler ile çalıştığım kurumun değerlerinin1610744849329 6 5 3 2.430.88
örtüşmesini arttırdı.
İş esnasında yaptığım hata oranı azaldı.
1711815343288 5 4 3 2.350.85
Mesleki değişimlerle yüzleşme yeteneğim arttı.
1711875737248 5 4 3 2.310.84
Aldığım eğitimler kariyer hedeflerime olumlu yönde katkı sağladı.
291983542315128 6 4 2.240.98
İş performansım arttı.
1912966326178 5 4 3 2.230.83
Tablo 6’da örgütsel performans ölçeği ifadelerine ait tanımlayıcı istatistikler verilmiştir. Buna göre en
düşük (2,20±0,88) ortalamaya “Mesleki yetkinliklerim arttırdı.” ifadesi olmuştur. En yüksek
(2,51±0,91) ortalamaya ise “İş başında stresimi yönetmede etkili oldu.” ifadesi sahiptir.
Tablo 11. Cinsiyete Göre Farklılıkların Belirlenmesine İlişkin Bulgular
p
N Ort. SS t
Eğitim Etkinliği UygulamalarıErkek 942.35.882.137 0.034
Kadın592.08.66
Örgütsel Performans
Erkek 942.59.812.288 0.024
Kadın592.36.46
Bireysel Performans

p
N Ort. SS Z
Erkek 942.40.82-0.7190.472
Kadın592.20.46

Tablo 7’de erkek ve kadın katılımcıların eğitim etkinliği uygulamaları ortalamaları arasında önemli bir
farklılık olup olmadığı belirlenmeye çalışılmış ve Bağımsız Grup T testi soncunda, erkek ve kadın
katılımcıların eğitim etkinliği uygulamaları ortalamaları arasında önemli bir farklılık olduğu
saptanmıştır (p=0,034 <0,05). Buna göre erkek katılımcıların (2,35) eğitim etkinliği uygulamaları (2,08)
algısı kadınlardan yüksektir.
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Erkek ve kadın katılımcıların örgütsel performans ortalamaları arasında önemli bir farklılık olup
olmadığı belirlenmeye çalışılmış ve Bağımsız Grup T testi soncunda, erkek ve kadın katılımcıların
örgütsel performans ortalamaları arasında önemli bir farklılık olduğu saptanmıştır (p=0,024<0,05).
Buna göre erkek katılımcıların (2,59) örgütsel performans (2,36) algısı kadınlardan yüksektir.
Erkek ve kadın katılımcıların bireysel performans ortalamaları arasında önemli bir farklılık olup
olmadığı belirlenmeye çalışılmış ve Mann Whitney U testi soncunda, erkek ve kadın katılımcıların
bireysel performans ortalamaları arasında önemli bir farklılık olmadığı saptanmıştır (p=0,472>0,05).
Tablo 12. Yaşa Göre Farklılıkların Belirlenmesine İlişkin Bulgular
N Ort. SS F
Eğitim Etkinliği Uygulamaları21-30 yaş
31-45 yaş

p

72 2.20.861.6540.195
67 2.22.77

45 yaş ve üstü14 2.62.64

Örgütsel Performans

Toplam

1532.25.81

21-30 yaş

72 2.43.681.1300.326

31-45 yaş

67 2.54.70

45 yaş ve üstü14 2.72.82
Toplam

1532.50.70
N Ort. SS X2

Bireysel Performans

p

21-30 yaş

72 2.28.772.0700.355

31-45 yaş

67 2.31.62

45 yaş ve üstü14 2.58.76
Toplam

1532.32.71

Tablo 8’de farklı yaş gruplarındaki katılımcıların eğitim etkinliği uygulamaları ortalamaları arasında
önemli bir farklılık olup olmadığı belirlenmeye çalışılmış ve ANOVA soncunda, farklı yaş gruplarındaki
katılımcıların eğitim etkinliği uygulamaları ortalamaları arasında önemli bir farklılık olmadığı
saptanmıştır (p=0,195>0,05).
Farklı yaş gruplarındaki katılımcıların örgütsel performans ortalamaları arasında önemli bir farklılık
olup olmadığı belirlenmeye çalışılmış ve ANOVA soncunda, farklı yaş gruplarındaki katılımcıların
örgütsel performans ortalamaları arasında önemli bir farklılık olmadığı saptanmıştır (p=0,326>0,05).
Farklı yaş gruplarındaki katılımcıların bireysel performans ortalamaları arasında önemli bir farklılık
olup olmadığı belirlenmeye çalışılmış ve Kruskall Wallis testi soncunda, farklı yaş gruplarındaki
katılımcıların bireysel performans ortalamaları arasında önemli bir farklılık olmadığı saptanmıştır
(p=0,355>0,05).
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Tablo 13. Unvana Göre Farklılıkların Belirlenmesine İlişkin Bulgular
Grup
N

Ort. SS F

p

Farkları

Eğitim Etkinliği

Peyzaj mimari

52

2.30 .81 1.227 0.296

Uygulamaları

Ziraat mühendisi

55

2.11 .74

Orman Mühendisi

46

2.34 .88

Toplam

153 2.25 .81

Örgütsel

Peyzaj mimari

52

2.35 .60 3.400 0.036 Orman mühendisi

Performans

Ziraat mühendisi

55

2.48 .73

>

Orman Mühendisi

46

2.71 .75

Peyzaj mimarı

Toplam

153 2.50 .70
N

Ort. SS X2

p

Bireysel

Peyzaj mimari

52

2.22 .68 2.452 0.293

Performans

Ziraat mühendisi

55

2.32 .63

Orman Mühendisi

46

2.43 .82

Toplam

153 2.32 .71

Tablo 9’da farklı unvana sahip katılımcıların eğitim etkinliği uygulamaları ortalamaları arasında önemli
bir farklılık olup olmadığı belirlenmeye çalışılmış ve ANOVA soncunda, farklı unvana sahip
katılımcıların eğitim etkinliği uygulamaları ortalamaları arasında önemli bir farklılık olmadığı
saptanmıştır (p=0,296>0,05).
Farklı unvana sahip katılımcıların örgütsel performans ortalamaları arasında önemli bir farklılık olup
olmadığı belirlenmeye çalışılmış ve ANOVA soncunda, farklı unvana sahip katılımcıların örgütsel
performans ortalamaları arasında önemli bir farklılık olduğu saptanmıştır (p=0,036<0,05). Buna göre
orman mühendisi olan katılımcıların örgütsel performans algısı peyzaj mimarı olan katılımcılardan
daha yüksektir.
Farklı unvana sahip katılımcıların bireysel performans ortalamaları arasında önemli bir farklılık olup
olmadığı belirlenmeye çalışılmış ve Kruskall Wallis testi soncunda, farklı unvana sahip katılımcıların
bireysel performans ortalamaları arasında önemli bir farklılık olmadığı saptanmıştır (p=0,293>0,05).
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Tablo 14. Departmana Göre Farklılıkların Belirlenmesine İlişkin Bulgular
N

Ort. SS

F

2.863 0.017 Pazarlama ve
Satış Birimi>
Diğerleri

Eğitim

Proje Uygulama Birimi

29

2.13 .55

Etkinliği

Üretim ve Lojistik Birimi

21

2.18 .71

Uygulamaları Hak Ediş ve Kesin Hesap Birimi 11

2.59 .85

Pazarlama ve Satış Birimi

28

2.63 .73

Yönetici / Patron

15

2.37 1.19

Diğerleri

49

2.01 .79

Toplam

153 2.25 .81

Örgütsel

Proje Uygulama Birimi

29

2.52 .59

Performans

Üretim ve Lojistik Birimi

21

2.73 .66

Hak Ediş ve Kesin Hesap Birimi 11

2.58 .41

Pazarlama ve Satış Birimi

28

2.67 .72

Yönetici / Patron

15

2.52 1.03

Diğerleri

49

2.28 .68

Toplam

153 2.50 .70

p

1.806 0.115

N

Ort. SS

X2

9.887 0.079

Bireysel

Proje Uygulama Birimi

29

2.32 .55

Performans

Üretim ve Lojistik Birimi

21

2.56 .70

Hak Ediş ve Kesin Hesap Birimi 11

2.37 .43

Pazarlama ve Satış Birimi

28

2.38 .68

Yönetici / Patron

15

2.33 1.00

Diğerleri

49

2.17 .75

Toplam

153 2.32 .71

Grup Farkları

p

Tablo 10’da farklı departmanda çalışan katılımcıların eğitim etkinliği uygulamaları ortalamaları
arasında önemli bir farklılık olup olmadığı belirlenmeye çalışılmış ve ANOVA soncunda, farklı
departmanda çalışan katılımcıların eğitim etkinliği uygulamaları ortalamaları arasında önemli bir
farklılık olduğu saptanmıştır (p=0,017<0,05). Buna göre pazarlama ve satış departmanında çalışan
katılımcıların eğitim etkinliği uygulamaları algısı diğer departmanlarda çalışan katılımcılardan daha
yüksektir.
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Farklı departmanda çalışan katılımcıların örgütsel performans ortalamaları arasında önemli bir
farklılık olup olmadığı belirlenmeye çalışılmış ve ANOVA soncunda, farklı departmanda çalışan
katılımcıların örgütsel performans ortalamaları arasında önemli bir farklılık olmadığı saptanmıştır
(p=0,115>0,05).
Farklı departmanda çalışan katılımcıların bireysel performans ortalamaları arasında önemli bir farklılık
olup olmadığı belirlenmeye çalışılmış ve Kruskall Wallis testi soncunda, farklı departmanda çalışan
katılımcıların bireysel performans ortalamaları arasında önemli bir farklılık olmadığı saptanmıştır
(p=0,079>0,05).

Tablo15. Mesleki Kıdeme Göre Farklılıkların Belirlenmesine İlişkin Bulgular
N Ort. SS F
Eğitim

1-3 yıl

Uygulamaları4-7 yıl

p

Grup Farkları

39 2.49.873.6250.0291-3 yıl>
49 2.03.75

4-7 yıl

8 yıl ve üstü65 2.26.78

Örgütsel

Toplam

1532.25.81

1-3 yıl

39 2.58.801.6580.194

Performans 4-7 yıl

49 2.35.56

8 yıl ve üstü65 2.57.73
Toplam

1532.50.70
N Ort. SS X2

Bireysel

1-3 yıl

Performans 4-7 yıl

p

39 2.51.873.1730.205
49 2.11.51

8 yıl ve üstü65 2.36.69
Toplam

1532.32.71

Tablo 11’de farklı mesleki kıdemlere sahip katılımcıların eğitim etkinliği uygulamaları ortalamaları
arasında önemli bir farklılık olup olmadığı belirlenmeye çalışılmış ve ANOVA soncunda, farklı mesleki
kıdemlere sahip katılımcıların eğitim etkinliği uygulamaları ortalamaları arasında önemli bir farklılık
olduğu saptanmıştır (p=0,029<0,05). Buna göre 1-3 yıldır iş hayatında olan katılımcıların eğitim
etkinliği uygulamaları algısı 4-7 yıldır iş hayatında olan katılımcılardan daha yüksektir.
Farklı mesleki kıdemlere sahip katılımcıların örgütsel performans ortalamaları arasında önemli bir
farklılık olup olmadığı belirlenmeye çalışılmış ve ANOVA soncunda, farklı mesleki kıdemlere sahip
katılımcıların örgütsel performans ortalamaları arasında önemli bir farklılık olmadığı saptanmıştır
(p=0,194>0,05).
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Farklı mesleki kıdemlere sahip katılımcıların bireysel performans ortalamaları arasında önemli bir
farklılık olup olmadığı belirlenmeye çalışılmış ve Kruskall Wallis testi soncunda, farklı mesleki
kıdemlere sahip katılımcıların bireysel performans ortalamaları arasında önemli bir farklılık olmadığı
saptanmıştır (p=0,205>0,05).

Tablo16. Kurumda Çalışma Yılına Göre Farklılıkların Belirlenmesine İlişkin Bulgular
N Ort. SS t

p
0.267

Eğitim

1-3 yıl

70 2.33 .91 1.114

Etkinliği Uygulamaları

4 yıl ve üstü

83 2.18 .71

Örgütsel Performans

1-3 yıl

70 2.45 .73 -0.941 0.348

4 yıl ve üstü

83 2.55 .68

Bireysel Performans

N Ort. SS Z

p

1-3 yıl

70 2.31 .77 0.568

0.570

4 yıl ve üstü

83 2.33 .65

Tablo 12’de 1-3 yıl ile 4 yıl ve üstü süredir bu kurumda çalışan katılımcıların eğitim etkinliği
uygulamaları ortalamaları arasında önemli bir farklılık olup olmadığı belirlenmeye çalışılmış ve
Bağımsız Grup T testi soncunda, 1-3 yıl ile 4 yıl ve üstü süredir bu kurumda çalışan katılımcıların
eğitim etkinliği uygulamaları ortalamaları arasında önemli bir farklılık olmadığı saptanmıştır
(p=0,267>0,05).
1-3 yıl ile 4 yıl ve üstü süredir bu kurumda çalışan katılımcıların örgütsel performans ortalamaları
arasında önemli bir farklılık olup olmadığı belirlenmeye çalışılmış ve Bağımsız Grup T testi soncunda,
1-3 yıl ile 4 yıl ve üstü süredir bu kurumda çalışan katılımcıların örgütsel performans ortalamaları
arasında önemli bir farklılık olmadığı saptanmıştır (p=0,348>0,05).
1-3 yıl ile 4 yıl ve üstü süredir bu kurumda çalışan katılımcıların bireysel performans ortalamaları
arasında önemli bir farklılık olup olmadığı belirlenmeye çalışılmış ve Mann Whitney U testi soncunda,
1-3 yıl ile 4 yıl ve üstü süredir bu kurumda çalışan katılımcıların bireysel performans ortalamaları
arasında önemli bir farklılık olmadığı saptanmıştır (p=0,472>0,05).
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Tablo17. Eğitim Etkinliği Uygulamaları, Örgütsel Performans ve Bireysel Performans Arasındaki
İlişki

Eğitim Etkinliği Uygulamaları

Örgütsel Performans

Bireysel Performans

r
p
N
r
p
N
r
p
N

Eğitim
Örgütsel
Bireysel
UygulamalarıPerformans Performans
1
153
.679**
.000
153
.665**
.000
153

1
153
.834**
.000
153

1
153

** p<0.01; * p < 0.05.
Tablo 13’te, eğitim etkinliği uygulamaları, örgütsel performans ve bireysel performans arasındaki ilişki
korelasyon analizi ile belirlenmiş ve analiz sonucunda, eğitim etkinliği uygulamaları ile örgütsel
performans arasında r=0,679 düzeyinde orta düzeyde, pozitif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı bir
ilişki bulunmaktadır (p<0,05). Buna göre, eğitim etkinliği uygulamaları arttıkça örgütsel performans
artmaktadır.
Eğitim etkinliği uygulamaları ile bireysel performans arasında r=0,665 düzeyinde orta düzeyde, pozitif
yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p<0,05). Buna göre, eğitim etkinliği
uygulamaları arttıkça bireysel performans artmaktadır.
Örgütsel performans ile bireysel performans arasında r=0,834 düzeyinde yüksek düzeyde, pozitif
yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p<0,05). Buna göre, örgütsel performans
arttıkça bireysel performans artmaktadır.
Tablo18. Eğitim Etkinliği Uygulamalarının Örgütsel Performansa Etkisinin Belirlenmesi
Standart
Olmayan
Standart
Katsayılar
Katsayılar
B
Std. Hata Beta t
1.174 0.124
9.447

p
F
p
Adj. R2
0.000 129.398 0.000 0.458

Sabit
Eğitim Etkinliği
0.592 0.052
0.679 11.375 0.000
Uygulamaları
Bağımlı Değişken: Örgütsel Performans

Tablo 14’te, eğitim etkinliği uygulanmalarının örgütsel performans üzerindeki etkisi tespit edilmeye
çalışılmış ve doğrusal regresyon analizi sonucunda, eğitim etkinliği uygulamaları örgütsel performansı
etkilemektedir (F=129,398; p=0,000<0,05). Örgütsel performansın % 45,8’i eğitim etkinliği
uygulamalarından etkilenmektedir (R2=0,458).
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Tablo19. Eğitim Etkinliği Uygulamalarının Bireysel Performansa Etkisinin Belirlenmesi
Standart
Olmayan

Standart

Katsayılar

Katsayılar

B
Sabit

Std. Hata Beta

F

p

Adj. R2

t

p

1.011 0.127

7.946

0.000 119.542 0.000 0.438

0.583 0.053

0.665 10.934 0.000

Eğitim Etkinliği
Uygulamaları

Bağımlı Değişken: Bireysel Performans

Tablo 15’te, eğitim etkinliği uygulamalarının bireysel performans üzerindeki etkisi tespit edilmeye
çalışılmış ve doğrusal regresyon analizi sonucunda, eğitim etkinliği uygulamaları bireysel performansı
etkilemektedir (F=119,542; p=0,000<0,05). Bireysel performansın % 43,8’i eğitim etkinliği
uygulamalarından etkilenmektedir (R2=0,438).

Tablo 20. Hipotezlerin Değerlendirilmesi
Kabul/
Hipotezler

Ret

H1: Eğitim etkinliği uygulamaları cinsiyete göre farklılık göstermektedir.

Kabul

H2: Örgütsel performans cinsiyete göre farklılık göstermektedir.

Kabul

H3: Bireysel performans cinsiyete göre farklılık göstermektedir.

Ret

H4: Eğitim etkinliği uygulamaları yaşa göre farklılık göstermektedir.

Ret

H5: Örgütsel performans yaşa göre farklılık göstermektedir.

Ret

H6: Bireysel performans yaşa göre farklılık göstermektedir.

Ret

H7: Eğitim etkinliği uygulamaları unvana göre farklılık göstermektedir.

Ret

H8: Örgütsel performans unvana göre farklılık göstermektedir.

Kabul

H9: Bireysel performans unvana göre farklılık göstermektedir.

Ret

H10: Eğitim etkinliği uygulamaları departmana göre farklılık göstermektedir.

Kabul

H11: Örgütsel performans departmana göre farklılık göstermektedir.

Ret
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H12: Bireysel performans departmana göre farklılık göstermektedir.

Ret

H13: Eğitim etkinliği uygulamaları mesleki kıdeme göre farklılık göstermektedir.

Kabul

H14: Örgütsel performans mesleki kıdeme göre farklılık göstermektedir.

Ret

H15: Bireysel performans mesleki kıdeme göre farklılık göstermektedir.

Ret

H16: Eğitim etkinliği uygulamaları kurumdaki çalışma süresine göre farklılık
göstermektedir.
Ret
H17: Örgütsel performans kurumdaki çalışma süresine göre farklılık göstermektedir. Ret
H18: Bireysel performans kurumdaki çalışma süresine göre farklılık göstermektedir.

Ret

H19: Eğitim etkinliği uygulamaları ile örgütsel performans arasında ilişki vardır.

Kabul

H20: Eğitim uygulaması ile bireysel performans arasında ilişki vardır.

Kabul

H21: Eğitim etkinliği uygulamalarının örgütsel performans üzerinde etkisi vardır.

Kabul

H22: Eğitim etkinliği uygulamalarının bireysel performans üzerinde etkisi vardır.

Kabul

Sonuç, Tartışma ve Öneriler
Günümüz iş hayatında insan kaynaklarının en önemli fonksiyonlarında birsi olan eğitim ve geliştirme
uygulamaları, yapılan araştırma sonucundaki çıktılarda da önemini göstermektedir. Başarılı ve
bulunduğu piyasada sürdürülebilirlik kazanan kurumların eğitim etkinliğine ciddi derecede önem
verdiği ve bütçe ayırdığı görülmüştür. Eğitim etkinliklerinin profesyonel kişilerde tasarlanıp
uygulanması kurum için hem karlılık hem de güncel teknolojiyi yakalama açısından etkili olmaktadır.
Eğitim etkinliğine önem vermeyen kurumlarda ise rekabet gücünün azaldığını sektörün hızına
yetişemediği ve örgüt içi huzurun sağlanamadığı görülmektedir.
Eğitim etkinliğinin bireysel performansa etkisinin pozitif olduğu, bireylere bilgi, beceri ve
yetkinlik kazandırarak bakış açılarını geliştirdiği, iş kazası yaşama oranın azalmasına etki ettiği, teknik
bilgilerini arttırdığı, kişisel gelişimlerini yönetmede etkili olduğu, sorun çözme becerilerini geliştirdiği,
kariyer hedeflerinde bilinçli hareket etmeyi sağladığı ve motive edici olduğu sonuçları görülmüştür.
Eğitim etkinliğinin örgütsel performansa etkilerinin de pozitif yönde olduğu. Örgütlerin bu
çıktılarla karlılıklarını artırdığı, rekabet etme gücünü kazandığı, sürdürebilirlik açısından motive
olduğu, hata yapma oranını azalttığı, ürün ve hizmet kalitesini arttırdığı, kurum içi iletişimi arttırdığı
ve işgören motivasyonu etkisi sayesinde kurumun stratejik hedeflerine daha sağlıklı ilerlediği çıktıları
görülmüştür.
Yapılan araştırmalardan elde edilen sonuçlara göre aşağıdaki önerilerde bulunulabilir;


Kurumlarda eğitim fonksiyonlarını profesyonel kişilerce yürütülmesinin etkili sonuçlar
kazandıracağı.



Eğitim için harcanan bütçe ve zamanın bir kayıp değil aksine kazanç olduğu bilinci yöneticilere
kazandırılmalı.
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Eğitimin önemsiz olduğunu düşünen işgörenlere eğitim ve gelişim faaliyetlerinin önemini
anlamaları sağlanmalı.



Uygulanan eğitimler yöneticilerin isteklerine göre değil ihtiyaçlara göre tasarlanmalıdır.
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Abstract
The purpose of this paper is to explain and analyze both the arguments which support and the
arguments which are against the possibility of convergence among corporate governance models.
Two types of corporate governance models are widely used in the world. These two types are:
Shareholder model and stakeholder model. The former one is mainly characterized with dispersed
ownership whereas the later one is characterized with concentrated ownership. For the past two
decades, corporate governance researchers have argued about the convergence possibility and this
debate mainly divided them into two groups: A group that supported this possibility by arguing that
financial market competition and the increasing similarity of financial markets due to the
globalization will lead to corporate governance convergence especially towards shareholder model.
The other group argued that as long as there are legal, institutional, culture and political differences,
it is unlikely to achieve convergence. After analyzing both arguments for and against convergence,
the study found that it is hard to harmonize the differences between countries such as legal, culture,
and political issues in order to achieve convergence. So, it is unlikely we see corporations around the
world adopt the same model of corporate governance.
Keywords: Corporate governance, convergence, shareholder model, stakeholder model.

1. Introduction
Corporate governance can be defined as the institutions that affect the way business companies
administer resources and returns. This definition also included the laws or rules by which
corporations are operated, administered and monitored (O’Sullivan, 2000). Different countries in the
world follow a corporate governance model which is based on the country’s legal framework,
financial model, history and culture. It is possible to categorize these corporate governance systems
under two major models: shareholder and stakeholder models.
These two models represent two types of share ownerships: dispersed ownership of shares
represented by the shareholder model used prominently in the Anglo-American countries1 and
concentrated ownership of shares represented by the stakeholder model which is used in continental
Europe and also in Japan (Palmer, 2011).
When convergence debate between the models came out, the shareholder model was dominant
because of the USA dominance in the world after World War II. This was when proponents of
convergence, especially convergence to the shareholder model, started thinking that it was time for
the world to converge to this model. But according to Guillen (1999), after Germany and Japan
1

Used in the USA, UK, Australia, Canada, New Zealand and several other countries.
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emerged as big power manufacturing countries, the idea of converging towards the US model took a
step back.
Researchers have different views on why we have convergence debate for such a long time. Some of
them argue that convergence came out as a result of competition that prioritize corporate
governance model which produces upper stages of economic effectiveness; whereas others argue
that convergence is a result of the increasing political domination of the USA’s financial interests
(O'Sullivan, 2003).
Both convergence proponents and opponents have their arguments, but one main argument for
convergence supporters is globalization of markets, which they mean that eventually markets are
going to converge towards one model especially towards the shareholder model. On the other side,
convergence opponents have many evidences to support their argument. They put forward the
factor of differentiation of cultures, in which they argue that to bring together two different cultures
under one corporate governance model is impossible, thus convergence theory is impossible.
This paper tries to explain and analyze the arguments in favor of and against convergence. The paper
begins with a comparison between the two models of corporate governance. Section 3 describes
convergence whereas section 4 and 5 analyzes the arguments of both convergence supporters and
opponents respectively. finally, section 6 concludes the paper.
2. Corporate Governance Models
2.1 Shareholder Model
According to Mathur (2016), the shareholder model is known for having share ownership mostly
owned by investors (called outside shareholders). Their responsibility, is to choose the directors and
then the directors will choose the managers of the company, and in this way the division of
ownership and regulation will be maintained. The countries which use shareholder model, their legal
structure defines the right of shareholders to regulate the corporation and makes the board and
management clearly responsible to shareholders (La Porta et al., 1997).
The legal system was based on the suggestion that dispersed investors hold the shares of the
corporation, that they act independent from each other and that they require trustable and enough
information flows so as they can make investment decisions. Control has always been based to give
relatively enough knowledge to investors and to establish relative equality between investors on the
access to information (Nestor & Thompson, 2000).
In this system, there is one stakeholder that has a significant effect on managerial decision-making:
the shareholders. The corporations are seen as a mixture of managerial directors performing for the
interest of shareowners or as a method for the establishing shareholder profit. A single-tier board of
directors is also known with this system where executive and supervisory duties are combined in one
legal organ (Weimer & Pape, 1999).
2.2 Stakeholder Model
Stakeholder model is a contemporary evolution keeping in requirements with today’s business
dynamics. This model has come out as an enormous model with shareowners seen as one among the
different stakeholders influenced by the performance of the companies. The underlying feature of
stakeholder model is to increase human welfare in which way it might be (Bhasa, 2004).
This model is known for considering the interests of all the stakeholder groups and not only just the
interests of shareholders. The main countries which use this model are Germany and Japan.
According to Moerland (1995), Corporations in Germany are not regarded as a way to increase
shareholder value as it is the case in the Anglo-American countries. Instead, they are considered as a
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sovereign economic entity consisting of different groups such as; management, shareowners,
employees and suppliers. A general comparison between these two models can be shown in Table 1

Table 1: Characteristics of shareholder and stakeholder corporate governance systems
Stakeholder

Shareholder

Companies owned mainly by insider Large companies controlled by managers but
shareholders who also have control over owned mainly by outside shareholders
management
System is known by little separation of System is known by separation of ownership &
ownership & control such that agency control which creates significant agency
problems are rare
problems
Hostile takeover exercises are rare

Frequent hostile takeovers acting as a
disciplining
mechanism
on
company
management

Concentration of ownership in a small Dispersed ownership
group of shareholders including founding
family members, other companies through
pyramidal structures, state ownership
Excessive regulation by a small group of Moderate regulation by a large range of
‘insider’ shareholders
shareholders
Wealth
transfer
from
minority No transfer of wealth from minority
shareholders to majority shareholders
shareholders to majority shareholders
Weak investor protection in corporation Strong investor protection in corporation law
law
Potential for abuse of power by majority Potential for shareholder democracy
shareholders
Majority shareholders incline to have more Shareholding characterized more by exit than
voice in their investee companies
by voice
Source: Solomon and Solomon 2004 (p.151)

3. Convergence in Corporate Governance
According to Yoshikawa and Rasheed (2009), any discussion about convergence is not complete
unless we are able to define what the entities in a given group are converging towards. To clarify this,
a statement that Japanese and American governance is converging could mean a number of different
things. First, it could mean that American governance practices are becoming more like Japanese
practice. Second, it could mean that Japanese governance is becoming more like American
governance. Third, it could mean that both are converging towards the midpoint between them.
Finally, it could also mean that both systems are moving towards some kind of a normative ideal that
is very different from their current positions.
The debate on a single corporate governance system brought about various pros and cons, being
unlikely to achieve a certain compromise. The pros generally rely upon the view that harmonized
practices in terms of employment, production and marketing provide incentive to a highly
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competitive environment. The cons support the idea of the impossibility to harmonize different
corporate governance because of intrinsic diverse characteristics emerging due to various legal
structures or financial markets (Al Essawi & Brezeanu, 2011).
The argument which supports the idea of convergence especially towards the Anglo-American model
was suggested by Henry Hansmann and Reinier Kraakman (Hansmann & Kraakman, 2002). They
argued that the victory of Anglo-American model was already assured and it was time for other
countries to adopt this model. The base of their argument was that the Anglo-American system outcompeted the rival corporate governance models during the post-Second World War.
The opposing argument argued that there is no possibility of corporate governance models
converging towards unified system. The base of their argument is the differences between the
countries, such as the political, economic, legal and cultural differences. So, according to the
proponents of this arguments, there will not be a convergence as long as these differences are there.
4. Arguments in Favor of Convergence
4.1 The Failure of Alternative Models
Hansmann and Kraakman (2002) argued that the convergence of corporate governance already
occurred and it was toward the shareholder model. They argued that this model triumphed over the
other model at the time which were manager-oriented, labor-oriented and state-oriented models.
Although these models achieved some success in their time, all of them have ultimately lost their
normative appeal.
4.2 Competitive Pressures Toward Convergence
According to Hansmann and Kraakman (2002), the shareholder-oriented model has emerged as the
normative consensus not just because of the failure of the alternative model, but because important
economic forces have made the virtues of that model increasingly prominent. There are three ways
in which a model of corporate governance can come to be recognized as superior: by force of logic,
by force of example, and by a force of competition.
4.3 Globalization of Financial Markets
The growing integration of financial markets is a key factor of convergence of corporate governance
systems. Investors in most countries increasingly accept the proposition that holding an international
equity portfolio leads to higher returns and lower risk than a purely domestic portfolio. As a result,
many
pension funds now allocate a certain portion of their portfolios to international equities while a large
number of specialized mutual funds have been developed to allow individuals to participate in
foreign
equity investment. As of now, this phenomenon of international diversification is mostly visible in
countries which already have strong institutional investor communities, but as other countries
succeed in developing institutional saving, one would expect it to be generalized (Nestor &
Thompson, 2000).
According to Jacoby (2001), multiple foreign corporations listed their corporations on the USA
exchanges. To fulfill exchange requirements, the corporations had to adopt USA standards such as
having at least two outside directors and giving equal opportunity for all shareholders to participate
in tender offers.
The conditions that led to the globalization of financial markets differ according to countries, but
according to Jeffers (2005), free circulation of capital has become common place. He also argued that
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this globalization has been accompanied by a certain number of structural changes. In this sense,
investment management has become far more professionalized.
Finally, financial market rivalry globally and its effect in the world finance are probably the reasons to
expect convergence and increase in information collection. Therefore, producing larger data or facts
revelation. As a result, this will cause to decreased effect of banks and the idea of unification of
corporate governance models towards shareholder model (Perotti & Von Thadden, 2003).
4.4 Diffusion of Codes of Good Governance and Harmonization of Accounting Rules
Aguilera and Cuervo-Cazurra (2004) analyzed this issue and found that countries with weak
shareholder protection, high government liberalization, and a strong presence of foreign institutional
investors tend to develop good codes of governance.
One of the major problems that a firm faces when it decides to list in a foreign exchange is the need
to restate its accounts following the standards prevailing in that country. Similarly, investors
interested in making portfolio investments in other countries face the problem of understanding the
accounting practices followed in that country. Clearly, the prevalence of different accounting
standards is an impediment to capital flows across countries. This problem is currently being
addressed by the development of a core set of international accounting standards by the
International Accounting Standards Committee (Yoshikawa & Rasheed, 2009).
5. Arguments Against Convergence
5.1 Theory of Path Dependence
In contrast to the above arguments, Bebchuk and Roe (1999) introduced path dependency theory.
This theory highlights on why the developed economies, in spite of the pressures to converge, differ
in their ownership patterns. It also gives a basis on why some significant differences might still be
there. They shed light on two sources of path dependency theory: structure driven and rule driven
path dependencies.
The former one describes the direct influence of initial ownership frameworks on subsequent
ownership frameworks. The later one is the result of primary ownership structures effect on
subsequent structures through their influence on the legal rules governing companies. In addition to
this, they argued that existing corporate governance structures might well be there because of
internal rent-seeking, even if they stop being efficient. Furthermore, they identified reason for each
of structure path and rule path dependency theories. For example; structural path dependence is
grounded in efficiency and in rent seeking, whereas rule driven path dependence is grounded in
efficiency and in interest group politics.

Jeffers (2005) argued that each country’s path will eventually affect the convergence outcome. He
argued that the development of corporate governance systems will be different and progressive by
looking each country. However, the system which countries will converge will rely on its initial point,
and the outcome will vary looking if the first system at the starting point was shareholder or
stakeholder.
5.2 Legal Argument Against Convergence
The legal argument against convergence in corporate governance notes that corporate law is
intimately related not only to social custom but also to other legal areas, such as banking, labor, tax,
and competition law, that would be exceedingly hard to change all at once because of the various
interests created around them (Guillen, 1999).
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5.3 Political Argument Against Convergence
Given the differences in the political perspectives of nations it is difficult for any nation to quickly
adapt to foreign best practices. Some economies are in better positions to agglomerate capital due
to their political presence internationally and also because of their internal structures of governance
that are so well defined that spreading risk becomes easier to them. Liquid capital markets coupled
with strong institutional investors design and redefine corporate best practices through their
monitoring and control roles (Bhasa, 2004). Overall, political differences can be as a main barrier to
the convergence topic since countries are not willing to give up their political interests in favor of
convergence.
Proponents of a convergence in corporate governance models and practices tend to forget that such
worldwide trends as economic and financial globalization are not only fragmented and contradictory
but also shaped and contested by political interests. The literature on the diffusion of corporate
governance and organizational forms in general is replete with detailed studies of how domestic
political conditions affect outcomes. Domestic politics mediate in the relationship between external
trends or shocks and outcomes (Guillen, 1999).
5.4 Differentiation of Culture and Tradition
Corporate governance is the field linked with all welfare of employees, board of directors and
managers of the corporation. Removing the conflict of interests among the people is the main aim of
this governance system. The idea of convergence is an idea given by scholars but they forgot to see
the differentiations in cultures, laws, traditions and society. Therefore, it becomes difficult to predict
that whether convergence can be possible or not (Mathur, 2016).
Culture of the societies shapes the rules and institutions in which they operate. Culture can be
defined as the socially conveyed behavior ways, attitudes, values and norms of a specific society. So,
although the USA and Europe share many values and beliefs, they also differ to the significance
regarding to two important cultural values: individualism and communitarianism (Salacuse, 2003).
6. Conclusion
The possibility of convergence between these two models has been debated in the literature. In this
paper, we have analyzed two arguments: one that supports convergence whereas the other one was
against. Proponents of convergence argued that It is likely that corporate governance will converge
due to the globalization. They also suggested that this convergence will be toward the shareholder
model since this model is the best of the two models.
The counter argument argued that It is unlikely that corporate governance models will converge.
They suggested to leave the situation like it is, meaning to let the countries use their own models.
Opponents of convergence argued that it is unlikely to unify these models due to the historical,
cultural and legal differences between the countries.
To achieve convergence of the two different models of corporate governance followed in these
countries will need to arrange their systems according to the converging model and this will be hard
to do at once because of the conditions which were built upon them. Bebchuk and Roe (1999) argued
that the reason why countries differ, despite the all the pressures to converge, can be explained by
the path dependence theory. With this theory, Bebchuk and Roe suggested that countries differ with
their initial conditions, that means the original ownership frameworks of corporations decides the
ownership in the future. So, as long as these differences exist, they argued, convergence is unlikely to
occur.
Finally, this paper is against convergence and the reason is the difference among the countries such
as the economic, legal, culture and political frameworks. So, it will still be impossible to achieve
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convergence unless countries change all the barriers of convergence. This unfortunately looks very
difficult. The result is that each country will continue to adopt its style according to their needs.
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Uygulama Örnekleriyle Halkla İlişkilerde Yaratıcılık ve Gerilla Halkla İlişkiler
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‘’Halkla ilişkiler yaratıcı oldukça genç kalır.’’
Betül MARDİN
Özet
Halkla ilişkiler için yapılan çeşitli yorumlar, halkla ilişkilerin geniş alanlara yayılmasına ve gelişmesine
yol açmıştır. Halkla ilişkiler alanının Temel olarak iletişim biliminin yöntemlerinden biri olan halkla
ilişkiler mesleki anlamda geliştikçe yeni kavramlar kazanmaya başlamıştır. Michael Leviene’inin 1993
yılında yazdığı “Geuerrilla PR” isimli kitabıyla Halkla ilişkiler mesleği “Gerilla” kavramını kazanmış
oldu. Gerilla Halkla ilişkiler yaratıcılık, etkileyicilik ve hızlılık özellikleri ile diğer kavramlardan kendini
ayırdı. Edward Bernays’ın Gerilla Halkla ilişkileri başarılı şekilde kullanmasıyla algı yönetiminin ve
yaratıcı halkla ilişkilerin önemi arttı. Bir markanın ya da kurumun imajının oluşturulmasında itibar
yönetiminde, hedef kitlesiyle nasıl bir iletişim sağlayacağında, medya ile iletişiminde, kriz
yönetiminde kurum içi yönetim anlayışında halkla ilişkiler söz sahibidir. Kapsadığı bu geniş alana
rağmen halkla ilişkiler çalışmaları daha çok kriz yönetiminde tercih edilmektedir. Bilinçlenen tüketici
zamanla bu algıyı yıkmaktadır. Yapılan her çalışma diğerlerinden kendini farklı kılmak ve tüketiciyi
etkilemek içindir. Gelişen teknoloji, artan gelir düzeyi, iletişimin kolaylaşması ve tüketicinin bilgi
birikimin artması halkla ilişkileri yaratıcı olmaya itmektedir. Ne kadar yaratıcı olunursa akılda kalıcılık
ve marka değeri artacaktır. Bu yüzden yaratıcı halkla ilişkiler her alanda kullanılmakta ve önemi
artmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Edward Bernays, Gerilla Yaratıcılık, Yaratıcılık, İletişim Yönetimi, Halkla İlişkiler.
Abstract
Various interpretations of the relations with the people have led to the spread and development of
the relations with the people in large areas. The field of public relations As one of the methods of
communication science, which is basically related to the public, the profession has begun to acquire
new concepts as it develops in the professional sense. In his book titled “Geuerrilla PR” written by
Michael Leviene in 1993, he became acquainted with the concept of “People of the People” guerrilla.
The guerrilla public relations have distinguished themselves from other concepts by their creativity,
impressiveness and speediness characteristics. With Edward Bernays' successful use of the
relationship with the Guerrilla People, the importance of relationships with the perception
management and creative people has increased. In establishing the image of a brand or institution, in
relation to the management of reputation, how to communicate with the target mass, in
communication with the media, in the management of crisis management, In spite of this large area
of coverage, public relations studies are preferred in crisis management. The conscious consumer is
demolishing this perception over time. Every work done is to differentiate oneself from others and to
influence the consumer. Emerging technology, increasing levels of income, facilitation of
communication and increased knowledge of the consumer push people to become creative. The
more imaginative it is, the greater the retention and brand value. Therefore, all the fields related to
the Guerrilla people are being used and the importance is increasing.
Keywords: Edward Bernays, Garilla Creativity, Creativity, Communication Management, Public
Relations.
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1. GİRİŞ
“Halkla ilişkiler” kavramı en genel tanımıyla iletişim yönetimidir. Kitle ile kurum arasındaki bir iletişim
köprüsüdür. Halkla ilişkiler kampanyaları, bir taraftan kuruma olan bağlılığı ve güveni arttırırken, diğer
taraftan da markanın ya da kurumun güncelliğini sağlamaktadır.
Ülkelerin günümüzdeki zenginlikleri, yeraltı veya yerüstü kaynaklarıyla değil, artık tamamen beyin
güçleriyle ölçülmektedir. Özellikle de gittikçe gelişen teknoloji ve artan küreselleşme, kültürel
değişimin daha hızlı ve daha sık yaşanmasına neden olmaktadır. Bu nedenle farklı bakış açıları,
bilgilerin senteziyle ulaşılan “yeni”ler ve “yenilik”ler, kısacası “yaratıcılık” halkla ilişkiler açısından
günümüzün en önemli kavramlarından biri haline gelmiştir.
Yazı kapsamında ilk olarak yaratıcılık ile kurum imajı arasındaki etkileşime değinilecek olup, akabinde
teknolojinin yaratıcılık üzerindeki etkisi değerlendirilecektir. Sonrasında ise 1980’lerden sonra
teknolojinin de gelişimiyle ortaya çıkan ve gün geçtikçe önem kazanan “gerilla halkla ilişkiler” kavramı
üzerinde durulup, örnek çalışmalara yer verilecektir.
2. YARATICILIK VE KURUM İMAJI
Yaratıcılık, kelime anlamı olarak yeni bir şey yaratmak gibi düşünülse de, sentez yapmak veyahut
kapsamı genişletmek de yaratıcılık olarak kabul edilmektedir. Değişik kaynaklardan bilgi toplanması,
fikir ve ürün yaratmak için eldeki bilgilerle birleştirilmesi “sentez” olayını gerçekleştirir. Bir yeniliğin
alınarak fayda sınırlarının genişletilmesi ise “kapsam genişletmek” olarak ifade edilmektedir. (Gürüz,
1999, s. )
Artık yeni nesil halkla ilişkiler uzmanları yaratıcı olmayı önemsemekte ve klasik uygulamalardan
kaçınmayı tercih etmektedirler. Zira doğru bir strateji ile yaratıcı bir proje kurumlar için mutlak bir
başarının anahtarı olmaktadır. Aynı zamanda yaratıcı olarak yapılan halkla ilişkiler çalışmaları hedef
kitle ya da yöntem ne olursa olsun tüketici kitle içinde büyük ses getirebilmektedir.
Kurum imajının oluşmasındaki ilk basamak kurum kültürüdür. Daha sonra kurum imajını, yaptığı
halkla ilişkiler çalışmaları etkilemektedir. Kurumun kendini nasıl tanıttığı, toplumun nasıl algıladığı ve
vermek istediği mesaj son derece önem arz etmektedir.
Her kurumun kendine has bir kültürü vardır. Kendi aralarında iletişimi kolaylaştıran ve güçlendiren
terimler kullanırlar. Yönetimin stratejisi ve politikasıyla doğrudan ilişkilidir. Çalışanları kendine
bağlamak ve düzeni sağlamak kurum kültürüyle oluşur. Kurumun çalışanlara sağladığı imkânlar kurum
kültürüne dâhildir.
Yaratıcılık, sadece tüketiciye yönelik olmamalıdır. Aynı zamanda kurum içi halkla ilişkiler de
yaratıcılıkla yönetilmelidir. Böylece çalışanların kuruma bağlılığı artacak, kurum içi imaj değeri
yükselecektir.
Çevrelerindeki değişiklikleri önemsemeden, sürekli aynı çalışma özelliklerini gösteren kurumlar,
dinamizmlerini yitirmektedir. Kurumun yaptığı çalışmalar belirli ağırlıklarla değerlendirilmelidir. Bu
değerlendirmeler sonucunda yapılacak yenilikler yaratıcı nitelikler taşımalıdır. Çünkü halkla ilişkiler ve
reklam faaliyetlerinin en önemli özelliği yaratıcı olmaktır. (Gürüz, 1999, s. )
Bir logo da tercih edilebilir, bir slogan da… Uygulanacak yaratıcı yöntem, hedef kitlenin değer, inanç,
tutum ve fikirlerinin beklentileriyle harmanlanmasıyla ortaya çıkar. İçinde bulunduğumuz çağda, ürün
ve fiyatla rekabet etmek anlamsızlaşmaktadır. Markalar tüketicilerine sunduğu özgün deneyimlerle
farklılaşmaktadır. Gerçek anlamda güçlü markalar tüketicilere gerçeklerin yanında başka yerde
bulamayacakları özgün duygular da tattırmaktadır. (Ertemel, 2017, s.)
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Zira şunu her zaman akılda tutmak gerekir: Eğer insanların sizden etkilenmesini, diğer bir deyişle
sözlerinizi kayda değer bulmalarını ve söylediklerinizi saygı ile dinlemelerini istiyorsanız, insanların
sahip olduğu duyguları iyi bir şekilde anlamanız gerekmektedir. (Aydın, 2014, s. )
Akılda kalıcılık yönteminin ne şekilde ve nasıl yapılacağı, hangi duygulara hitap edeceği, halkla ilişkiler
yöneticilerinin izleyeceği stratejiye göre şekillenmektedir. Örneğin bazı kurumlar gün geçtikçe farklı
ofis tasarımları ve imkânlar sunmaktadır. Bu, onların tercih edilen olma sayısını arttırmaktadır. Fakat
başarının sağlanması için uygulananlardan daha yaratıcı olunmalıdır.
Kurum, yaratıcılık sayesinde sağladığı kar payını yine yaratıcılıkla tüketici kitleye sosyal sorumluluk vb.
projelerle geri verebilmekte; böylece sahip olunan imaj değeri artarken, tüketicinin sadakatinde de
artış gözlemlenebilmektedir.
3. TEKNOLOJİ VE YARATICILIK
Teknolojinin gelişmesiyle halkla ilişkiler uygulamalarının yapılacağı alanlar çoğalmış ve maliyet
azalmıştır. Artık kurumlar daha kısa sürede daha çok kişiye aynı anda ulaşabilmektedir. Sanal dünya
sadece iletişim aracı olarak kullanılmasının yanı sıra, yeni bir yaratıcılık alanı olmuştur. Kurumlara bu
alanda tüketiciye yönelik yaratıcı kampanyalar oluşturmasına fırsat sağlanmıştır. Kurumlar hedefleri
doğrultusunda belirledikleri stratejileri zaman zaman sanal gerçeklikle uyarlamış ve halkla ilişkiler
çalışması olarak tüketiciye sunmuştur. Oluşturulan üst gerçeklik sayesinde tüketici ve kurum arasında
samimiyet sağlanmış, marka bağlılığı artmaya başlamıştır.
Üst gerçekliğin oluşturulmasında iletide kullanılan, gösteren ve gösterilen ilişkisi, olgunun
yaratılmasında etkili olmaktadır. Sanal, görüntüsel işaretlet sundukları şeyi daha anlaşılır kılarlar ve
çeşitli anlamları iletirler. Örneğin, diş macunu reklamlarında ürün, dişleri temizleyen fiziksel ve
işlevsel değerleriyle sunulur. Bu sunuma ek olarak çekicilik, güzellik, mutluluk, etkileyicilik vb. yeni ve
sembolik anlamlar da iletiye ve dolayısıyla ürüne eklenen değerler olarak reklamlarda alt anlamlar
olarak aktarılır. Bu yeni anlamlar, yeni bir gerçekliği güçlü bir iletişimle öyleymiş gibi gösterir ve doğru
olarak kabul edilir.
Her markanın kendini bir tanımlama biçimi, markasını konumlandırdığı bir yer ve bu konuma uygun
seslendirdiği bir hedef kitle grubu bulunmaktadır. Kurumsal marka ve her bir kurumsal markayı
farklılaştıran kimlik tanımlaması da bu doğrultuda oluşur. (Uzunoğlu & Onat, 2009, s.)
Sanal dünyanın sanal işletme varlıkları olarak web siteleri, bir takım “gerçeklikler” ile mesajlarını
iletirken, bu gerçeklikler ya “var olanın hedef kitlede bir özdeşleşme yaratmak” için sanal ortama
taşınması ya da markanın kimliğine uygun olarak yaratılan “sanal gerçekliklerin” sunulmasıyla
gerçekleştirilmektedir. Web sitelerinde mesajların aktarımında kullanılan gerçeklikler, hedef kitlenin
kimliğine uygun olarak düzenlendiği gibi aynı zamanda da markanın kimliği ile bağdaşacak şekilde
biçimlendirildiğinde, kurumsal marka kimliğinin doğru ve tutarlı bir kurumsal imajla yansıtılmasından
bahsetmek mümkün olacaktır.
Sanal ortamda gerçekliğin, markanın kendisini en doğru şekilde anlatmasını sağlayacak, markaya ve
ürünlerine bir tür kimlik inşa edecek sembolik alt açılımlar bağlamında biçimlendirildiğini söylemek
mümkündür. (Uzunoğlu & Onat, 2009, s.)
Gerek kitle iletişim araçlarında gerekse günümüzün hızla gelişen sanal dünyasında markaların
kendilerini ve ürün/hizmetlerini tanıtmak için kullandıkları karakterler, sundukları yaşam biçimleri,
yarattıkları dünyalar, oluşturulmuş simülasyon karakter ya da ortamlar olarak üst gerçekliklerden
meydana gelmektedir. (Uzunoğlu & Onat, 2009, s.)
Yaşadığımız dünyanın ekonomik, kültürel ve sosyal gelişim, değişim ve dönüşüm sürecinde, bu
değişim ve dönüşümün bir parçası olarak hem etkilenen hem de etkileyen olarak önemli misyonlar
yüklenen halkla ilişkiler, artan taleplere ve dönüşen rolüne cevap verebilecek bir yapılanma için
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istenilen çıktı için sosyal medya kategorilerini değerlendirmeyi mükemmellik için zorunlu hale
getirmektedir. Zaman ve mekâna göre değişen halkla ilişkilerin toplumsal, kültürel ve durumsal
rolünün gereği olan ya da bu role uyumlaştırılmış bu açılımlar, bu rolün ideal bir şekilde yerine
getirilmesine ve mükemmelliğe aracılık etmektedir. (Güz, )
4. GERİLLA HALKLA İLİŞKİLER
Amerikalı halkla ilişkiler uzmanı Jay Conrad Levinson’un 1985 yılında yazmış olduğu “Gerilla Tanıtım”
ve “Gerilla Pazarlama” gibi kitaplardan sonra, bir diğer Amerikalı yazar Michael Levine’nin 1993
yılında yazdığı Guerilla PR adlı kitabıyla halkla ilişkiler literatürüne yeni bir kavram eklenmiştir.
Michael Levine, düşük maliyet ve yaratıcılığı ilke edinen taktiklere dayanması sebebiyle, geleneksel
halkla ilişkiler uygulamalarından ayırdığı iletişim uygulamalarını “gerilla halkla ilişkiler” kavramı ile
tanımlamıştır. Levine, gerilla halkla ilişkileri etkili, hızlı, yenilikçi ve yaratıcı halkla ilişkiler yaklaşımı
şeklinde açıklamaktadır.
Gerilla halkla ilişkiler, gerilla yaratıcılık ve gerilla pazarlama kavramları ile yoğrularak pazarlama
amaçlı halkla ilişkiler uygulamalarında öne çıkmaya başlamıştır. Bu nedenle gerilla halkla ilişkilerin
daha iyi anlaşılabilmesi için “gerilla yaratıcılık” ve “gerilla pazarlama” kavramlarına değinmekte fayda
vardır.
4.1. Gerilla Yaratıcılık
Halkla ilişkiler alanında “gerilla yaratıcılık” kavramı, Jay Conrad Levinson tarafından ortaya atılmıştır.
Gerilla yaratıcılık kavramının özü, kampanya konseptinin herkesin anlayabileceği bir şekilde sembol,
bir sözcük, ses ya da bir davranış biçimi olarak iletiye dönüştürülmesidir.
Gerilla yaratıcılığın en iyi örneklerini yine Edward Bernays’ın verdiğini söyleyebiliriz. Yaptığı halkla
ilişkiler kampanyalarıyla döneminde oldukça yankı uyandırmıştır. Bugün “Marlboro Sigarası” denince
“kovboy” geliyorsa bunun mimarı Edward Bernays’tır. Bernays toplumu çok iyi gözlemleyip halkın
neye ihtiyacı olduğunu bilerek hareket etmiştir. Yaratıcılık, halkın isteklerini uygun şartları sağlayarak
hayata geçirmesiyle oluşmuştur.
Gerilla yaratıcılık, bütünleşik pazarlama kavramı ile iş dünyasında parlayan halkla ilişkiler için odak
noktası olma yolunda ilerlemektedir. Kuşkusuz yaratıcı düşünceyi tanımlayan semboller ya da
göstergeler, araştırma ve bilginin ürünüdür.
Gerilla yaratıcılık günümüzde her kurumun kullandığı ve başarıyı yakaladığı bir yöntemdir. Bu
yaratıcılık yöntemi için ekonomik endişelere gerek yoktur. Gerilla yaratıcılığın kaynağını müşteri,
tüketici sektörü, toplum ve günlük olaylar oluşturmaktadır. Yaratıcılık, pazarlama amaçlı halkla
ilişkilerin işletmeler tarafından katma değer olarak algılanabilmesi sonucunda pazarlama iletişiminin
köşe taşı haline gelmiştir. (Peltekoğlu, 2016, s. 16-17)
4.2. Gerilla Pazarlama
Gerilla halkla ilişkiler ve gerilla yaratıcılık kavramlarının bir araya gelmesiyle gerilla pazarlama kavramı
ortaya çıkmıştır. Jay Conrad Levinson tarafından literatüre giren “gerilla pazarlama” kavramı kısaca,
çok düşük maliyetle dikkat çekici ve etkili pazarlama çalışmaları yapmayı ifade eder.
Günümüzde halkla ilişkiler, gerilla pazarlaması yapan şirketler için oldukça önemlidir. Çoğunlukla
rakibin sadece bir tane hassas noktası vardır ve tüm işgal kuvvetleri bu hassas noktaya
odaklanmalıdır. Pazarlama için geçerli reçete, askerliktekinin aynısıdır; beklenmedik olanı yap! (Ries &
Trout, 2016, s. )
Gerilla halkla ilişkiler daha çok pazarlama alanında kullanılmaktadır. Bu pazarlama tekniğinin temel
hedefi, hızlı, kısa ve net şekilde tüketiciye mesajı ulaştırmak; yaratıcı fikirler ve şaşırtıcı yaklaşımlar ile
daha küçük gruplara marka bilinci ve tüketim alışkanlıkları kazandırmaktır.
277

4th International Management and Social Research Conference
Jun 5-6, 2020 İstanbul / Turkey
4.3. Gerilla Halkla İlişkilerin Özellikleri ve İşletmelere Kazandırdığı Bazı Avantajlar
Artan üretim ve pazarlama arayışıyla kurumlar farklı arayışlara yönelmiştir. Uygulananı uygulamak
pazarda öne çıkmak için yeterli gelmemektedir. Gerilla halkla ilişkiler, beklenmedik zamanlarda
beklenmedik zamanlarda beklenmedik şekillerde yaratıcı faaliyetlerdir. En önemli özelliklerinden biri
daha önce yapılmamış olmasıdır.
Gerilla halkla ilişkiler dinamik bir yapıya sahip olan pazarlama yönlü halkla ilişkilerdir. Satışı ve müşteri
memnuniyetini teşvik eden, şirketleri ve ürünleri tüketicilerin istekleri, ihtiyaçları, çıkarları ve özel ilgi
alanları ile özleştiren, inanılır, güvenilir, bilgi ve etkileşim iletişimini kullanan toplam bir planlama,
yürütme ve değerlendirme sürecidir. Bu bağlamda, söz konusu iletişim yaklaşımı ile uygulanan gerilla
pazarlama çalışmaları, modern pazarlama anlayışının gereksinimlerine yanıt vermek amacıyla
pazarlama stratejileri doğrultusunda yürütülür. Doğru iletişim modeli ile satışı arttırmayı hedefleyen
bu çalışmalar, kimi zaman birbirine rakip birimler olarak gösterilen pazarlama ve halkla ilişkilerin
doğru çalışma ile yarattığı sinerjinin de en önemli göstergesidir. (Durmuş, 2011, s. 26)
Yukarıda da değinildiği üzere, gerilla halkla ilişkilerin ise birçok avantajı bulunmaktadır. Bu avantajlara
kısaca değinecek olursak şu avantajlar göze çarpmaktadır:










Düşük maliyetli etkin iletişim
Az kaynakla daha fazlasını yapma
Ortaklaşa hareket
Etkin kaynak dengelemesi
Alternatif dağıtım kanalları kullanma
Alternatif medya kullanma
Network
Daha fazla hayalgücü
Ürün ve servise odaklanma

Ülkemizde gerilla pazarlama uygulamaları daha ziyade özel kurum/kuruluşlar tarafından kullanılırken,
kamu kurum/kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ise gerilla pazarlamadan ziyade, gerilla halkla ilişkiler
uygulamalarını kullanmaktadır. Bunların birçoğu sosyal sorumluluk projeleridir.
5. ÖRNEK UYGULAMALAR
5.1. Cips Dünyasının Yaratıcı PR Devi Frito Lay
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Frito Lay firması hitap ettiği kitle olan gençlere daha yakın olmak ve satışlarını arttırmak için onların
düzenlediği bazı partilere katılmakta ve çeşitli hediyeler vermektedir. Uygulamış olduğu bu yöntem
cips firmaları arasında bir ilk olmasının yaratıcıdır da. Bu yöntem sayesinde markanın hem satışları
artmış, hem de hedef kitle içerisinde kuruma karşı ayrı bir sempati oluşmuştur.
Marka, farklı bir halkla ilişkiler çalışması olarak yine hitap ettiği gençlerle iç içe bir yol izlemiş ve bir
akademi kurmuştur. Bu kurduğu akademinin adını ürünüyle pekiştirmiştir. Amacı diğer markalardan
farklı olduğunu göstermek olan firma, bununla hedef kitlesine “rutinlerden kurtul” mesajı vermiştir.
“Hayata baharat kat” felsefesi ile sıra dışı cips, sıra dışı bir akademi kurmuş ve Doritos Akademi olarak
başlayan bu proje zamanla gençler arasında popülerleşmiştir. Bu farklı akademinin hocaları da
klasikten fazlaca uzak yaratıcı tipler oluyor.

-Huysuz VirjinKurumun uyguladığı bu kampanyaya teknolojik gerçekçilik ve yaratıcılığa dayanmaktaydı. Hedef
kitlenin eğlenceli zaman geçirmesi ve deneyimlemesine dayanan bir uygulamaydı. Zaman zaman bu
uygulamaya çeşitli yarışmalar ekleyerek kendi PR ve reklamını tüketiciye uygulatırmıştır.
Gençlerin fazlaca zaman geçirdiği sosyal medya birincil iletişim kanalı olarak seçildi ve burada sanal
bir üniversite kuruldu. Yine gençlerin yoğunlukla kullandığı Facebook, Twitter ve Youtube kurulan
hayali akademinin sınavlarını ve kampüslerini oluşturdu. Hocalar derslerini Youtube üzerinden anlattı,
sınavlarını Twitter’dan gerçekleştirdi ve kayıt işlemleri ise Facabook’tan yapıldı. Hatta İngilizce dersi
için video sitelerinde özel ders uygulaması hayata geçirildi. Koro uygulaması ile öğrenciler
fotoğraflarını yükleyip İnternetten Sesler Koro’sunda şarkılar söyledi. Astroloji Hocası Burcu Koç,
bağlantılı sitede kullanıcıların Facebook bilgilerini çekere onlara 2012 yılının nasıl geçeceğini eğlenceli
bir dille anlatmaya devam etti. Twitter’da ise akademik kadronun her üyesinin ayrı bir Twitter hesabı
vardı. Her akademik kadro üyesi kendi ders konularıyla ilgili günde birkaç kez tweet yazdı ve sınavlar
buradan gerçekleşti.2
5.2. Lucky Strike ve Özgür Kadınlar
Yaratıcı halkla ilişkiler çalışmaları denince akla gelen en başarılı kampanyalardan biri de Lucky Strike
markasına aittir. Bu başarılı kampanyanın mühendisi Edward Beynays’tan başkası değildir. 1950’lere
bakıldığında kadınların çeşitli sebeplerden topluma açık alanlarda sigara içmeleri toplum tarafından
hoş görülmüyordu. Bernays Lucky Strike markası için yaptığı kampanyada güzel ve alımlı mankenlerin
ellerine sigara vererek New York’ta özgürlük yürüyüşü düzenlemiş ve ‘’eşit olun, siz de için’’ algısı
2

http://www.iabturkiye.org/doritos-akademi-kampanyasi
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yaratmıştır. Bu eylemden sonra kadınların içtiği sigaraya özgürlük meşalesi anlamı yüklenmiştir.
Bernays’ın yaratıcı fikri sayesine toplumsal bir algı yerle bir edilmiş hatta yapılan bu halkla ilişkiler
çalışması kadınların eşitlik-özgürlük başkaldırısı olmuştur.

Bu PR çalışmasının üstünden yarım asırdan fazla zaman geçmesine rağmen verilmek istenen mesajın
etkisini sürdürmektedir. Topluma açık alanlarda sigara içmek kadınlar için hala bir başkaldırıdır ve
yakılan sigara adeta bir özgürlük meşalesidir. Bu bağlamda günümüzde uygulamanın sadece Lucky
Strike markası ile sınırlı kalmadığını görmekteyiz.
Ayrıca satışı düşük olan Lucky Strike sigaralarının kadınlar tarafından tercih edilmeme sebebi ise
kıyafetlerine paketteki yeşil rengin uymamasıydı. Paket değişimi maliyetli olacağı için marka başka bir
yol bulmalıydı. Bernays en mantıklı yolun yeşil rengi moda etmek olduğunu düşündü ve hemen bir
balo düzenledi. Davetlilerin baloda yeşil ve tonları kıyafetler giymesini rica etti. Dönemde popüler
olan Vouge, Harper’s Bazaar gibi dergilerin dikkatini çekmeyi başarır ve yeşil renk moda olur.
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Yeşil rengin moda olmasıyla Lucky Strike markasına yönelmiştir ve satışlar artmıştır. Öyle ki artık
kadınlar kıyafetleriyle uyumlu sigara paketlerini bulundukları ortamda göstermeyi tercih etmeye
başlamışlardır.

5.3. Migros: Sosyal Sorumlulukta Yaratıcı Adımlar

Migros ve evcil hayvan mama markası Goody’nin ortak başlattığı bu sosyal sorumluluk projesi aynı
zamanda başarılı ve yaratıcı bir halkla ilişkiler kampanyasına örnektir. Sosyal medya ve gazetelerde bu
kampanya oldukça ses getirmiştir.
Başlarda Migros marketlerde belirli oranda Goody mama alımına promosyon olarak verilen Goody
marka mama daha sonra küçük paketler halinde 1 TL’ye satılmaya başlamıştır.

Topluma ve geleceğe yatırım yapan konularda sorumluluk üstlenerek sistematik çözümler sunan
Migros, hayvanların yaşam hakları konusuna yönelik geliştirdiği proje ve kampanyalarla yılın her günü
minik dostlarımıza destek veriyor. Migros, HAYTAP işbirliğinde 3 yıldır yürüttüğü proje kapsamında
sokak ve ormanlarda yaşayan hayvanların beslenmesi için düzenli gıda yardımlarında bulunuyor.3
Hayvan severler arasında büyük yankı uyandıran bu projenin devamlılığı daimi hale getirilmiş ve
Migros marketlerde kasa yanlarına ve evcil hayvan ürünleri bölümüne bununla ilgili stant
kurulmuştur. Kurulan bu stant görsellerle desteklenmiştir. Kampanya sosyal mecralardan da hayvan
sever tüketiciler tarafından duyurulmuştur. Buradaki hedef kitle başlıca hayvan severlerdir. Hayvan
severlerin vasıtasıyla toplumdaki diğer tüketici kitlelere de hitap sağlanmıştır.
Migros bu kampanyayı güncel tutmak adına dönem dönem yapmış olduğu mama indirimleri, dostluk
maması hediye promosyonları ve dostluk mamasının yanına eklediği ürünler ile destekliyor. Örneğin

3

https://www.perakende.org/migros-dostluk-mamasiyla-hayvanlari-unutmuyor-1342804804h.html
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hayvanların susuz kaldığı yaz mevsiminde dostluk mamasının yanına su ekleniyor ve dostluk paketleri
haline getirip tüketiciye sunuluyor.
Migros ve Goody’nin yaratmış olduğu bu sosyal sorumluluk kampanyası markaların ‘’hayvan sever
marka’’ olarak anılmasını sağlamıştır. Bu iki marka rakiplerine bu anlamda fark atmıştır. Ayrıca
kampanyayla birlikte tüketici arasına yeni bir marka gibi söylem oluşmuştur: “Dostluk Maması”…
Tüketici kampanyayı benimsemiş ve sahiplenmiştir.
5.4. Ofis Tasarımında Devrim Yaratmak: Google Ofisleri

Google şirketinin sadece kendi kurum çalışanlarına yönelik yaptığı halkla ilişkiler çalışması
yaratıcılığıyla tüketici arasında da ses getirmiştir. Kampanyadaki hedef kitle kurum içi olmasına
rağmen kurum dışı imajını da arttırmıştır ve rakiplerine göre hem bilinirliği hem de tercih sayısı
artmıştır. Atık tüketicinin sadece kullanmak istediği bir ürün değil çalışmak istediği bir kurum da
olmuştur.
Ofislerin çalışanlara sunduğu imkânlar, tasarımlar sosyal medyada ve basında fazlaca konuşulmuş ve
ofislere dair çeşitli galeriler yapılmıştır. İnternette arama motoruyla başlayan Google’ın macerası
sürüyor. Dünyanın dört bir yanında ofisleri bulunan Google, sıra dışı ofis dizaynlarıyla dikkat çekiyor. 4

Google’ın eğlenceli, taze, tonlarca paraya ve kendini adamış çalışanlara sahip olan bir şirket olduğu sır
değil; lakin sırrın küçük bir kısmını bu elemanların çalıştığı muazzam ofisler oluşturuyor. Google,
çalışanlarının iş aralarında kendilerini rahat hissetmeleri için iş anlayışını memnuniyetle
harmanlayarak, onların kusursuz bir çalışma ortamı yaratmak için bir sürü zaman ve para ortaya

4

https://www.cnnturk.com/fotogaleri/bilim-teknoloji/sosyal-medya/googlein-8-cilgin-ofisi?page=1
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koyuyor. Ofisler, Google’ın yaratıcılıklarından gelişiyor olması düşüncesi nedeniyle çalışanlarına
yaratıcı olabilecekleri bir ortam sağlayacak şekilde tasarlanıyor.5
5.5. Bir Markanın Ötesinde Yaşam Tarzı: Harley Davidson
Sanayileşmenin artması motor sektörünü de vurmuştur. 1970’li yıllarda kapatma kararı alan Harley
Davidson bir kaç sadık müşteri tarafından satın alınmıştır. Satışı arttırmak için reklam yapılması yerine
marka strateji değiştirmeyi tercih etmiştir. Artık marka kişisel üretime doğru yönelmiştir. Rakiplerine
göre farklı bir imaja sahip olan marka sektördeki yerini yaklaşık 10 yıl kadar daha sürdürmüştür.1982
yılında artan rekabet ortamıyla birlikte Harley Davidson markasının piyasadaki sağlamlığı sarsılmaya
başlamıştır. Marka durumu düzeltmek için yine halkla ilişkilere yönelmiş ve “Harley Owners Group”
adında bir kulüp kurma kararı alır. Bu kulüp ülkenin her yerinde üyelerine motosiklet kiralayabilme
imkânı sunmaktadır. Proje hayata geçirildiğinde başarılı olunmuştur ve Harley markasını tercih
edenlerin sayısı artmıştır. İçinde bulunulan dönemi kurtarmak için yapılan bu çalışma ileriki yıllarda da
fazlasıyla etki göstermiştir.19696 yılına gelindiğinde artık siparişler motosikletler üretim
aşamasındayken gelmektedir. Marka ürünlerin kalitesini arttırmış ve Harley ruhu uyandırma yoluna
gidilmiştir. Kar payının umulanın üstüne çıkmasına rağmen marka reklama bütçe ayırmayı
reddetmiştir.

Harley Davidson, geleneksel pazarlama yöntemlerini aksine, müşterilerini sadece demografik ve
fiziksel özelliklerine göre tanımlanmış bir hedef pazar bölümü olarak görmez. Müşterilerinin kendileri
gibi tutuklu ve yaratılan ürünü kullanmaktan gurur duyan kişiler olduğunu düşünür.Şirket, müşterilere
ulaşmak için büyük reklam bütçeleri ayırıp derinlemesine pazar analizleri kullanmaya gerek
duymamaktadır. Buna rağmen müşterilerin isteklerini çok iyi anlayıp ihtiyaçlarına cevap
verebilmektedir. Çünkü müşterileriyle daima iç içe bulunmaktadır. Bu şekilde Harley Davidson, ürüne
gönülden bağlı ve sadık müşteriler topluluğu oluşturmayı başarmıştır. (Bilgen, 2012, s. )
Harley Davidson, 95. Yaş gününde beş ayrı kentten gelmiş kullanıcıları ile ülkeyi dolaşıp kurulduğu
şehir olan Milwaukee’de biten bir organizasyon oluşturmuştur. Slogan olarak “Come Home” (evine
dön) kullanılmıştır. Böylece bütün kullanıcıların bir aile gibi hissetmesi istenmiştir. Tahmin edilenden
daha fazla kişi organizasyona katılım göstermiştir. Yaklaşık 1 sene öncesinden 150 km mesafedeki
otellerde bile o gün için yer kalmamıştır. Organizasyona katılım için 50 bin kişi kayıt yaptırmıştır. Fakat
organizasyon günü tura katılmayı bekleyen 125 bin Harley kullanıcısı vardır. Yapılan organizasyona
markanın üst düzey yetkilileri ve çalışanları da katılmış ve tura öncülük etmiştir. Bu sayede Harley'in
üst düzey yetkilileri ve yaklaşık 550 çalışanı, müşterilerle ne kadar samimi ve içten bir bağ kurmuş
5

https://onedio.com/haber/calismak-icin-en-mukemmel-15-sirket-ofisi-498826

283

4th International Management and Social Research Conference
Jun 5-6, 2020 İstanbul / Turkey
olduklarını, dahası sadece bir Harley satıcısı değil aynı zamanda müşterisi olduklarını belgelemişlerdir.
O anda oradaki herkes Harley’in sadece bir motosiklet değil, bir yaşam biçimi, bir sanat eseri
olduğunu ve kitleleri etkileyen bir tutku olduğunu canlı olarak görmüştür.

Harley Davidson’un yaptığı bu etkinlik çok başarılı olmuştur. Kullanıcıların isteği doğrultusunda “aile”
belli dönemlerde bu tarz toplantılar yapmaya devam etmiştir.
5.6. Şişli Belediyesi’nin “Trafik Cezası Değil, Sinema Bileti” Kampanyası
Şişli Belediyesi’nin 2011 yılı içerisinde uygulamaya koyduğu “Trafik Cezası Değil, Sinema Bileti” adlı
çalışması, yerel yönetimler alanında gerilla halkla ilişkiler uygulamasına güzel bir örnektir. Çalışma,
Şişli Belediye sınırlarını kapsamakta olup sonuçları itibarıyla etkili olmuştur.
Çalışma kapsamında, Şişli Belediyesi’nin sarı tişörtlü genç çalışanları tarafından sokaklardaki araçların
üzerine trafik ceza makbuzuna benzer iki kişilik tiyatro veya sinema bileti yapıştırılıyor. Araçlarının
yanına gelen araç sahipleri, söz konusu biletleri gördüğünde, biletleri ceza tutanağı zannediyor. Kimisi
şaşırırken, kimisi sinirleniyor. Fakat bileti incelediklerinde durumun zannettikleri gibi olmadığını,
araçlarının üzerinde ceza değil, tiyatro ve sinema biletlerin yer aldığını görüyor ve rahatlıyorlar.
Belge içerisinde Şişli Belediye Başkanı’nın şu mesajı göze çarpıyor: “Merhaba… İstanbul’umuzda trafik
sıkıntımız var. Şu anda yine o sıkıntıyı çekiyorsunuz biliyorum. Ancak bir farkla; şu anda Şişli ilçe
sınırları içindesiniz. Ve size iki sinema bileti armağan ediyorum. Umarım bu trafik sıkıntımız biraz
olsun azalır. İyi seyirler…”6

6
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Şişli Belediye’sinin bu çalışması düşük kaynaklı olmasına karşın etkin bir iletişim süreci oluşturmuştur.
Yaratıcılık ve zengin hayal gücü kullanılarak hedef kitleye geleneksel uygulamaların dışında bir iletişim
şekliyle ulaşılmıştır. Çalışma, trafiğin yoğun olduğu Şişli’de başarılı bir farkındalık yaratmıştır.
6. SONUÇ
Yaratıcılık, halkla ilişkilerin her alanında kullanılabilen bir yöntem olmuştur. Tüketicinin eğlence,
saygınlık, farklılık vb. tutumlarının doymasını sağlamıştır. Halkla ilişkilerin varlık amacının tüketici
tarafından gelen mesaj ve taleplere cevap vermek olduğu düşünüldüğünde yenilikçi ve yaratıcı
olmayan uygulamaların başarılı olması beklenemez. Maksat, insanların karşısına beklenmedik şekilde
çıkmak ve hafızada yer almaktır. Tüketici için soruların cevabını bilmek çekici bir unsur değildir.
Doğası gereği insan merak eden bir canlıdır. Bilinmeyen her zaman daha cazip gelir. Dolayısıyla
deneyim ve bilgi konusunda ilklere yönelir.
İşte bu noktada, gerilla yaratıcılık ve gerilla pazarlama kavramları ile yoğrularak ortaya çıkan “gerilla
halkla ilişkiler” kavramı ön plana çıkmaktadır. Gerilla halkla ilişkiler, özellikle iletişim sektörü olmak
üzere birçok sektörde kendine yer edinmiş, markaların gerekliliği olmuştur. Küçük firmaların büyük
firmalarla rekabet edebilmesine olanak sağlamıştır. Bir taraftan farkındalık yaratırken, diğer taraftan
da oldukça düşük bütçeyle oldukça yüksek ses getirmiştir.
Gerilla halkla ilişkilerde başarılı olmak için ise, kurumların hedef kitlenin sorunlarıyla yakından
ilgilenmesi ve örnek davranışlarıyla kitlenin gözünde iyi bir imaja sahip olmaya çalışması gerekir.
Kurum tarafından kitleye sunulacak ürün iyi tanınmalı, irtibat kurulacak ortam iyi seçilmelidir. Bu
noktada teknoloji kullanımı daha kolay, ucuz ve kuruma güç kazandıran bir faktör olduğundan,
teknolojiden en verimli şekilde faydalanılmalıdır.
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Ukrayna Krizi Bağlamında Avrupa Birliği Tarafından Rusya’ya Uygulanan Yaptırımlar ve Etkileri7
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Özet
2013 yılında patlak veren Ukrayna krizi AB – Rusya arasında Soğuk Savaştan sonra en büyük kriz
olarak kabuledilmektedir. Rusya tarafından Kırımın ilhakı ile sonuçlanan Ukrayna krizinde AB Rusyaya
bir sıra yaptırımlar uygulamıştır. Çalışmada AB tarafından Rusyaya uygulanan yaptırımlar incelenmiş
ve etkileri araştırılmıştır. Yaptırımların etkilerine rağmen nihai amacı olan hedefin politikasını yani
Rusyanın Ukrayna politikasını neden değiştirmediği araştırılmıştır.
Anahtar kelimeler: Yaptırımlar, Avrupa Birliği, Rusya, Ukrayna
Sanctions and Impacts imposed on Russia by the European Union in The Context of the Ukraine
Crisis
Abstract
The Ukraine crisis, which erupted in 2013, is considered the biggest crisis between the EU and Russia
since the Cold War. In the Ukraine crisis, which was resulted in the annexation of Crimea by Russia,
the EU imposed a turn of sanctions on Russia. In the article, sanctions imposed by the EU on Russia
were examined and their effects were investigated. Despite the effects of the sanctions, it has been
investigated why the ultimate goal of the target, namely, russia has not changed its policy in Ukraine.
Key Words: Sanctions, European Union, Russia, Ukraine.

GİRİŞ
2013 yılında Ukrayna Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviçin AB ile imzalanması beklenen
“Derinleştirilmiş Doğu Ortaklığı Projesi” anlaşmasından vazgeçmesi sonucunda ülkede büyük
protestolar başlamıştır. Krımın Rusya tarafından ilhakı ile sonuçlanan kriz uluslararası toplum
tarafından büyük tepki görmüştür. Avrupa Birliği Rusya’nın Kırım ilhakını uluslararası hukuka aykırı
olarak kabul etmiş ve Rusya’ya karşı bir sıra yaptırımlar uygulamıştır.
Kırım krizi Soğuk Savaşın bitmesinden sonra AB-Rusya arasında yaşanan en ciddi kriz olarak kabul
edilmektedir. Ukrayna krizi AB dış politikasının ön planına yaptırımları getirdi. Yaptırımların
uygulanması konusunda AB üye devletleri arasında Rusya’yla güçlü ekonomik ilişkileri sebebinden
fikir ayrılıkları olsa da krizin gittikçe derinleşmesi ve Kırım ilhakı sonrası Rusya’ya karşı ekonomik
yaptırımların uygulanması kararı alınmıştır.
AB'nin Rusya'ya karşı yaptırımlarının temel amacı, Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerinde, yani
bölgenin yasadışı ilhakı ve komşu bir egemen devletin kasıtlı olarak istikrarsızlaştırılması politikasını
değiştirmektir.Uygulanan yaptırımlar günümüze kadar devam etmekle beraber 3 başlık altında
incelemek mümkündür; 1) Rusya ekonomisine karşı uygulanan ekonomik yaptırımlar; 2) Kişi ve
kuruluşlara karşı yaptırımlar; 3) Kırım ve Sivastopol’a karşı yaptırımlar. Yaptırımların günümüze kadar
devam etmesi AB’nin Ukrayna politikasının değişmediğinin bir göstergesidir.
7
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Makalede, yaptırımların Rusya ekonomisine, toplum ve iç politikasına, enerji sektörüne ve Rus para
birimine etkileri araştırılmıştır. AB Rusya’nın en büyük ticaret ortağı olması itibarıyla uygulanan
yaptırımlar sonucunda ticaret ilişkilerinde yaşanan büyük azalma Rusya ekonomisine negatif etkisini
bırakmıştır. Yaptırımların iç politika ve topluma etkileri hariç ekonomi ve diğer sektörlere negatif
etkileri göz önündeyken Rusya’nın Ukrayna politikasından neden vaz geçmediği araştırılmıştır.
Yaptırımlar: Kavramsal Çerçeve
Yaptırımlar, askeri güç kullanımı ile diplomasi arasında önemli bir aşamadır. Bir çok akademisyen
ekonomik yaptırımları diğer devletleri istenile yönde bir dış politika izlemesi için uygulanan ve bir
avantajdan yoksun bırakarak cezalandırmak ya da istenilen doğrultuda bir davranış sergilemesi için
ikna etmeye yönelik politikalar şeklinde tanımlamışlardır (Aras, 2017: 33). Tanımlamalardan
anlaşılacağı üzere, yaptırımların nihai amacı hedef ülkenin politikasında istenilen yönde bir değişiklik
yapmasıdır.
I Dünya Savaşına kadar yaptırımlar genellikle askeri güçün tamamlayıcısı olarak kullanılıyordusa, I
Dünya Savaşından sonra yaptırımlar askeri güçe alternatif olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Dönemin ABD Cumhurbaşkanı W.Wilson tarafından yaptırımlar şu şekilde tanımlanmıştır: “Onların
üstüne kapıyı kapatıyoruz ve içeri kilitliyoruz. İnsanlığın geri kalanı tarafından kesin olarak boykot
ediliyorlar. Bu çareden sonra başka bir mücadeleye gerek kalmadığını düşünüyorum.” (Simons, 1999:
51).
Ekonomik yaptırımlar genel olarak iki türü vardır: Ticari ve Finansal Yaptırımlar. Ticari yaptırımlarda
en basit haliyle devletler arasında ticari işlemler yasaklanmaktadır. Ticari yaptırımlar ambargo ve
boykot yoluyla hayata geçirilmektedir. Boykot – hedef devletten mal, hizmet ve teknolojinin
tamamen veya kısmen ithalatının yasaklanmasıdır. Ambargo – hedef devlete mal, hizmet ve
teknolojiin ihracatının tamamen veya kısmen yasaklanmasıdır (Acar, 2015: 159).
Ticari
yaptırımlardan en fazla kullanılanı pertol, silah ve taşıma yaptırımlarıdır. Finansal yaptırımlar
bankacılık, sigortacılık ve diğer finansal hizmetler üzerine koyulan kısıtlamalardır. Finansal yaptırımlar
ticari yaptırımlara benzese de, finansal yaptırımların amacı bir mal veya hizmetin ihracat veya
ithalatını yasaklamak değil, finansal ve ekonomik kaynakların kullanılmasını engellemektir(Köse,
2015: 12). Finansal yaptırım uygulanan devlet diğer devletlerle finansal ilişkilere giremez. Finansal
yaptırımlar özellikle, Soğuk Savaş sonrası devletlerin dış politikasında sık sık kullandığı bir araçtır.
Hufbauer ve diğer akademisyenlerin birlikte yaptığı çalışmasında yaptırımların başarılı ola bilmesinin
bazı şartlara bağlı olduğunu ifade etmiştir: 1) Hedefler doğru bir şekilde belirlenmeli ve ulaşılabilecek
hedefler olmalıdır; 2) Yaptırım uyguluyan ülke ile hedef ülke arasında siyasi ve ekonomik anlamda
yakın bir ilişki olması gerekmektedir; 3) Otokratik ülkelerde ve belirli bir güçe sahip ülkelerde
yaptırımların sonuç vermesi mümkün görünmemektedir; 4) Yaptırımların istenilen sonucu vermesi
halinde askeri güç kullanılımından kaçınılması gerekmektedir; 5) Yaptırımlar çok sayıda ülke
tarafından birlikte uygulanacağı takdirde sonucun etkili olması beklenmektedir; 6) Yaptırım uygulayan
taraf ekonomik mailiyetler konusunda geri adım atmaması gerekmektedir (Hufbauer, Schott, Elliot ve
Oegg, 2007: 160 -177).
Krizin Arka Planı
1991 yılında SSCB dağılmasıyla bağımsızlığını kazanan Ukrayna, dış politika yönünü belirlemekte
büyük bir çelişki içerisindedir. Bu dönemden başlıyarak Ukrayna, Batı yoksa Rusya yanlısı siyaset
yürütme arasında gitgel yaşamışdır. Bir çok analiste göre, Ukrayna Batısı ve Doğusu arasında
bölünmüş durumdadır. Ülkenin batısında etniksel olarak Ukraynalılar yaşarken, doğusunda
çoğunlukla Ruslar yaşamaktadır.(Ukrayna Profili) Bu bölünme, Ukraynaın dış politika yürütme
açısından hayati önem arz etmektedir. Ülkenin batı kısmı Batı yanlısı politika taraftarı olurken, buna
karşılık ülkenin Doğu kısmı Rusya yanlısı politika taraftarı olmuştur.
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SSCB dağılması sonrası onun halefi sayılan Rusya, yeni bağımsızlığını kazanan devletlerle sık ilişki
içerisinde olma politikası yürütmüştür. 1993 yılında açıkladığı Yakın Çevre politikasıyla eski SSCB
devletlerini güvenlik ve ekonomik açıdan kendisinin yaşamsal çıkar alanı ilan etmiştir.( Tellal, 2010:
206) Rusyanın Yakın Çevre politikasıyla bu bölgeleri yaşamsal çıkar alanı ilan etmesinin altında bir sıra
nedenler vardır: 1) Bu bölgelerde yaşana bilinecek her hangi bir siyasi değişiklik Rusyanın kendisi
açısından güvenlik tehtididir. Baş verecek her hangi bir savaş veya politika değişikliği Rusyanın toprak
bütünlüğüne tehdit olarak algılanmaktadır. 2) Bu bölgede olan devletlerle özellikle SSCB döneminden
kaynaklanan sık ekonomik ilişkiler söz konusudur. SSCB dağılması sonrası kurulan sık ekonomik
ilişkiler kırılamamış ve kısmen de olsa devam etmektedir. 3) Bölge devletlerinde yaşayan büyük bir
Rus azınlık söz konusudur. Bütün Yakın Çevre devletlerinde yaşıyan Rus azınlık Rusyanın bu devletle
yakın ilişkiler kurmasına neden olmuştur. Ukraynanın özellikle Doğu kısmında yaşıyan 8 milyonluk Rus
azınlık vardır ki, yukarda değinildiği üzere Ukraynanın dış politika yürütme açısından Ruz azınlık çok
önemli bir faktör haline gelmiştir. 4) SSCB dağılmasına rağmen, onun sahip olduğu askeri gücleri
halefi sayılan Rusya tarafından iddia edilmiştir. Çalışma açısından önemli olan, Kırımda yerleşen
Karadeniz filosu yapılan anlaşmalar sonucu Rusya devletine ait olmuştur. (Keskin, 57)
1991 yılı sonrasında AB – Rusya arasında ekonomik işbirliği konusunda istikrarlı bir artışın olmasına
rağmen, siyasi konularda özellikle ABnin genişleme politikalarında farklı siyasi yaklaşımlar
bulunmaktadır. ABnin genişleme politikaları resmi Moskova tarafından her zaman kendisi için tehdit
olarak algılanmaktadır. Bu kapsamda ABnin en büyük genişlemesi olarak bilinen 2004 genişlemesi
eski Varşova paktının 4 üye devletini ( Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti ve Slovokya) ve üç Baltik
ülkesini ( Letonya, Litvanya ve Estonya) Rusyanın karşı çıkmasına rağmen AB üye devleti yapmıştır.
Eski Doğu Bloku ve Baltik ülkelerinin AB üye devletleri haline gelmesi Ukraynanın Rusya açısından
jeopolitik önemini daha da arttırmıştır. J. Mearsheimerin belirttiği üzere “Sorunun temeli, Ukrayna'yı
Rusya'nın yörüngesinden uzaklaştırmak ve Batı'ya entegre etmek için daha büyük bir stratejinin
merkezi unsuru olan NATO genişlemesi. Aynı zamanda, AB’nin doğuya doğru genişlemesi ve Batı’nın
2004'teki Turuncu Devrim’den başlayarak Ukrayna’da demokrasi yanlısı hareketi desteklemesi de
kritik unsurlardı” (Mearsheimer, 2014: 3)
Rusyanın Yakın Çevresini kapsıyacak şekilde AB genişlemesine karşı çııkmasına rağmen, 2004
genişlemesinden sonra, AB tarafı Avrupa Komşuluk Politikası (AKP) ile eski Sovyet bölgesinde
genişlemesini daha da hızlandırdı. Bu proje, AB açısından, yeni bağımsızlığını kazanan eski SSCB
devletlerini (Azerbaycan, Moldova, Belarus, Ermenistan, Ukrayna, Gürcistan) tek bir çatı altında
birleştirmek gibi stratejik amaç güdüyordu. AB tarafı yapılan açıklamalarda her zaman, AKPyi resmi
Moskova ile stratejik ortaklığa paralel olarak yürütmek istediğini bildirse de, Rusya tarafı projenin
gelişimine her zaman karşı çıkmıştır. Projenin başlamasıyla, Ukrayna ve Gürcistan devletlerini
kapsıyan renk devrimlerinin başlamasının aynı zamanda olması Rusya devleti tarafından büyük siyasi
kaygılara neden olmuştur. Moskova, Batıyı renk devrimleriyle rejim değişikliği yapmakta suçlamıştır,
ve ağresif şekilde ABnin genişleme politikalarını karşı çıkmıştır.
Sonraki yıllarda ABnin AKPni Doğu Ortaklık Projesi ile daha da güçlendirmesi, AB – Rusya arasında
siyasi anlaşmazlıkları daha da derinleştirdi. AB Doğu Ortaklığı Projesi ile Güney Kafkazya, Doğu Avrupa
ve Güney Akdenizin komşu ülkeleriyle ilişkilerini daha da geliştirmek amaçı güdüyordu.(Azizov, 2019:
27) AB projeyi kapsıyan ülkelerle yakın gelecekte üyelik söz konusu olmaksızın ilişkileri güçlendirmek
amacı gütsede, Rusya devleti bu projeyi AB üyelik yolunda bir adım olarak kabul etmekte idi. Rusya
resmileri AByi bu ülkelerde etki alanı yaratma suçluyarak, projeyi düşman olarak
görüyordular.(Mearsheimer, 2014: 3)
Rusya kesinlikle ABnin değer sistemini yaymak istediği ülkelerde etkisini koruma ve daha da
güçlendirmek niyyetindedir. Fakat ABnin genişleme politikası Rusyanın bu isteğiyle büyük bir çelişki
içerisindedir ki, buda iki taraf arasında çözülmesi zor olan siyasi sorunlara yol açmaktadır.
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Süreç
Ukrayna krizinin başlamasının nedeni dönemin Ukrayna Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviçin AB ile
imzalanması beklenen “Derinleştirilmiş Doğu Ortaklığı Projesi”ni 10 gün kala imzalamaktan
vazgeçmesidir. Sözleşmenin Ukrayna devleti tarafından imzalanmayacağının ardından 23 Kasım 2013
yılında Batı yanlısı halk tarafından Kiev şehri Avrupa Meydanında protestolar başlamıştır. AB ile
anlaşmayı imzalamaktan vazgeçen V. Yanukoviç Rusya ile işbirliği yapmağı tercih etmiştir. Akabinde
Rusya ile yeni anlaşma imzalanmış ve Ukraynaya 15 milyar dollar tutarından kredi açılmasıyla birlikte
doğalgaz fiyatında indirime gitme hakkında sözleşme imzalanmıştır (Özdal, Özertem, Has ve Yegin,
2014: 6). Fakat Rusyayla imzalanan yeni anlaşma protestoları durduramamıştır. Çünki yukarda
değinildiği üzere, Ukraynanın Batı kısmı Batı yanlısı olmakla, ülkenin geleceğini Batıya entegre
olmakta görüyorlar. Bu yüzden, birçok Ukraynalı için “Derinleştirilmiş Doğu Ortaklığı Projesi”
anlaşması ülkeleri için modernizasyon ve ilerlemenin bir sembölü anlamına geliyordu.
Başlangıçta yapılan sivil protestolara 30 Kasım tarihinde yatırılması için polis tarafından şiddet
kullanılmasıyla, protestolar bütün ülkeye yayılmıştır (Bingöl, 2014: 15-16). Başlangıçta yalnız AB ile
anlaşmanın imzalanmaması nedeniyle başlıyan protestolar, gitdikce yolsuzluk ve insan hakları
ihlallerini de konu ederek daha da büyümüştür. Ocak ayı 2014 tarihinde hükümet şiddet eylemlerine
katılanlara, polise mükavimet gösterenlere, halkı aşırıcılığa çağıranlara ilişkin hapis ve para cezasını
öngören sert yasal düzenlemeler kabul etti. Kabul edin sert yasal düzenlemeler halkı daha da
şiddetlendirerek protestoların ikinci dalgasını başlatmış oldu. İkinci dalga protestolara radikal gruplar
ve aşırı sağ kesimin katılmasıyla protestolar silahlı çatışmaya dönmüştür. Silahlı çatışmalarda 100den
fazla kişinin ölmesiyel Yanukoviç yönetimi 28 Ocak tarihinde kabul ettiği sert yasal düzenlemeleri iptal
etmek zorunda kalmıştır. Krizi siyasi yollarla çözemeyen Yanukoviç giderek meşruiyetini kaybetmiştir.
Rusya tarafından yapılan protestolara ilk tepki V. Putin tarafından yaptığı basın toplantısında
verilmiştir. Putin, Ukraynadaki olayları Batı tarafından çok iyi planlanmış bir eylem olduğunu ifade
etmiştir. Protestoların AB ile anlaşmanın imzalanmamasıyla bir ilişkisinin olmadığını, asıl amacının
muhalefet güçleri tarafından meşru hükümetin devrilmesi olduğunu açıklamıştır (“Putin: Yaşananlar
devrim değil, taşkınlıktır,” 2013).
Kriz sürecini yönetemiyen ve direnişini bastıramayan Yanukoviç 22 Şubat tarihinde ülkeyi terk
etmiştir ( Konak, 2019: 85). Akabinde Ukrayna Parlamentosu Cumhurbaşkanını azlederek geçici bir
hükümet kurmuş ve iktidar değişikliğini dünyaya bildirmiştir. Yeni kurulan hükümet Rusyayala ilişki
kurmayacağını hızlı bir şekilde Rusya aleyhine sayılacak kararlar almakla gösterdi. Örneğin, yeni
hükümetin aldığı ilk karar, Rus diline Ukraynanın 27 bölgesinin 13ün de bölgesel dil hakkı veren
yasasını iptal etmek oldu (Giulan, 2016: 46). Artık yeni kurulan hükümet Batı ile daha sık ilişkiler
kurmak yanlısı idi. Rusya devleti için bütün bu gelişmeler Ukraynanın artık Batıya üz
Krizin kısa sürede bütün Ukrayna’ya yayılmıştır fakat Batı Ukrayna’dan farklı olarak Doğu Ukrayna’da
Rus yanlısı ve geçici hükümet aleyhine protestolar başlamıştır. Özellikle Kırım Özerk Cumhuriyetinde
Rus askerlerinin bulunması dünya kamuoyunun itirazına neden olmuştur. Fakat 27 Şubat 2014
tarihinde Rus yanlısı protestocular Kırım Parlamentosunu ele geçirip Rus bayrağını asmışlardır.
Kırımda bulunan Rus üniformalı askerler Kırım havalimanını da ele geçirmişlerdir(Taşdemir, 2015: 51).
Durum böyle devam ederken, Kırımda Rus askerleri ve silahlarının bulunması Ukrayna’nın Batı yanlısı
politika izleme isteğine bir cevap niteliği taşımakta idi.
Rus yanlısı Sergey Aksenovun başkanlığında Kırım Özerk Cumhuriyeti 16 Mart 2014 tarihinde
referanduma gidileceğini açıklamıştır (Özdal, Özertem, Has ve Yegin, 2014: 6). Referandumda
sorulacak sorular nihai olarak şu şekilde olmuştur:


Rusya’ya bağlanmaya razısınız mı?
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1992 yılı Kırım Anayasa'sının yeniden yürürlüğe girmesi ve Kırım'ın Ukrayna'nın bir parçası
olmasına razı mısınız? ( Taşdemir, 2015: 51)

16 Martta baş tutan referandumda yüzde 83 oranında katılım olmuş ve yüzde 97 oranında Rusya’ya
bağlanma oyunun seçildiği açıklanmıştır. Referandum sonrası, Kırım birtaraflı olarak bağımsızlığını ilan
etmiş ve 18 Mart tarihinde ise Rusya Cumhurbaşkanı V.Putin Kırımın Rusya’ya bağlanmasını öngören
yasal düzenlemeyi yapmıştır (Taşdemir, 2015: 52).
Bu olaylar sonucunda Avrupa Birliği Rusya devletini komşu egemen bir devletin toprak bütünlüğünü
pozma ve Kırımın Rusya tarafından ilhakını uluslararası hukuka aykırı hesap etmiştir. Krizin
derinleşmesiye, AB tarafı kriz karşısında sessiz kalmamış Rusya devletine bir sıra önemli yaptırımlar
uygulamıştır.
AB’nin Rusya’ya Uyguladığı Yaptırımlar
Ukrayna Krizi AB dış politikasının ön planına hedefin dış politikasını değiştirmek amacıyla yaptırımları
getirdi. Aynı zamanda bu kriz AB’nin dış politikasının en zorlu sınavı olmuştur. Çünkü Rusya AB’nin en
büyük ticaret ortağıdır. AB hem Rusya’yla olan ilişkilerini büyük kısımda zarara uğratmamalı hem de
Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü ve bölgenin güvenliğini korumalıdır. AB’nin Rusya’ya karşı uygulanan
yaptırımların temel amacı, Rusya’nın Ukrayna’daki eylemlerini, başka bir egemen ülkenin toprak
bütünlüğünü bozma ve bölgeyi istikrarsızlaştırma politikasını değiştirmektir (Aras, 2017: 35).
AB tarafından Rusya’ya uygulanan yaptırımlar istisnai bir durumdur ve 3 faktörün birleşmesiyle
stratejik bir öneme sahiptir: Küresel etkileri olan büyük bir Avrupa krizi, büyük güç rekabeti ve
yaptırımların AB’nin kendisi için maliyeti (Raik, 2014: 4).
Birincisi, AB Ukrayna krizini son derece kilit bir aktör olarak ele alıyordu. Kriz Ukrayna’dan daha
büyüktü. Söz konusu kriz, Soğuk Savaştan sonra ilk kez Avrupa güvenlik düzenini baltalamıştı. AB’nin
toprak bütünlüğü ve Rusya’nın ağır şekilde ihlal ettiği devletlerin egemenliği gibi uluslararası hukukun
en önemli normlarının savunmasına kalkmasını test etti.
İkincisi, nadir istisnalar dışında AB hiçbir zaman büyük güçlere karşı yaptırımlara başvurmamıştır.
Büyük güçlere karşı uygulanan nadir yaptırımların kapsamı ise çok sınırlı olmuştur ki, bunun da her
hangi bir etkililiği söz konusu olmamıştır. Örneğin, I Rus – Çeçen savaşında Rusya’ya hafif sayıla
bilecek bir sıra yaptırımlar uygulamıştır ki, bunun hedef devletin politika bir değişikliğe neden olması
beklenilmemiştir.
Üçüncüsü, Rusya’ya uygulanan yaptırımların sık ticaret ilişkileri sebebinden dolayı AB üye devletleri
ve iş sektörleri üzerinde negatif etkilerinin olacağı öngörülmüştür. Ama AB askeri güç kullanımı
seçeneğini hariç tutarken, yukarda değinilen nedenlerden dolayı AB’nin krize karşı kullana bileceği en
zor güç yaptırımlar kalmıştır.
Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz 27 Şubat 2014 tarihinde yaptığı konuşmasında Kırımda
yaşanan gelişmeleri kaygıyla takip ettiğini ve AP’nin Ukraynın toprak bütünlüğünü desteklediğini,
Rusya’nın Ukrayna’da uluslararası hukuka aykırı politikalarında vaz geçmesi gerektiğini söylemiştir
(Aras, 2017: 36). Daha sonraki AB açıklamalarında Kırımda yapılması planlanan referandumun
Ukrayna Anayasasına aykırı olduğunu ve sonuçlarının kabul edilmeyeceğini bildirilmiştir.
16 Mart AB devlet ve hükümet başkanları Rusya’ya karşı 3 aşamalı yaptırım mekanizması kabul
ettiler: 1) Diplomatik Yaptırımlar; 2) Seyahat ve varlık dondurma yasakları; 3) Sektörel Ekonomik
Yaptırımlar (Fischer, 2015: 1).
Diplomatik yaptırımlar krizin başlamasıyla derhal yürürlüğe girmiştir. AB Rusya’yla yeni anlaşma ve
vize düzenlemeleri ikili görüşmelerini askıya alındığını bildirdi ( Fischer, 2015: 1). 3 Martta kabul
edilen kararla, Rusya’nın katılımı ile gerçekleştirilecek G8 toplantısı, Rusya olmadan G7 olarak
gerçekleştirileceği kabul edildi (“Extraordinary meeting of the Foreign Affairs Council on the situation
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in Ukraine,” 2014). AB-Rusya zirvesi iptal edildi ve AB üye devletleri düzenli olarak geçirel ikili
görüşmeleri düzenlememe kararı aldılar (Aras, 2017: 37). Diplomatik yaptırımlar hedef ülkeye etki
ede bilme açısından çok etkili olmadığı için AB, özellikle Ukrayna’nın doğusunda gittikçe kötüleşen
duruma bağlı olarak daha sert yaptırım kararı almak konusunda anlaştılar.
Ukrayna Krizinin gittikçe ağırlaşmasına bağlı olarak AB yaptırımların ikinci kısmı olan seyahat ve varlık
dondurma kısıtlamalarını kabul etmeyi kararlaştırdılar. AB Kırım ilhakına karşı tepki olarak vize
yaptırımları uygulamağa koymaya ( “AB, Kırım'dan Rus pasaportuyla başvuranlara vize vermeyecek”,
2014) ve 21 kişinin finansal varlıklarını dondurmaya karar verdi. Daha sonraki aşamalarda bu tür
yaptırımlar uygulanan kişi ve kurumların sayı daha da genişletilmiştir. Bir birini izleyen görüşmelerin
krizi çözmede yetersiz kalması ve Rus askerinin artık Donbasa dahil olması üzerine AB, tarafından
sağlanan bazı finansal yatırımlar ve Avrupa Kalkınma Bankasından fon sağlanması durduruldu
(Fischer, 2015: 2).
AB’nin 20-21 Martta baş tutan Zirvesinde Rusya tarafından Kırım ilhakına karşılık bir sıra kararlar
alınmıştır. Zirvede, AB’nin Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediğini, Kırımda
geçiren referandumun Ukrayna Anayasasına aykırı olduğu ve sonuçlarının kabul edilmediği, Rusya
tarafından Kırımın ilhakının uluslararası hukuka aykırı olduğu ve kabul edilmeyeceği bildirilmiştir
(Aras, 2017: 39). Zirvede yaptırımların arttırılması konusunda konuşan Avrupa Konseyi Başkanı
Herman Van Rompuy, "Yaptırımlar misilleme meselesi değil, dış politika aracı. Kendileri için bir hedef
değil, krizi sonlandırmak için bir araç. Bizim amacımız, Rusya’nın Ukrayna’ya olan politikasının
karşısını almak, Ukrayna’nın egemenliğini geri kazanmak ve bu hedeflere varmak için anlaşmalı bir
çözüme ihtiyaç vardır. Avrupa, Ukrayna ve Rusya'yı içeren anlamlı bir diyalogu kolaylaştırmaya ve
katılmaya hazır ve bu amaca yönelik tüm çok taraflı girişimleri destekliyor” bildirmiştir (Council of the
European Union, 2014).
Avrupa Birliği krizin derinleşmesine bağlı olarak Haziran ayı sonunda Kırım ve Sivastopla yönelik bir
sıra yaptırımlar kabul etti:
a. Ukrayna sertifikası olmadan Kırım ve Sivastop kökenli malların ithalatı yasaklandı.
b. Kırım ve Sivastopol bölgelerine doğrudan ve dolaylı olarak finansman veya finansal yardım
sağlanması yasaklandı ( Council Regulation EU NO 692, 2014).
Krizin ilk aşamasından itibaren AB üye devletleri arasında krizin daha da derinleşmesiyle uygulanacak
ekonomik yaptırımlar tartışıldı. Üye devletler Rusya’yla olan sık ekonomik ilişkiler nedeninden birkaç
ay boyunca uygulanması gereken ekonomik yaptırımlar konusunda uzlaşıya varamadılar. Büyük
ticaret bağlarına rağmen, Polonya, Estonya, Litvanya ve Letonya krizi daha çok güvenliklerine büyük
bir tehdit olarak kabul ettikleri için Rusya’ya karşı ekonomik yaptırımların uygulanmasından yana
idiler. Bu ülkelere karşılık, güçlü ticaret ve enerji bağları nedeniyle Ortadoğu ve Güneydoğu Avrupa
ülkelerinin çoğunluğu yaptırımları uygulanmasına karşı idiler (Moret ve diğerleri, 2016: 10). AB’nin
ana ülkeleri olan İngiltere(2010 31 Ocak tarihinde AB’den ayrılmıştır), Fransa ve Almanya ise
uygulanacak yaptırım yükünü azaltmaya çalışmakta idiler. İngiltere ve Almanya daha çok silah
ambargosu üzerinde yoğunlaşmaya çalışıyorlardıysa, Fransa daha çok finansal ve enerji (Fransa
Rusya’dan daha az gaz ithal ederken, Almanya önemli bir tedarikçi) yaptırımlarını destekliyordu.
17 Temmuz 2014’te Ukrayna’da Malezya uçağının(MH 17) düşürülmesi ekonomik yaptırımlar
uygulanmasını katalize etti. Düşürülen uçak artık Ukrayna’da artan Rus askerinin ve kontrolden çıkan
olayların tehlikesini yansıtan bir gösterge idi. Düşürülen uçakta 210u AB üyesi ülke vatandaşının
ölmesi en katı yaptırımlara karşı olan ülkeler bile artık Rusya’ya net bir sinyal gönderilmesi için
ekonomik yaptırımların uygulanmasının gerekliğini vurgulamağa başladılar (Romanova, 2016: 785).
Temmuz ayı sonunda AB kabul ettiği yaptırımlar mekanizmasının üçüncü aşamasını ekonomik
yaptırımları uygulamasını etkinleştirdi. AB 30 Temmuzda Kırım ilhakına ve durumun daha da
kötüleşmesine bağlı olarak Kırım ve Sivastopol’a yönelik bir sıra ekonomik yaptırımlar uyguladı:
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Kırım veya Sivastopol'da telekomünikasyon, ulaşım ve enerji, alanlarında altyapı
oluşturulması veya geliştirilmesi ile ilgili herhangi bir finansal yardımın veya kredi verilmesi
yasaklanmıştır
Kırım veya Sivastopol'da özellikle petrol, gaz veya mineral kaynaklarının kullanılmasıyla ilgili
herhangi bir finansal yardımın veya kredi verilmesi yasaklanmıştır;
Ulaşım, telekomünikasyon, enerji, petrol, gaz ve mineral kaynakların araştırılması alanları
üzere ekipman ve teknolojiyi Kırım ve Sivastopola satılması, ihraç edilmesi ve kullanılması
yasaklanmıştır.
Belirtilen alanlarda sağlanması, altyapı için teknik destek, bakım ve kullanımı ile ilgili
doğrudan veya dolaylı olarak teknik yardım veya aracılık hizmetleri sağlanamaz (Council
Regulation (EU) No 825, 2014).

1 Ağustos 2014 tarihinde Avrupa Birliği Rusya devletine Kırım ilhakına ve Ukrayna’daki politikasına
ilişkin olarak bir sıra ekonomik yaptırımlar uygulamıştır:






Doğrudan veya dolayı yolları çift(ikili) kullanımlı malların ve teknoloji mallarının Rusyaya
ihracatı yasaklandı.
Rusya'dan ve Rusya'ya Ortak Askeri Listede listelenen silah ve ilgili malzemelerin ithalatı ve
ihracatı konusunda bir ambargo kabul edildi.
AB vatandaşları ve şirketleri, devlete ait büyük Rus bankaları, kalkınma bankaları ve yan
kuruluşları tarafından ihraç edilen, vadesi 90 günü aşan yeni tahvil, öz kaynak veya benzeri
finansal enstrümanlar doğrudan veya dolaylı olarak satın alamaz veya satamazlar. Bu tür
finansal araçların ihracıyla ilgili hizmetler, örn. komisyonculuk da yasaktır.
Enerji ile ilgili bazı ekipman ve teknolojilerin Rusya'ya ihracatı, Üye Devletlerin yetkili
makamları tarafından önceden izne tabi olacaktır. Ürünler derin sularda petrol arama ve
üretim, arktik petrol arama veya üretim ve Rusya'daki şeyl petrol projeleri için hedeflenirse
ihracat lisansları reddedilecektir (Council Regulation (EU) No 833, 2014).

AB’nin yaptırım uygulaması için diğer önemli bir olay Ağustos ayının sonunda Rus askerlerinin ağır ve
kapsamlı bir şekilde Ukrayna’ya girmesi oldu. Bu olay Abi tarafından yaptırımların daha da
ağırlaştırılmasına neden oldu. Ukrayna’ya giden Rus asker ve silahlarına ilişkin olarak 12 Eylül
tarihinde AB tarafından uygulanan yaptırımlar daha da genişletildi. Uygulanan yaptırımlarla Rusya’nın
AB sermaye pazarlarına olan erişimi daha da kayıtlandırıldı. AB vatandaşları ve şirketleri, Rusya’nın
beş büyük bankasına artık kredi veremez. Aynı zamanda, aynı bankalar tarafından ihraç edilen ve
vadesi 30 günü aşan yeni tahvil, öz kaynak veya benzeri finansal araçlarda işlem yapılması
yasaklanmıştır. Aynı kısıtlamalara üç büyük Rus savunma şirketi ve üç büyük enerji şirketi de dahil
edilmiştir (Aras, 2017: 41). Yukarıdaki finansal araçların ihracıyla ilgili hizmetlerin sağlanması, ör.
komisyonculuk da yasağa dahildir. Ayrıca, Rusya'daki derin su petrol arama ve üretimi, arktik petrol
arama veya üretim ve şeyl petrol projeleri için gerekli olan bazı hizmetler, örneğin sondaj, kuyu testi
veya tomrukçuluk hizmetleri sağlanamaz (Moret ve diğerleri, 2016: 11). Seyahat yasağı ve varlık
dondurma işlemine tabi tutulanlar listesine 24 kişi daha eklenmiştir. Bunlar, Donbass'taki yeni liderlik,
Kırım hükümeti, Rus karar vericiler ve oligarklar da dahil olmak üzere Ukrayna'nın toprak
bütünlüğüne karşı eylemlerde bulunan kişileri içeriyor. Bu, yaptırımlara tabi tutulan toplam kişiyi
119'a getirirken, 23 kuruluş AB'de varlık dondurması altında kalıyor.
2014 Aralık ayında AB tarafı Rusya’nın uluslararası hukuka aykırı hesap edilen ilhakını tanımama
politikasını devam ettirmek, Kırımın ekonomik izolasyonunu güçlendirmek ve en önemlisi hedef ülke
olan Rusya’nın başka bir ülkenin toprak bütünlüğünü bozma politikasından vaz geçirmek amacıyla
Kırım ve Sivastopol’a bir sıra ek ekonomik yaptırımlar uygulamıştır. Uygulanan ek yaptırımlara
dahildir:
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20 Aralık'tan itibaren Kırım veya Sivastopol'a yapılan yatırımlar yasaklandı. Avrupalılar ve AB
merkezli şirketler artık Kırım'da gayrimenkul veya varlık satın alamaz, Kırım şirketlerini
finanse edemez veya ilgili hizmetleri sağlayamaz.
Kırım şirketlerine veya Kırım'da kullanılmak üzere bazı mal ve teknolojilerin ihraç edilmesi
yasaklanmıştır. Bunlara ulaştırma, telekomünikasyon ve enerji sektörleri veya petrol, gaz ve
mineral kaynaklarının araştırılması ve üretimi ile ilgilidir.
Belirtilen sektörlerdeki altyapı ile ilgili teknik yardım, aracılık, inşaat veya mühendislik
hizmetleri verilmemelidir (“Crimea and Sevastopol: Further EU sanctions approved”, 2014).

Bundan sonraki dönemde yeni bir yaptırım uygulanmasa da, AB resmiler tarafından yapılan
görümelerde Rusyanın Ukrayna politikasından vaz geçmesi gerektiği, Ukraynanın toprak bütünlüğünü
ve egemenlenliğini AB tarafından desteklndiği her seferinde urgulanmıştır. 16 Mart 2015 tarihinde AB
Yüksek Temsilçiliği tarafından yayınlanan deklarasyonda bir yıl önce yapılan Kırım referandumunun
AB tarafından tanınmama politikasının devam ettiği ve hiç bir zaman kabul edilmeyeceği bildirilmiştir.
Buna ek olarak, Ukraynanın egemenliği ve toprak bütünlüğünün desteklendiği bir daha vurgulanmıştır
(“Declaration by the High Representative on behalf of the EU on Crimea”, 2015).
AB tarafından uygulanan yaptırımlar zaman zaman uzatılmasıyla günümüze kadar devam etmektedir
ki, bu ABnin Ukrayna politikasının değişmediğinin bir göstergesidir. AB tarafından uygulanan
yaptırımları 3 başlık altında toplamak mümkündür:




Kişi ve kurumlara karşı yaptırımlar - seyahat ve finansal varlık dondurma yasaklarını
içermektedir. Günümüz itibarıyla 170 kişi ve 44 kuruma karşı uygulanmaktadır. 6 aydan bir
uzatılmaktadır.
Rus ekonomisine karşı uygulanan ekonomik yaptırımlar - Enerji, finans ve savunma
sektörlerini ve çift kullanımlı malları alanlarında uygulanmaktadır. Her 6 aydan bir
tekrarlanmaktadır.
Kırım ve Sivastopol’a karşı yaptırımlar – Kırım ve Sivastopol kökenli ve sertifikalı malların
ithalatı, belirli malların ve teknolojinin ihracatı, turizm hizmetleri alanlarını kapsamaktadır.
Her bir yıldan bir uzatılmaktadır.

Avrupa Birliği'nin perspektifinden bakıldığında, belirtildiği gibi, yaptırımların amaçları, barışın tesis
edilmesi ve korunması, demokratik yönetişim, insan hakları ve uluslararası hukuk ihlallerine yanıt
verilmesi gibi Ortak Dış ve Güvenlik Politikasının (CFSP) hedeflerinin daha da ileriye götürülmesi yer
alıyor. Yaptırımların amaçlarından biri de yaptırımların genellikle sorumluları etkilemesi ve daha geniş
nüfusa olumsuz yansımalarından kaçınacak şekilde organize edilib uygulanmasıdır. Rusya'ya
uygulanan yaptırımlar söz konusu olduğunda, dışarıdan (diplomatik ve ekonomik kısıtlamalar) ve
içeriden (yaptırımlardan etkilenen aktörler yoluyla) gelen baskının, siyasi liderlerin maliyet-fayda
hesaplamalarını değiştireceği ve daha yapıcı bir politika izlemeye zorlayacağı umulmaktadır.
Yaptırımların Rusya’ya Etkisi
Ekonomi
Uygulanan ekonomik yaptırımlar AB – Rusya ticaret ilişkisine negatif etkisini bırakmıştır. Fakat
aralarında bir ticaret asimetrisi söz konusudur. 2013 verileri ABnin Rusyanın en büyük ticaret ortağı
olduğunu ortaya koymaktadır. Verilere göre Rus ithalatının % 39u AB bölgesinden, ihracatının ise %
53u AB bölgesine olmuştur. Buna karşılık, AB ihracatının yalnızca % 2.6sı Rusyaya, ithalatının ise
%4.6sı Rusyadan gerçekleşmiştir (Havlik, 2014: 5). Dolayısıyla, uygulanan ekonomik yaptırımların
etkilerinin Rusya ekonomisine AB ekonomisinden daha fazla olduğu söylene bilir.
Yaptırımlar nedeniyle Rusyanın ABden yaptığı thalat hacminde büyük ölçüde azalma olmuştur.
Aşağıdakı tablo, Rusyann AB üye devletlerinden yaptığı ithalat hacminin ne kadar azaldığını
göstermektedir.
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Tablo 1: Rusya’nın AB üye devletletinden yaptığı ithalat hacmi ( 2012 – 2015) (Worldbank).
Russia İmports (Value Mio Euro)
2012

2013

2014

2015

Almanya

38,289

37,904

32,947

18,991

İtalya

13,426

14,553

12,676

7,928

Polanya

7,467

8,321

7,069

3,839

Fransa

13,806

13,021

10,551

5,563

Belguim

4,490

4,034

3,573

1,868

Finland

5,002

5.395

4,568

2,241

Hollanda

5,979

5,837

5,264

2,926

Rusya özellikle ABnin teknolojisine ihtiyaç duymaktadır. Yaptırımlardan sonraki dönemde Rusyanın
ABden ithal ettiği teknolojik ürünlerde büyük azalma olmuçtur ki, bunun Rusya ekonomisi üzerinde
negatif etkisi tartışılmazdır.
Tablo 2: Rusya’nın AB’den ithal ettiği mallar.(2013-2016). (Eurostat)

Rusya, özellikle enerji ve askeri sektörleri için Batı teknolojisine ihtiyaç duymaktadır. İleri teknoloji
olmadan, ilgili sektörlerin toplam verimliliği azalır. Batı teknolojisi ve teknik bilgisi Rus ekonomisi için
hayati öneme sahiptir (Korhonen, Simola ve Solanko, 2018: 13). Örnek olarak, Rusya Federasyonu
hidrokarbon üretimini sürdürmek için yeni petrol sahalarını keşfetmelidir. Yeni makine yatırımları ve
petrol arama amaçlı mevcut makine parkları için yedek parçalar AB yaptırımlarından etkilenmektedir.
Aşağıdaki Tablo, Rusya’nın petrol amaçlı ithalatının 2013 yılına kıyasla 2016 yılında ne kadar azaldığını
göstermektedir.
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Tablo 3: Petrol Amaçlı İthalat

AB’nin uyguladığı yaptırımların Rusya ekonomisine olumsuz etkilerini Avrupa İmar ve Kalkınma
Bankasının (ERBD) verileri analiz edilerek de anlaşıla bilmektedir. Banka tarafından 1991 yılından 787
projeye destek verilerek toplamda 25.1 milyar kredi verilmiştir (“EBRD projects in Russia”).
Yaptırımlar nedeniyle ERBD projelerini durdurduğunu açıklamıştır ki, bu aynı zamanda küresel yatırım
piyasasında Rusya’ya yönelik risk algılarının artmasına neden olan bir faktördür. Aşağıdaki Tablolarda
ERBD tarafından Rusya’da projelerin ve yatırımların yaptırımlardan sonra azalmasını göstermektedir.
Tablo 4: ERBD tarafından proje sayının azaltılması (Koçoğlu, 2017: 60)

Tablo 5: ERBD tarafından yatırımların azaltılması (Koçoğlu, 2017: 61)

296

4th International Management and Social Research Conference
Jun 5-6, 2020 İstanbul / Turkey
Küresel finansal sistemde, ekonomik yaptırımlar Rusya'ya doğru olan borçluların risk algılamasını
artırdığı için Rusya'nın AB bölgesinden alacaklı bulma yeteneği oldukça sınırlandırmıştır. Dolayısıyla
yaptırımlardan sonra Rusya’ya sermaye girişi azalmıştır. Rusya’ya 2014 yılında brüt yabancı sermaye
girişi 138 milyar ABD doları azalmıştır. Düşüşün % 18'i kamu sektörü yükümlülükleri, % 28'i bankacılık
sektörü ve son olarak % 54'ü finansal olmayan sektör ile ilgili olmuştur (Gurvich ve Prilepskiy, 2015:
377). 2015 yılında Rus şirketlerinin 150 Milyar ABD Doları tutarında yeniden finansman gereksinimi
olduğu göz önüne alındığında, borçlanma yeteneklerinin azaltılması ve ekonomik aktörlerin artan risk
ve belirsizlik algısının yatırım ve tüketimi azalttığı ve bu nedenle toplam Rus ekonomisinin yavaşladığı
söylene bilmektedir (Aalto ve Forsberg, 2016: 230). Diğer taraftan, Ekim 2014'te uluslararası kredi
derecelendirme kuruluşu olan Moody, Rusya’nın kredi notunu Baa1’den Baa2’ye düşürmüştür
(Wang, 2015: 4). Bütün bunlarla beraber, aşağıdaki tablo Rus ekonomisinde yaptırımlardan sonra
GSYİH büyümesini göstermektedir.
Tablo 6: GSYİH büyüme oranı (2010 – 2015)

Enerji Sektörü ve Rus Para Birimi
Uygulanan yaptırımların petrol ve gaz ihracat miktarları üzerinde olası etkileri açık değildir. Çünkü,
petrol ve gaz anlaşmaları uzun bir süre için yapılması ve yaptırımların gelecekteki anlaşmaları hedef
ala bilmesidir (Oxenstierna ve Olson, 2015: 53). Fakat AB ve ABD, petrol ve gaz arama için gelişmiş
ekipman ihracatı yasağı, Rusya'nın bu sektöre yönelik ithalatının yüzde 68'ini kapsıyor (Oxenstierna
ve Olson, 2015: 53).
Ekonomik yaptırımlar nedeniyle Batılı petrol ve gaz şirketleri Rusya’da özellikle yabancı gelişmiş
teknoloji ihtiyaç duyulan projelerin durduğlarını açıkladılar. Batı ekonomik yaptırımları özellikle Rus
şirketi olan Rosneft’in Barents Denizi ve Kara Deniz’deki, Rusya’nın yabancı petrol şirketleri ile işbirliği
içinde geliştirilen projelerinin petrol ihracat hacimleri üzerinde uzun vadeli etkisi olacaktır (CwiekKarpowicz ve Secrieru, 2015: 84). Bununla birlikte, IHS CERA danışmanlığı, uygulanan yaptırımların
2025 yılına kadar Rus petrol üretiminde yüzde 25 düşüşe neden olabileceğini tahmin etmektedir.
Benzer şekilde Rus şirketi Lukoil’in başkanı Vagit Alekperov, üretimin yüzde 20'sinin risk altında
olduğunu tahmin etmektedir (“Russian oil: Between a rock and a hard place”, 2014).
Dünya petrol fiyatlarının Rusya ekonomisi üzerinde önemli bir etkisi vardır. Petrol ihracatından elde
edilen gelirler, Rusya'nın federal gelirlerinin yaklaşık yarısını oluşturuyor ve toplam ihracatın üçte
ikisinden fazlasını teşkil etmektedir. Petrol fiyatları Haziran 2014'ten Ocak 2015'e kadar yaklaşık % 50
düştüğünde Rusya finansal olarak ciddi ekonomik zorluklara girmiştir (Tyll, Pernica ve Arltova,
2018:25).
Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara ve uygulanan ekonomik yaptırımlara karşı son derece hassas olan
Rus rublesi, petrol fiyatlarındaki düşüşe bağlı olarak önemli ölçüde devalüe olmuştur. AB tarafından
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uygulanan yaptırımlar ve Rus karşı saldırıları, rublenin devalüasyonunun daha derin daha da itici gücü
olmuştur. Para birimi dalgalanmalarıyla ilgili olarak, Şubat 2015'te Rus hükümeti tarafından rubleyi
desteklemek için Ulusal Servet Fonu'nu kullanmak zorunda kalmıştır. 2014 yılında, Rusya Merkez
Bankası döviz borsalarına ruble satın almak için toplam 76 milyar dolar ve 5,4 milyar Euro harcamıştır.
2014 yılında ruble dolar karşısında % 41 ve Euro karşısında % 34 düşmüştür (Aalto ve Forsberg, 2016:
231). Yatırımcıların olumsuz bir sinyal olarak algıladıkları tüm bu önlemlerin ardından özel
sermayenin Rusya'dan önemli ölçüde çıkışları baş vermiştir. 2014 yılında Rusya Federasyonu'ndan
2013 yılının aynı dönemine göre 90 milyar dolar daha fazla olan toplam 151,5 milyar dolar sermaye
ülkeden çıkmıştır. Bu, 2008 kriz yılından 133,6 milyar dolar olan rekoru aşmıştır (“Russia's capital
outflows reach record $151.5 bln in 2014 as sanctions, oil slump hit”, 2015).
Aşağıdaki tabloya ilk bakışta, ekonomik yaptırımların uygulanmasının ruble döviz kuru üzerinde
çarpıcı bir etkisi olduğu görülmektedir. Ekonomik yaptırımların dayatılmasının veya uzatılmasının ilan
edilmesinden sonraki dönemde, Rus para birimi yukarıda belirtilen faktörler nedeniyle her zaman
zayıfladı. Böyle bir durumda AB tarafından Rusya'ya yaptırım uygulanmasını bir başarı olarak
değerlendirebiliriz.
Tablo 7: Ekonomik Yaptırımlar/Ruble karşılaştırılması (Tyll, Pernica ve Arltova, 2018: 27).

Aşağıdaki tabloda, döviz kuru verilerini petrol fiyatları günlük verileriyle karşılaştırılmıştır. Rusya'ya
yaptırımlar uyguladıktan veya genişlettikten sonra yaptırımlarla petrol fiyatlarında ciddi bir düşüş
arasında ilişki olduğu görülmektedir. Her iki eğrinin şeklini karşılaştırırsak, petrol fiyatı ile ruble döviz
kuru arasında önemli bir korelasyon bulunmaktadır.

298

4th International Management and Social Research Conference
Jun 5-6, 2020 İstanbul / Turkey
Tablo 8: Petrol fiyatları ve Ruble Döviz Kuru (Tyll, Pernica ve Arltova, 2018: 28).

Yukarıdaki veriler incelendiği zaman yaptırımların Rus enerji sektörüne ve para birime olumsuz
etkileri tartışılmazdır. Olumsuz sonuçlar AB açısından bakıldığı zaman bir başarı olarak değerlendirile
bilir. Ancak yaptırım uygulanmasının nihai amacı hedef devletin politikasını değiştirmek açısından
Rusya bütün negatif sonuçlara rağmen Ukrayna politikasından vaz geçmemektedir.
Sonuç
2013 yılında başlanan Ukrayna krizi AB – Rusyayı karşı karşıya koymuştur. Kriz sonucunda Kırım Özerk
Cumhuriyetini bağımsızlığını ilan ederek Rusyaya birleşmiştir. Rusyanın Kırımı ilhak etmesi AB
tarafından Ukrayna Anayasasna ve uluslararası hukuka aykırı hesap edilerek, Ukraynanın egemenleği
ve toprak bütünlüğü desteklenmiştir. Ukrayna kriziyle aynı zamanda hemde Avrupanın güvenlik
sistemine büyük bir tehdit yaratmıştır ki, Avrupa Birliği krizi kilit bir aktör olarak ele almak zorunda
kalmıştır.
Ukrayna krizi AB önüne yaptırımları getirmiştir. AB-Rusya arasında büyük ticaret ilişkileri olduğundan
üye devletler arasında yaptırımların uygulanması konusunda fikir ayrılıkları olmuştur. Fakat krizin
derinlemesiyle, AB Rusyaya 3 aşamalı ( Diplomatik yaptırımlar, seyahat ve finansal varlıkların
dondurulması, ekonomik sektörel yaptırımlar) yaptırımlar uygulanması kabul edilmiştir. Ukraynadaki
durumun kgitdikçe kötleşmesine bağlı olarak yaptırımların her 3 aşaması uygulanmıştır.
AB tarafından uygulanan ekonomik yaptırımların Rusya ekonomisine, enerji sektörüne, Rus para
birimine ve toplumuna etkileri olmuştur. Yaptırımlardan sonra Rus ihracat ve ithalatında büyük bir
düşüş yaşanmıştır. Buna bağlı olarak hem ekonomik yaptırımlar hem de diğer siyasi nedenlerle petrol
fiyatlarında yaşanan düşüşün etkisi Rus ekonomisine büyük olmuştur. Hem ihracat ve ithalatta hem
de petrol fiyatlarında yaşanan düşüş Rus para biriminin büyük ölçüde devalüvosyununa neden
olmuştur. Bütün bu negatif etkilere rağmen Rusya devleti Ukrayna politikasından vaz geçmemektedir.
Rusya’nın Ukrayna politikasından vaz geçmedikçe uygulanan ekonomik yaptırımların etkililiği şüphe
altına alınmaktadır.
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Özet
Bu araştırma ile 1975-2020 yılları arasında uluslararası bir veri tabanı olan “Web of Science”da
yayımlanan inanç turizmine ilişkin dokümanların belirli ölçütler çerçevesinde değerlendirilmesi ve
bibliyometrik analize tabi tutulması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda 22 Mayıs 2020 tarihinde “Belief
Tourism OR Religious Tourism OR Faith Tourism” şeklinde “başlık” sekmesinden üç farklı anahtar
kelime ile arama gerçekleştirilmiş ve 149 akademik yayına ulaşılmıştır. Bibliyometrik analizi
gerçekleştirmek ve görselleştirmek için “VOSviewer” yazılımı kullanılmıştır. İnanç turizmine yönelik
yapılmış araştırmalar; yayın yılları, yayın türleri, kurumlar, yazarlar, kaynaklar, ülkeler, diller, atıflar ve
anahtar kelimeler kapsamında ele alınmıştır. Araştırmada “İnanç Turizmi” konulu yayınlarda öne
çıkan dokümanların, kaynakların, yazarların, kurumların ve ülkelerin bir atıf analizi tekniği olan “Coauthorship, Co-occurence ve Citation” teknikleri ile ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Araştırma
sonucunda inanç turizmine yönelik en fazla araştırmanın 2015 ve 2019 yıllarında yapıldığı, yayın
türünün en fazla makale olduğu, en çok yayın yapan ülkenin İngiltere olduğu ve yayın dilinin ise en
fazla İngilizce olduğu tespit edilmiştir. İnanç turizmine yönelik yayınlar en çok “CABI Religious Tourism
and Pilgrimage Series” adlı kaynakta yayımlanmış olup, bu alanda en fazla yayın yapan yazarlar ise
“Kiran A. Shinde ve Peter Wiltshier”dır. En fazla araştırmacının bulunduğu kurum ise “University of
Palermo”dur. İnanç turizmine yönelik en fazla atıf 2019 yılında yapılmış olup, en fazla kullanılan
anahtar kelimeler ise “religious tourism, pilgrimage, tourism, religion ve culture” şeklindedir.
Araştırma sonucunda elde edilen bilgiler, inanç turizmine yönelik araştırmaların mevcut durumunun
belirlenmesini sağlamış ve gelecekte yapılacak araştırmalara bir kılavuz niteliğinde olmuştur.
Anahtar Kelimeler: İnanç Turizmi, Bibliyometrik Analiz, Web of Science, VOSviewer.
Bibliometric Analysis of Researches for Religious Tourism
Abstract
With this research, it is aimed to evaluate the documents related to religious tourism published in
“Web of Science”, an international database between 1975-2020, within the framework of certain
criteria and to subject them to bibliometric analysis. Accordingly, on May 22, 2020, three different
keywords were searched from the "title" tab in the form of "Belief Tourism OR Religious Tourism OR
Faith Tourism" and 149 academic publications were reached. “VOSviewer” software was used to
perform and visualize bibliometric analysis. Researches on religious tourism; publication years, types
of publications, institutions, authors, sources, countries, languages, references and keywords are
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covered. In the research, it is aimed to reveal the documents, sources, authors, institutions and
countries that are prominent in the publications on “Religious Tourism” with “Co-authorship, Cooccurence and Citation” techniques, which is a citation analysis technique. As a result of the
research, it was determined that the most research on religious tourism was carried out in 2015 and
2019, the publication type was the most articles, the most publishing country was England and the
language of publication was the most English. Publications on religious tourism were mostly
published in the source "CABI Religious Tourism and Pilgrimage Series" and the most published
authors in this field are "Kiran A. Shinde and Peter Wiltshier." The institution with the most
researchers is “University of Palermo.” The highest reference to religious tourism was made in 2019,
and the most used keywords are “religious tourism, pilgrimage, tourism, religion and culture.” The
information obtained as a result of the research provided the determination of the current status of
the researches on religious tourism and has been a guide for future research.
Keywords: Religious Tourism, Bibliometric Analysis, Web of Science, VOSviewer.

1. Giriş
İnanç, varoluşundan bugüne kadar, insanların yaşamına yön vermiş bir olgudur. İnançların toplumlar
üzerindeki rolü ve etkisi bugün de önemle devam etmektedir. İnanç ve din olgusu, turizm ile sıkı bir
etkileşim halindedir. Çünkü turistler, gittikleri ülkelerde dinî yapıları da ziyaret etmektedirler. Bu
sebeple, din ve turizm arasındaki ilişki, sadece mekânsal anlamda değil, kültürel ve tarihî gibi birçok
alanda da söz konusu olmaktadır (Küçük, 2013). Söz konusu bu ilişki ise alternatif bir turizm çeşidi
olan inanç turizmini ortaya çıkarmaktadır.
Turizm sektörüyle yakından ilgilenen ülkeler, turizm talebini ve turizm potansiyelini artırmak ve
uluslararası turizm hareketliliğini sağlamak için önemli bir alternatif turizm türü olan inanç turizmine
yönelmektedirler. Çünkü turizm gelirleri açısından fazla getirisi olan alternatif turizm türlerinin
başında inanç turizmi gelmektedir (Nolan ve Nolan, 1992; Razaq ve Nigel, 2007). Dinin turizm
üzerindeki ekonomik boyutu her zaman için turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmeleri
cezbetmektedir. Çünkü insanlar dini inançlarının gereklerini yerine getirmek için daha fazla harcama
yapmaktadırlar. Bu durum da turizm sektöründeki işletmeleri inanç turizmi alanında faaliyet
göstermeye yönlendirmektedir (Büyükşalvarcı vd., 2017).
İnanç turizmi, dünyanın en eski turizm türlerinden birisi olarak kabul edilmekte olup, ilk çağlardan
itibaren insan yaşamında önemli bir seyahat motifi olmuştur. İnanç turizminde, diğer turizm
çeşitlerinden farklı olarak insanlar inançlarının gerektirdiği dini vecibelerini yerine getirmek amacıyla
dini açıdan önemli gördükleri kutsal mekânları ziyaret etmektedirler (Büyükşalvarcı vd., 2017). Ziyaret
edilen kutsal mekânlarda yer alan dini binalar, ritüeller, festivaller, dini törenlerle ilgili olaylar önemli
turist çekicilikleri arasında yer almaktadır (Henderson, 2002). Camiler, mescitler, kiliseler, şapeller,
manastırlar, katedraller, sinagoglar, hac yolları, kutsal saylan mimariler bin yıllık dini çağrışımları
işaret etmekte ve turistik hareketlerin yaşanmasına neden olmaktadırlar (Timothy ve Olsen, 2006).
Bu yapılar günümüzde dini nedenlerle kullanıldıkları gibi, sahip oldukları tarihi, estetik, mimari,
sanatsal nedenlerden dolayı da oldukça ilgi görmektedirler. Turistlerin kutsal yapılar ile ilgilenmeleri
ve onları ziyaret etmeleri, turizm ve inanç arasında en göze çarpan bağlantıyı oluşturmaktadır. Turizm
ve inanç arasındaki ilişkinin asıl amacı dini olmakla birlikte, kutsal yapıların tarihi değerlerinden
kaynaklanan kültürel öneminin de giderek arttığı ve kültürel değerler nedeni ile de ziyaret edildiği
görülmektedir (Vukonic, 1996). Bu bağlamda dini yerleri, kutsal kentleri veya dini anıları ziyaret
etmek, dini toplantılara veya dini törenlere katılmak inanç turizmini ortaya çıkaran başlıca unsurlar
olup (Kaynak ve Sezgin, 2008), bu unsurlar günümüzde de önemini korumaya devam etmektedir.
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Bu bilgiler ışığında araştırmanın amacını inanç turizmine ilişkin dokümanların belirli ölçütler
çerçevesinde değerlendirilmesi ve bibliyometrik analize tabi tutulması oluşturmaktadır. Böylelikle
destinasyonlara en fazla gelir sağlayan alternatif turizm türlerinden biri olan inanç turizminin mevcut
durumu belirlenecek ve bu konuyla ilgili yeni yapılacak araştırmalara bir kılavuz niteliğinde olacaktır.
2. Kavramsal Çerçeve
Turizm, insanların yaşadıkları yerlerden başka yerlere gerçekleştirdikleri kutsal yolculuklarla diğer bir
deyişle hac yolculuklarıyla bağdaştırılan belirsiz bir kökene sahiptir (Lavery, 1987; Holloway, 1989;
Towner, 1994). Bu bağlamda din ile yolculuklar arasında ilişki bulunmaktadır. Bu ilişkiye istinaden
Shackley (2003) ve Raj ve Morpeth (2007) din esaslı cazibe merkezlerinin genel bir sınıflandırmasını
yapmışlardır. Buna göre “doğa olayları ile ilişkilendirilen kutsal göller, dağlar, adalar, bahçeler, dini
amaçla inşa edilmiş yapılar ve mekânlar, dini temalı yapılar, dini olmayan mekânlarda dini önem
içeren özel olaylar, bir trajedi veya politik olarak önemli olan olaylara ilişkin kutsallaştırılmış seküler
mekânlar” bu sınıflandırma içerisinde yer almaktadır.
Yapılan sınıflandırmadan yola çıkarak inanç turizmi, dini mekânın yeri ile bağlantılı olarak, inanç esaslı
bütün yolculuk türlerini kapsamaktadır. Diğer bir deyişle, “insanların sürekli olarak yaşadıkları, olağan
gereksinimlerini karşıladıkları yerlerin dışında, dini gereksinimlerini yerine getirmek, inanç çekim
merkezlerini görmek amacıyla yaptıkları gezilerin turizm olgusu içerisinde değerlendirilmesi” inanç
turizmi olarak tanımlanmaktadır (Bingöl, 2007). Daha açık bir ifade ile inanç turizmi, “kutsal yerlerin
bu dinlere mensup yerli ve yabancı turistlerce ziyaret edilmesinin turizm olgusu içerisinde
değerlendirilmesi” şeklinde tanımlanmakta olup, “kutsal yerlere yönelik turizm etkinlikleri” olarak
ifade edilmektedir (Sargın, 2006). Blackwell (2007) ise “insanların ritüel olarak içsel duygular ile
yapmış oldukları tüm seyahatlerin inanç turizmini oluşturduğunu” belirtmektedir.
Wright’e (2007) göre, inanç turizmi kapsamında yapılan seyahatler üç farklı kategoride ele
alınmaktadır. Bunlardan ilki bir inanç merkezine olan seyahatlerdir. Örnek olarak kutsal topraklara
yapılan geziler verilebilir. İkincisi dini niyet seyahatleridir. Hıristiyanlık üzerine yapılan bir konferansa
katılmak örnek olarak verilebilir. Üçüncüsü ise arkadaşlar ile yapılan eğlence ve dini amaçlı
seyahatlerdir. Örnek olarak inanç amaçlı yapılan kurvaziyer seyahatler verilebilir.
İnanç turizmine yönelik seyahatler, bazen günümüzde var olmayan inançlarla ilişkili olabilmektedir.
Çünkü tarihte ortaya çıkmış birçok din bulunmaktadır. Ortaya çıkan dinlerden bazıları ise günümüzde
yok olmuş olup, geriye sadece etkileyici sanat eserleri kalmıştır. Dolayısıyla inanç turizmi kapsamında
ziyaret edilen mekânların sadece şimdiki inançlar ile ilişkili olmasına gerek olmadığı bu konuya özgü
yapılan araştırmalarda ifade edilmektedir (Razaq ve Nigel, 2007).
İnanç turizmine katılan turistlerin en büyük özelliği, dini vazifelerini yerine getirerek hacı olmak ve
böylece iç huzura ermek istemeleridir. Bunun yanında inanç turizmi motifine dâhil edilen kimseler bu
turizm çeşidi içerisinde diğer turistik motivasyonlara da katılabilmektedirler. Diğer bir ifadeyle,
seyahatin bir değil, bir kaç amaç ve hedefi olabilmektedir. Örneğin, Kuşadası’na gelen turistler
günübirlik aktiviteleri arasında Meryem Ana Evi’ni ve Artemis Tapınağı’nı ziyaret edebilmektedirler.
Bunun yanında turistler, hem deniz, kum ve güneşten faydalanabilmekte hem de Kuşadası’nda
alışveriş yapabilmektedirler. Bu nedenle inanç turizmi ile diğer turizm çeşitlerini birbirinden ayırt
etmek oldukça zor olabilmektedir (Gökdeniz, 1996).
Yine de inanç turizmini diğer turizm çeşitlerinden ayıran birtakım temel özellikler bulunmaktadır.
İnanç turizminin temelinde dinsel inanışların bulunması, inanç turizmi faaliyetlerinin
destinasyonlardaki somut dinsel öğelerden oluşması, inanç turizminin dindar ya da dindar olmayan
turistleri kapsaması, inanç turizminin yılın her döneminde yapılması, inanç turizminde ruhsal tatmin
arayışının belirginleşmesi ve inanç turizmine katılma noktasındaki çeşitli zorlukların önemsenmemesi
bu özellikler arasında yer almaktadır (Yılmaz vd., 2013).
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Bu özelliklere rağmen inanç turizmine katılan turistler de diğer turistlerden farksız olarak rahat bir
konaklama imkânına sahip olmak, iyi bir akşam yemeği yiyebilmek gibi turizm işletmelerinin sunduğu
farklı birçok hizmetten yararlanmak istemektedirler (Rundquist, 2010). Yapılan bu yolculukların
gidilen destinasyonda turizmin gelişmesine ve turizmin ülke bazında 12 aya yayılmasına katkı
sağladığı bilinmektedir (Poria, Butler ve Airey, 2003). Ayrıca kültür ve miras turizmindeki genel
büyüme ile kutsal alanlara yapılan ziyaretlerin sayısının artması, bilim insanları, hükümetler ve
seyahat acenteleri tarafından inanç turizmine daha fazla önem verilmesine neden olmuştur. İnanç
turizmine katılan turistlerinin ekonomik potansiyeli nedeni ile bu konuya olan ilgi daha da
artmaktadır. Sonuç olarak bugün kutsal alanlar turizm kaynağı olarak görülmekte ve bu alanlar ile bu
alanlarda turiste hizmet veren tüm yapılar turizm tanıtımında oldukça önemli rol oynaktadırlar
(Timothy ve Olsen, 2006).
3. Araştırmanın Yöntemi
Bu araştırma ile 1975-2020 yılları arasında uluslararası bir veri tabanı olan “Web of Science”da
yayımlanan inanç turizmine ilişkin dokümanların belirli ölçütler çerçevesinde değerlendirilmesi ve
bibliyometrik analize tabi tutulması amaçlanmıştır. İnanç turizmine ilişkin yapılmış araştırmaların
mevcut durumunun ortaya konulması ve yeni yapılacak araştırmalara yol gösterici olması
araştırmanın diğer amaçları arasında yer almaktadır.
Araştırmada kullanılan bibliyometri kavramı, 1969 yılında “Alan Pritchard” tarafından ileri
sürülmüştür (Lawani, 1981). Pritchard bibliyometri kavramını, “matematiksel ve istatistiksel
yöntemlerin kitaplara, makalelere, bildirilere ve diğer iletişim ortamlarına uygulanması” şeklinde
tanımlamıştır (Pritchard, 1969). Diğer bir deyişle bibliyometri, “yazılı kaynakların çeşitli yönlerini
saymak ve analiz etmek yoluyla, bu kaynakların süreçlerine ve seyrine ışık tutmak için matematiğin ve
istatistiksel yöntemlerin uygulanması” anlamına gelmektedir (Lawani, 1981).
İnanç turizmine ilişkin yapılan bilimsel yayınların elde edilmesi amacıyla 22 Mayıs 2020 tarihinde Web
of Science (WOS) veri tabanı kullanılmıştır. WOS’un kullanılma nedeni özellikle sosyal bilimlere ilişkin
yayın içeriğinin daha zengin olmasıdır (Jacso, 2005). WOS’un “Science Citiation Index (SCI),” “Social
Science Citiation Index (SSCI)” ve “Art and Humanities Citiation Index (A&HCI)” bilimsel atıf
indekslerini kapsayan bir veri tabanı olması, dünya genelindeki yayınlara ulaşma imkânı sunmaktadır
(Goodman ve Deis, 2005). Aynı zamanda “Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S),”
“Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (CPCI-SSH),” “Book Citation
Index- Science (BKCI-S),” Book Citation Index- Social Sciences & Humanities (BKCI-SSH)” ve “Emerging
Sources Citation Index (ESCI)” bilimsel atıf indekslerini de içermektedir.
WOS’un seçilmesindeki diğer bir etken ise bibliyometrik analiz için gerekli olan verilerin kolay
derlenebilmesi ve veri tabanının en çok kabul gören ve en sık kullanılan bir veri tabanı olmasından
kaynaklıdır (Yang vd., 2013). İnanç turizmine ilişkin dokümanlara ulaşabilmek için “Belief Tourism OR
Religious Tourism OR Faith Tourism” şeklinde “başlık” sekmesinden üç farklı anahtar kelime ile arama
gerçekleştirilmiştir. Zaman aralığı olarak 1975-2020 yılları arası tercih edilmiştir. Aynı arama stratejisi
farklı bir tarihte gerçekleştirildiği takdirde, farklı sonuçların elde edilmesi muhtemeldir. Bu farklılıklar,
WOS’un sürekli güncellenmesi gerçeğinden ve çalışma alanının sürekli yeni makalelerle, bildirilerle,
kitaplarla desteklenmesinden kaynaklanmaktadır (Liu vd., 2013).
Arama sonucunda 149 akademik yayına ulaşılmış ve bu yayınlar bibliyometrik analize tabi
tutulmuştur. Bibliyometrik analiz yapmak için kullanılan WOS’daki her yayın; yayın yılları, yayın
türleri, kurumlar, destekleyici kurumlar, yazarlar, kaynaklar, ülkeler, editörler, ortak yazarlar, diller,
araştırma alanları, atıflar vb. olmak üzere pek çok ayrıntı içermektedir. Araştırma kapsamında inanç
turizmine yönelik yapılmış araştırmalar; yayın yılları, yayın türleri, kurumlar, yazarlar, kaynaklar,
ülkeler, diller ve atıflar kapsamında ele alınmış ve bu bilgiler tablolaştırılarak sunulmuştur. Daha sonra
ise inanç turizmine yönelik yapılan araştırmalarda en fazla iş birliği yapan yazarlar, kurumlar, ülkeler,
305

4th International Management and Social Research Conference
Jun 5-6, 2020 İstanbul / Turkey
en fazla kullanılan anahtar kelimeler, inanç turizmine yönelik en fazla atıf yapılan dokümanlar,
kaynaklar, yazarlar, kurumlar ve ülkeler bibliyometrik analiz sonucu tespit edilmiştir.
Araştırma kapsamında bibliyometrik analizi gerçekleştirmek ve sonuçları görselleştirmek için herhangi
bir ücret istemeyen ve herkesin kullanımına açık olan “VOSviewer” yazılımı kullanılmıştır. VOSviewer,
bibliyometrik ağların görsel sunumu için tasarlanmış bilimsel bir haritalama programıdır. Temel olarak
bibliyometrik ağları analiz etmek üzere tasarlanan program, ağların şekilsel gösterimi üzerine
odaklanmıştır (Van Eck ve Waltman, 2017). Araştırmada “İnanç Turizmi” konulu yayınlarda öne çıkan
dokümanların, kaynakların, yazarların, kurumların ve ülkelerin bir atıf analizi tekniği olan “Coauthorship, Co-occurence ve Citation” teknikleri ile ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Böylelikle inanç
turizmine ilişkin yazılan makale, bildiri ve kitaplar, makalelerin yayımlandığı dergiler, yazarlar,
yazarların çalıştıkları kurumlar ve bulundukları ülkeler ortaya çıkartılmaya çalışılmıştır.
Araştırmada veri elde etmek için sadece WOS veri tabanından yararlanılmıştır. Bu durum
araştırmanın en temel sınırlılığı olarak görülmektedir. Ayrıca inanç turizmine yönelik bilimsel
yayınların elde edilmesinde sadece yukarıda belirtilen anahtar kelimelerin kullanılmış olması
araştırmanın diğer bir sınırlılığını oluşturmaktadır. Analizler yapılırken VOSviewer yazılımının en iyi
sonuçları yansıttığı düşüncesi ise bir varsayım olarak kabul edilmektedir.
4. Araştırmanın Bulguları
İnanç turizmine yönelik araştırmaların bibliyometrik analizini gerçekleştirmek ve görselleştirmek için
VOSviewer yazılımı kullanılmıştır. VOSviewer yazılımının sunmuş olduğu görselde yer alan her bir
halka, araştırmacının tekrarlanma sayısına göre yaptığı filtreleme sonucunda söz konusu filtre
içerisinde yer alan bir öğeyi ifade etmektedir. Söz konusu bu öğe; yazar, kurum, ülke, doküman,
kaynak vb. olabilmektedir. Halkanın büyük olması, görselde yer alan öğenin tekrar sayısının fazla
olduğu anlamına gelmektedir. En büyük halka, en çok tekrarlanan öğedir. Öğeler, tekrarlanma
puanlarına göre tek bir renkle gösterilmekte ve gruplar halinde kümelenmektedir. Her bir öğe sadece
bir kümede yer almakla birlikte herhangi bir öğenin bir kümede yer almaması da mümkün olmaktadır.
Aynı zamanda öğeler arasındaki çizgiler, bağlantıları göstermektedir. Her bir bağlantının bir gücü
olmaktadır. Çizginin ince olması daha zayıf bir bağlantıyı, çizginin kalın olması ise daha güçlü bir
bağlantıyı ifade etmektedir (Van Eck ve Waltman, 2019).

Tablo 1: İnanç Turizmine Yönelik Yapılmış Araştırmaların Yıllara Göre Dağılımı
Yıllar

Yayın
Sayıları

Yıllar

Yayın
Sayıları

Yıllar

Yayın
Sayıları

Yıllar

Yayın
Sayıları

1992

2

2007

6

2012

3

2017

21

2002

2

2008

4

2013

5

2018

17

2004

1

2009

3

2014

7

2019

25

2005

1

2010

3

2015

25

2020

3

2006

2

2011

5

2016

14

-

-

Kaynak: Web of Science veri tabanından yararlanılarak araştırmacılar tarafından oluşturulmuştur.

Araştırmanın amacı doğrultusunda WOS veri tabanı kullanılarak inanç turizmine ilişkin araştırmalara
ulaşılmıştır. Bu kapsamda 1975-2020 yılları arasında inanç turizmine yönelik 149 araştırmanın
yapıldığı bulgulanmıştır. Tablo 1’de 1992’den 2020’ye kadar yayımlanmış araştırmaların sayıları
verilmiştir. Bu konuya yönelik ilk araştırmanın 1992 yılında yapıldığı saptanmıştır. 1992 yılından
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sonraki on yıl ve 2003 yılında ilgili veri tabanında konu ile ilgili araştırmaya rastlanılmamıştır. Konuya
ilişkin en fazla araştırmanın, 25 araştırma ile 2015 ve 2019 yıllarında yapıldığı görülmektedir. Ayrıca
2015 yılından sonra araştırmacıların inanç turizmine yönelik ilgilerinin arttığını ve bu doğrultuda da
konuyla ilgili araştırmaların son yıllarda devam ettiğini söylemek mümkündür.

Tablo 2: İnanç Turizmine Yönelik Yapılmış Araştırmaların Yayın Türüne Göre Dağılımı
Yayın Türleri

Yayın Sayıları

Makale

94

Kitap Bölümü

32

Bildiri

26

Kitap İncelemesi

17

Editoryal

7

Kitap

4

Erken Erişim

4

Derleme

2

Kaynak: Web of Science veri tabanından yararlanılarak araştırmacılar tarafından oluşturulmuştur.

İnanç turizmine yönelik yapılmış araştırmalar incelendiğinde, yayınların makale, kitap bölümü, bildiri,
kitap incelemesi, editoryal, kitap, erken erişim ve derleme türünde yapıldığı Tablo 2’de
görünmektedir. Yayın türlerine ilişkin sayılar incelendiğinde, erişilen yayın sayısından fazla olduğu
göze çarpmaktadır. Bunun nedeni ise aynı isimli bir araştırmanın hem kitap hem kitap bölümü hem
de kitap incelemesi olarak geçmesinden kaynaklıdır. Konu ile ilgili olarak en fazla makalenin (94 yayın)
yazıldığı görünmektedir. Makalenin ardından ise kitap bölümü (32 yayın) ve bildiri (26 yayın)
gelmektedir.

Yayın
Sayıları

7

Hindistan

5

Polonya

4

İrlanda

3

Avustralya

9

İtalya

6

Portekiz

5

Arjantin

3

Singapur

3

Brezilya

9

Çin

6

Rusya

5

Kanada

3

Küba

2

Romanya

8

İspanya

6

Endonezya

4

Çekya

3

Ekvador

2

Slovakya

7

Amerika

6

İsrail

4

İran

3

Meksika

2

Ülkeler

Yayın
Sayıları

Yayın
Sayıları

Türkiye

Ülkeler

Ülkeler

20

Ülkeler

İngiltere

Ülkeler

Yayın
Sayıları

Yayın
Sayıları

Tablo 3: İnanç Turizmine Yönelik Yapılmış Araştırmaların Ülkelere Göre Dağılımı

Kaynak: Web of Science veri tabanından yararlanılarak araştırmacılar tarafından oluşturulmuştur.

Tablo 3 incelendiğinde inanç turizmine yönelik yapılmış araştırmaların ülkelere göre dağılımı
görünmektedir. İnanç turizmine ilişkin toplam 45 ülkede araştırma yapılmıştır. Ancak Tablo 3’te en
fazla yayın yapan ilk 25 ülkeye yer verilmiştir. Bu konuya yönelik en fazla araştırma yapan ülkeler
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İngiltere (20 yayın), Avustralya (9 yayın), Brezilya (9 yayın), Romanya (8 yayın), Slovakya (7 yayın) ve
Türkiye (7 yayın)’dir. Türkiye’de inanç turizmi potansiyeli göz önünde bulundurulduğunda, bu konuya
yönelik yapılmış araştırma sayısının daha fazla olması beklenmektedir.
Tablo 4: İnanç Turizmine Yönelik Yapılmış Araştırmaların Dillere Göre Dağılımı
Yayın Dili

Yayın Sayıları

Yayın Dili

Yayın Sayıları

İngilizce

125

Hırvatça

1

Portekizce

9

İtalyanca

1

İspanyolca

7

Slovakça

1

Çekçe

2

Türkçe

1

Rusça

2

-

-

Kaynak: Web of Science veri tabanından yararlanılarak araştırmacılar tarafından oluşturulmuştur.
Uluslararası bir veri tabanı olan WOS’ta farklı dillerde yayımlanmış araştırmalar bulunmaktadır. Bu
doğrultuda inanç turizmine yönelik yapılmış araştırmaların hangi dillerde yayımlandığı Tablo 4’te
verilmiştir. Tablo 4’e göre inanç turizmine yönelik yapılmış 149 araştırmanın 125’i İngilizce olup, en
fazla yayın yapılan dil İngilizcedir. İngilizceyi sırasıyla 9 yayın ile Portekizce, 7 yayın ile İspanyolca, 2
yayın ile Çekçe, 2 yayın ile Rusça, 1 yayın ile Hırvatça, 1 yayın ile İtalyanca, 1 yayın ile Slovakça ve 1
yayın ile Türkçe takip etmektedir.
Tablo 5: İnanç Turizmine Yönelik Yapılmış Araştırmaların Kaynaklara Göre Dağılımı
Kaynaklar
CABI Religious Tourism and Pilgrimage Series

Yayın Sayıları
10

Religious Tourism and Pilgrimage Management: An International Perspective
8
2nd Edition
International Journal of Tourism Research
7
Managing Religious Tourism
7
Religious Tourism and Pilgrimage Festivals Management: An International
6
Perspective
Kaynak: Web of Science veri tabanından yararlanılarak araştırmacılar tarafından oluşturulmuştur.
İnanç turizmine yönelik yapılmış araştırmalar, 97 farklı kaynakta yayımlanmıştır. 97 kaynak
içerisinden en fazla yayına sahip olan ilk beş kaynağa Tablo 5’te yer verilmiştir. Bu bilgiler
doğrultusunda “CABI Religious Tourism and Pilgrimage Series” adlı kaynak inanç turizmine ilişkin en
fazla yayına (10 yayın) sahip olan kaynaktır.
Tablo 6: İnanç Turizmine Yönelik Yapılmış Araştırmaların Yazarlara Göre Dağılımı
Yazarlar

Yayın Sayıları
Shinde, Kiran A.
4
Wiltshier, Peter
4
Monteiro De Oliveira, Christian Dennys
3
Blackwell, Ruth
2
Echarri Chavez, Maite
2
Kaynak: Web of Science veri tabanından yararlanılarak araştırmacılar tarafından oluşturulmuştur.
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WOS veri tabanında inanç turizmine yönelik araştırmalar incelendiğinde toplam 269 yazarın ismine
ulaşılmıştır. Bu konuya ilişkin araştırma yapan ilk beş yazar Tablo 6’da görünmektedir. Buna göre
inanç turizmine yönelik en fazla araştırma yapan ilk iki yazarın her biri 4 araştırma yapmış olup, “Kiran
A. Shinde” ve “Peter Wiltshier”dır. Bunları 3 araştırma ile “Christian Dennys Monteiro De Oliveira” ve
2 araştırma ile “Ruth Blackwell” ve “Maite Echarri Chavez” takip etmektedir.
Tablo 7: İnanç Turizmine Yönelik Yapılmış Araştırmaların Kurumlara Göre Dağılımı
Kurumlar

Yayın Sayıları

University of Palermo

4

University of Derby

3

University of Haifa

3

University of SS Cyril Methodius

3

Bharati Vidyapeeth Deemed University

2

Kaynak: Web of Science veri tabanından yararlanılarak araştırmacılar tarafından oluşturulmuştur.

Tablo 7’de inanç turizmine yönelik yapılmış araştırmaların kurumlara göre dağılımı verilmiştir. Toplam
161 farklı kurumda bu konuya ilişkin araştırma yapıldığı saptanmıştır. Tablo 7’de ise en fazla araştırma
yapan ilk beş kuruma yer verilmiştir. İlk sırada 4 yayın ile University of Palermo bulunmakta olup,
bunu yayın sayısına göre University of Derby (3 yayın), University of Haifa (3 yayın), University of SS
Cyril Methodius (3 yayın) ve Bharati Vidyapeeth Deemed University (2 yayın) takip etmektedir.

Şekil 1: İnanç Turizmine Yönelik Yapılmış Araştırmaların Yıllara Göre Atıf Dağılımı

WOS veri tabanı dikkate alındığında inanç turizmine yönelik ilk araştırmalar 1992 yılında yapılmıştır.
Konuya ilişkin ilk atıf ise 1993 yılında olmuştur. İnanç turizmine yönelik WOS veri tabanında toplam
776 atıf bulunmaktadır. Şekil 1’de son 20 yıla ait atıf grafiği verilmiştir. Bu konuya ilişkin atıf sayıları
incelendiğinde en fazla atıfın 2019 yılında yapıldığı görünmektedir. Şekil 1 göz önünde
bulundurulduğunda atıfların genel olarak 2006 yılından sonra artımsal bir eğilim gösterdiğini
söylemek mümkündür.
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Tablo 8: İnanç Turizmine Yönelik En Fazla Atıf Alan Araştırmalar
Yayın Adı

Yazar

Kaynak

Atıf
Sayısı

1992

223

2007

68

2013

43

2002

43

“Forms of Religious Tourism”

Rinschede,
Gisbert

“Religious Tourism and Pilgrimage
Festivals Management: An
International Perspective”

Raj, Razaq;
Morpeth, Nigel
D.

“Quantifying The Carbon Footprint
of Religious Tourism: The Case of
Hajj”

El Hanandeh, Ali

“Homo Viator: From Pilgrimage to
Religious Tourism Via The
Journey”

Tomasi, Luigi

“Motivations for Religious
Tourism, Pilgrimage, Festivals and
Events”

Blackwell, Ruth

Religious Tourism and
Pilgrimage Festivals
Management: An
International
Perspective

2007

41

“Exploring Visitor Experiences,
Activities and Benefits at Three
Religious Tourism Sites”

Bond, Nigel;
Packer, Jan;
Ballantyne, Roy

International Journal of
Tourism Research

2015

35

“Religious Tourism and Its
Management: The Hajj in Saudi
Arabia”

Henderson, Joan
Catherine

International Journal of
Tourism Research

2011

33

“Religious Tourism As An
Educational Experience”

Cohen, Erik H.

Tourism, Religion and
Spiritual Journeys

2006

26

“Religious Tourism and Cultural
Mu, Zhang; Li,
Pilgrimage: A Chinese Perspective” Huang; JianHong, Wang; Ji,
Liu; Yan-Geng,
Jie; Xiting, Lai

Religious Tourism and
Pilgrimage Festivals
Management: An
International
Perspective

2007

23

“Entrepreneurship and Indigenous
Enterpreneurs in Religious
Tourism in India”

International Journal of
Tourism Research

2010

22

Shinde, Kiran A.

Annals of Tourism
Research

Yayın
Yılı

Journal of Cleaner
Production
-

Kaynak: Web of Science veri tabanından yararlanılarak araştırmacılar tarafından oluşturulmuştur.

Tablo 8’de inanç turizmine yönelik en fazla atıf alan on araştırmaya yer verilmiştir. Bu araştırmalar
yayın adı, yazar adı, yayımlandığı kaynak, yayın yılı ve atıf sayısı göz önünde bulundurularak
detaylandırılmıştır. En fazla atıf alan araştırma 223 atıf almış olup, 1992 yılında “Gisbert Rinschede”
tarafından “Annals of Tourism Research” dergisinde yayımlanan “Forms of Religious Tourism” adlı
makaledir.
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Şekil 2: İnanç Turizmine Yönelik Yapılan Araştırmalarda En Fazla İş Birliği Yapan Yazarlar

Programda (VOSviewer) yazarın minimum doküman sayısı ve minimum atıf sayısı bir olarak
seçildiğinde toplamda 269 yazarın 132’si eşik değeri karşılamaktadır. En fazla iş birliği yapan sekiz
yazara ilişkin bilgiler Şekil 2’de görselleştirilmiş olup, inanç turizmine yönelik yapılan araştırmalarda
en fazla iş birliği yapan yazarlar tek bir küme halinde görünmektedir. Küme kırmızı renkle
görselleştirilmiş olup, kümede yer alan tüm yazarların eşit derecede iş birliği yaptıkları kırmızı
halkaların eşit büyüklükte olmasından anlaşılmaktadır.

Şekil 3: İnanç Turizmine Yönelik Yapılan Araştırmalarda En Fazla İş Birliği Yapan Kurumlar

Programda (VOSviewer) kurumun minimum doküman sayısı ve minimum atıf sayısı bir olarak
seçildiğinde toplamda 161 kurumun 77’si eşik değeri karşılamaktadır. İnanç turizmine yönelik yapılan
araştırmalarda en fazla iş birliği yapan kurumlara ilişkin bilgiler Şekil 3’te görselleştirilmiş olup, bu
kurumlar iki küme halinde görünmektedir. Kırmızı renkle görselleştirilmiş olan birinci kümede “Hong
Kong Polytech University, Macau University Science & Technology ve Singapore Institution
Technology;” yeşil renkle görselleştirilmiş olan ikinci kümede ise “Arizona State University ve
University Waterloo” bulunmaktadır. En büyük iki kırmızı halkada ve yeşil halkada görünen “Hong
Kong Polytech University, Singapore Institution Technology ve University Waterloo”nun en fazla iş
birliği yapan kurumlar olduğu Şekil 3’ten anlaşılmaktadır.
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Şekil 4: İnanç Turizmine Yönelik Yapılan Araştırmalarda En Fazla İş Birliği Yapan Ülkeler

Programda (VOSviewer) ülkenin minimum doküman sayısı ve minimum atıf sayısı bir olarak
seçildiğinde toplamda 45 ülkenin 33’ü eşik değeri karşılamaktadır. İnanç turizmine yönelik yapılan
araştırmalarda en fazla iş birliği yapan ülkelere ilişkin bilgiler Şekil 4’te görselleştirilmiş olup, bu
ülkeler üç küme halinde görünmektedir. Kırmızı renkle görselleştirilmiş olan birinci kümede
“Avustralya, Kanada, Çin, Singapur ve Amerika;” yeşil renkle görselleştirilmiş olan ikinci kümede “İran,
İtalya, Güney Kore ve Türkiye;” mavi renkle görselleştirilmiş olan üçüncü kümede ise “İngiltere,
İrlanda, Suudi Arabistan ve Galler” bulunmaktadır. En büyük mavi halkada görünen İngiltere’nin, en
fazla iş birliği yapan ülke olduğu Şekil 4’ten anlaşılmaktadır.

Şekil 5: İnanç Turizmine Yönelik Yapılan Araştırmalara İlişkin Anahtar Kelimeler Ağı

İnanç turizmine ilişkin araştırmalarda en çok kullanılan anahtar kelimelerin tespiti için VOSviewer
programındaki metin verisine dayalı haritalama kullanılmıştır. Programda anahtar kelimenin
minimum kullanımı iki seçildiğinde toplamda 311 anahtar kelimenin 26’sı eşik değeri karşılamaktadır.
Şekil 5’e göre, anahtar kelimeler 11 küme halinde görselleştirilmiştir. Birinci kümedeki kelimeler,
“buddhism, destinastion image, sacred space, shrines ve visitor experience,” ikinci kümedeki
kelimeler, “culture, religion ve tourism,” üçüncü kümedeki kelimeler, “ecuador, pilgrimages ve
religious tourism,” dördüncü kümedeki kelimeler, “India, religious tolerance ve vrindavan,” beşinci
kümedeki kelimeler, “conflicts ve Israel,” altıncı kümedeki kelimeler, “cultural tourism ve tourism
development,” yedinci kümedeki kelimeler, “motivation ve satisfaction,” sekizinci kümedeki
kelimeler, “pilgrimage ve sacral sights,” dokuzuncu kümedeki kelimeler, “Saudi Arabia ve sustainable
development,” onuncu kümedeki kelime, “hajj” ve son olarak on birinci kümedeki kelime ise
“regional development” şeklindedir. Bu bilgiler doğrultusunda en çok kullanılan anahtar kelimeler
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halka büyüklükleriyle orantılı olarak verilmiş olup, “religious tourism (66 kez), pilgrimage (24 kez),
tourism (7 kez), religion (6 kez) ve culture (4 kez)” şeklinde görünmektedir.

Şekil 6: İnanç Turizmine Yönelik En Fazla Atıf Yapılan Dokümanların Ağ Haritası

Programda (VOSviewer) dokümanın minimum atıf sayısı bir seçildiğinde toplamda 149 dokümanın
64’ü eşik değeri karşılamaktadır. İnanç turizmine yönelik yapılan araştırmalarda en çok atıf alan
dokümanlara ilişkin bilgiler Şekil 6’da görselleştirilmiş olup, atıf yapılan dokümanlar dokuz küme
halinde görünmektedir. Buna göre, en fazla atıf yapılan doküman, 223 atıf ile en büyük mavi halkada
yer alan “Rinschede”e (1992) aittir.

Şekil 7: İnanç Turizmine Yönelik En Fazla Atıf Yapılan Kaynakların Ağ Haritası

Programda (VOSviewer) kaynağın minimum doküman sayısı ve minimum atıf sayısı bir seçildiğinde
toplamda 97 kaynağın 44’ü eşik değeri karşılamaktadır. İnanç turizmine yönelik yapılan
araştırmalarda en fazla atıf yapılan kaynaklara ilişkin bilgiler Şekil 7’de görselleştirilmiş olup, atıf
yapılan kaynaklar yedi küme halinde görünmektedir. Şekil 7’ye göre, en büyük turkuaz halkada yer
alan “Annals of Tourism Research” 234 atıfla en fazla atıf yapılan kaynak olmuştur. Sonrasında ise 158
atıf ile mavi halkada yer alan “Religious Tourism and Pilgrimage Festivals Management: An
International Perspective” ve 99 atıf ile mor halkada yer alan “International Journal of Tourism
Research” gelmektedir.
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Şekil 8: İnanç Turizmine Yönelik En Fazla Atıf Yapılan Yazarların Ağ Haritası

Programda (VOSviewer) yazarın minimum doküman sayısı ve minimum atıf sayısı bir seçildiğinde
toplamda 269 yazarın 132’si eşik değeri karşılamaktadır. İnanç turizmine yönelik yapılan
araştırmalarda en fazla atıf yapılan yazarlara ilişkin bilgiler Şekil 8’de görselleştirilmiş olup, atıf yapılan
yazarlar yedi küme halinde görünmektedir. Buna ilişkin en fazla atıf alan yazar, 223 atıf ile en büyük
kırmızı halkada yer alan “Gisbert Rinschede”dır.

Şekil 9: İnanç Turizmine Yönelik En Fazla Atıf Yapılan Kurumların Ağ Haritası

Programda (VOSviewer) kurumun minimum doküman sayısı ve minimum atıf sayısı bir seçildiğinde
toplamda 161 kurumun 77’si eşik değeri karşılamaktadır. İnanç turizmine yönelik yapılan
araştırmalarda en fazla atıf yapılan kurumlara ilişkin bilgiler Şekil 9’da görselleştirilmiş olup, atıf
yapılan yazarların bağlı oldukları kurumlar beş küme halinde görünmektedir. Buna ilişkin en fazla atıf
alan kurum, 46 atıf ile en büyük mor halkada yer alan “Griffith Üniversitesi”dir.
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Şekil 10: İnanç Turizmine Yönelik En Fazla Atıf Yapılan Ülkelerin Ağ Haritası

Programda (VOSviewer) ülkenin minimum doküman sayısı ve minimum atıf sayısı bir seçildiğinde
toplamda 45 ülkenin 33’ü eşik değeri karşılamaktadır. İnanç turizmine yönelik yapılan araştırmalarda
en fazla atıf yapılan ülkelere ilişkin bilgiler Şekil 10’da görselleştirilmiş olup, atıf yapılan yazarların
bulundukları ülkeler yedi küme halinde görünmektedir. Kırmızı renkle görselleştirilen birinci kümede
“Kanada, İtalya, Yeni Zelanda, Çin ve Singapur,” yeşil renkle görselleştirilen ikinci kümede “Avustralya,
İsrail, Güney Kore ve Amerika,” mavi renkle görselleştirilen üçüncü kümede “İngiltere, Kazakistan,
İskoçya ve Slovakya,” sarı renkle görselleştirilen dördüncü kümede “İrlanda, Meksika, Portekiz ve
Romanya,” mor renkle görselleştirilen beşinci kümede “Endonezya, Tayvan ve Türkiye,” turkuaz
renkle görselleştirilen altıncı kümede “Hindistan ve Pakistan” ve son olarak turuncu renkle
görselleştirilen yedinci kümede ise “İran ve Birleşik Arap Emirlikleri” yer almaktadır. Buna ilişkin en
fazla atıf alan ülke, 125 atıf ile en büyük yeşil halkada yer alan Avustralya’dır.

5. Sonuç
Bibliyometrik analiz, herhangi bir konu hakkında yapılmış araştırmaların ölçülmesine ve
değerlendirilmesine olanak tanımaktadır. Bibliyometrik analiz ile yapılmış ilgili yayınların; yayın yılları,
yayın türleri, kurumlar, destekleyici kurumlar, yazarlar, kaynaklar, ülkeler, diller, araştırma alanları,
atıflar vb. gibi çeşitli ayrıntıları veri olarak derlenmekte ve derlenen bu veriler ise mevcut durumun
analiz edilmesine ve bu alanla ilgili geleceğe ilişkin yayın stratejilerinin belirlenmesine önemli
derecede katkı sağlamaktadır. Ayrıca araştırmacılara uluslararası alanyazında herhangi bir konunun
ve bu konu ile bağlantılı diğer konuların neler olduğunun tespit edilmesine olanak tanımaktadır.
Böylelikle inanç turizmi ile bağlantılı diğer konuların tespiti oldukça kolay olmaktadır.
Son yıllarda gelişme gösteren kültür ve miras turizminin ülkelere, bölgelere, yörelere veya
destinasyonlara olumlu katkı sağladığı bilinmektedir. Bununla birlikte hem kültür hem de miras
turizmi kapsamında ele alınan inanç turizmi en fazla gelir getiren alternatif turizm türlerinin başında
yer almakta ve turistik destinasyonların gelişiminde oldukça önemli bir rol üslenmektedir. Bu
bağlamda inanç turizmine yönelik yapılan bilimsel araştırmaların artması, konunun önemini ortaya
koymakta ve bu konudaki bilimsel yayınların durumunun incelenmesi ise bir ihtiyaç olarak
görülmektedir. Bu doğrultuda inanç turizmine yönelik yapılmış araştırmaların bibliyometrik analizi
yapılmış ve WOS veri tabanında taranan 149 akademik yayına ulaşılmıştır. Çeşitli ölçütler dikkate
alınarak analiz edilen verilerin sonuçlarının görselleştirilmesinde ise VOSviewer yazılımı kullanılmıştır.
İnanç turizmine yönelik yapılan araştırmaların yıllara göre dağılımı incelendiğinde, ilgili veri tabanında
ilk yayının 1992 yılında yayımlandığı görülmüştür. En fazla araştırmanın ise 2015 ve 2019 yıllarında
yapıldığı tespit edilmiştir. Genel olarak inanç turizmi konulu araştırmaların son yıllarda artış
315

4th International Management and Social Research Conference
Jun 5-6, 2020 İstanbul / Turkey
gösterdiğini söylemek mümkündür. Bu konudaki araştırmaların daha çok makale türünde olduğu,
bunun yanında kitap bölümü ve bildiri türlerinde de yayınların yapıldığı saptanmıştır. Ayrıca inanç
turizmi hakkında yazılmış kitap incelemesi, editoryal, kitap, erken erişim ve derleme gibi yayın türleri
de mevcuttur. İnanç turizmine yönelik en fazla yayın yapan ülkenin İngiltere olduğu yapılan
analizlerden anlaşılmaktadır. Ayrıca bu konuda yapılan araştırmaların genellikle İngilizce olarak
yayımlandığı tespit edilmiştir.
İnanç turizmine yönelik yapılmış yayınlar en çok CABI Religious Tourism and Pilgrimage Series adlı
kaynakta yayımlanmış olup, bu alanda en fazla yayın yapan yazarlar arasında Kiran A. Shinde ve Peter
Wiltshier yer almaktadır. En fazla araştırmacının bulunduğu kurum ise University of Palermo’dur.
İnanç turizmine yönelik en fazla atıf 2019 yılında yapılmıştır. En fazla atıf alan araştırma ise 223 atıf
almış olup, 1992 yılında Gisbert Rinschede tarafından Annals of Tourism Research dergisinde
yayımlanan Forms of Religious Tourism adlı makaledir.
VOSviewer programı ile yapılan analizler sonucunda inanç turizmine yönelik yapılan araştırmalarda
en fazla iş birliği yapan yazarlar, kurumlar ve ülkeler tespit edilmiştir. Toplam sekiz tane yazarın eşit
derecede iş birliği yaptığı sonucuna ulaşılmıştır. Hong Kong Polytech University, Singapore Institution
Technology ve University Waterloo en fazla iş birliği yapan kurumlar olup, İngiltere’nin ise en fazla iş
birliği yapan ülke olduğu tespit edilmiştir.
Yapılan analizler doğrultusunda inanç turizmine yönelik tüm yayınlarda ortak kullanılan anahtar
kelimeler tespit edilmeye çalışılmıştır. Analiz sonucunda en çok kullanılan anahtar kelimelerin
“religious tourism,” “pilgrimage,” “tourism,” “religion” ve “culture” olduğu belirlenmiştir.
İnanç turizmine yönelik en fazla atıf yapılan dokümanlar, kaynaklar, yazarlar, kurumlar ve ülkeler yine
yapılan analizler sonucunda ortaya koyulmuştur. Buna göre, en fazla atıf yapılan doküman
Rinschede’e (1992) aittir. Annals of Tourism Research en fazla atıf yapılan kaynak olup, en fazla atıf
yapılan yazar ise Gisbert Rinschede’dır. En fazla atıf alan kurum, Griffith Üniversitesi’dir. En fazla atıf
alan ülke ise Avustralya’dır.
Genel olarak değerlendirildiğinde inanç turizmine yönelik yapılan araştırmaların son yıllarda artış
gösterdiği ve bu alana özgü birçok yayın türünün mevcut olduğu saptanmıştır. Alanyazına yön veren
araştırmalar, ilgili disiplinin şekillenmesine ve gelişmesine önemli katkılar sağlamaktadır. Yapılan bu
araştırmanın hem inanç turizmi alanına hem de bu alanın şekillenmesini sağlayan araştırmacılara
büyük katkılar sağlayacağı ve bir kılavuz niteliğinde olacağı düşünülmektedir. Ayrıca inanç turizmine
yönelik araştırmaların bibliyometrik analizinin yapılması, uluslararası bir veri tabanı olan WOS’un
kullanılması ve analizlerin yapılması ve görselleştirilmesi için VOSviewer yazılımının tercih edilmesi
alanyazına ve yönteme katkı niteliğindedir.
İleriki çalışmalarda WOS’un yanı sıra sosyal bilimlerde önemli bir uluslararası veri tabanı olan Scopus
veri tabanın da kullanılması alana daha geniş bir katkı sağlayacak ve karşılaştırma yapma imkânı
sunacaktır. Bunun yanında bu konu ile ilgili bibliyometrik araştırmaların belirli periyotlarda
tekrarlanması alanın gelişimi hakkında önemli bilgiler verecek ve yapılan detaylı bir tarama, ilgili
alanın eksik yönlerini ortaya çıkaracaktır.
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Özet
Bu araştırma ile Nevşehir ilindeki termal turizm işletmelerine yönelik e-şikâyetlerin belirlenmesi ve bu
şikâyetlerin çözümüne ilişkin önerilerde bulunulması amaçlanmaktadır. Hem ulusal hem de
uluslararası anlamda tanınmış turistik bir destinasyon olan Nevşehir, termal kaynak suları ve arz
kaynakları açısından önemli termal turizm merkezlerinden biridir. Bu nedenle termal otellere ilişkin eşikâyetlerin incelenmesi, şikâyetlerin ortaya çıkmasına neden olan hizmet aksaklıklarının belirlenmesi
ve buna bağlı olarak hizmet kalitesinin arttırılması termal turizm aracılığı ile Nevşehir’in turizm
talebini ve potansiyelini attırabilecektir. Son zamanlarda sağlık turizmine ve özellikle de termal
otellere olan ilginin giderek artması bu konunun araştırılmasını önemli kılmaktadır. Bu araştırmada
nitel araştırma yöntemlerinden yararlanılmıştır. Araştırma deseni olarak fenomenolojik desen
belirlenmiştir. Araştırmada, termal otel işletmelerine yönelik e-şikâyetleri tespit etmek amacıyla
“TripAdvisor” sitesi incelenmiştir. Otel işletmelerinin belirlenmesi için amaçlı örnekleme
yönteminden olan ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu bağlamda araştırmanın amacına
yönelik (hakkında e-şikâyet olan otel işletmeleri) özelliklere sahip termal otel işletmeleri seçilmiş ve eşikâyetler incelenerek araştırma verileri elde edilmiştir. Bahsi geçen sitede şikâyet içeren 129 yorum
analiz için kullanılmıştır. Veri analiz stratejisi olarak içerik analizinden yararlanılmış ve verilerin
görselleştirilmesi için “MAXQDA 20” yazılım programı kullanılmıştır. Verilerin işlenmesi
tümdengelimsel ve tümevarımsal yöntemlerin bir arada kullanılması ile gerçekleştirilmiştir.
Araştırmada öncelikle kapalı kod sisteminden yararlanılmış olup, alanyazın doğrultusunda temalar ve
alt temalar belirlenmiş ve sonrasında sahadan gelen veriler ışığında açık kod sistemiyle temalar ve alt
temalar yeniden ele alınmıştır. Araştırma sonucunda beş ana tema ve on iki alt tema belirlenmiş olup,
en fazla şikayetin yetersiz temizlik ve hijyen, düşük kaliteli yeme-içme hizmeti ve yetersiz ve arızalı
otel/oda malzemeleri, donanımları, alanları alt temalarına ait olduğu tespit edilmiş ve termal otel
işletmelerine yönelik birtakım görüş ve öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Sağlık Turizmi, Termal Turizm, Termal Otel, E-Şikâyet, Nevşehir, TripAdvisor,
Maxqda.
Evaluation of E-Complaints for Thermal Hotels Providing Services Within the Scope of Health
Tourism: The Case of Nevşehir
Abstract
With this research, it is aimed to determine e-complaints for thermal tourism businesses in Nevşehir
province and to make suggestions for the solution of these complaints. Nevşehir, which is a well319
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known tourist destination both nationally and internationally, is one of the important thermal
tourism centers in terms of thermal springs and supply resources. For this reason, investigation of ecomplaints about thermal hotels, determination of service failure that cause complaints and
increasing the service quality accordingly, may increase tourism demand and potential of Nevşehir
through thermal tourism. Recently, the increasing interest in health tourism and especially thermal
hotels makes it important to investigate this issue. Qualitative research methods were used in this
research. The phenomenological pattern was determined as the research design. In the research, the
“TripAdvisor” site was examined to detect e-complaints about thermal hotel businesses. The criteria
sampling method, which is a purposeful sampling method, was used to determine hotel businesses.
In this context, thermal hotel businesses with characteristics for the purpose of the research (hotel
businesses with e-complaints about) were selected and e-complaints were examined and research
data were obtained. 129 comments containing complaints on the mentioned site were used for
analysis. Content analysis was utilized as a data analysis strategy and the “MAXQDA 20” software
program was used to visualize the data. The processing of the data was carried out by using
deductive and inductive methods together. Firstly, closed code system was used in the research,
themes and sub-themes were determined in line with the literature, and then themes and subthemes were re-examined with the open code system in the light of the data coming from the field.
As a result of the research, five main themes and twelve sub-themes were identified, and the most
common complaints belong to inadequate cleaning and hygiene, low quality food and beverage
service and inadequate and malfunctioning hotel/room materials, equipment, areas sub-themes and
a number of opinions and suggestions are presented for thermal hotel businesses.
Keywords: Health Tourism, Thermal Tourism, Thermal Hotel, E-Complaint, Nevşehir, TripAdvisor,
Maxqda.

1. Giriş
İnsanların turizm faaliyetlerine katılmasında etkili olan birçok faktör bulunmaktadır. Bu faktörlerden
bir tanesi insanların sağlık arayışıdır. İnsanlar yüzyıllar boyunca çeşitli hastalıklardan korunmak veya
var olan hastalıklarını tedavi etmek için termal su kaynaklarına yönelmişlerdir. Termal suların
içerisinde bulunan madeni tuz ve mineraller birçok hastalığın tedavisinde kullanılmıştır. Hastayı
tedavi ederek onun eski gücünü kazanmasında etkili bir yöntem olduğu için tıbben kabul
edilmektedir. Bu nedenle termal turizm, sağlık amaçlı gerçekleştirilen turizm kapsamında
değerlendirilmektedir (Şahin, 2007). Ancak termal tedavi merkezlerinin bulunduğu yerlerde, termal
turizmden söz edebilmek için sağlık hizmetlerinin yanında konaklama, yiyecek-içecek ve rekreasyon
imkanlarının da bulunması gerekmektedir (Köroğlu, 2016).
Sağlık turizminin önemli bir parçasını oluşturan termal turizm, günümüzde birçok insanın katıldığı
alternatif bir turizm çeşididir. Günümüzdeki yoğun çalışma hayatı, çevre kirlilikleri, stres vb. faktörler
termal turizmin gelişmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu doğrultuda hem dinlenmek ve
eğlenmek isteyen hem de sağlık arayışında olan insanların, bu ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla birçok
termal turizm işletmesi hizmet vermektedir. Gün geçtikçe sayıları artan bu işletmelerde, insanlar
sağlık bulmak amacıyla konaklamaktadır. Bu noktada işletmelerin sunmuş oldukları hizmetler, bu
hizmetlerin kalitesi, çeşitliliği vb. unsurlar turist çekebilmek için önemli bir unsurdur. Öyle ki, insanlar
termal işletmelere dinlenmek, eğlenmek, iyi zaman geçirmek ve özellikle de şifa bulmak amacıyla
gelmektedirler. Ancak insanların beklentileri bazen karşılanamamaktadır. Farklı bir ifadeyle,
işletmelerin sundukları hizmetlerde bazı aksaklıklar meydana gelebilmektedir. Bu hizmet
aksaklıklarının meydana gelmesi ise zaten şifa bulmak ya da tedavi olmak için gelen turistler üzerinde
olumsuz bir etki yaratabilmektedir. Bu durumda turistler, günümüzde oldukça önemli bir yer teşkil
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eden interneti kullanarak, online şikayetlerde bulunabilmektedir. Bu şikâyetler ise hem turist hem de
otel açısından olumsuz bir durum ortaya çıkartmaktadır.
İnternet kullanımının yaygınlaşması, şikâyet ve seyahat sitelerinin artmasına neden olmaktadır.
Özellikle turizm açısından bakıldığında, seyahat siteleri potansiyel müşterilere planladıkları tatiller
açısından ön bilgi alma kolaylığı sağlamaktadır. Ayrıca geçmişteki deneyimlerini ve bu deneyimlerin
sonucunda elde edilen memnuniyetlerini ve şikâyetlerini paylaşabildikleri bu siteler oldukça ilgi gören
platformlardır. Bu seyahat sitelerinden biri olan “TripAdvisor”da kullanıcılar yorumlarını açıkça
belirtmekte ve şikâyetlerini dile getirmektedirler. E-şikâyetler, hizmet sektöründe özellikle otel
işletmeleri için geribildirim sağlamada oldukça önemlidir. E-şikâyetler, mal ve hizmetlerden tatmin
olmayan müşterilerin yorumlarından yola çıkarak, hizmet aksaklıklarının belirlenmesinde ve hizmet
kalitesinin arttırılmasında önemli bir araç olmaktadır (Argan, 2014; Şahin, Kazoğlu ve Sönmez, 2017).
Bu nedenle “TripAdvisor”dan elde edilen otel şikâyetleri hizmet kalitesi kapsamında değerlendirilecek
ve böylelikle daha kaliteli hizmet verilmesi ve müşteri istek ve beklentilerine uygun ürün sunulması
sağlanacaktır.
Bu araştırma ile Nevşehir ilindeki termal turizm işletmelerine yönelik e-şikâyetlerin belirlenmesi ve bu
şikâyetlerin çözümüne ilişkin önerilerde bulunulması amaçlanmaktadır. Hem ulusal hem de
uluslararası anlamda tanınmış turistik bir destinasyon olan Nevşehir, kültür turizminin yanında termal
kaynak suları ve arz kaynakları ile önemli termal turizm merkezlerinden biridir. Bu nedenle termal
otellere ilişkin e-şikâyetlerin incelenmesi, şikâyetlerin ortaya çıkmasına neden olan hizmet
aksaklıklarının belirlenmesi ve buna bağlı olarak hizmet kalitesinin arttırılması termal turizm aracılığı
ile Nevşehir’in turizm talebini ve potansiyelini attırabilecektir. Son zamanlarda sağlık turizmine ve
özellikle de termal otellere olan ilginin giderek artması bu konunun araştırılmasını önemli kılmaktadır.
2. Kavramsal Çerçeve
2.1. Termal Turizm Kavramı
Dünyada ve ülkemizde insanlar tatil dönemlerinde sağlıklarını ön planda tutmak istemektedirler. Bu
nedenle birçok insan kaplıca, ılıca, deniz ve dağ kürlerinin uygulandığı merkezlerde dinlenerek tedavi
görmekte ve sağlıklı kalmak için çaba sarf etmektedirler. Son zamanlarda sağlık turizmine yönelik
insan eğilimlerindeki artış ve hareketlilik, bu turizm türünü önemli hale getirmektedir. Sağlık turizmi,
“doğanın sağlık verici özelliklerinden faydalanmak isteyen insanların sıcak su, maden suyu, hamam,
termal ve bunları tamamlayan kür merkezlerini ve tıbbi hizmetlerin sunulduğu sağlık merkezlerini
ziyaret etmeleri” olarak tanımlanmaktadır (Köroğlu, 2016). Sağlık turizmine ilişkin literatürde farklı
tanımlar bulunmaktadır. Farklı tanımların bulunması, sağlık turizminin farklı türlerinin olmasından
kaynaklanmaktadır. Sağlık turizmi; medikal turizm, termal turizm, spa-wellness turizmi, geriatri (ileri
yaş) ve engelli turizmi gibi farklı turizm türlerinin bir araya gelmesiyle oluşturulan bir üst kavramdır
(Akça, 2016).
Sağlıklı yaşamı devam ettirmeye diğer bir deyişle insanların sağlığını korumaya yönelik olan termal
turizm; pek çok hastalığı tedavi etmesi, stresi ve bedensel yorgunlukları azaltması ve fiziksel tedavibakım özellikleriyle sağlık turizminin en önemli parçalarından biridir. Termal turizm, “doğal şekilde
belirli sıcaklığa sahip olarak yer üstüne çıkan ve faydalı mineralleri içeren şifalı suların ve şifalı çamur
ve buharların bulunduğu yörelerde, yöreye özgü iklim şartları içerisinde gerçekleşen” turizm türüdür
(Akça, 2016).
Günümüzde insanlar sağlıklarına tekrar kavuşmak amacıyla ya da sağlıklı yaşam için devamlı
yaşadıkları yerlerden geçici olarak ayrılarak termal turizm hizmeti sunan işletmelere gitmektedirler.
Bu işletmelerde müşterilere sağlık ile ilgili bir takım hizmetler sunulmaktadır. Müşterilerin bu
hizmetlerden yararlanmaları sonucu ortaya çıkan turizm çeşidi “termal turizm” olarak
değerlendirilmektedir (Monteson ve Singer, 1992).
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Termal turizmde, termal özelliğe sahip sıcak ve mineralli suların tedavi edebilme özelliğinin yanı sıra
konaklama, yeme-içme, ulaşım gibi temel gereksinimler de sunulmaktadır (Emekli, 2002). Aynı
zamanda, donanımlı bir konaklama işletmesi olan bu tesisler dinlenme, eğlenme, toplantı ve kongre
gibi çeşitli amaçlarla da tercih edilebilmektedirler. Bu doğrultuda termal turizm işletmelerini, “klasik
konaklama işletmelerinde sunulan konaklama, yeme-içme, dinlenme ve eğlence gibi hizmetleri
vermekle birlikte ortaya çıkışında en önemli amaç olan kür uygulamaları ile destek ve tamamlayıcı
tedavileri de içeren hizmetleri sunan işletmeler” şeklinde açıklamak mümkündür (Kozak, 1992).
Termal turizm kapsamında ele alınan termal turizm işletmeleri birçok kişi tarafından tercih edilmekte
ve fayda sağlamaktadır. Bir alternatif turizm çeşidi olan termal turizmin diğer turizm türlerine kıyasla
sağladığı birtakım avantajları bulunmaktadır. Termal turizmin yılın her ayı turizm imkânı sunması,
tesislerde yüksek doluluk oranı sağlaması, tesislerin kar oranının ve rekabet gücünün yüksek olması,
diğer alternatif turizm çeşitleri ile uyumlu olması ve buna bağlı olarak dengeli turizm gelişimini
sağlaması avantajları arasında yer almaktadır (Erdoğan ve Aklanoğlu, 2008).
2.2. Elektronik Şikâyet (E-Şikâyet) Kavramı
Teknolojik ilerlemeler, internet veya sosyal ağlar yoluyla eskiden olmadığı kadar geniş bir ağ
içerisinde iletişim kurma imkânını tüketicilere sunmaktadır. İnternetin tüketici davranışları üzerinde
etkisi bulunmakta ve internet, özellikle satın alma sonrası tüketici davranışını oldukça etkilemektedir
(Rust ve Lemon, 2001; Neale vd., 2006). Çünkü tüketiciler satın alma öncesinde önemli bir çaba
harcayarak, satın alma sonrası pişmanlıklarını en aza indirmeye çalışmaktadırlar. Satın alma sonrası
olumsuz bir durumla karşılaştıklarında ise ürünün durumuna göre bir davranış sergilemektedirler. Bu
noktada internet şikâyetleri kolayca ve satıcıyla yüz yüze gelmeden ilgili kişiye sorunu iletme imkânı
tanımaktadır (Argan, 2014).
Şikâyet, “satın alınan ürün veya hizmet, beklentileri karşılamadığında veya tüketim sırasında
beklenmedik durumlarla karşılaşıldığında ortaya çıkan bir durum” olarak ifade edilmektedir (Kılıç ve
Ok, 2012). Jacoby ve Jaccard (1981) ise şikâyeti, “herhangi bir mal ya da hizmetle ilgili olarak yaşanan
olumsuz deneyimler nedeniyle harekete geçme” olarak tanımlamaktadırlar. Müşteri şikâyeti,
işletmenin sunduğu hizmetin kalitesinden kaynaklanan memnuniyetsizliğin önemli bir ölçütü olarak
görülmektedir (Chow, 2015).
E-şikâyet ise, “bir mal veya hizmetten faydalanan müşterinin, bu deneyiminde yaşadığı sorunları
elektronik ortamlar aracılığıyla dile getirmesi” olarak tanımlanmaktadır (Schall, 2003). Farlı bir deyişle
e-şikâyet, sözlü şikâyet, yazılı şikâyet ve üçüncü kişilere başvurudan farklı olarak, müşterinin kaldığı
otel işletmesinden ayrıldıktan sonra şikâyetini internetteki çeşitli platformlarda paylaşması
durumudur. Dolayısıyla müşterinin amacı, ilgili otel işletmesine memnuniyetsizliğini bildirmek,
internette yorum ve şikâyetleri okuyanları uyarmak ve kendi tecrübesini paylaşmaktır (Alrawadieh ve
Demirkol, 2015).
Müşteriler şikâyetlerini elektronik ortamda kolayca dile getirerek hem işletmeden bir cevap talep
etmekte, hem de medyanın ilgisini çekerek bir kamuoyu oluşturabilmektedir. E-şikâyetin hızlı bir
şekilde yayılması da bu kanalı çekici bir hale getirmektedir. Elektronik ortamdaki tek bir şikâyet,
sitenin ziyaret miktarına bağlı olarak oldukça yaygınlaşmaktadır (Goetzinger, 2007). Son yıllarda
teknolojinin gelişimiyle birlikte söz konusu şikâyet yöntemlerinden biri de, TripAdvisor gibi eşikâyetlerin iletilebildiği çevrim içi sitelerdir. Kullanıcılar tarafından içeriklerin üretildiği çevrim içi
sitelerde ve sosyal medyada, şikâyetler de dâhil olmak üzere yorumların yapılması, oldukça kolay ve
zahmetsizdir (Einwiller ve Steilen, 2015). Ayrıca bu tarz kanallar aracılığıyla yapılan olumsuz söylem
ve şikâyetler, yaygın bir kitleye ulaşma gücüne sahiptir (Beneke vd., 2015).
E-şikâyet, geleneksel misafir yorum belgelerinde olduğu gibi işletmenin sorunlarını ortaya çıkarmada
yardımcı olup, sunulan hizmetin kalitesini devamlı olarak geliştirmeyi sağlamaktadır (Ford ve Bach,
1997; Schall, 2003). İşletmeler tarafından çözülen müşteri şikâyetleri sayesinde işletmeler hatalarını
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düzeltebilmekte, mevcut ve potansiyel müşterilerin işletmeye yönelik tutum ve davranışları olumlu
yönde etkilenebilmekte ve memnun olmayan müşterinin memnuniyetsizliği düzeltilerek işletmeye
tekrar kazandırabilmektedir (Estelami, 1999; Dickinger ve Bauernfeind, 2009). Bu konu ile ilgili yapılan
araştırmalar şikâyetleri çözülen müşterilerin, hiç sorun yaşamamış olanlara kıyasla daha sadık
olduklarını göstermektedir (Lee ve Hu, 2004). Her şikâyet, müşteri ile otel işletmesi arasında tehlikeye
giren ilişkiyi düzeltmek için bir fırsat sunmaktadır. Otel işletmeleri, müşteri şikâyetleriyle
ilgilendiklerinde ve çözüm ürettiklerinde, şikâyeti memnuniyete çevirerek, müşterilerini
kaybetmekten kurtulmuş olacakları gibi, daha sonraki mal ve hizmet üretimlerinde de bu
tecrübelerini kullanarak hatasız ve müşteri beklentilerini daha iyi karşılayan üretimler
yapabileceklerdir (Alabay, 2012). Ayrıca işletmeler geri bildirimler sayesinde, müşterilerine yenilikçi
ürünler ve hizmetler de sunabilme fırsatı yakalamaktadırlar (Sezgen vd., 2019).
Müşteri şikâyetlerinin iyi yönetilememesi durumunda işletmeler, mevcut müşterilerin kaybedilmesi,
negatif ağızdan ağza iletişim ve marka itibarının olumsuz etkilenmesi gibi ciddi sorunlarla
karşılaşabilmektedirler (Tax, Brown ve Chandrashekaran, 1998; Matikiti, Roberts-Lombard ve
Mpinganjira, 2018). E-şikâyet, olumlu yorumlara kıyasla tüketiciler üzerinde daha fazla etkiye sahiptir
ve çevrim içi kullanıcıların tutumlarını etkileyerek, işletmelerin markasına yönelik tehdit
oluşturabilmektedir (Beneke vd., 2015)
Şikâyet ifadesi, her ne kadar olumsuzluk olarak algılansa da otel işletmeleri için aksaklıkların ortaya
çıkarılmasında ve sunulan hizmetin kalitesinin müşteri beklentileri doğrultusunda düzenlenerek
müşteri memnuniyeti ve sadakati oluşturmada oldukça önemli bir rekabet aracıdır. Otel
işletmelerinde müşterilerden bildirim almak, işletme ve müşteri arasında iletişim kurulması olarak
değerlendirilmektedir. Müşterilerden alınan şikâyetler, hizmet sürecinin doğru bir şekilde
düzenlenmesi için fırsat anlamına gelmektedir. Aksine şikâyetin olmaması ya da müşterilerin
şikâyetlerinin değerlendirmeye alınmaması, bu fırsatın değerlendirilememesine ve hizmet sürecinin
düzenlenememesine neden olmaktadır (Kılıç ve Ok, 2012).
3. Araştırmanın Yöntemi
Bu araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden yararlanılmıştır. Nitel yöntem, sosyal gerçekliğin ve
insan davranışlarının arkasında yatan nedenlerin anlaşılmaya çalışıldığı ve gözlem, görüşme, doküman
analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı bir araştırma türüdür (Gürbüz ve Şahin, 2018).
Yapılan araştırmada Nevşehir ilinde bulunan termal otellere ait e-şikâyetlerin doküman inceleme
tekniği ile tespit edilmesi amaçlandığı için nitel yöntem tercih edilmiştir.
Araştırma deseni olarak fenomenolojik desen belirlenmiştir. Fenomenoloji, Türkçe’de “olgubilim”
olarak da adlandırılan bir nitel araştırma desenidir (Saban ve Ersoy, 2017). Fenomenolojik desen, tek
bir kavram veya düşüncenin ifade edildiği, araştırılacak bir fenomene vurgu yapmaktadır. Birkaç birey
tarafından deneyimlenen bir fenomenin derinlemesine anlaşılmasını sağlamaktadır. Yani
fenomenolojik çalışma, birkaç kişinin bir fenomen veya kavramla ilgili yaşanmış deneyimlerinin ortak
anlamını tanımlamaktadır (Creswell, 2018). Bu çalışmada söz konusu olan fenomen (olgu) Nevşehir
ilinde bulunan termal oteller olup, bu fenomenleri deneyimleyen kişi ise bu otellerde daha önce
konaklamış ve “TripAdvisor”da olumsuz yorum yapmış müşterilerdir. Fenomenolojik araştırma iki
farklı biçimde ele alınmaktadır. Bunlar; betimleyici fenomenoloji ve yorumlamacı fenomenoloji
yaklaşımlarıdır. Bu araştırma kapsamında “betimleyici fenomenoloji” araştırma deseni için
belirlenmiştir.
Yapılan araştırmada veri toplama aracı olarak doküman inceleme tekniği kullanılmıştır. Dokümanlar,
her türlü yazılı, görsel ve işitsel materyali ifade etmektedir. Doküman incelemesi, çeşitli materyalin
araştırma konusu veriyi içermesi nedeniyle çözümlenmesi işlemi olarak tanımlanmaktadır (Gürbüz ve
Şahin, 2018). Bu araştırmada, bir seyahat sitesi olan “TripAdvisor” incelenmiş olup, Nevşehir ilinde
bulunan termal otellere ilişkin olumsuz yorumlar yani e-şikâyetler doküman inceleme tekniği ile
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tespit edilmiştir. Bu kapsamda 2019 Ocak-2020 Mayıs tarihleri arasındaki müşteri yorumları dikkate
alınmıştır. Müşteri yorumları çeşitli kategoriler (mükemmel, çok iyi, ortalama, kötü, berbat) halinde
sunulmuştur. Tüm kategoriler araştırma kapsamında incelenmiş ve e-şikâyetler tespit edilmiştir.
Sitedeki yorumların büyük bir kısmı Türkçe olmakla birlikte çok az sayıda İngilizce, Fransızca, Rusça ve
Felemenkçe yorumlara da rastlanılmıştır. Bu nedenle tüm dillerdeki yorumlar incelenmiş ve eşikâyetler saptanmıştır. Toplam yorum sayısı 674 olup, bu yorumlardan 176 tanesi belirlenen zaman
aralığına aittir. Toplam tespit edilen e-şikâyet ise 129 olarak belirlenmiştir.
Nevşehir ilinde bulunan termal otellerin belirlenmesi için amaçlı örnekleme yönteminden olan ölçüt
örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Bu bağlamda yapılan araştırmada, araştırmanın amacına yönelik
(hakkında e-şikâyet olan otel işletmesi) özelliklere sahip üç, dört ve beş yıldızlı termal oteller seçilmiş
ve “TripAdvisor” incelenerek araştırma verileri elde edilmiştir. Nevşehir İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü’nün verileri de dikkate alınarak Nevşehir’de bulunan toplam termal otel sayısı belirlenmiş
ve hakkında e-şikâyet olan yedi termal otel araştırma kapsamında incelenmiştir
(https://nevsehir.ktb.gov.tr).
Veri analiz stratejisi olarak içerik analizinden yararlanılmıştır. İçerik analizi, çok çeşitli söylemlere
uygulanan bir takım metodolojik araç ve tekniklerin bütünü olarak tanımlanmaktadır. İçerik analizi adı
altında toplanan bu araç ve teknikler, her şeyden önce kontrollü bir yorum çabası olarak ve genelde
tümdengelime dayalı bir “okuma” aracı olarak nitelendirilmektedir. Söz konusu okuma, sınırları
belirlenmiş söylem örneklerinin çözümlenmesi esasına dayanmaktadır. Dolayısıyla içerik analizi,
mesajda, bireyi görünmeden etkileyen öğelerin belirlenmesine yönelik “ikinci bir okuma”dır. Yapılan
araştırmada içerik analizi türlerinden olan “frekans analizi” kullanılmıştır (Bilgin, 2014).
Verilerin işlenmesi tümdengelimsel ve tümevarımsal yöntemlerin bir arada kullanılması ile
gerçekleşmiştir. Öncelikle kapalı kod sisteminden yararlanılmış olup, alanyazın doğrultusunda ana
temalar, alt temalar ve kodlar belirlenmiş ve sonrasında sahadan gelen veriler ışığında açık kod
sistemiyle ana temalar, alt temalar ve kodlar yeniden ele alınmıştır.
“TripAdvisor”dan elde edilen verilerin sistematik analizini kolaylaştırmak için “MAXQDA 20” nitel veri
analiz programı kullanılmıştır. Bu program araştırmacılara verileri kodlamada ve görselleştirmede
önemli olanaklar sunmaktadır. Ayrıca bu tür programların nitel veri analizinde güvenilirliği arttırıcı
yönde katkı sağladığı bilinmektedir. Nitel araştırmalarda güvenilirlik genellikle veri setlerindeki birden
fazla kodlayıcının cevaplarındaki kararlılık anlamına gelmektedir (Creswell, 2018). Araştırmanın
güvenirliği kapsamında kodlayıcılar arası uzlaşma sağlanmış ve klasik yöntemlerden biri olan alan
uzmanlarına danışma stratejisinden yararlanılmıştır.
4. Araştırmanın Bulguları
Araştırmanın bu bölümünde, saha araştırması kapsamında yapılan doküman inceleme tekniği ile elde
edilen verilerin analizine ilişkin sonuçlar yer almaktadır. Bu bağlamda Nevşehir ilinde yer alan üç, dört
ve beş yıldızlı termal otellere ait e-şikâyetlerin belirlenmesi için “TripAdvisor” yorumları incelenmiş
olup, elde edilen bulgulara bu bölümde yer verilmiştir. Bu kapsamda öncelikle ana tema, alt tema ve
kod sayısını gösterir kod sistemine ve ana temalara ve alt temalara ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.
Nitel araştırmalarda bulgular betimsel, karşılaştırmalı ve ilişkisel olarak değerlendirilmektedir. Bu
araştırma, betimsel olarak ele alınmıştır. Betimsel bulguları ortaya koyabilmek için kelime frekans
analizi (MAXDicto), kelime bulutu, kod-alt kod-bölümler modeli ve belge portresi kullanılmıştır. Aynı
zamanda katılımcılara ilişkin ifadelere yer verilmiştir.
4.1. Ana Temalara ve Alt Temalara İlişkin Açıklamalar
Araştırmanın bulgularını elde etmek amacıyla doküman inceleme tekniği ile elde edilen veriler deşifre
edilerek bir “MAXQDA” projesi olarak tanımlanmıştır. Kapalı ve açık kod sistemi yardımıyla veriler
elde edilmiş olup, ana temalar, alt temalar ve kodlar belirlenmiştir. Böylece fenomenolojik bir
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araştırma olarak desenlenen “e-şikâyet” kavramı ile ilgili derinlemesine ve bütünsel bir biçimde
kavramsal çatı oluşturulmuştur. Şekil 1’de ana temalara, alt temalara ve toplam kod sayısına ilişkin
kod sistemine yer verilmiştir.

Şekil 1: Ana Temalar, Alt Temalar ve Kod Sayısına İlişkin Kod Sistemi

Araştırmada beş ana tema belirlenmiş olup, bunlar “sunulan hizmete ilişkin sorunlar, otele ilişkin
fiziksel yetersizlikler, personel kaynaklı sorunlar, havuza ilişkin sorunlar ve parasal kaynaklı
sorunlar”dır. Sunulan hizmete ilişkin sorunlar; düşük kaliteli yeme-içme hizmeti, yetersiz temizlik ve
hijyen ve eksik hizmet sunumu, otele ilişkin fiziksel yetersizlikler; yetersiz ve arızalı otel/oda
malzemeleri, donanımları, alanları ve uzun zamandır yenilenmemiş otel, personel kaynaklı sorunlar;
eğitimsiz ve deneyimsiz personel, güler yüzlü olmayan, ilgisiz ve saygısız personel ve yavaş hizmet
sunan personel, havuza ilişkin sorunlar; bakımsız ve kirli havuz ve büyük ve fonksiyonel olmayan
havuz ve son olarak parasal kaynaklı sorunlar; ekstra sunulan hizmetlerin pahalılığı ve fiyatperformans dengesizliği alt temalarından oluşmaktadır. Sahadan gelen veriler ışığında toplamda 449
kod belirlenmiş olup, ana temalara ve alt temalara ilişkin kod sayıları Şekil 1’de görselleştirilmiştir.
Ana temalar ve alt temalara ilişkin açıklamalar ise Tablo 1’de özetlenmektedir.

Tablo 1: Ana Temalara ve Alt Temalara İlişkin Açıklamalar
Ana Temalar

Sunulan Hizmete
İlişkin Sorunlar

Alt Temalar

Açıklamalar

Düşük Kaliteli
Yeme-İçme
Hizmeti

Otelde sunulan yiyecek ve içecek çeşitliliğinin azlığını,
lezzetsizliğini, bayat oluşunu vb. sorunları ifade
etmektedir.

Yetersiz Temizlik
ve Hijyen

Otelin genel kullanılan alanlarından odalarına kadar her
yerin yeterince temiz ve hijyenik olmamasına yönelik
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sorunları ifade etmektedir.

Otele İlişkin
Fiziksel
Yetersizlikler

Personel
Kaynaklı
Sorunlar

Havuza İlişkin
Sorunlar

Parasal Kaynaklı
Sorunlar

Eksik Hizmet
Sunumu

Otelde sunulması gereken hizmetlerin eksik ya da
yetersiz oluşuna ilişkin sorunları ifade etmektedir.

Yetersiz ve Arızalı
Otel/Oda
Malzemeleri,
Donanımları,
Alanları

Otelde bulunan malzemelerin, donanımların ya da
alanların yetersiz olmasına veya bunlardan bazılarının
arızalı olmasına yönelik sorunları ifade etmektedir.

Uzun Zamandır
Yenilenmemiş Otel

Otelin fiziki yapısının eski ve bakımsız görünüşüne ilişkin
sorunları ifade etmektedir.

Eğitimsiz ve
Deneyimsiz
Personel

Otelde çalışan personelin turizm eğitimi almaması, dil
becerisinin olmaması, bu alanda tecrübesinin olmaması
vb. sorunları ifade etmektedir.

Güler Yüzlü
Olmayan, İlgisiz ve
Saygısız Personel

Otelde çalışan personelin müşteriye karşı asık suratlı,
ilgisiz ve kaba oluşuna yönelik sorunları ifade
etmektedir.

Yavaş Hizmet
Sunan Personel

Otelde çalışan personelin müşteri istek ve taleplerini
geç karşılamasına yönelik sorunları ifade etmektedir.

Bakımsız ve Kirli
Havuz

Otelde bulunan havuzların kendi haline bırakılmış
olmasına ve temizliğinin yeterince yapılmamasına
yönelik sorunları ifade etmektedir.

Büyük ve
Fonksiyonel
Olmayan Havuz

Otelde bulunan havuzların yeterince büyük olmamasına
ve işlevsel olmamasına yönelik sorunları ifade
etmektedir.

Ekstra Sunulan
Hizmetlerin
Pahalılığı

Otelde ekstra sunulan hizmetlerin ücretinin oldukça
yüksek oluşuna yönelik sorunları ifade etmektedir.

Fiyat-Performans
Dengesizliği

Otel için müşterinin ödediği fiyat ile almış oldukları
hizmetin arasındaki farka yönelik sorunları ifade
etmektedir.

Tablo 1’de belirtilen ana temalara ve alt temalara ilişkin betimsel analizler yapılmış olup, verilerin
görselleştirilmesi esnasında betimsel bulguları ortaya koyabilmek için kelime bulutu, kod-alt kodbölümler modeli ve belge portresi kullanılmıştır. Aynı zamanda katılımcılara ilişkin ifadelere yer
verilmiştir.

4.2. Nevşehir’de Bulunan Termal Otellere İlişkin Betimsel Bulgular
Betimsel bulguları ortaya koyabilmek için kelime frekans analizi, kelime bulutu, kod-alt kod-bölümler
modeli ve belge portresi kullanılmıştır. Nevşehir’de bulunan termal otellere yönelik e-şikâyetlere
ilişkin anahtar kelimelerin hangileri olduğunu ortaya çıkarabilmek için ilk olarak kelime frekans analizi
yapılmıştır. Bunun için MAXQDA yazılımının MAXDicto modülü kullanılmıştır. “TripAdvisor”dan elde
edilen yorumlardaki e-şikâyetler listelenerek sözcüksel taramaya tabi tutulmuştur. İlk olarak tüm
yorum yapanların ifadelerinde kullandıkları kelimeler listelenmiş ve toplam 5,865 kelime tespit
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edilmiştir. Ancak Türkçe’nin sondan eklemeli bir dil olması dolayısıyla bazı kelimelerin (Örneğin;
termal otel, termal otelleri, termal otellere, termal otellerde, termal otellerden vb.) birleştirilmesi,
gruplandırılması ve ayrı bir listeye aktarılması gerekmiştir. Bu işlem tamamlandıktan sonra bazı
kelime gruplarının birleştirilmesi işlemi yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara hariç listesi (için, daha, biraz,
şey, ancak, gibi, veya, bile, fakat, ayrıca gibi kelimelerin bulunduğu liste) uygulanarak analizlere son
hali verilmiştir. Buna göre Nevşehir’de bulunan termal otellere ilişkin 1,872 kelime frekansı ile 150
kelime grubu tespit edilmiştir. Şekil 2’de kelime bulutuna yer verilmiştir.

Şekil 2: Kelime Frekanslarına İlişkin Şekil

Şekil 2’de her kelime, frekansının büyüklüğü ile doğru orantılı bir biçimde gösterilmiştir. Yani bir
kelime diğerlerinden büyük ise bu o kelimenin frekansının da diğerlerinden büyük olduğu anlamına
gelmektedir. Şekil 2’deki kelime bulutunda göze çarpan ilk kelimeler “yemek (152), oda (147), otel
(132), havuz (86) ve kötü (57)” kelimeleridir. Nevşehir ilinde bulunan termal otellere ilişkin
müşterilerin en fazla şikâyetçi olduğu konuların başında “yemek” gelmektedir. Müşteriler yemek
kalitesinin oldukça düşük olduğunu, çeşidin az, yemeklerin ise lezzetsiz olduğunu ifade etmişlerdir. Bu
nedenle yemek kelimesi en sık tekrarlanan kelime olmuştur. Termal otellere yönelik en fazla şikâyet
edilen konulardan biri “odalarla” ilgilidir. Müşteriler kaldıkları odalarda eksik ya da arızalı oda
malzemeleri veya donanımları olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca müşteriler sık sık bu “otelde” bir daha
konaklamayacaklarını, bazıları ise gelir gelmez oteli terk ettiklerini yorum olarak paylaşmışlardır.
Diğer bir yandan müşteriler termal “havuzların” bakımsız ve kirli olduğunu, yeterince büyük ve
fonksiyonel olmadığını defalarca kez dile getirmişlerdir. Birçok müşteri ise otelin odasından
restoranına, havuzundan hamamına, lobisinden oyun alanlarına kadar her şeyin çok “kötü” olduğunu
ifade etmiştir.
Tüm belgeler içinde yemek kelimesi 152 kez, oda kelimesi 147 kez, otel kelimesi 132 kez, havuz
kelimesi 86 kez ve kötü kelimesi 57 kez tekrarlanmıştır. “Temizlik, yer, para, banyo, pislik, berbat,
koku, çeşit, termal ve yatak” kelimeleri de en sık tekrarlanan kelimeler arasında yer almaktadır.
Temizlik 55 kez, yer 41 kez, para 35 kez, banyo 34 kez, pislik 30 kez, berbat 28 kez, koku 27 kez, çeşit
26 kez, termal 25 kez ve yatak 25 kez tekrarlanmıştır.
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Kelime bulutu ile “TripAdvisor” da yorum yapanların ifadelerine ilişkin en sık kullanılan kelimeler ve
frekansları belirlenmiştir. Kod-alt kod-bölümler modeli kullanılarak da alt temaların kodlanma sıklığı
tespit edilmiş ve alt temalara ilişkin ifadelere yer verilmiştir. Nevşehir’de bulunan termal oteller ile
ilgili yorum yapanların sunulan hizmete ilişkin sorunlara, otele ilişkin fiziksel yetersizliklere, personel
kaynaklı sorunlara, havuza ilişkin sorunlara ve parasal kaynaklı sorunlara ait görüşlerinin dağılımını
gösterir kod-alt kod bölümler modeline Şekil 3’te, Şekil 4’te, Şekil 5’te, Şekil 6’da ve Şekil 7’de yer
verilmiştir.

Şekil 3: Sunulan Hizmete İlişkin Sorunlar Kodu ile İlgili Katılımcıların Görüşlerinin Dağılımını Gösterir
Kod-Alt Kod-Bölümler Modeli

Şekil 3 incelendiğinde sunulan hizmete ilişkin sorunlar ana temasına ait yetersiz temizlik ve hijyen alt
temasının 86 kez; düşük kaliteli yeme-içme hizmeti alt temasının 83 kez; son olarak ise eksik hizmet
sunumu alt temasının 33 kez kodlandığı görülmektedir. Bütüncül bir bakış açısıyla, sunulan hizmete
ilişkin sorunlar ana temasının toplam 202 kez kodlandığı ve en çok kodlanan ana tema olduğu
saptanmıştır. Sunulan hizmete ilişkin sorunlar ile ilgili müşterilerin bazı ifadelerine yer verilmiş olup,
bu ifadeler şöyledir:
“…Yorganları, yatakları leş gibiydi, en kötüsü ise yataktan ve tuvaletten makas böcekleri çıktı.
Banyo yerleri ve balkon yerleri çok pis, odanın halıları pislik içindeydi ve yorganlarda kan vardı,
sapsarıydı. Üç günlük bayram tatilimizi yarıda kestik, şu an dönüyoruz…” (Otel 5)
“…Yemekleri gerçekten berbat, yiyecek bir alternatif bulamadık. Yemekler lezzetsiz ve tatsız.
Kahvaltı çok zayıf...” (Otel 2)
“…Büfenin kapanmasına bir buçuk saat kalmasına rağmen tatlı büfesi ne yazık ki yenilenmiyor.
Yardım almaya çalışmak yoğunluktan ötürü imkânsız. Umarım bunu aşarlar, bir turizmci olarak
üzgünüm. Büfede büyük beklentiye girmemek gerekir…” (Otel 7)
Sunulan hizmete ilişkin sorunlar ana teması incelendiğinde müşterilerin Nevşehir’de bulunan termal
otellere ilişkin en büyük sıkıntılarından birinin otel temizliğine yönelik olduğu tespit edilmiştir. Otelin
lobi, restoran gibi genel alanlarının, odalarının, banyolarının, ortak kullanılan lavabolarının çok kirli
olduğu, hijyenik olmadığı, temizliğin uzun aralıklarla yapıldığı müşteriler tarafından yapılan
yorumlardan anlaşılmaktadır. Diğer bir sorun ise yiyecek-içeceklerden kaynaklı sorundur. Müşteriler
yemek çeşidinin çok az olduğunu, yemeklerin lezzetsiz olduğunu, bazı yemeklerin bayat olduğunu,
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yemeklerin görünüşünün kötü olduğunu ifade etmişlerdir. Ayrıca otelde sunulan bazı hizmetlerin
eksik olduğu yönündeki şikâyetler ise ifade edilen bir başka problemdir.

Şekil 4: Otele İlişkin Fiziksel Yetersizlikler Kodu ile İlgili Katılımcıların Görüşlerinin Dağılımını Gösterir
Kod-Alt Kod-Bölümler Modeli

Şekil 4 incelendiğinde otele ilişkin fiziksel yetersizlikler ana temasına ait yetersiz ve arızalı otel/oda
malzemeleri, donanımları, alanları alt temasının 75 kez; uzun zamandır yenilenmemiş otel alt
temasının ise 41 kez kodlandığı görülmektedir. Otele ilişkin fiziksel yetersizlikler ana temasının toplam
116 kez kodlandığı ve en çok kodlanan ikinci ana tema olduğu saptanmıştır. Otele ilişkin fiziksel
yetersizlikler ile ilgili müşterilerin bazı ifadelerine yer verilmiş olup, bu ifadeler şöyledir:
“…Odaların kliması çalışmıyor, banyoda sıcak su akmıyor, söylediğimiz zamanda arızalı diyorlar.
Her neyse havlu, bornoz istiyoruz, azarlıyorlar ve kalmadı vs. diyerek bir sürü bahane
uyduruyorlar…” (Otel 3)
“…Kaldığım odanın duvar kâğıtları oldukça yıpranmış ve bölge bölge yırtılmıştı. Genel olarak
oda bakımsızdı ve yenilenmeye ihtiyacı vardı…” (Otel 4)
Otele ilişkin fiziksel yetersizlikler ana teması incelendiğinde otelde olması gereken bazı eşyaların ya da
malzemelerin eksik veya yetersiz olduğu, bazı eşyaların ise arızalı olduğu belirlenmiştir. Özellikle otel
odasında bulunan klima, televizyon, telefon, kumanda, klozet gibi eşya ya da malzemelerin arızalı
olduğu; şampuan, sabun, terlik, bornoz, havlu gibi gerekli malzemelerin ise eksik ya da yetersiz
olduğu yönünde birçok şikâyet bulunmaktadır. Aynı zamanda otelin çok bakımsız ve eski olduğu,
yenilenmesi gerektiği ifade edilmiştir.
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Şekil 5: Personel Kaynaklı Sorunlar Kodu ile İlgili Katılımcıların Görüşlerinin Dağılımını Gösterir Kod-Alt
Kod-Bölümler Modeli
Şekil 5 incelendiğinde personel kaynaklı sorunlar ana temasına ait güler yüzlü olmayan, ilgisiz ve
saygısız personel alt temasının 42 kez; yavaş hizmet sunan personel alt temasının 10 kez; son olarak
ise eğitimsiz ve deneyimsiz personel alt temasın 7 kez kodlandığı görülmektedir. Personel kaynaklı
sorunlar ana temasının toplam 59 kez kodlandığı ve en çok kodlanan üçüncü ana tema olduğu
saptanmıştır. Personel kaynaklı sorunlar ile ilgili müşterilerin bazı ifadelerine yer verilmiş olup, bu
ifadeler şöyledir:
“…Garsonları zorla çalıştırıyorlar sanki, hepsi mutsuz. Bebeğime ek yatak istedim iki defa ama
resepsiyon umursamadı. Rezalet!!! Bu kadar yolu geldiğinize asla değmez, benden söylemesi…”
(Otel 3)
“…Havuza inmek için defalarca kez bornoz istedik ve bornoz saatler sonra geldi. Üstelik ıslak ve
yırtık bornoz getirdiler ve sapsarıydı. Havlu istedik, bir gün sonra öğle saatinde geldi…” (Otel 4)
“…Bir tane yüzme bilen havuz görevlisi bile yok. Çalışanlar gerçekten eğitimsiz…” (Otel 1)
Personel kaynaklı sorunlar ana teması incelendiğinde, bu konudaki şikâyetlerin en çok güler yüzlü
olmayan, ilgisiz ve saygısız personellerle ilgili olduğu tespit edilmiştir. Buna göre, müşteriler
personellerin asık suratlı ve mutsuz olduklarını, birçok sorunla ilgilenmediklerini, bazen kaba ve sert
cevaplar verdiklerini yapmış oldukları yorumlarda ifade etmişlerdir. Aynı zamanda verilen hizmetin
oldukça yavaş olduğu, müşteri isteklerinin geç karşılandığı ve bunlara ilaveten personelin eğitim
seviyesinin düşük olduğu, yabancı dil bilmediği ve turizm alanında tecrübesiz olduğu belirtilmiştir.
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Şekil 6: Havuza İlişkin Sorunlar Kodu ile İlgili Katılımcıların Görüşlerinin Dağılımını Gösterir Kod-Alt
Kod-Bölümler Modeli

Şekil 6 incelendiğinde havuza ilişkin sorunlar ana temasına ait bakımsız ve kirli havuz alt temasının 29
kez; büyük ve fonksiyonel olmayan havuz alt temasının ise 25 kez kodlandığı görülmektedir. Havuza
ilişkin sorunlar ana temasının toplam 54 kez kodlandığı ve en çok kodlanan dördüncü ana tema
olduğu saptanmıştır. Havuza ilişkin sorunlar ile ilgili müşterilerin bazı ifadelerine yer verilmiş olup, bu
ifadeler şöyledir:
“…Havuzun tavan dekoru küf, pas ile kaplanmış. Tabanda ise fayansların kimisi kırık,
parmaklarınız kesilebilir. Yaralanma olmaması için birkaçını kenara misafirler kaldırdı…” (Otel
3)
“…Resimlerde gördüğünüz harika havuzu aklınıza bile getirmeyin. Yalıtım için zaten küçücük
olan havuzun tavanı köpüklenmiş, berbat bir görüntü, mezar gibi…” (Otel 6)
Havuza ilişkin sorunlar ana teması incelendiğinde, en büyük problem havuzların bakımsız ve kirli
olduğu yönündedir. Bu konuda müşteriler havuzların fayanslarının lekeli ve kırık olduğunu, havuz
tavanlarının küflü olduğunu, havuz kenarlarının yeterince temiz olmadığını ve suyun kirli olduğunu
belirtmişlerdir. Ayrıca havuzların yeterli büyüklükte olmadığı, havuz sularının ise uygun sıcaklıkta
olmadığı ifade edilmiştir.
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Şekil 7: Parasal Kaynaklı Sorunlar Kodu ile İlgili Katılımcıların Görüşlerinin Dağılımını Gösterir Kod-Alt
Kod-Bölümler Modeli

Şekil 7 incelendiğinde parasal kaynaklı sorunlar ana temasına ait ekstra sunulan hizmetlerin pahalılığı
alt temasının 10 kez; fiyat-performans dengesizliği alt temasının ise 8 kez kodlandığı görülmektedir.
Parasal kaynaklı sorunlar ana temasının toplam 18 kez kodlandığı ve en az kodlanan ana tema olduğu
saptanmıştır. Parasal kaynaklı sorunlar ile ilgili müşterilerin bazı ifadelerine yer verilmiş olup, bu
ifadeler şöyledir:
“…Odada ücretsiz çay, kahve veya su yok. Otelde hiçbir şey ucuz değil, her şey çok pahalı...”
(Otel 1)
“…Lobi ve internet sitesi insanları aldatıyor, girince asıl mesele belli oluyor. Diğerlerinden fiyat
daha yüksek olmasına rağmen verilen miktara kesinlikle değmez…” (Otel 4)
Parasal kaynaklı sorunlar ana teması incelendiğinde, en çok şikâyet ekstra sunulan hizmetlerin pahalı
olduğu yönündedir. Müşteriler çay, kahve, su gibi temel içeceklerin ücretli ve pahalı olmasını, havuzu
kullanmak için ekstra ücret istenmesini yorumlarda ifade etmişlerdir. Ayrıca müşteriler satın aldıkları
hizmetin verdikleri paraya değmediğini, farklı bir ifadeyle yüksek ücret ödemelerine rağmen aldıkları
hizmetin çok yetersiz olduğunu belirtmişlerdir.
Daha önce belirtildiği üzere kod –alt kod- bölümler modeli ile alt temaların kodlanma sıklığı yani
frekansı ortaya koyulmuş ve her bir alt temaya ilişkin müşteri yorumlarından örnekler sunulmuştur.
Son olarak ise Nevşehir’de bulanan termal otellere ilişkin e-şikâyetleri analiz etmek için oluşturulan
alt temaların belge içerisinde kodlandığı alanı gösteren belge portresine Şekil 8’de yer verilmiştir.
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Şekil 8: Termal Otellere İlişkin E-Şikâyetleri Gösteren Belge Portresi

Termal otellere ilişkin e-şikâyetleri gösteren belge portresinde farklı renklerle görselleştirilen her bir
kutucuk kodlanan alanının belge içerisindeki uzunluğunu göstermektedir. Farklı bir ifadeyle bazen bir
kod tek bir kelimeden oluşurken, bazen de uzun bir paragraftan oluşabilmektedir. Bu nedenle kelime
frekansının çokluğu ile kodlu alanın uzunluğu doğru orantılı olmayabilmektedir. Dolayısıyla Şekil 8’de
görüldüğü üzere belge içerisindeki en uzun kodlama düşük kaliteli yeme-içme alt temasına aittir. En
yüksek frekans bu alt temada olmamasına rağmen termal otellerde kalan müşteriler TripAdvisor’daki
yorumlarında uzun uzun yeme-içmeye ait şikâyetlerinden bahsetmişlerdir. Termal otellere ilişkin en
uzun dile getirilen şikayetlerden ikincisi yetersiz temizlik ve hijyen alt temasına aittir. Müşteriler
oteldeki hemen hemen her alanın yeterince temizlenmediğini ve hijyenik olmadığını uzun uzun ifade
etmişlerdir. En uzun bahsedilen diğer bir konu ise yetersiz ve arızalı otel/oda malzemeleri,
donanımları, alanları alt temasına aittir. Bu konudaki şikâyetler daha çok otel genelinde kullanılan ya
da gerekli olan eşyaların arızalı ya da eksik oluşu yönünde olmuştur.

5. Sonuç ve Öneriler
Günümüzde önemli bir alternatif turizm türü olan sağlık turizmi oldukça ilgi görmektedir. Bu
kapsamda değerlendirilen termal turizm işletmeleri ise sağlık turizminin en önemli parçalarından
birini oluşturmaktadır. Bu işletmeler temelde termal kaynaklar yardımıyla sağlık hizmeti sunmakla
birlikte konaklama, yeme-içme, eğlenme ve dinlenme gibi tamamlayıcı hizmetleri de sunmaktadır. Bu
nedenle her turizm işletmesinde olduğu gibi termal turizm işletmelerinde de müşteri memnuniyeti
önem arz etmektedir. Ancak çok çeşitli müşteri tipleri bulunmakta ve her müşteriyi aynı düzeyde
memnun etmek her zaman mümkün olmamaktadır. Müşterilerin otele gelirken bekledikleri hizmet ile
algıladıkları hizmet arasında farklılıklar olabilmektedir. Eğer algıladıkları hizmet, bekledikleri hizmetin
altında ise hizmet kalitesi düşük olmaktadır. Bununla birlikte otelde sunulan hizmetlerde birtakım
aksaklıklar meydana gelebilmektedir. Bu aksaklıklar bazen hizmetin doğası ile ilgili olabileceği gibi
bazen de temel hizmet aksaklıklarından kaynaklı olabilmektedir. Tüm bunlar müşterilerin otelden
memnun kalmamasına, sunulan hizmet kalitesini düşük algılamalarına ve bazen de hizmet aksaklıkları
yaşamalarına neden olmaktadır. Eğer bu hizmet aksaklıkları telafi edilmezse ya da hizmet garantisi
verilmezse, müşteriler belirli platformlar üzerinden e-şikâyetlerde bulunabilmektedirler. Online
platformların kullanımının oldukça yaygın olduğu günümüzde müşteriler şikâyetlerini ve
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memnuniyetsizliklerini anında paylaşma imkânı bulmakta ve bu şikâyetler elektronik ağızdan ağıza
pazarlama aracılığı ile çok geniş kitlelere ulaşabilmektedir. Bu durum ise termal otel işletmelerinin
sundukları hizmette meydana gelen aksaklıkları giderebilmesi ve hizmet kalitesini arttırabilmesi için
önemli bir fırsat sunmaktadır.
Nevşehir ilinde bulunan termal turizm işletmelerine ilişkin, en yaygın kullanılan seyahat sitelerinden
biri olan TripAdvisor’da olumlu ve olumsuz birçok yorumla karşılaşılmıştır. Araştırma kapsamında eşikâyetlerin belirlenmesi amaçlandığı için tüm yorumlar teker teker incelenmiş ve şikâyetler tespit
edilmiştir. Bu doğrultuda termal otellere ilişkin en fazla şikâyet yetersiz temizlik ve hijyen ile ilgili
olmuştur. Müşteriler otelin odalarından ortak kullanım alanlarına kadar her yerin kirli, tozlu ve lekeli
olduğunu, bu alanların sağlık koşullarına uygun olmadığını ifade etmişlerdir. Hatta bazı müşteriler bu
sorunlardan dolayı hastalandıklarını iddia etmişlerdir. Müşterilerin şikâyette bulunduğu diğer bir
konu ise düşük kaliteli yeme-içme hizmeti ile ilgilidir. Bu konuda müşteriler yiyecek-içecek
çeşitliliğinin azlığından, yemeklerin lezzetsizliğinden, taze olmayışından kaynaklı olumsuz yorumlarda
bulunmuşlardır. Diğer bir şikâyet konusu ise eksik hizmet sunumu ile ilgili olmuştur. Müşterilere vaat
edilen hizmetlerin gerçekleşmediği ya da eksik gerçekleştiği yönünde yorumlarla karşılaşılmıştır.
Müşteriler aynı zamanda otel ve odada bulunan malzemelere ve donanımlara ilişkin birtakım
şikâyetlerde bulunmuşlardır. Bu şikâyetlerden bazıları eşyaların arızalı olması yönünde olurken,
bazıları ise eşyaların yetersiz olması ile ilgili olmuştur. Özellikle odalarda bulunan televizyon, telefon,
klima gibi eşyaların arızalı olduğunu; havlu, bornoz, terlik, şampuan, sabun gibi malzemelerin ise eksik
olduğunu belirtmişlerdir. Otelin fiziksel görünümünün oldukça eski ve bakımsız olması, diğer bir
deyişle otelin uzun zamandır yenilenmemiş olması ise başka bir sorun olarak görülmüştür.
Şikâyetler ile ilgili diğer bir konu personellerden kaynaklanan sorunlardır. Bu konuda müşteriler daha
çok personellerin güler yüzlü, nazik ve kibar olmayışından kaynaklı şikâyetlerde bulunmuşlardır.
Ayrıca müşterilerin istek ve beklentilerinin anında karşılanmamasına ve bu konu ile ilgili olarak
personelin ilgisiz olmasına ilişkin şikâyetlerle karşılaşılmıştır. Personelin ilgisiz olmasının yanı sıra
hizmet sunmada oldukça yavaş oldukları belirtilmiştir. Örnek vermek gerekirse, müşteriler odada
eksik olan havlu, bornoz, şampuan vb. eşya ve malzemeleri istediklerinde bazen saatler sonra, bazen
ise bir gün sonra getirildiğini ifade etmişlerdir. Tüm bunlarla birlikte personelin turizm alanında
eğitimsiz ve tecrübesiz olduğu ve yabancı dil konusunda yetersiz olduğu vurgulanmıştır.
Termal turizm işletmelerinde sunulan hizmetlerin en önemlisini oluşturan termal havuzlar şikâyet
edilen diğer bir konudur. Müşteriler bu konuda, havuzların bakımsız ve kirli olduğunu, başka bir
ifadeyle havuz fayanslarının kirli ve kırık, havuz tavanının küflü, havuz suyunun temizlenmemiş ve
havuz çevresinin ise yeterince bakımsız olduğunu belirtmişlerdir. Aynı zamanda müşteriler havuzların
yeterli büyüklükte ve işlevsel olmadıklarını ifade etmişledir.
Müşterilerin termal otellere ilişkin en az şikâyette bulundukları konu ise parasal kaynaklı sorunlardır.
Müşteriler çay, kahve, su vb. gibi bazı içecek hizmetlerinin ekstra sunulmasını veya bu hizmetlerin
yüksek ücretlerle sağlanmasını olumsuz olarak değerlendirmişlerdir. Bazı müşteriler ise otele
ödedikleri ücretin karşılığında, aldıkları hizmetin oldukça düşük olduğunu ifade etmişler ve fiyatperformans dengesizliğine değinmişlerdir.
Termal otellere ilişkin tüm bu şikâyetler değerlendirildiğinde, müşterilerin en önem verdiği konuların
başında otelin temizliği ve hijyeni, sunulan yiyecek içeceklerin çeşitliliği ve lezzeti, otelde kullanılan
eşyaların bakımlı ve yeni olması, personellerin güler yüzlü ve saygılı olması ve hizmetlerin tam ve
eksiksiz sunulması yer almaktadır. Bu doğrultuda termal otel işletmelerinin bazı eksik yönlerinin
olduğuna dair şikâyetlere yukarıda yer verilmiştir. Bu nedenle bu şikâyetlerin azaltılması, hizmet
aksaklıklarının telafi edilmesi ve otel işletmelerinin yaratıcı ve yenilikçi uygulamalarla hizmet kalitesini
arttırması için bazı önerilerde bulunulması uygun olacaktır. Bu önerileri şu şekilde sıralamak
mümkündür:
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İlk olarak, yapılan şikâyetler bir fırsat olarak görülmeli ve bu şikâyetlerin hepsi işletmeyi
geliştirmek adına dikkate alınmalıdır.
 Oteller yiyecek-içecek çeşitliliğini arttırmalı ve lezzetli yemekler sunmaya özen göstermelidir.
 Otellerin her alanının temiz ve hijyenik olması zaten bir gereklilik olmakla birlikte, daha
detaylı ve sıklıkla temizlik yapılmasına dikkat edilmelidir.
 Müşterilere vaat edilen hizmetlerin eksiksiz sunulması gerekmektedir.
 Otellerin dönemsel olarak bakımlarının yapılması ve arızalı eşyaların yenilenmesi
gerekmektedir.
 Otelde çalışan personelin turizm eğitimi almış olmasına özellikle dikkat edilmeli ve personel
seçiminde eğitimli personeller tercih edilmelidir. Eğer gerekiyorsa kurum içi eğitimlerle
personelin geliştirilmesi sağlanmalıdır.
 Eğitimle bağlantılı olarak personelin güler yüzlü, saygılı ve ilgili kişiler olmasına dikkat
edilmelidir.
 Personelin müşteri istek ve beklentilerini anında karşılaması gerekmektedir.
 Termal havuzların yeterli büyüklükte ve işlevsel olmasına özen gösterilmeli, sık sık bakım ve
temizliği yapılmalıdır.
 Otelde ekstra sunulan hizmetler için makul ücretler belirlenmeli ve bazı hizmetler ise fiyat
dâhilinde sunulmalıdır.
Bu öneriler doğrultusunda Nevşehir’de bulunan termal otellere ilişkin e-şikâyetlerin azalması ve bu
şikâyetlerin yerini daha çok memnuniyet yorumlarının alması beklenmektedir. Bu araştırma ile
Nevşehir ilinde bulunan termal otellere yönelik e-şikâyetlerin tespit edilmesi amaçlanmış ve
TripAdvisor seyahat sitesindeki müşteri yorumları incelenmiştir. Türkiye’nin, termal turizm açısından
iyi bir potansiyele sahip olmasından dolayı bir başka araştırmada termal turizm işletmelerinin
bulunduğu farklı iller araştırma kapsamında ele alınabilir ve farklı online platformlar kullanılarak
şikayetler tespit edilebilir. Ayrıca bu araştırmada doküman inceleme tekniğinden yararlanılmış ve
bulgular Maxqda programı ile analiz edilmiştir. İleriki araştırmalarda doküman inceleme tekniği yerine
mülakat tekniğinin kullanılarak termal otel yöneticileri ve çalışanları ile görüşülmesi önerilmektedir.
Böylelikle müşteri şikâyetlerine ve bu şikâyetleri ortadan kaldırmak için geliştirilen önerilere ilişkin
daha detaylı bilgi alınması sağlanacaktır. Bununla birlikte bir nitel araştırma programının kullanılması
araştırmaya hem görsellik katacağı hem de araştırmanın geçerliliğini ve güvenilirliğini arttıracağı için
tavsiye edilmektedir.
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Özet
Şehir enerji hizmetleri, toplumun tamamına hitap eden işler olduğundan dolayı bu faaliyetlerin kamu
hizmeti oldukları tartışmasızdır. Sanayi devrimi sonrasında, havagazı ve elektrik kentlerin aydınlatma
ve ısıtma hizmetlerinde kullanılmaya başlamış, böylece yerel bir kamu hizmeti olarak yerel
yönetimlerin ilgi ve görev alanına girmiştir. Havagazı ve elektrik üretim ve dağıtımı başlangıçtan
itibaren uzun bir süre belediyelerin kontrolünde yürütülmüştür. Ancak zamanla bu hizmetlerin bir
kısmı, yerel düzeyde üretilme özelliğini kaybederek, ülkesel-merkezi hizmet özelliğini kazanmıştır.
Bazı sektörlerde teknolojik ve iktisadi nedenlerle bölgesel ya da ulusal düzeyde bütünleştirmemerkezileşme zamanla zorunlu hale gelebilmektedir. Bu durumda, hizmetin yerel olmaktan çıkması
doğal bir olgudur. Yerel yönetimlerden bu şekilde alınarak merkezileştirilen hizmetler arasında, bazı
enerji hizmetleri de yer almıştır. Elektrik üretiminin merkezileşmesi ve enterkollekte sisteme
bağlanması, teknolojik gelişmenin sonucu olmuş, buna benzer şekilde, doğalgazın devreye girmesi,
iktisadi ve kent sağlığı gibi nedenlerle havagazı fabrikalarının kapanmasını gerektirdiğinden,
belediyeler enerji üretiminde, büyük ölçüde devre dışı kalmıştır. Oysa elektrik ve gaz dağıtım
hizmetlerinin, merkezileştirilmesi ve daha sonra da özelleştirilmesinin gerekçesi olarak aynı şeyleri
söylemek olası mıdır? Şehir içi enerji dağıtım hizmetlerinin, yerel yönetimlerden devralınarak
merkezileştirilmesinin sebepleri nelerdir? Bu hizmetlerin özelleştirilmesinin gerekçesi, teknolojik
sebepler midir? Yoksa gerçek amaç iktisadi etkinliği sağlamak mıdır? Yerellik ilkesi açısından konu
nasıl değerlendirilmelidir? Bu çalışmada, Türkiye’de, şehir enerji hizmetlerinin merkezileştirme ve
özelleştirilme süreci, hizmette yerellik (subsidiarite) ilkesi çerçevesinde irdelenmektedir. Bu süreçte,
teknoloji ve ekonomik etkinlik dışında bazı nedenlerin etkili olduğu anlaşılmaktadır.
Anahtar kelimeler: Belediye hizmeti, Havagazı-doğalgaz, Elektrik, Hizmette yerellik, Özelleştirme.
City Energy Services and Municipalities in Turkey
Abstract
Since city energy services are jobs that appeal to the whole society, it is indisputable that these
activities are public services. After the industrial revolution, gas and electricity started to be used in
the lighting and heating services of the cities, thereby entering the area of interest and duty of local
governments as a local public service. The production and distribution of gas and electricity has been
carried out under the control of municipalities for a long time from the beginning. However, over
time, some of these services lost their feature of being produced at the local level and gained the
feature of national-central service. In some sectors, integration or centralization may become
mandatory at regional or national level due to technological and economic reasons. In this case, it is
a natural phenomenon that the service ceases to be local. Some energy services were also included
among the services that were taken from local administrations in this way. The centralization of
electricity generation and its connection to the interconnected system have been the result of
technological development, and similarly, municipalities have been largely disabled in energy
production, since the introduction of natural gas requires closure of gas plants due to economic and
urban health. However, is it possible to say the same as the reason for the centralization and
subsequent privatization of electricity and gas distribution services? What are the reasons for urban
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energy distribution services to be taken over from local administrations and centralized? Are the
reasons for the privatization of these services technological reasons? Or is the real aim to achieve
economic efficiency? How should the subject be evaluated in terms of locality principle? In this study,
in Turkey, centralization and privatization process of the city's energy services within the framework
of the principle of subsidiarity services, are discussed. In this process, it is understood that some
reasons are effective except technology and economic efficiency.
Key Words: Municipality services, Gas-natural gas, Electricity, Subsidiarite, Privatisation.

GİRİŞ
Toplumun tamamını ilgilendiren, yani müşterek bir ihtiyacı karşılamaya yönelik faaliyetlerden olan
şehir enerji işlerinin kamu hizmeti olduğu açıktır.(Şanlı, 1) Doktrinde kamu hizmeti; Devlet veya diğer
kamu tüzel kişileri tarafından veya bunların kontrol ve denetimleri altında, toplumun genel ve ortak
ihtiyaçlarını karşılamak ve kamu yararı sağlamak için ifa edilen, devamlı nitelikteki faaliyetler olarak
tanımlanmaktadır. (Onar, 40) Anayasa Mahkemesi, Devlet ya da diğer kamu tüzel kişileri tarafından
ya da bunların gözetim ve denetimi altında, genel ve ortak gereksinimleri karşılamak, kamu yararı ya
da çıkarını sağlamak için yapılan ve topluma sunulmuş bulunan sürekli ve düzenli etkinlikleri kamu
hizmeti olarak kabul etmektedir. Danıştay İdari İşler Kurulu, 3.10.1996 tarih ve K. 1996/83 sayılı
kararında, bir faaliyetin kamu hizmeti olarak nitelendirilmesi için, merkezi idare, yerel idareler veya
kamu kurum ve kuruluşları ile arasında doğrudan veya dolaylı bir bağın bulunmasını gerekli
görmektedir. (Işıksungur, 261) Elektrik ve doğalgaz gibi hizmetler bakımından bu bağ, Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından verilen lisanslar, çıkarılan tamimler (ikincil mevzuat) ve
denetim mekanizmaları vasıtasıyla sağlanmaktadır.
Ayrıca bu tür hizmetlerin kamu hizmeti olarak tanzim edilmesi ve kamu iktisadi işletmeleri eliyle
yürütülmesi, doğal tekel niteliğine sahip olmalarındandır. (Çakal, 1) Doğal tekel özelliği taşıyan bütün
faaliyetlerin kamu işletmeleri eliyle yürütülmesi gerekmemektedir. Ancak özel sektör girişimine
açılmış olsa da bu mahiyetteki hizmetlerin regülasyona tabi tutulmaları bir zorunluluktur. Bu tür
iktisadi niteliklere sahip kent hizmetleri, sanayi devrimi sonrasında gelişme göstermiş ve bu
endüstrilerin kamu düzenlemesi yapılmaksızın özel sektöre bırakılması halinde, meydana gelecek
rekabet ekonomik etkinliği sağlayamayacağından, toplum refahına faydalı olmayacağı öngörülmüştür.
(Çakal, 1) Yani doğal tekel, sektörde tek firmanın bulunması halinde hizmetin en az maliyetle
sağlandığı varsayımına dayanmaktadır.
Kim tarafından yapılırsa yapılsın, genel, sürekli, zorunlu ve ortak ihtiyaçları karşılamaya yönelik
etkinlikler, kamu hizmeti olarak kabul edilmektedir. Yerel halkın ortak ve sürekli ihtiyaçlarını
giderenlere ise yerel kamu hizmeti denilmektedir. (Öztürk, 2010: 25) Günümüzde farklı bir durum
mevcut olmakla birlikte, ülkemizde modern belediyenin bir buçuk asrı aşan tarihinin büyük
bölümünde, bu tür hizmetler yerelde üretilip tüketildiklerinden, yerel yönetimlerin, yani belediyelerin
alakası kapsamında bulunmaktaydı.
Modern belediye ülkemizde 1855 yılında İstanbul Şehremaneti’nin kurulmasıyla faaliyete geçmiştir.
(Öztürk, 2019: 11) Modern belediyeciliğin belirgin özelliği yatırımcı bir teşkilat olmasıdır. Ancak ilk
kurulduğunda, ülkemizde belediyelerin bu tür yatırımları doğrudan yapacak mali ve teknik donanıma
sahip olmadıkları da bilinen bir gerçektir. (Öztürk, 2010: 43)
Bu çalışmada, şehir havagazı ve elektrik üretim ve dağıtımı ile şehir içi doğalgaz dağıtımı ve diğer
enerji işlerinin, ülkemizde, bir kamu hizmeti olarak belediyelerle irtibatlandırılması ve belediye
hizmeti olmaktan çıkarılmasının tarihi süreci ve sebepleri incelenmektedir. Bu hizmetlerin
belediyelere verilmesi ve belediye hizmetleri dışına çıkarılmasında, hangi düşünce ve etkenlerin amil
olduğu, hizmette etkinlik ve katılım, yani yerellik anlayışının etkisinin bulunup bulunmadığı
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araştırılmaktadır. Böylece yerel yönetim/belediye tarihimizde, bu hizmet kapsamında/bağlamında
yerellik anlayışının etkileri bulunup bulunmadığı tespit edilmeye çalışılacaktır. Bu tebliğ, daha önce
hazırlanmış, şehir gaz hizmetleriyle ilgili makalemizden (Öztürk, 2016) de yararlanılarak, elektrik vb
diğer enerji hizmetleri ile ilgili kısımlarda yeni ilaveler yapılmak, enerji alanında belediyelerin son
dönemdeki faaliyetleri yeniden gözlenmek suretiyle, konunun yeniden ve daha kapsamlı bir bakış
açısıyla değerlendirilmesiyle ortaya çıkmıştır.
Tebliğ, elektrik, havagazı ve doğalgazın tarihi gelişimine değinen eserler, Devlet Arşivleri ve İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Arşivi belgeleri ışığında ilgili mevzuat derlemeleri, Resmi Gazete gibi
kaynaklardan yararlanarak ortaya konulmaya çalışılmaktadır. Konuyla ilgili literatür taraması yapılmış
olmakla birlikte, yararlandığımız eserler dışında, doğalgazla ilgili düzenlemeler ve gelişmeler hakkında
yazılı/basılı kaynaklar henüz yeterince oluşmamıştır. Bu alanda, elektronik kaynaklar da
kullanılmaktadır. Tebliğ konumuz bir buçuk asırlık bir süreyi kapsamakla birlikte, havagazı ve
elektriğin tarihçesi ve Osmanlı dönemi uygulamasına özet olarak değinilmeye çalışılmıştır. Ülkemizde
modern belediyenin ortaya çıkmasıyla havagazının faaliyete geçmesi aynı zaman dilimine
rastladığından, bu hizmetin gelişimi ve kurumsal bağlılığı başlangıçtan itibaren kesintisiz ortaya
konmaya çalışılmıştır. Konu, hizmetin hukuki statüsü ve meydana gelen değişimin sebepleriyle sınırlı
tutulmuştur.
Enerji ve Kent İdaresi
Enerji konusunu çevre sorunlarından bağımsız bir kurgu ile ele almak imkân dâhilinde
görünmemektedir. (Gündüzöz & Can, 29) Şehir aydınlatmanın bir yerel kamu hizmeti olduğu, kentsel
alanların, gündüz olduğu kadar, gece de kullanılması gerektiği, su, hava, çöp, görüntü, gürültü kirliliği
kadar, aydınlatma konusunun da yaşamın sürdüğü çevre faktörleri arasında önemli bir yeri olduğu,
güvenli ve kaliteli bir kent yaşamı için açık alan aydınlatmasının zorunlu bir yerel hizmet olduğu
açıktır. Hatta örneğin Paris Belediyesi’nin bütçesinin % 2’sinin sokak aydınlatmasına ayrılmış olduğu
ifade edilmektedir. (Ünver, 15-22)
Şüphesiz kamu hizmeti niteliğindeki şehir enerji işleri, elektrik, havagazı-doğalgaz gibi hizmetlerden
ibaret değildir. Şehir enerji hizmetleri kapsamında, odun-kömür vb yakacak madde (mahrukat) satış
işlerinin organizasyonu da belediyelerin görevleri arasında yer almıştır. Bu hizmetlerin, ilk belediye
nizamnamesi ve kanunlarında, şehrin zorunlu tüketim mallarının tedariki, görevinin bir gereği olduğu
görülmekteydi. Ancak kömür tevzii gibi işler şehir enerji hizmetleri bağlamında da anılabileceği gibi,
esasen, 1855 tarihli ilk şehremaneti nizamname layihasının 2. Maddesinde, ..”ibadullahın havayici
zaruriyesinden (zorunlu ihtiyaçlar) olan eşyanın tedarikinin kolaylaştırılması..” belediye idaresinin
görevleri arasında sayılmakta olup, (Ergin, 1272) 1868 tarihli Dersaadet İdare-i Belediye
Nizamnamesi’nin 3. Maddesinde vazifeler sayılırken; şehrin zaruri ihtiyaçlarından olan odun ve kömür
gibi eşyanın konulması için meydanlar oluşturmak, belediye idaresinin yetki ve görevleri arasında yer
almaktaydı. (Ergin, 1616) 1877 tarihli ilk belediye kanunumuz olan Vilayat Belediye Kanunu’nda; 3.
Maddede şehrin tenviri, halkın temel ihtiyaç maddelerinin tedarikinin kolaylaştırılması, belediye
görevleri arasında sayılmaktaydı. (Ergin, 1658) 1930 tarih ve 1580 sayılı Belediye Kanunu’nda, 15.
Maddede, belediye görevleri arasında; “ Mahrukat (yakacak) pazarları ve ardiyeleri yapıp idare
etmek;” görevi de belediyelere ait bulunmaktaydı. (Belediye Kanunu, 1930)
1985 yılında kömür tevzii işlerinin özel sektöre açılması için kanun tasarısı görüşmelerinde ileri
sürüldüğü üzere; “Kömür tevzi müesseselerinin, kömür tevzi müessesesi olmayan yerlerde
belediyelerin, halka, daha ekonomik şartlar altında, daha iyi yakacağı temin ettiği ve en iyi dağıtımı
yaptığı düşünülmekteydi.” (tbmm.gov.tr. 1985)
5216 sayılı kanunun 7. maddesinde; büyükşehir belediyelerinin görevleri arasında; “Merkezî ısıtma
sistemleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek”, işi de sayılmaktadır. Büyükşehir olmayan
yerlerin belediyelerine bu iş yasaklanmış değildir. Çünkü yerel nitelikli müşterek hizmetler, belediye
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tarafından görev olarak telakki edilebilir. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. Maddesinde bu genel
yetki; “a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü
faaliyet ve girişimde bulunmak.” Şeklinde ifade edilmektedir. (Belediye Kanunu, 2005)
Elektrik, telefon vb gibi bazı kamu hizmetleri merkezileşme özelliğine sahiptir ve zamanla
teknolojideki gelişmelere paralel olarak, özellikle elektrik üretimi, yerel yönetimlerin görev alanından
çıkarak merkezi bir idare eliyle, bir tek merkezden yönetilme zorunluluğu göstermektedirler. Ancak
belediyelerin görev alanından çıkarılan hizmetlerden biri de doğalgaz dağıtım hizmeti olmuştur.
Acaba burada da aynı gerekçe geçerli olabilir miydi?
Konu, hizmette yerellik ya da ikincil olma/yedek olma (subsidiarite) ilkesi açısından
değerlendirilecektir. Bu ilke; bir hizmetin, hizmetin görüleceği, götürüleceği yere en yakın ve en alt
birim (yerel birim) tarafından, yerinde ve yerinden ifa edilmesinin, hem ekonomiklik hem de
katılımcılık (demokrasi) açısından öncelikli olmasını öngörmektedir. (Keleş, 4)
Havagazı Hizmetleri ve Belediyeler
Şehrin ısınma ve aydınlanması için ilk kitlesel üretim biçimi olan havagazı üretim ve dağıtım işi, Sanayi
Devrimi sonrasında, Batı Avrupa’da ortaya çıkmıştı. Ülkemizde havagazı üretimi, başlangıçta sultan
sarayları için düşünülmüş ve daha sonra üretim fazlası havagazının sokak aydınlatılmasında
kullanılması gündeme gelmişti. Nihayet üretimin fazla olduğu görülmekle, ihtiyaç duyanların evlerde
kullanmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştı. (Öztürk, 2016: 100)
Havagazı üretimi ve şehir içi dağıtımıyla başlayan şehir gaz hizmetleri, şehir içi gaz dağıtımından da
önce, havagazının şehrin aydınlatılmasında, yani toplu aydınlatma işlerinde kullanılmasıyla gündeme
gelmişti. Bu konuda, Avrupa’da büyük kentlerin havagazıyla aydınlatılmakta olmasından
esinlenilmişti. Batıda havagazı ile ilk olarak 1807’de Mançhester aydınlatılmaya başlanmış ve diğer
büyük şehirler bunu takip etmişti. (Lolan, 747) Ancak ülkemizde biraz daha beklemek gerekecekti.
Sokakların havagazı ile aydınlatılması, beraberinde sokak aydınlatması için kurulacak fenerlerin tesisi
ve bu fenerlerin yakacağı havagazının bedelini ödeme konusunda, Belediyeye önemli bir mali yük
getiriyordu. Oysa Belediyenin bunu karşılayacak kaynakları bulunmamaktaydı. Bunun için aydınlatma
vergisi (Tenviriye Resmi) konulup, dükkân ve konutlar değerine göre sınıflara ayrılarak ödeyecekleri
ücret tespit edilmekteydi. (Ergin, 2005-2006) 1864’de Meclis-i Ahkâm-ı Adliye’nin kararıyla, öncelikle
bütün memurlar ile devlete bağlı kesimlerin evlerinin önüne zorunlu, halktan arzu edenlerin de
gönüllü olarak kandil asması öngörülmekteydi. Ayrıca, Şehremaneti’nin öncülüğünde, esnafın,
dükkânların önüne kırk-elli adım aralıkla, zabıtanın gösterdiği örneğe uygun kandil asmaları
sağlanacaktı. (Öztürk, 2016: 99)
İktisadi kamu hizmeti olarak gaz üretim ve dağıtımı, yani şehir aydınlatmada havagazı kullanımı ve bu
kamu hizmetinin statüsünü belirleyen hukuki çerçeve ile belediyelerin bu hizmetle irtibatlarının
gelişimi incelendiğinde; ülkemizde modern belediyenin ilk kuruluşuna kadar geriye gitmek
gerekmektedir. 1854 tarihli İstanbul Şehremaneti Nizamname layihasına bakıldığında, yatırımcı bir
kuruluşun öngörülmediği, belediyeye altyapı hizmetleri ve iktisadi nitelikli kamu hizmetleri alanında
fazla bir görev verilmediği, şehir aydınlatma, havagazı vb konularla ilgili bir hüküm bulunmadığı
anlaşılmaktadır. (Ergin, 1272)
Ülkemizde şehrin aydınlatılması ve temizliği, diğer kamu hizmetlerine göre, daha erken tarihlerde
belediye hizmeti olarak kabul edilmişti. Bu tür iktisadi kamu hizmetlerinden, en erken tarihte, şehir
içi havagazı üretim ve dağıtım hizmetleri yerel/beledi bir iş olarak vasıflandırılmış ve düzenlenmişti.
1858 tarihli, Altıncı Belediye Dairesi’nin (Beyoğlu ve Galata Belediye Dairesi) Nizam-ı Umumisi’nin,
(Belediye) Meclisinin Vezaif-i Memuriyeti (memuriyet görevleri) başlıklı 53. Bendinde; yollar, sokaklar,
lağımlar ve kaldırımlar yapılmasına ve kandiller yanmasına, suyollarına ve gazlara sözü geçen belediye
meclisi tarafından nezaret olunacağı, belirtilmekteydi. (Ergin, 1609; Öztürk, 2016: 100)
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1868 Dersaadet İdare-i Belediye Nizamnamesi ile belediye dairesinin, gaz ve kandiller koyarak yolların
aydınlatılmasına gayret edeceği belirtilmekteydi. (Ergin, 1616) Yani sokakları aydınlatma işi,
Şehremaneti’nin (Anakent yönetimi) değil, Belediye Dairesinin görevleri arasında sayılmaktaydı.
Uygulamada ise başkent İstanbul’da ilk havagazı üretim tesisi, 1853’te Dolmabahçe Sarayını
aydınlatmak ve ısıtmak üzere yapılmıştı. Bu gazhanedeki üretim fazlasının, şehrin aydınlatılmasında
kullanılması yönünde Şehremaneti’nin girişimiyle ilk olarak Pera (İstiklal) Caddesi aydınlatılmıştı.
Sokakların aydınlatılmasının ardından, havagazının, özellikle varlıklı kesimlerin yaşadığı bölgelerde,
evlerde de ısıtma ve aydınlatma amacıyla kullanılması gündeme gelmiş, Belediye ile müteahhit
arasında, Eylül 1869’da geçici bir sözleşme yapılmıştı. (Akbulut & Sorguç, 377)
Anadolu yakasında ilk olarak 1864 yılında tamamlanan Beylerbeyi Sarayını aydınlatmak için yapılan
gazhane ile havagazı üretilip kullanılmaya başlanmış, benzer şekilde, artan havagazı, Beylerbeyi
semtindeki bazı sokakların aydınlatılmasında kullanılmıştı. (Kayserilioğlu ve diğ., 91) Anadolu
yakasında kentleşme ve nüfusun gelişmesiyle, havagazı işletmesi kurulması ve gaz dağıtımı için yoğun
talepler gelmesi üzerine, (BOA, ŞD:2426) 1891 senesinde 50 yıllık bir süre için Kadıköy’de gazhane
kurulup işletme işi imtiyaz usulüyle özel girişimcilere verilmişti. (Akbulut & Sorguç, 378)
Dolmabahçe ve Beylerbeyi gazhanelerinin Hükümetçe ihaleyle yaptırılıp emanet usulüyle işletilmiş
olması, İstanbul’un Avrupa yakası için de örnek alınmıştı. Belediye tarafından gazhanenin ihaleyle
yaptırılması düşünülmüş, konulacak aydınlatma rüsumuyla giderlerin karşılanabileceği hesap edilerek,
1873 yılında inşaat işi ihale edilmişti. Yedikule Gazhanesi bir süre emanet usulüyle işletildikten sonra,
1887 yılında, özel sektöre verilmesi kararlaştırılıp, bölgenin havagazı imtiyazıyla birlikte Hasan Tahsin
Efendi’ye devredilmişti. Havagazı işini özelleştirmenin belediyeye sağlayacağı en büyük fayda, ikiyüz
sokak fenerinin ücretsiz olarak yakılacak olmasıydı. Bunun dışında, uygun bir bedel karşılığı beşyüz
adet sokak aydınlatma feneri ve tesisatları da işletmeci tarafından döşenecekti. (Ergin, 2637; Öztürk,
2010: 237)
Ondokuzuncu Yüzyılın son çeyreğinde Osmanlı hükümeti, modern dünyada havagazı fabrikası
(gazhane) işletme ve şehri aydınlatmanın bir belediye hizmeti olduğunun farkındaydı. Nitekim
Dolmabahçe Gazhanesi, Dolmabahçe Sarayı’nı aydınlatmak üzere inşa edilmiş ve Hazine-i Hassa
tarafından işletilmekteydi. Gazhane, 1874 yılında Şehremaneti’ne devredilmişti. Bu konuyla ilgili
olarak Sadaret (Başbakanlık) makamından Şehremaneti’ne gönderilen yazıda, “...alelumûm
gazhâneler ise münâsebet-i mahsûsaları iktizasınca her yerde şehremanetlerine muhavvel
olmasıyla...” yani bütün dünyada gazhanelerin belediyelerce işletildiğinden bahisle, söz konusu
Gazhanenin Belediyeye devrinin uygun olacağından söz edilmekteydi. (BOA. İ.DH. 37/47530; Öztürk,
2010: 224)
İlk anayasamız olan 1876 tarihli Kanun-ı Esasi, belediyeyi anayasal bir kurum olarak zikretmekte olup
bu hüküm doğrultusunda 1877’de Dersaadet Belediye Kanunu ve Vilayat Belediye Kanunu çıkarıldı.
Söz konusu belediye kanunlarıyla, Belediye Umumi Vazifeleri başlığı altında (3. Madde) sokakların
aydınlatılması görevinden bahsedilmekteydi. (Ergin, 1624,1658) Bu görevleri yürütebilmek için de
belediyelere Tenvirat (aydınlatma) Resmi alma yetki ve görevi verilmişti. (Ergin, 541)
Belirtildiği üzere, Devlet tarafından yaptırılarak işletilmek üzere Belediyeye devredilmiş olan
Dolmabahçe Gazhanesi’nin, Belediyeden tekrar geri alınmasının gerekçesi olarak, mevcut makine ve
teçhizatın yenilenmesi, Avrupa’dan konuyla ilgili bir usta ve mühendis getirtilmesi gösterilmekteydi.
(Ergin, 2595; Öztürk, 2010: 224) Asıl neden ise, Belediyenin işletmede yeterince başarılı
olamamasıydı. Belediye zaten Yedikule Gazhanesi’ni kendisi işletmeyip, 1887’de imtiyaz vererek özel
sektöre devretmişti. (Öztürk, 2010: 226)
Dolmabahçe Gazhanesi’nin işletmesi, isteklilerin hiçbirine ihale edilemeyince, 1912 yılında Gazhane
tekrar bir kanunla Belediyeye devredilmişti. (Öztürk, 2010: 226) Sözleşmeye göre; gazhane bütün
eklentileri, sokaklarda döşeli gaz boruları, fenerler ve tüm fabrika kısımları ile 42.433 Lira bedelle,
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Belediyeye devredilecekti. (Ergin, 2597) Bu defa, Dolmabahçe Gazhanesi ve Beyoğlu yakası havagazı
işletme imtiyazı 12 Şubat 1914 tarihinde özel sektöre verilmişti. Neden olarak, Belediyenin gazhaneyi
yeniden devraldıktan sonra işlettiği dönem içerisinde büyük miktarda zarara uğraması
gösterilmekteydi. (Topuzlu, 137-38)
Görüldüğü gibi, şehir içi gaz üretim ve dağıtım işlerinde, belediyenin doğrudan işletmeci olduğu
durumlarda, işletme zarar etmekteydi. Bu da kaynakların etkin ve verimli kullanılması bakımından
kamu işletmeciliğini sorgulanabilir kılmaktaydı.
Yukarıda belirtildiği gibi, zaten Osmanlı belediyesi havagazı fabrikası kurup şehre havagazı dağıtma
gibi büyük finans gerektiren yatırımı yapabilecek mali kaynaklara da sahip değildi. Ancak imtiyaz
vererek özel sektöre yaptırmak mümkün olabilirdi. Birinci Dünya Savaşı sırasında, Devletin
borçlanmada zorlanması üzerine, İstanbul Belediyesi, Periye Bankası’ndan almış olduğu borcun bir
kısmı ile Dolmabahçe Gazhanesi’ni Devletten satınalmıştı. (Tekeli, 49)
Cumhuriyete intikal eden şehirlerden ancak İstanbul, İzmir gibi metropollerde havagazı
bulunmaktaydı. Dört şehirde elektrik tesisatı mevcuttu. (Al, 32) 1926 yılında, İstanbul Avrupa yakası
havagazı imtiyazı, Üsküdar-Kadıköy Havagazı Şirketi’nce satın alınarak, yeniden örgütlenmişti. (BCA,
2462) 1927’de Ankara’da havagazı fabrikası kurmak ve işletmek üzere, bir Alman Firmasına 60 yıl
süreyle imtiyaz verilmişti. (Ortaylı & Tekeli, 41)
1930 tarih ve 1580 sayılı Belediye Kanunu’nda, gaz ve her nevi müştail (yanıcı) maddeler depoları
yapmak ve işletmek; belediye görevleri arasında yer almaktaydı. (Belediye Kanunu, 1930) 1957 yılında
yapılan değişiklikle, Petrol Kanununa göre petrol hakkı sahipleri tarafından yapılan ve petrol
ameliyatından madut bulunanları hariç olmak üzere, gaz ve her nevi müştail maddeler depoları
yapmak ve işletmek,” belediyelerin görevleri arasında kalmaktaydı. Yani sıvılaştırılmış petrol gazı
(LPG) ile ilgili işletmeler belediye görevlerinin dışında tutulmuştu. Petrol gazları, diğer petrol
mamulleri gibi özel sektörün teşebbüs alanında bırakılmaktaydı.
Kanundaki “depo yapmak ve işletmek” tabiriyle belediyelere verilen gaz ile ilgili görevler, gaz
üretmeyi (havagazı), şehir içi dağıtımı ve satışı ile depolama hizmetlerinin tamamını kapsamaktaydı.
Tabii o tarihlerde ülkemizde doğalgazın kullanımı sözkonusu olmadığından, doğalgazla ilgili gündeme
gelebilecek, ithalat işlemi kanunda düzenlenmemişti.
İmparatorluk ve Cumhuriyetin ilk döneminde bu tür kamu hizmetlerinin mercii, Nafia Nezareti’ydi.
(Gürtan, 2) 1930 tarihli Belediye Kanunu ise, (Md: 70/8) Belediye vergi ve resimleri dışında, belediye
hizmetlerine mukabil alınacak ücret tarifelerini belirleme yetkisini belediye meclislerine vermekteydi.
(Belediye Kanunu, 1930)
3611 sayılı Nafia Vekâleti Kuruluş Kanunu yine bu tür iktisadi belediye hizmetleri üzerinde bakanlığa
murakabe görevi tanımaktaydı. (Nafia Vekâleti, 1939; Gürtan, 2) 1939 tarih ve 3645 sayılı kanuna
göre, uygulanmakta olan tarifelerin, idare, işletme ve tesise dair usul ve esasların icabına göre
değiştirilmesine Nafıa (Bayındırlık) Bakanı yetkiliydi. (İstanbul Elektrik, 1939)
5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, bu tür iktisadi belediye hizmetleri tarifelerinin tasdik yetkisinin
belediye meclislerine ait olduğunu düzenlemekteydi. (Belediye Gelirleri, 1948) 1957 tarihinde 6973
sayılı kanunla Sanayi Vekâleti kurulduktan sonra, elektrik ve havagazı hizmetlerinin kontrol ve
denetimi ile tarifelerin tasdik yetkisi bu bakanlığa geçmişti. (Sanayi Vekâleti, 1957; Gürtan, 2) 1959
tarihinde, elektrik ve havagazı ücret tarifelerini onaylama yetkisi Sanayi Bakanlığı’nın Enerji Dairesi
Başkanlığına tevdi edilmekteydi. (6373 Sayılı, 1959)
Görüldüğü gibi, belediyelerin elektrik üretim ve dağıtımı yaptığı dönemde, İstanbul’daki İETT dışında,
belediyeler yetkili iken, 1959’dan sonra, bütün tarifeler, usul ve kurallar, bakanlık tarafından
belirlenmekteydi. Enerji Bakanlığı kurulunca da, yeraltı ve yerüstü enerji ve tabii kaynaklar ile
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ürünlerinin üretim, iletim, dağıtım ve tüketim fiyatlandırma politikasını tayin ve gerektiğinde
fiyatlarını tespit etmek, bakanlığın görevleri arasında sayılmaktaydı. (Enerji ve Tabii, 1985)
1963 yılında Beyoğlu ve Yeniköy Daireleri Türk Anonim Gaz Şirketi’nin imtiyaz süresi bitmekte
olduğundan, Belediyeye iki alternatifli teklif sunmaktaydı. Bunlar; mevcut imtiyazın en az on yıl daha
uzatılması yada gazhane ve havagazı üretim-dağıtım işletmesi işi için Şirket ile Belediye arasında,
yabancı sermayedarların da katılacakları bir konsorsiyum kurulmasıydı. İstanbul Belediye Meclisi,
Şirketin bu teklifinin reddine ve işletmenin devralınmasına karar vermişti. 1964 yılında Beyoğlu
havagazı imtiyazının süresinin dolması üzerine, mevcut işletmenin devralınması ve bununla ilgili geçici
bir işletme idaresi kurulması gündeme gelmişti. Konuyla ilgili Belediye Meclisindeki tartışmalarda,
muhalefet şerhinde ise, Belediyeye bağlı işletmelerin zarar ettikleri sırada, özel sektör tarafından
idare edilen havagazı işletmesinin kâr etmekte olduğu ve kârından belediyeye pay ödemesi
nedeniyle, topluma ve tüketicilere pahalıya mal olan devlet işletmeciliği yerine, kaynakların daha
etkin kullanılmakta olduğu anlaşılan özel sektör eliyle işletmenin devamında fayda görülmekteydi.
(İstanbul Belediye, 1964-49) Belediye Meclisinin 4 Mart 1964 tarih ve 964/93 sayılı kararıyla Beyoğlu
yakasında havagazı hizmetinin yürütülmesi için, İETT Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında,
İstanbul Belediyesi İETT Umum Müdürlüğü Beyoğlu Ciheti Muvakkat Gaz İşletmesi adında bir
komisyon teşkil edilerek, işletme konusunda kesin şekil verilinceye kadar görevlendirilmişti. (İstanbul
Belediye, 1964-93)
Elektrik üretim ve dağıtımında belediyeler
Elektrik de havagazı gibi kömürün yakılmasıyla elde edilmekteyken, daha sonra hidroelektrik ve diğer
elektrik üretim kaynakları devreye girmişti. 19. asrın son çeyreğinde Batıdaki metropollerde elektrik
fabrikaları kurulmaya başlamıştı. 1880’lerde İngiltere, Hollanda, Almanya kentleri başta olmak üzere,
kent aydınlatmasında elektrik kullanılmaktaydı. Bu işletmeler, daha ziyade imtiyaz usulüyle özel
sektör tarafından yürütülmekteydi. (Lolan, 1938: 747; Öztürk, 2010: 257)
Ülkemizde 20. yüzyıl başlarında önce İzmir, Selânik, Şam, Beyrut ve ardından İstanbul gibi şehirlerde
elektrik üretim tesisleri kurulmaya başlamıştı. Bunlar da imtiyaz usulüyle özel girişimcilerce
yürütülmekteydi. (Öztürk, 2010:257) yerel bir hizmet olmasına rağmen, belediyelerin bu hizmetle
ilgili görevleri, bazı denetim işleri gibi oldukça sınırlıydı. Daha çok müşteri olarak öne çıkmaktaydı
belediyeler. Çünkü sokak aydınlatma ücretlerini karşılamaktaydılar. Cumhuriyet döneminde durum
uzun süre bu şekilde devam etmişti. 1939’da İstanbul elektrik imtiyazı devralınarak, belediyeye bağlı
özel bütçeli İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Ankara’da EGO, İzmir’de ESHOT bünyesinde elektrik
üretim ve dağıtım hizmetleri yürütülmeye başlandı. (Öztürk, 2010:275)
Belediyeler, tıpkı havagazında olduğu gibi, şehir elektrik hizmetlerinin kurucu ve işletmecisi yada
işletmeye veren kurumlar konumundayken, sektörde meydana gelen teknolojik gelişmeler, bu
hizmetin yerel olmaktan çıkarılıp merkezi bir teşkilatça yürütülmesini gerektirmiştir. Elektrik
hizmetlerindeki merkezileşme süreci incelenerek, gaz sektöründe daha sonra yaşanacak
merkezileşme süreciyle karşılaştırma yapılması uygun olacaktır.
Birinci (1963-1967) ve İkinci (1968-1972) Beş Yıllık Kalkınma Planlarında, Türkiye’de elektrik üretim,
iletim, dağıtım ve ticaretine ilişkin faaliyetlerin entegre bir sistem içerisinde ve bir kamu kurumu çatısı
altında birleştirilmesi plan hedefi olarak öngörülmüştü. Bu doğrultuda, 1970 tarih ve 1312 sayılı
Kanunla kamu iktisadi kuruluşu statüsünde, Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) kurulmuştu. (Türkiye
Elektrik, 1970) Elektriğin otoprodüktör (kendine yeter enerjiyi üreten) santrallerle şehir çapında
üretilmesi iktisadi olmaktan çıkmış, ülke düzeyinde üretilerek enterkonnekte bir sistemle dağıtılması
gündeme gelmişti. (Tekeli, 51)
Kanun tasarısının gerekçesinde; enerjisiz sanayileşme ve kalkınmanın mümkün olamayacağı, oysa
enterkonnekte (İng. Interconnected=birbirine bağlı) şebekeye bağlı belli başlı büyük şehirlerde enerji
yetersizliğinin hat safhaya vardığı belirtilmekteydi. Belediyeler, zamanında kendi elektrik dağıtım
344

4th International Management and Social Research Conference
Jun 5-6, 2020 İstanbul / Turkey
şebekelerini ıslah, tevzi ve takviye etmediklerinden, kabul edilemez voltaj düşüklüklerine mâruz kalan
sanayide işletme güçlük ve sıkıntıları meydana gelmekteydi. Büyük şehirlerde ve bilhassa İstanbul'da
(Silâhtarağa) elektrik santralının, aylarca gerekli üretimi yapamadığından, enerji taleplerinin zirve
yaptığı saatlerde, bazı sanayi kollarında elektrik kısıntısına gidilmekteydi. Bu durum, enerji üretim
tesislerinin ayrı ayrı idarelerde bulunmasının bir neticesiydi. Birçok şehir ve kasaba akaryakıtla
işleyen, ikide bir bozulan dizel grupları ile beslendiğinden, buralardaki elektrik enerjisi kilovatsaat
maliyeti ve tarifeleri, enterkonnekte şebekeye bağlanan şehirlere nazaran, daha pahalıydı. Bu
nedenle, bütün ülke düzeyinde elektrik enerjisinin üretim, iletim, dağıtım işlerini bir tek teşkilât içinde
toplamak gerekmekteydi. Ülke çapında ihtiyaç duyulan bol ve güvenilir elektrik enerjisini temin için,
etüt, plân, proje, inşa, tesis, işletme, bakım, onarım ve finansman gibi çeşitli fakat birbirlerine bağlı
işleri hâlihazırdaki dağınıklık, yetersizlik ve verimsizlikten kurtarmak üzere TEK kanun tasarısı
hazırlanmakta, Batı Avrupa ülkelerinde de devlet ve belediye teşekküllerini ve bütün elektrik
şirketlerini ortadan kaldırarak tek bir devlet teşekkülü kurulduğu ifade edilmekteydi. (Tekeli, 51)
Böylece, teknik nedenler ve belediye elektrik santrallerinin yetersizliği gerekçe gösterilip, elektrik
üretim, iletim, dağıtım ve ticareti görevi, yerel bir hizmet olmaktan çıkarılmaktaydı. Belediye veya
bağlı kuruluşlarından alınan görev, tekel niteliğinde merkezileştirilmiş ve TEK’e verilmiş oldu.
Belediyeler ve diğer kamu tüzel kişileri dağıtım şebekelerini kendileri kurup işletmeye devam
edebilecekti. (Türkiye Elektrik, 1970)
On yıl sonra bu kez elektrik dağıtım işleri de belediyelerden alınacaktı. Belediyelerin sahip olduğu
elektrik dağıtım birimleri ve Birlik Elektrik Tesislerinin TEK’e devri ile elektrik enerjisinde bütünleşme
sağlanmıştı. (1312 Sayılı, 1982)
İstanbul örneğinde incelemekte olduğumuz belediye bağlı kuruluşu (İETT) 1982’de elektrik dağıtımını
da TEK’e devretmişti. (Çelebi, 139)
Bu arada, şehir gaz hizmetlerini işletmeye devam ederken, yukarıda bahsettiğimiz Beyoğlu
yakasındaki bu geçici idare şekli 1984 yılına kadar devam etmiş ve o tarihte 3030 sayılı kanunun geçici
1’nci maddesiyle İETT’ye devredilmişti. (Büyük Şehir, 1984)
1999 yılında 4493 sayılı kanunla, elektrik idaresiyle özel şirketler arasında yapılacak sözleşmeler özel
hukuk hükümlerine tabi tutulmuş ve TEAŞ (Türkiye Elektrik Üretim Anonim Şirketi), TEİAŞ (Türkiye
Elektrik İletim Anonim Şirketi) ve TETAŞ (Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi) olmak
üzere, merkezi yapılanma üçe bölünmüştü. 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’na göre elektrik
hizmeti üretiminin iki tarafı bulunmaktadır: kamu ve özel tüzelkişileri (üretim, iletim, dağıtım, toptan
satış, perakende satış grupları) ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK). (Şanlı, 3)
Bu alanda geçerli olan lisanslar, bir tür “örtülü imtiyaz” olarak nitelenebilir. Özel hukuk kişileri,
kurumdan alacakları lisanslar ile kâr ve zararları kendilerine ait olmak üzere, kamu hizmetini
yürütmekte ve EPDK, hizmet üzerinde, koşulların belirlenmesi, gözetimi, denetimi ve yaptırım
uygulama yetkilerini kullanmaktadır. (Şanlı, 7)
Ülkemizde büyükşehir belediyeleri 1984 yılında 3030 sayılı kanunla kurulmuştu. Kanunun, Büyükşehir
ve İlçe Belediyelerinin görevleri başlıklı 6. maddesinin (g) bendinde; Büyükşehir dâhilindeki her nevi
gaz hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya
işlettirmek, Büyükşehir belediyelerine ait görevler arasında sayılmaktaydı. (Büyük Şehir, 1984)
Doğalgaza Geçiş ve Hukuki Düzenlemeler
Ülkemizde 84/8806 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile doğal gazın sanayi ve şehir şebekelerinde
kullanılması öngörülmüştü. Şehir merkezlerinde evsel ve ticari doğalgaz kullanımına ilk olarak
Ankara’da 1988 yılı sonunda başlanmıştı. 1992 yılında İstanbul ve Bursa’da da kullanıma geçilmişti.
(Büyük Larousse, 9/4430)
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Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), 1974’de kurulmuş olup, 1987 yılından itibaren
doğal gaz taşımacılığı ve ticareti ile iş kapsamını genişletmişti. (www.botas.gov.tr)1984’de imzalanan
doğalgaz alım anlaşmasına göre, Türkiye’den BOTAŞ ve Sovyetler Birliği’nden “Soyuz Gasexport”
ayrıntılı şartları ve gaz fiyatını tespit edecekti. (Sovyet Sosyalist, 1984)
İstanbul, Ankara, İzmit gibi şehirlerde, şehir içi gaz dağıtım işi, yukarıda açıklamış olduğumuz yasal
gerekçelerle, doğalgaz ibaresi geçmese de, eski belediye kanunumuzdaki, şehir içi gaz dağıtımı
kavramına dâhil edilerek belediyeler tarafından yürütülmekteydi. 1987 yılında, ülkemizde doğalgazın
kullanımı hakkında yasal düzenleme yapılması için ilk girişimde bulunulmuş, hükümete, Belediye
Kanunu dâhil yasal değişiklik yapmak üzere, kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verilmişti.
(Doğal Gazın Kullanımı, 1987; Öztürk, 2016:107)1988 yılında Doğalgazın Kullanımı Hakkında, 350
Sayılı KHK’ye göre; doğalgazın ithali, BOTAŞ tarafından yapılacaktı. Büyükşehir belediye sınırları içinde
doğalgazın dağıtımı ve satışı, büyükşehir belediyesi ve/veya bu belediyenin kuruluşları, BOTAŞ ve
diğer hakiki ve/veya hükmi şahısların katılması ile kurulacak sermaye şirketleri tarafından
gerçekleştirilecekti. (Doğalgazın Kullanımı, 1988) Yetki verilmesine rağmen, büyükşehir
belediyelerinin şehir içi doğalgaz dağıtım yetkileri ellerinden alınmamış, Büyükşehir belediye şirket ve
kuruluşları tarafından doğalgaz dağıtımına devam edileceği, ancak diğer yerlerde, doğalgaz dağıtım ve
satışının, BOTAŞ veya onun öncülüğünde kurulacak şirketler tarafından yapılacağı hükme bağlanmıştı.
Ülkemizde, şehir içinde konutlarda ve ticari sektörde ilk kez Ekim 1988’de Ankara Büyükşehir
Belediyesi kuruluşu Elektrik ve Havagazı İşletme Müessesesi (EGO) tarafından Ankara’da başlayan
doğalgaz kullanımı, 1992 yılında İstanbul, Bursa, Eskişehir ve İzmit’e genişlemişti. İstanbul’da İETT
tarafından yürütülen, havagazı üretim ve dağıtımı, Haziran 1993’te sona ermişti. (Çelebi, 139)
1986’da, altyapı ve diğer tesisleri kurarak, her nevi gaz ve sıvı yakıt taşıma ve dağıtımını yapmak
amacıyla, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olarak İGDAŞ, İzmit’te ise, 1992’de İzmit Büyükşehir
Belediyesi öncülüğünde İZGAZ kurulmuştu. (www.forumoloji.com; www.izgaz-gdfsuez.com)
Görüldüğü gibi, doğalgaz dağıtım işi, İstanbul ve İzmit’te belediyelere ait şirketler tarafından,
Ankara’da, 1942 tarih ve 4325 sayılı Kanunla kurulmuş olan, Belediyeye bağlı EGO Genel
Müdürlüğünce, diğer şehirlerde ise BOTAŞ tarafından yürütülmekteydi. (Öztürk, 2016: 108)
1990 yılında aynı yetki kanununa dayanarak, Doğalgazın Kullanımı Hakkında 397 sayılı KHK
yayınlanmıştı. Buna göre, doğalgaz ithali, satışı, satış fiyatının tespiti ve ülke içinde dağıtımı yetkisi de
BOTAŞ’a ait olacaktı. Şehirlerde BOTAŞ’ın veya doğalgaz dağıtımı ile ilgili hizmet vermek üzere
kurulmuş sermaye şirketlerinin; doğalgaz dağıtım tesisleri kurmasına, işletmesine ve satış yapmasına
Bakanlar Kurulu’nca izin verilebilecekti. Doğalgazın ithali, satışı, satış fiyatının tespiti ve dağıtımı
konusu ile ilgili olarak 1580 sayılı Belediye Kanunu, 3030 sayılı Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi
Hakkında Kanun ile diğer kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde bulunan hükümler, bu KHK’nin
uygulandığı yerlerde dikkate alınmayacaktı. (Doğal Gazın Kullanımı, 1990)
Böylece, önceki kararnamede büyükşehir belediyeleri ile bağlı şirket ve kuruluşlarının doğalgaz
dağıtım ve satış yetkisine dokunulmamışken, bu sefer daha önceden kurulmuş şehir içi doğalgaz
dağıtımı yapan şirketlere (belediye şirketleri olduğu KHK’de zikredilmiyor) Bakanlar Kurulunca
doğalgaz satış izni verilebilecekti. Zaten bu şirketler daha önce Belediye Kanunu’nda bulunan
hükümden aldıkları yetkiyle doğalgaz dağıtımı yapmaktaydı. KHK ile doğalgaz hatlarıyla ilgili
belediyelerin planlama yetkisi de etkisizleştiriliyordu. Bu sırada sadece Ankara, İstanbul ve İzmit’te
doğalgaz yatırımlarını belediye kuruluşları yürütmekteydi. (Öztürk, 2016: 109)
Sekizinci Beş Yıllık (2001-2005) Kalkınma Planı, başta elektrik ve doğalgaz alt sektörleri olmak üzere
enerji kaynaklarının üretiminden tüketimine kadar her aşamada, özel kesimin en üst düzeyde yatırım
ve işletme faaliyetlerine katılımı için gerekli yasal ve kurumsal değişikliklerin yapılmasını
öngörmekteydi. (Sekizinci Beş, 2006) Böylece, mevzuatın ve uygulamanın Avrupa Birliği
düzenlemeleri ile uyumlu hale getirilmesi amaçlanmıştı. Elektrik dağıtım sektörünün özelleştirilmesi
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de işletmede verimlilik, kayıp/kaçakların azaltılması, yatırım finansmanının özel sektörce sağlanması,
rekabet sonucu müşteri memnuniyetinin ve hizmet kalitesinin artırılması gibi sebeplere
dayandırılmaktaydı. (Demiral, 125)
Öte yandan, 2003 tarih ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’yla, 1580 tarihli Belediye Kanunu’ndaki;
Belediyelerin, gaz ve her nevi yanıcı maddeler depoları yapmak ve işletmek; şeklindeki görevleri
kaldırılmaktaydı. (Petrol Piyasası, 2003) Böylece, gaz sektörünün düzenleyici üst kurullar gözetiminde
özelleşmesi yönünde hukuki yapı tamamlanmaya çalışılmaktaydı.
4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu, doğalgaz ile ilgili faaliyetleri, dağıtım, ithalat, depolama, toptan
satış, iletim olmak üzere kısımlara ayırmıştı. Kanunla, doğalgazın şehir dağıtım hizmeti ve belediye
işletmelerinin geleceği, şöyle düzenlenmiş oldu: Şehir içi dağıtım faaliyetlerinde, geçiş sürecinde;
mülkiyeti, işletmesi ve doğalgaz ticaret hakkı belediye veya belediye şirketine ait olan yerlerde, dış
borçlarının en son anapara ödeme tarihinden itibaren üç yıl içerisinde kamu hisselerini yüzde yirmi
veya altına düşürecek şekilde devrederek yeniden yapılanacaklardı. (Elektrik Piyasası, 2001)
Böylece 4646 sayılı kanunla doğalgaz dağıtım işi kamu hizmeti olmaktan değil ancak belediye hizmeti
olmaktan çıkarılmış olmaktaydı. (Öztürk, 2013: 101) 2004 yılında yürürlüğe giren yeni belediye
kanunları da doğalgaz dağıtım hizmetini belediye görevleri arasından çıkarmıştı. (Büyükşehir Belediye,
2004; Belediye Kanunu, 2005)
Genel olarak bu tür hizmetlerin kamu kuruluşlarınca yürütülen hizmetler kapsamından çıkarılmasıyla,
bu sektörün rekabete açılması, rekabet sonucunda halkın yararına olarak hizmette kalite ve fiyat
avantajının sağlanması hedeflenir. Ayrıca kaynakların etkin ve verimli kullanılması sağlanarak milli
ekonomiye katkıda bulunulacağı umulur.
Bu kanunun çıktığı tarihte ülkemizde Ankara, İstanbul ve Kocaeli olmak üzere sadece üç kentimizde
doğalgaz dağıtım işi Büyükşehir Belediyelerine ait şirket ve kuruluşlarca yürütülmekteydi. Kocaeli
Büyükşehir Belediyesinin sahibi olduğu İZGAZ, 2008 yılında özelleştirilmişti. (Öztürk, 2016: 112)
2007 yılında, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından, doğalgaz dağıtım faaliyeti yapmak üzere, yeni
bir anonim şirket (Başkentgaz) kurularak EGO Genel Müdürlüğünden doğalgaz dağıtım işini devralmış,
EPDK tarafından, bu şirkete, 2037 yılına kadar geçerli olan doğalgaz dağıtım lisansı verilmişti. Nihayet
2013 yılı ortalarında, Başkentin doğalgaz şirketi, özel sektöre devredilmiş oldu. Kalan lisans süresi 24
yıldı. (Hürriyet, 14.03.2013; Öztürk, 2016: 113)
Böylece ülkemizde kamu sermayesine ait yegâne şehir içi doğalgaz dağıtım şirketi İGDAŞ olup,
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.09.2009 tarih ve 1462 sayılı kararı ile İGDAŞ’taki
hisselerin özelleştirme kapsam ve programına alınması kararlaştırılmış ve 4046 sayılı Özelleştirme
Uygulamaları Hakkında Kanun hükümlerine göre özelleştirmeye yönelik hazırlık işlemlerine
başlanmıştı. (İstanbul Büyükşehir, 2009) Ancak halen özelleştirme ihalesine çıkılmamıştır.
Genel olarak Belediyelerin Enerji İşleri ve Değerlendirme
Enerji alanda bazı belediyelerimizin başka teşebbüsleri de olmuştur. Örneğin, daha önce Bel-Pet
unvanıyla faaliyet gösteren İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi, 2003 yılında, gaz ve akaryakıt
tedarik işlerini faaliyet konularına ekleyerek, İGATAŞ unvanıyla yeniden organize edilip, rüzgâr ve
boğaz akıntısından elektrik üretimi, doğalgaz tedariki amacıyla EPDK’ya yaptığı başvurular olumlu
sonuçlanmamış, daha sonra Enerji A.Ş. unvanını almıştır. (Kaynak Geliştirme, 102) Oysa rekabetle ilgili
yasal sınırlamalar, belediyenin sahip olduğu doğalgaz şirketi (İGDAŞ) için gaz tedarik şirketi kurmasını
tam olarak engellemiyordu. (Elektrik Piyasası, 2001)
Ülkemizde modern belediyenin kuruluşuna tekabül eden, 19. yüzyılın ikinci yarısının başlarında
gündeme gelen sokak aydınlatma ve şehir havagazı işleri, Avrupa’da olduğu gibi, bir belediye hizmeti
olarak telakki edilmekte ve belediyelere devredilmekteydi. İmparatorluk ve Cumhuriyet dönemi
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belediye kanunlarında bu görev belediyelere tevdi edilmişti. Ülkemizde belediyenin başlangıçta, şehri
yönetmek üzere kurulmuş bir özerk yapı olmayıp, daha ziyade şehrin temizlik ve aydınlatılması ile ilgili
bir memuriyet olduğu, (Ortaylı, 69) düşünüldüğünde bunu anlamak da kolaylaşmaktadır.
Enerji üretiminin yerel tesislerde yapıldığı dönemlerde, üretim ve dağıtım işinin belediyelere ait iken,
zamanla, teknolojik gelişmelerin etkisiyle, şehir elektrik üretim ve dağıtımından ülke genelinde
elektrik üretim ve dağıtımına geçilmesi gerekmiş, önce elektrik üretimi, ardından dağıtım işi
belediyelerden merkezi bir kuruluşa (TEK) aktarılmıştı. Ancak, şehir içi gaz dağıtım hizmetlerinin
belediyelerin görev alanından çıkarılması, böyle bir teknolojik gelişmeyle fazla alakalı
görülmemektedir.
1990 yılında doğalgazın ithali, dağıtımı, satışı ve fiyatlandırılmasında tekel konumuna getirilen
BOTAŞ’ın bu konumu, 2 Mayıs 2001 tarihinde yasalaşan 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu ile
hukuken sona ermiş oldu. Yukarıda belirtildiği üzere 2004 yılında yürürlüğe giren yeni belediye
kanunları gaz hizmetlerini belediye görevleri arasında saymamıştır. Ancak bu alanda faaliyet
göstermek belediyelere yasaklanmış da değildir. Yeni Belediye Kanunu eskisinden farklı olarak
belediye görevlerini bentler halinde saymamaktadır. Bunun yerine, mahalli müşterek hizmetler
belediyelerce görev olarak kabul edilebilmektedir. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. Maddesinde
belediyenin yetkileri sayılırken; doğalgaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak
veya yaptırmak, bu yetkiler arasında zikredilmektedir. (Belediye Kanunu, 2005) Ancak 4646 sayılı
anılan kanunla doğalgaz sektörü regüle edilip, düzenleyici üst kurul denetim ve gözetimi altına
alınarak, özelleşmesi zorunlu hale getirilmiş, böylece doğalgaz dağıtım işi rekabete açılmıştır. Doğal
tekel olarak kabul edilen bazı iktisadi ve ticari nitelikli kamu hizmetlerinin, ekonomik etkinlik ve
tüketici yararı nedeniyle rekabete açılması öngörülmüş, yukarıda ilgili yasal düzenleme gerekçesi
açıklanırken belirtildiği üzere, bu sektörde özelleştirme, liberal ekonominin bir gereği olarak
değerlendirilmiştir.
Kaynakların etkin kullanılması ve hizmet alanının rekabete açılması noktasından bakıldığında da gaz
dağıtım sektöründe belediye işletmesinin bulunması, kendi başına rekabeti önleyici bir durum
değildir. Çünkü doğalgaz satışında, hangi tip tarifenin hangi müşterilere uygulanacağı ve Serbest
Tüketici Limiti kamu otoritesi (EPDK) tarafından belirlenmektedir. Yani yıllık belli bir limiti yakalayan
tüketici, dilediği yerden gaz alabilmekte, şehir doğalgaz dağıtım şirketinden gaz alma mecburiyeti
bulunmamaktadır.
Subsidiarite yani yedek olma ilkesi, kamunun yapması gerekmeyen işlerin, kamu eliyle yapılmaması,
özel sektörce yürütülmesi, merkezi idarenin yürütmesi gerekmeyen işlerin de yerel idareler eliyle
yürütülmesini esas aldığına göre; gaz dağıtım hizmetlerinde merkezileşme bu ilkeye aykırı düşmekte,
özelleştirme ise ilkeyle uyuşmaktadır. Dağıtım işinin tamamen özelleştirilmesinin kanunla bir takvime
bağlanması ise, belediyelerin, özellikle şehirleşmenin tamamlanmamış olduğu yerlerde, gaz dağıtımı
gibi kent gelişiminde mühim bir vasıtadan mahrum kalmalarına da yol açmış olacaktır (Öztürk, 2016:
114).
Günümüzde, bazı belediyelerin web sitelerinde enerji ile ilgili birimlerinin bulunduğunu ve bu
birimlerin görevleri arasında; “belediyenin enerjiyle ilgili stratejilerini ve hedeflerini planlamak,
uygulamak ve yaygınlaştırmak, yenilenebilir enerji kaynaklarından (hidroelektrik, rüzgâr, güneş,
jeotermal, biokütle, biyogaz, dalga akıntı enerjisi ve gel-git gibi fosil olmayan enerji kaynakları)
elektrik üretimi sağlamak ve belediyenin hizmetlerinde kullanmak.” Şeklinde görevlerinin bulunduğu,
Türkiye’deki belediyelerin gelecek planlarında yerel güneş enerjisi stratejisi oluşturmak suretiyle kendi
bölgelerinin güneş enerji potansiyellerinin, finansman olanaklarının belirlenmesi ve uygun projelerin
hayata geçirilmesine destek olmak üzere bazı çalıştayların yapıldığına bakıldığında;
(www.gunder.org.tr, 2020) enerji alanında belediyelerin artık herhangi bir faaliyet yürütememelerinin
söz konusu olmadığı görülmektedir.
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Ülkemizde enerji alanında merkezi yönetimin kontrolü tamamen eline aldığı, hatta belediyelerin
yerine geçmiş olduğu, merkezi yönetimin enerji hususunda asıl aktör durumuna geldiği görülmekle
birlikte, belediyelerin, imar hukuku kapsamında, binaların enerji güvenliği vs konularda yetkili olduğu,
imkân verildiği takdirde, belediyelerin özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarının harekete
geçirilmesinde çeşitli teşvik unsurları ve uygun fonlama ile daha etkin bir rol üstlenebilecekleri,
(Gündüzöz & Can, 45) rahatlıkla söylenebilecektir.
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İnsan Kaynakları Çalışanlarında Duygusal Zekanın İşyeri Davranışlarına Etkisinin Araştırılması 8
Doç.Dr. Melisa Karabay
Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu
Sigortacılık AnabilimDalı
Ceyda Alkan
Koç Sistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri A.Ş
İnsan Kaynakları İş Ortağı
Özet
Bu araştırmada duygusal zekanın işyeri davranışları olan işe tutkunluk, iş tatmini ve işten ayrılma
niyeti üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Araştırmada çevrimiçi anket formu kullanılarak Türkiye’deki
İstanbul ili’ndeki çeşitli firmaların 200 insan kaynakları departmanı çalışanından kolayda örneklem
yoluyla veri toplanmıştır. Elde edilen veriler istatistik programında analiz edilerek yorumlanmıştır.
Araştırma sonuçlarına göre, duygusal zekanın duyguların değerlendirilmesi alt boyutu, iş tatmini ve
işe tutkunluğu pozitif biçimde etkilerken, işten ayrılma niyetini negatif etkilemektedir. Sonuç
kısmında araştırma bulguları özetlenerek araştırmanın sınırlılıklarına ve önerilere yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Duygusal Zeka, İş Tatmini, İşe Tutkunluk, İşten Ayrılma Niyeti, İnsan Kaynakları
The Effect of Emotional Intelligence on Workplace Behaviors In Human Resources Employees
Abstract
This study aims to investigate the effect of emotional intelligence on work passion, job satisfaction
and intention to leave. Data were collected from 200 human resources department employees using
an online survey form. The obtained data were analyzed and interpreted in statistical package
software. According to the results of the study, the sub-dimensions of emotional intelligence,
specifically, the evaluation of emotions, affects job satisfaction and work passion in a positive way
whereas it has a negative effect on the intention to leave work. In the conclusion part, the research
findings are summarized, and also the limitations and suggestions of the research are discussed.
Keywords: Emotional Intelligence, Job Satisfaction, Work Passion, Turnover Intention, Human
Resources.
GİRİŞ
Örgütlerde duygusal zekanın önemi ve örgütlerdeki etkisi gün geçtikçe daha da fazla anlaşılmaktadır.
Bireyin iletişim becerilerinden problem çözme davranışlarına kadar tüm önemli özelliklerini
belirleyen duygusal zekanın önemi, günümüzde örgütler içinde rekabetin artmasıyla da işyeri
davranışlarının öneminin daha fazla anlaşılmasını sağlamıştır. İşyeri davranışları, örgütler için
verimlilik ve amaçlara ulaşma bağlamında en önemli unsurlardan biridir. Diğer yandan, örgütsel
amaçlara kalifiye çalışanlar ile ulaşılabilmekte ve başarı artırılabilmektedir. Bunun için de iş tatmini
yüksek, işe tutkunluk seviyesi fazla ve işten ayrılma niyeti olmayan çalışanların varlığı önem
taşımaktadır. Bu bağlamda, işgörenlerin işyeri davranışlarının durumu, örgütteki kültürü etkilemekte
ve sosyal ilişkileri de şekillendirerek örgütsel verimin düzeyini belirlemektedir. Bu çalışmanın
sorunsalı, bu davranışların duygusal zeka ile ilişkili olduğu düşüncesine dayanmaktadır.
İşyerinde tutku ya da işe tutkunluk kavramı, son dönemde ilginin arttığı bir kavram olmakla beraber,
birinin işi hakkında tutkulu olmanın değerini ölçen ve şirketlerin tutkulu çalışanlara sahip olmaktan
nasıl yararlanabileceğini araştıran bir kavramdır. Bununla beraber iş tutkusu yapısının daha fazla
araştırma konusu yapılması gerekmektedir. Mevcut literatürdeki görüş, işe tutkunluğun örgütlerdeki
8
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çalışanlar arasında olması gereken değerli bir özellik olduğu ve sonuçta çalışanın işinin performansı
için hayati önem taşıdığıdır. Duygusal zekanın etkili olabileceği diğer bir kavram ise işe tatmindir. İşe
tatmini pek çok araştırmaya konu olmuş ve bu araştırmalarda çeşitli değişkenler ile öncül ve
nedensellik ilişkisi kurulmuştur. İş tatmini teorileri, çalışan motivasyonunu açıklayan teoriler ile güçlü
bir örtüşmeye sahiptir. İşindeki tatmin seviyesi yüksek bir çalışan, yeteneklerinin en iyisini sunmayı
amaçladığı için örgüt için değerlidir. Bu bağlamda, memnun bir çalışan, her zaman örgüte daha fazla
katkıda bulunur ve şirketin büyümesine yardımcı olur. Örgütteki çalışanın mevcut işlerini terk etmeyi
planlayıp planlamadığını ifade eden önemli bir kavram ise işten ayrılma niyetidir. Literatürde işten
ayrılma niyeti çok sayıda araştırma modelinde yer almış ve pek çok değişkenin üzerinde etkisinin
ölçüldüğü önemli bir çıktı değişkeni olarak görülmektedir. Alanyazındaki literatür incelendiğinde,
insan kaynakları alanında çalışanların duygusal zeka üzerine yapılan araştırmaların son derece sınırlı
olması bu çalışmadaki araştırma örneklemini belirlemesi için en önemli nedenlerden biri olmuştur.
Bu sebeple araştırmanın sonuçları duygusal zekanın işyeri davranışlarına etkisi konusunda literatüre
katkı sağlamaktadır.
Çalışmanın amacı, duygusal zekanın işyeri davranışlarına etkisini bilişim teknolojileri firmalarında
çalışan insan kaynakları çalışanları kapsamında belirlemektir. Çalışmada, duygusal zeka ile araştırma
modeline ait seçilmiş işyeri davranışları olan; işe tutkunluk, iş tatmini ve işten ayrılma niyetine ilişkin
kavramsal çerçeveyi takiben ilgili literatür taraması ve hipotezlerin oluşturulduğu bölüm yer
almaktadır. Daha sonra, araştırmanın metod ve analiz bulguları yer almaktadır. Son bölümde ise
sonuç ve önerilere yer verilmiştir.
KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Son yıllarda bilim dünyasının ve popüler dünyanın ilgisinin hızlı bir şekilde artması sonucunda bir
davranışsal araştırma alanı olarak değerlendirilen duygusal zekanın doğası, belirleyicileri, bileşenleri
ve geliştirme yöntemlerini anlamak amacıyla büyük adımlar atılmıştır (Matthews, Zeidner, & Roberts,
2004). Matthews ve meslektaşlarına göre duygusal zeka kelimesine 1966 yılında ilk kez Leuner
tarafından yayınlanan “Duygusal Zeka ve Kurtuluşu: Kadınlar Üzerinde Psikodinamik Bir Çalışma” adlı
çalışma kapsamında yer verilmiştir. Söz konusu çalışmada düşük duygusal zeka sebebiyle toplumsal
rollerini kabul etmeyen yetişkin kadınlara değinilmiştir. Duygusal zekanın bir kavram olarak ilk kez
Payne (1986) tarafından yürütülen doktora çalışmasında kullanılmıştır. 1995 yılında Daniel Goleman
tarafından yayınlanan “Duygusal Zeka: Neden IQ’dan Daha Önemlidir?” adlı kitabın dünya genelinde
en çok satan kitaplar listesini alt üst etmesi sonucunda duygusal zeka kavramının popülaritesinde
zirveye ulaştığı görülmüştür. Kavram, yaşamdaki baskılara ve taleplere uyum sağlayabilmek için kendi
ve diğer insanların duygularını anlama, bilme ve yönetme becerisine odaklanan önemli bir özellik
olarak ifade edilmektedir. Goleman (2016)’ a göre yüksek duygusal zekaya sahip olan birey, yaşanan
bir durum karşısında harekete geçebilir, ortaya çıkan engelleri aşabilir, kendi tatminini erteleyebilir ve
bu sağlamak için dürtülerini denetleyebilir, sorunlarla mücadele edebilir ve problemlerin kendisine
engel olmasına izin vermez.
Günümüzde iş hayatında stres, çatışma ortamı, mobbing, tükenmişlik ve işten ayrılma gibi negatif
düşünceler örgütsel bağlılık, mutluluk, umut ve çalışmaya tutkunluk gibi pozitif kavramlardan çok
daha fazla gündeme gelmektedir. Fakat son yıllarda pozitif etkiyle çalışmaya tutkunluk gibi pozitif
yönlü düşünceler de ilgi görmeye başlamıştır. Bu hususta yürütülen araştırmalar da giderek artmaya
başlamamıştır (Schaufeli & Bakker, 2004). Çalışmaya tutkunluk, iş görenlerin kendilerini bilişsel,
duygusal ve fiziksel anlamda tamamıyla üstlendikleri görevleri yerine getirmeye adamaları olarak
ifade edilmiştir (Kahn, 1990). Çalışmaya tutkunluk kavramı 1990’da ilk kez Kahn tarafından yürütülen
çalışma kapsamında ele alınmıştır. Kahn, Goffman (1961) tarafından çalışanların işyerlerinde
üstlendikleri roller ile kişilikleri arasında var olan ilişkiyi inceleyeme yönelik olarak yürüttüğü
çalışmanın etkisinde kalmıştır. Örgüt bünyesinde istihdam edilen bireylerin çalışmaya tutkunluk
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duygusunu taşımaları halinde, kişisel performanslarının ön plana çıkacağı ve işe yönelik üstlendikleri
rolleri tam ve etkin bir şekilde yerine getirebileceklerine inanılmaktadır (Kahn, 1990).
İş tatmini; iş ortamındaki çalışma şartları, yapılan işe özgü faaliyetler, güven duygusu, işin saygınlığı,
ücretlendirme politikası ve kariyer gibi değişkenlere bağlı olarak, iş görenlerin memnuniyetini anlatan
çok boyutlu bir tavırdır (Turner, 2007). İş tatmini kavramı genel olarak çalışanın iş ile ilgili duygu ve
düşünceleri olarak ifade edilmektedir. Ancak, iş tatmini ve çalışmaya tutkunluk kavramları birbirinden
farklıdır. Bu hususta en önemli ayrım Erickson (2005) tarafından yapılmıştır. Erickson’ a göre
çalışmaya tutkunluk kavramı, iş tatmini boyutundaki gibi iş görenin işinden duyduğu tatminin dışında
daha geniş ve kapsamlıdır. Çalışmaya tutkunluğun çalışanı harekete geçirme gibi bir etkisi varken, iş
tatmini yalnızca çalışanın doygunluğunu ifade etmektedir (Macey, 2008). İş tatminini yapılan iş
dışında çalışma ortamı, kariyer ve ücret gibi faktörlerin tümünden duyulan memnuniyeti ifade
ederken, çalışmaya tutkunluk kavramı sadece o işi yapmaktan duyulan hazzı anlatmaktadır.
İşten ayrılma niyeti, işgörenlerin işlerini ve örgütü kendi istekleriyle terk etme ihtimalini ifade
etmektedir. İşten ayrılma niyeti psikolojik, sosyolojik ve ekonomik problemlerin ortaya çıkmasına
neden olmaktadır. Bütün bu ortaya çıkardığı negatif sonuçlardan ötürü işten ayrılma niyeti çok sayıda
araştırmada ele alınmaktadır (Elçi, Karabay, Alpkan ve Şener, 2014). İşten ayrılma niyeti örgütler için
hayati önem taşıyan bir kavramdır. Bu araştırmanın temel varsayımlarından biri de duygusal zekanın
işten ayrılma niyetinin öncüllerinden biri olabileceğidir. Çünkü işten ayrılma niyetine sahip işgörenin
motivasyonu düşer, örgütsel bağlılığı azalır ve örgütteki sosyal bağlar böylece zarar görmüştür. Bu
yüzden işgörenlerin işten ayrılma niyetlerinin ortaya çıkmasını önlemek, örgütsel amaçlar ve
kurumsal fayda için büyük önem taşımaktadır (Poyraz & Kama, 2008). İşgörenlerin işten ayrılma
niyetlerinin varlığı, örgütü ciddi sorunlarla karşılaşma bağlamında tehdit altında bırakmaktadır. Tüm
bu etkiler sonucunda işten ayrılma niyetinin artmasıyla beraber iş devir oranının ve devamsızlığın da
arttığını göstermektedir. Bu da örgütsel amaçlara ulaşmayı zorlaştırmaktadır (Karabay, 2015).
Örgütsel bağlamdaki bu öneminden ötürü işten ayrılma niyeti, bu çalışmada da işyeri davranışları
arasından seçilmiş bir değişken olarak belirlenmiştir.
LİTERATÜR TARAMASI
Son zamanlarda, duygusal zekanın yapısını kavramsallaştırmaya yönelik birçok alternatif teorik bakış
açısı geliştirilmiştir. Bu bölümde, duygusal zekanın çeşitli işyeri davranışlarına olan etkisi ilgili literatür
ışığında incelenecektir.
Duygusal Zeka ve İşe Tutkunluk İlişkisi
Yöneticilerin duygusal zekasının, çalışanların iş yeri davranışlarındaki farklılıkları olumlu bir şekilde
etkilediğine dair kanıtlar mevcuttur. Ancak, literatürde duygusal zeka ve işe tutkunluk ilişkisine
yönelik gerek yerel gerekse uluslararası literatürde ortaya konulmuş sınırlı sayıda bulgu mevcuttur.
Bu, bazı araştırmacıların bu argümanı desteklemek için yeterli bulgu elde edememiş olmasına
bağlanabilir. Ravichandran ve diğerleri (2011) araştırmalarında işe tutkunluğu duygusal zekanın tek
başına etkilemediğini ortaya koymuşlardır. Araştırma sonuçlarına göre duygusal zeka, işe tutkunluk
düzeyini de artırmaktadır. Dolayısıyla örgütsel amaçlara ulaşma kapsamında duygusal zeka düzeyi
yüksek işgörenlerin örgüt için ne kadar önemli olduğu anlaşılmıştır. Bu da bu araştırmanın, insan
kaynakları departmanında çalışan duygusal zekaya sahip çalışanların olumlu çalışma tutumları,
davranışları ve sonuçları geliştirip geliştiremediklerini inceleyerek bu boşluğu doldurmaya çalışması
ve öncül bir katkı sağlaması amaçlanmaktadır.
Duygusal Zeka ve İş Tatmini İlişkisi
İş tatminine ilişkin araştırmaların öncüsü Hoppock’un 1935 yılında yaptığı çalışmalardır. İş tatmininin
sağlanması için işgören beklentilerinin belirlenmesi gerekmektedir. Ancak bu beklentilerin
belirlenmesi oldukça zordur. Bu nedenle yöneticilerin işgörenleri iyi bir biçimde gözlemlemesi ve
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beklentileri anlamaya çalışması gerekmektedir (Keleş, 2006). Literatürde, duygusal zeka ve iş tatmini
ilişkisine yönelik çeşitli araştırmalar (Lee vd, 2012; Aghdasi vd., 2011; Shooshtarian vd., 2013) yer
almaktadır. Fisher (1998) tarafından ruh hali, duygular ve iş tatmini üzerine yapılan bir araştırmada
ruh halinin ve duyguların iş tatmini üzerindeki etkilerinin benzersiz olduğunu ortaya konmuştur. Sy
vd., (2006), yemek servisi çalışanının üzerinde yaptıkları araştırmada, çalışanların duygusal zekası,
yöneticilerinin duygusal zekası, çalışanların iş memnuniyeti ve performansı arasındaki ilişkileri
incelemiştir. Çalışanların duygusal zekasının, iş tatmini ve performansıyla pozitif olarak ilişkili olduğu
ortaya konmuştur. Çekmecelioğlu’nun (2012) araştırmasına göre duygusal zeka düzeyi düşük olan
çalışanlar duygularıyla baş edemedikleri için stres düzeyleri artmakta ve böylelikle iş tatmini
düşmektedir. Sony ve diğerleri de (2016) çalışmalarında duygusal zeka ve iş tatmini arasında anlamlı
ve pozitif bir ilişki olduğunu ortaya koymuşlardır. Anari (2012) çalışmasında, öğretmenlerin duygusal
zekası ve iş doyumu ile duygusal zekası ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiyi araştırmış ve duygusal
zeka ile iş tatmini arasında, duygusal zeka ile örgütsel bağlılık arasında pozitif bir ilişki olduğunu
ortaya koymuştur. Brunetto vd (2012) yaptıkları çalışmada, Avustralyadaki polis çalışanlarının
duygusal zekasının iş tatminleri üzerindeki etkisini araştırmıştır. Sonuçlar, duygusal zekanın, iş
doyumunu ve yaşam refahını olumlu, işten ayrılma niyetini ise olumsuz etkilediğini göstermiştir.
Duygusal Zeka ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisi
Araştırmadaki varsayımlardan biri de duygusal zekanın işten ayrılma niyetini olumsuz
etkileyebileceğidir. Nitekim, çalışanlar, kendilerini ve duygularını ifade edebilme olanağına sahip
oldukları örgütlerde kendi istekleri ile çalışmaya ve örgütte kalmayı sürdürmeye devam ederler. Bu da
duygusal zeka ile yakından ilişkilidir. Çünkü duygusal zeka düzeyi yüksek olduğunda bireyin kendini
ifade etme becerisi artmaktadır. Literatürde duygusal zeka ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkinin,
duygusal zeka-örgütsel bağlılık ve iş tatmini ilişkisinden kaynaklandığı da belirtilmektedir (Güleryüz
vd., 2008). Literatürde, duygusal zeka ve işten ayrılma niyeti ilişkisine yönelik sınırlı sayıda bulgu
mevcuttur. Bu çalışmanın amacı, çalışanların duygusal zeka (EI) algıları ile kuruluştan ayrılma niyetleri
arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu bağlamda, elde edilecek bulgular, duygusal zeka algısının daha
yakından incelenerek işten ayrılma niyetlerini olumlu etkileyen potansiyel bir faktör olup olmadığı
sorusuna yanıt vermeyi amaçlamaktadır. Literatürde duygusal zekanın özbilinç altboyutu ile işten
ayrılma niyetinin ilişkili olduğu ortaya konulmuştur. Buna göre özbilinç düzeyi arttıkça işten ayrılma
niyeti azalmaktadır (Oğuzhan, 2012). Turner’a (2007) göre yüksek duygusal zeka düzeyi, işten ayrılma
niyetinin önünde önemli bir engeldir. Alanyazında, duygusal yönden zeki liderlerin ayrıca yüksek
kalitede kişilerarası becerilere sahip olduğunu ve takipçileriyle olumlu ilişkiler geliştirdiğini ortaya
koymaktadır (Mohammad, 2014). Nitekim, çalışanlar, liderlerin problemlerini çözme kapasitesine
sahip olmadıklarını düşündüklerinde, kendileriyle empati kuramadıklarını gördüklerinde işten ayrılma
eğiliminde olabilmektedir.
YÖNTEM
Bu araştırmanın amacı duygusal zekanın işyeri davranışları olan işe tutkunluk, iş tatmini ve işten
ayrılma niyeti üzerindeki etkisi araştırılmıştır.
Araştırma Modeli
Bu araştırma, tarama modellerinden ilişkisel tarama çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Tarama modeli,
olaylar, olgular ve durumların oldukları gibi incelenmesine dayalı bir araştırma modelidir. İlişkisel
tarama modeli ise iki ya da daha fazla değişkenin birlikte değişim varlığını ya da derecesini belirlemeyi
amaçlamaktadır (Karasar, 2012). İlgili literatür ışığında hipotezlerin oluşturduğu model Şekil 1’de yer
almaktadır:
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İş Tatmini

Duygusal Zeka

İşe Tutkunluk
- Ruh Halinin Düzenlenmesi
- Duyguların
Değerlendirilmesi

İşten Ayrılma Niyeti
Şekil 1. Kavramsal Model

H1a.Ruh halinin düzenlenmesi iş tatmini üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkiye sahiptir.
H1b: Duyguların değerlendirilmesi iş tatmini üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkiye sahiptir.
H1c: Duyguların kullanımı iş tatmini üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkiye sahiptir.
H2a. Ruh Halinin düzenlenmesi işe tutkunluk üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkiye sahiptir.
H2b. Duyguların değerlendirilmesi işe tutkunluk üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkiye sahiptir.
H2c. Duyguların kullanımı işe tutkunluk üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkiye sahiptir.
H3a. Ruh Halinin düzenlenmesi işten ayrılma niyeti üzerinde negatif ve anlamlı bir etkiye sahiptir.
H3b. Duyguların değerlendirilmesi işten ayrılma niyeti üzerinde negatif ve anlamlı bir etkiye sahiptir.
H3c. Duyguların kullanımı işten ayrılma niyeti üzerinde negatif ve anlamlı bir etkiye sahiptir.
Araştırma Örneklemi
Bu araştırmanın evrenini İstanbul ilinde ikamet eden, insan kaynakları departmanında çalışan bireyler
oluşturmaktadır. Örneklem ise bu çalışanlar arasından kolayda örnekleme yöntemiyle seçilmiş olan
200 kişidir.
Veri Toplama Araçları
Araştırmanın veri toplama aracı olarak kullanılan anket formu beş bölümden oluşmaktadır. Birinci
bölümde iş tatminiyle ilgili maddeler, ikinci bölümde duygusal zekayla ilgili maddeler, üçüncü
bölümde işe tutkunluk ile ilgili sorular, dördüncü bölümde ise katılımcıların çalıştıkları işletme ve
kişisel bilgilerine yönelik demografik sorular bulunmaktadır.
Duygusal zeka ölçeği; Ölçek, Schutte ve diğerleri (1998) tarafından geliştirilmiş, Austin ve diğerleri
(2004) tarafından modifiye edilmiştir. Duygusal Zeka Ölçeği, 5’li likert tipinde 20’si olumlu ve 21’i
olumsuz toplam 41 maddeden oluşmaktadır (1=Kesinlikle katılmıyorum, 5=Kesinlikle katılıyorum).
Olumsuz maddeler ters çevrilerek analize dahil edilmiştir. Ölçeğin Türkçeye uyarlanması Göçet (2006)
tarafından yapılmıştır. Ölçek, ruh halinin düzenlenmesi, duyguların değerlendirilmesi ve duyguların
kullanımı şeklinde 3 alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçeğin güvenirliğini ölçmek amacıyla Cronbach’s
alpha değerine bakılmıştır. Ölçeğin ruh halinin düzenlenmesi boyutunun Cronbach’s alpha değeri ,603
olarak, duyguların değerlendirilmesi boyutunun Cronbach’s alpha değeri ,945 olarak, duyguların
kullanımı boyutunun Cronbach’s alpha değeri ,860 olarak bulunmuştur. Ölçeğin tamamına ilişkin
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Cronbach’s alpha değeri ise ,899 olarak bulunmuştur. Bu değerler ölçeğin güvenilir olduğunu
göstermektedir.
İş tatmini ölçeği; Brown ve Peterson (1994) tarafından geliştirilmiş, Bağcı ve Demir (2017) tarafından
Türkçeye uyarlanmıştır. Ölçek, 5’li likert tipinde hazırlanmış olan 5 maddeden oluşmaktadır
(1=Kesinlikle katılmıyorum, 5=Kesinlikle katılıyorum). Ölçekten alınan puan arttıkça katılımcıların iş
tatmini düzeyi de artış göstermektedir. Ölçeğin güvenirliğini ölçmek amacıyla Cronbach’s alpha
değerine bakılmıştır. Ölçeğin Cronbach’s alpha değeri ,916 olarak bulunmuştur. Bu değer ölçeğin
güvenilir olduğunu göstermektedir.
İşe tutkunluk ölçeği; Ölçek, Schaufeli ve arkadaşları (2006) tarafından geliştirilmiş, Turgut (2011)
tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. Ölçek 5’li likert tipinde 17 maddeden oluşmaktadır (1=Kesinlikle
katılmıyorum, 5=Tamamen katılıyorum). Ölçekten alınan yüksek puanlar işe tutkunluğun ve bağlılığın
yüksek olduğunu göstermektedir. Ölçeğin güvenirliğini ölçmek amacıyla Cronbach’s alpha değerine
bakılmıştır. Ölçeğin Cronbach’s alpha değeri ,963 olarak bulunmuştur. Bu değer ölçeğin güvenilir
olduğunu göstermektedir.
İşten ayrılma niyeti ölçeği, Tepper ve diğerleri (2009) tarafından geliştirilen ölçek, Yıldız ve diğerleri
(2017) tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. Ölçek beşli likert tiptedir (1=Kesinlikle katılmıyorum,
5=Tamamen katılıyorum). Ölçeğin güvenirliğini ölçmek amacıyla Cronbach’s alpha değerine
bakılmıştır. Ölçeğin Cronbach’s alpha değeri ,954 olarak bulunmuştur. Bu değer ölçeğin güvenilir
olduğunu göstermektedir. Ölçeğin geçerliğini ölçmek amacıyla faktör analizi yapılmıştır. Yapılan
analizler sonucu Kaiser-Meyer-Olkin değeri ,78 bulunmuştur. Ayrıca Bartlett testi sonucunun da
anlamlı çıkması ölçeğin faktör analizine uygunluğunu göstermektedir, X2(3) = 619,505, p < ,001.
Yapılan faktör analizine göre işten ayrılma niyeti ölçeğinin tek faktörle açıklanabildiği görülmektedir.
Bu faktör, ölçeğin toplam varyansının %91,6’sını açıklamaktadır. Bulunan bu değerler ölçeğin
geçerliğinin yüksek olduğunu göstermektedir.
Analizler ve Bulgular
Elde edilen veriler, SPSS paket programında analiz edilmiştir. Analizde öncelikle katılımcıların kişisel
bilgileri ve çalıştıkları işletmenin bilgilerine yönelik elde edilen bulgular gösterilmiştir. Daha
sonrasında duygusal zeka ölçeği alt boyutları, iş tatmini ölçeği, işe tutkunluk ölçeği ve işten ayrılma
niyeti ölçeğine ilişkin tanımlayıcı bulgular gösterilecektir. Daha sonrasında araştırma değişkenleri
arasındaki ilişkiler test edilecektir. Frekans analizi sonuçları incelendiğinde katılımcıların %0,5’inin
çalıştığı işletme danışmanlık sektöründe faaliyet gösterirken, %12,5’inin çalıştığı işletme gıda
sektöründe, %6’sının çalıştığı işletme inşaat sektöründe, %3’ünün çalıştığı işletme muhasebe
sektöründe, %4’ünün çalıştığı işletme otomotiv sektöründe, %11’inin çalıştığı işletme sağlık
sektöründe, %15’inin çalıştığı işletme teknoloji sektöründe, %48’inin çalıştığı işletme ise
telekomünikasyon sektöründedir. Katılımcıların %22,5’inin çalıştığı işletmede 10’dan az kişi çalışırken,
%34’ünün çalıştığı işletmede 11-100 kişi, %10,5’inin çalıştığı işletmede 101-500 kişi, %22,5’inin
çalıştığı işletmede 500’den fazla kişi çalışmaktadır. Katılımcıların %10,5’i ise çalıştığı işletmede kaç
kişinin çalıştığı hakkında fikrinin olmadığını belirtmiştir.
Kişisel bilgilere ilişkin frekans analizi sonuçları incelendiğinde katılımcıların %25,5’inin 18-29 yaşında
olduğu görülürken, %35’inin 30-39 yaşında, %29’unun 40-49 yaşında, %9’unun 50-59 yaşında,
%1,5’inin ise 60 yaşından büyük olduğu görülmektedir. Katılımcıların %57,5’i kadın, %42,5’i ise
erkektir. Katılımcıların %29’u bekar, %71’i ise evlidir. Katılımcıların %34,5’inin ailesinde çocuk yokken,
%29’unun ailesinde 1 çocuk, %26’sının ailesinde 2 çocuk, %1,5’inin ailesinde ise 3 veya daha fazla
çocuk vardır. Katılımcıların %3’ü ilköğretim mezunu iken, %10,5’i lise mezunu, %13,5’i ön lisans
mezunu, %55’i lisans mezunu, %15’i yüksek lisans mezunu, %3’ü ise doktora mezunudur.
Katılımcıların %7,5’i şu an bulundukları firmada 1 yıldan az süredir çalıştıklarını belirtirken, %37,5’i 1-4
yıldır, %27,5’i 5-9 yıldır, %21,5’i 10-20 yıldır, %6’sı ise 20 yıldan uzun süredir çalıştıklarını belirtmiştir.
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Katılımcıların %26’sı çalıştıkları iş kolunda 1-4 yıldır çalıştıklarını belirtirken, %30’u 5-9 yıldır, %30,5’i
10-20 yıldır, %13,5’i ise 20 yıldan uzun süredir çalıştıklarını belirtmiştir. Katılımcıların %50’si çalıştıkları
işletmede yönetici olmayan çalışan pozisyonunda iken, %18’i yönetici pozisyonunda, %15’i direktör
pozisyonunda, %17’si ise diğer pozisyonlarda çalışmaktadır.
Tablo 1. Araştırma Değişkenlerine Arasındaki İlişkilere Yönelik Pearson Korelasyon Analizi Sonuçları
RHD
Ruh Halinin
Düzenlenmesi

DD

İŞT

DK

İŞTUT

İAN

1

Duyguların
Değerlendirilmesi

,306*

1

Duyguların
Kullanımı

-,038

,624*

1

İş Tatmini

,125

,445*

,322*

1

İşe Tutkunluk

,044

,314*

,234*

,785*

1

İşten Ayrılma
Niyeti

-,201*

-,378*

-,287*

-,892*

-,676*

1

* p < ,01
Tablo 1’de görülen araştırma değişkenleri arasındaki ilişkilere yönelik Pearson korelasyon analizi
incelendiğinde, ruh halinin düzenlenmesi boyutunun sadece işten ayrılma niyeti ile negatif ve anlamlı
bir ilişkide olduğu, duyguların değerlendirilmesi boyutunun iş tatmini, işe tutkunluk ve işten ayrılma
niyeti ile anlamlı bir ilişkiye sahip olduğu görülmüştür. Yine, iş tatmini değişkeninin, işe tutkunluk
değişkeniyle anlamlı ve pozitif korelasyon gösterdiği görülürken (r = ,785, p < ,01), işten ayrılma niyeti
değişkeni ile anlamlı ve negatif korelasyon gösterdiği (r = -,892, p < ,01) görülmüştür. İşe tutkunluk
değişkeninin, işten ayrılma niyeti değişkeni ile anlamlı ve negatif korelasyon gösterdiği (r = -,676, p <
,01) görülmüştür.
Tablo 2. Duygusal Zekanın İş Tatmini Üzerindeki Etkisine Yönelik Regresyon Analizi Sonuçları
Standardize
edilmemiş
katsayılar
B

Std.
hata

Sabit

1,834

,992

Ruh Halinin Düzenlenmesi

,023

,267

Duyguların
Değerlendirilmesi

,451

Duyguların Kullanımı

,095

Standardize edilmiş
katsayılar
β

t

p

1,848

,066

,006

,085

,932

,102

,397

4,404

,000

,110

,075

,868

,386

F

R2

16,488

,202

Bağımlı değişken: İş tatmini
* p < ,01
Tablo 2’de görüldüğü üzere, duygusal zekanın iş tatminini ne derece etkilediğini tespit etmek
amacıyla yapılan regresyon analizi sonuçlarına göre bu modelin istatistiksel olarak anlamlı olduğu ve
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duygusal zekanın iş tatmini değişkeninin varyansının %20,2’sini açıklayabildiği görülmektedir (R2 =
,202; F(3, 196) = 16,488, p < ,01). Bulunan sonuçlara göre yalnızca duyguların değerlendirilmesi
boyutunun, iş tatminini anlamlı ve pozitif yönde yordadığı görülmektedir, (β = ,397, p < ,01). Bir başka
ifade ile, duyguların değerlendirilmesi iş tatminini pozitif bir şekilde etkilemektedir. Bu durumda
sadece H1b hipotezi kabul edilmiştir.
Tablo 3. Duygusal Zekanın İşe Tutkunluk Üzerindeki Etkisine Yönelik Regresyon Analizi Sonuçları
Standardize
edilmemiş
katsayılar
Std.
B
hata
3,064
,915
-,154
,247
,297
,095

β

t

p

-,047
,300

3,347
-,624
3,141

,001
,534
,002

,101

,045

,496

,620

Sabit
Ruh Halinin Düzenlenmesi
Duyguların
Değerlendirilmesi
Duyguların Kullanımı
,050
Bağımlı değişken: İşe tutkunluk
* p < ,01

Standardize edilmiş
katsayılar
F

R2

7,482*

,103

Tablo 3’de görüldüğü üzere, duygusal zekanın işe tutkunluğu ne derece etkilediğini tespit etmek
amacıyla yapılan regresyon analizi sonuçlarına göre bu modelin istatistiksel olarak anlamlı olduğu ve
duygusal zekanın işe tutkunluk değişkeninin varyansının %10,3’ünü açıklayabildiği görülmektedir (R2 =
,103; F(3, 196) = 7,482, p < ,01). Bulunan sonuçlara göre yalnızca duyguların değerlendirilmesi
boyutunun, işe tutkunluğu anlamlı ve pozitif yönde yordadığı görülmektedir, β = ,300, p < ,01. Bir
başka ifade ile duyguların değerlendirilmesi işe tutkunluğu pozitif bir şekilde etkilemektedir. Sonuçlar
ışığında, sadece H2b hipotezi kabul edilmiştir.
Tablo 4. Duygusal Zekanın İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisine Yönelik Regresyon Analizi
Sonuçları
Standardize
edilmemiş
katsayılar
Std.
B
hata
6,165
1,213
-,575
,327
-,348
,125

β

t

p

-,127
-,257

5,083
-1,760
-2,780

,000
,080
,006

,134

-,131

-1,492

,137

Sabit
Ruh Halinin Düzenlenmesi
Duyguların
Değerlendirilmesi
Duyguların Kullanımı
-,201
Bağımlı değişken: İşten ayrılma niyeti
* p < ,01

Standardize edilmiş
katsayılar
F

R2

12,473*

,160

Tablo 4’de görüldüğü üzere, duygusal zekanın işten ayrılma niyetini ne derece etkilediğini tespit
etmek amacıyla yapılan regresyon analizi sonuçlarına göre bu modelin istatistiksel olarak anlamlı
olduğu ve duygusal zekanın işten ayrılma niyeti değişkeninin varyansının %16’sini açıklayabildiği
görülmektedir (R2= ,160; F(3,196)= 12,473, p<,01). Bulunan sonuçlara göre duyguların
değerlendirilmesi boyutunun, işten ayrılma niyetini anlamlı ve negatif yönde yordadığı görülmektedir,
(β = -,257, p < ,01). Bir başka ifade ile, duyguların değerlendirilmesi işten ayrılma niyetini negatif bir
şekilde etkilemektedir. Bu bağlamda, önerilen hipotezlerden sadece H3a kabul edilmiştir.
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SONUÇ VE ÖNERİLER
Son yıllarda zeka türlerinden biri olarak bilinen duygusal zeka kavramına artan oranda bir ilgi söz
konusudur. Bunun en önemli nedenleri arasında insan zekasını anlamaya ve açıklamaya yönelik
faydalar ortaya koyması vardır. Örgütlerdeki çalışan davranışlarının örgütlerin amaç, hedef, karlılık ve
performanslarını doğrudan etkilediği bilindiğine göre, yine çalışanların işyeri davranışlarını doğrudan
etkileyen insan zekasının arkasındaki bilinmeyenleri çözmek ayrıca bir araştırma sorunsalı olmaktadır.
Bu araştırmadaki temel varsayım; iş yaşamında başarıyı etkileyen değişkenlerden birinin çalışanların
duygusal zekası olduğudur. Bu bağlamda, duygusal zekanın öncül ve etkilerinin incelenmesi,
örgütlerde çalışanların sağlıklı iletişim kurabilmeleri ve başarılı olmaları için önemlidir. Alanyazındaki
literatür incelendiğinde insan kaynakları alanında çalışanların duygusal zeka üzerine yapılan
araştırmaların son derece sınırlı olması bu tezdeki araştırma örneklemini belirlemesi için en önemli
nedenlerden biri olmuştur. Bu sebeple araştırmanın sonuçları duygusal zekanın işyeri davranışlarına
etkisi konusunda literatüre katkı sağlamaktadır.
Bu araştırmada duygusal zekanın seçilmiş işyeri davranışlarına (işe tutkunluk, iş tatmin ve işten
ayrılma niyeti) olan etkisi bilişim teknoloji çalışanları üzerinde yapılan bir anketle araştırılmıştır.
Araştırma bulgularına göre, duygusal zeka, iş tatminini pozitif yönde etkilemektedir.
Çekmecelioğlu’nun (2012) araştırmasına göre duygusal zeka düzeyi düşük olan çalışanlar duygularıyla
baş edemedikleri için stres düzeyleri artmakta ve böylelikle iş tatmini düşmektedir. Sony ve diğerleri
de (2016) çalışmalarında duygusal zeka ve iş tatmini arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki olduğunu
ortaya koymuşlardır. Mevcut araştırma sonuçları da literatürü destekler niteliktedir. Analiz
sonuçlarından elde edilen bulgular ışığında, duygusal zekanın alt boyutu olan duyguların
değerlendirilmesinin iş tatminini ve işe tutkunluğu pozitif bir şekilde etkilediği, işten ayrılma niyetini
ise negatif bir şekilde etkilediği görülmüştür.
Öneriler
Araştırmada duygusal zekanın örgütsel kapsamdaki önemi ortaya konulmuştur. Bu nedenle işe
alımlarda duygusal zeka düzeyine daha fazla önem verilmesi örgütler için bir öneri olarak sunulabilir.
Bunun yanında örgütlerde işgörenler için sağlanacak hizmet içi eğitimlerin verimi artıracağı ve işyeri
davranışlarına pozitif yönde etki edeceği düşünülmektedir. Araştırma sonuçlarını genellerken,
duygusal zeka ölçeklerinin katılımcıların kendi algılarına dayanması nedeniyle, bazı sınırlılıklarını göz
ardı etmemek gerekir. Diğer yandan, çalışan eğitimlerinin planlanmasında, calışanların duygusal zeka
becerilerini geliştirilmesine katkıda bulunacak içerikte düzenlenmesi yararlı olabilir. Aynı şekilde,
çalışanların duygusal zekanın etkisiyle işlerine yönelik tutkunluk, tatmin, motivasyon ve performans
gibi tutum ve davranışlarının ne derece etkilendiğinin araştırılması duygusal zeka teorisinin gelişimine
ve alan yazına önemli bir katkı sağlayacaktır. Yine duygusal zekanın işyeri davranışlarına etkisi
incelenirken diğer demografik özelliklerinin ve başka değişkenlerin aracı ve düzenleyici rollerinin
incelenmesi gereklidir. Ayrıca, araştırma sonucunda ulaşılan bulguların daha büyük örneklem
grubuyla ve farklı sektörlerdeki araştırma sonuçlarıyla sınanabilmesi için daha başka çalışmalar
yapılması önerilebilir.
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Sosyal Medyada İnfial Yaratan Dijital Reklamların Kriz Yönetimi Çalışmaları: DOVE Örneği
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Reklam ve Stratejik Marka İletişimi Böl. YLS Öğrencisi
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Özet
Reklamcılığın internet dünyasına taşınması, sektöre yeni bir boyut getirmiştir. Diğer sektörler gibi
reklamcılık da etkileşimi hızlı, eleştiriye açık ve sürekli daha yaratıcı olmak zorunda olan işler
üretmeye başlamıştır. Bu hız ve eleştirel ortam, bazı reklamların sosyal medyada infial yaratması
imkanını da beraberinde getirmiştir. Markalar, gelişen medya gücüyle olası küçük ya da büyük
olumsuz durumlar karşısında toplum tarafından kabul görülmeyen gerek paylaştıkları reklam
görselleriyle gerek kullandıkları dil ya da sosyal medya reklamları ile toplum tarafından sert
eleştirilere maruz kalmaktadır. İnternet literatürüne “linç” olarak giren kavram, bugün markaların
müşterileriyle sadece ciddi bir dikkat ve özen gerektiren diyaloglara girmesini değil, reklamlarında da
kurumsal stratejiler belirlemesini zorunlu kılmaktadır. Bu araştırmada yurtdışında 2011 ve 2017
yılında yayınlanan “ırkçılık” içeren ve infial yaratan “DOVE” dijital reklamları göstergebilim yöntemiyle
analiz edilmiştir. “DOVE”un dijital reklamlarının sosyal medyada infial yaratması sonucu marka
değerini ve kullanıcıların sosyal medya üzerinden yapılan reklamlara yönelik eleştirilerini kapsamakta
olup, markanın linç sonucu gösterdiği tavır ve markanın imajını korumak için uyguladığı kriz yönetimi
çalışması incelenmiştir.
Anahtar Sözcükler: Dijital Reklam, Sosyal Medya, İnfial, Kriz Yönetimi.
Abstract
Moving the advertising to the internet world has brought a new dimension to the sector. Like other
sectors, advertising has also begun to produce works that are fast in interaction, open to criticism
and constantly more creative. This speed and critical environment also brought the opportunity for
some ads to inflate social media. The brands are exposed to harsh criticism by the developing media
power with the language they use, the social media ads they use, and the language they use, which
are not accepted by the society in the face of possible small or large negative situations. The concept
of "lynch" in the Internet literature has made it mandatory for brands not only to engage in dialogs
that require serious attention and care but also to set corporate strategies in their advertisements. In
this research, “DOVE” digital ads that contain “racism” and infatuation in the broadcast in 2011 and
2017 were analyzed by semiotics method. This study focuses on the change in the brand value and
the criticism of social media users towards the DOVE’s digital commercials and tries to conceptualise
the attitude DOVE acquired and the crisis management campaign the company led after the outrage
caused in the social media.
Keywords: Digital Advertising, Social Media, Indignance, Crisis Management.

GİRİŞ
21. yüzyılın sonlarına doğru gelişmekte olan internet teknolojisi ile ilk başta tek yönlü iletişim olan
geleneksel iletişim metotları uygulanmaktaydı. Günümüzde artık Web 2.0 olarak adlandırılan
kullanıcıların diğer kullanıcılarla içerisinde bulundukları ağ ile etkileşimde olmalarına imkan veren
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gelişim, hem interneti değiştirmiş hem de internetin kullanım alanlarını çoğaltmıştır (Tufan Yeniçıktı,
2016, s. 94). Sosyal medya, insanların fikirlerini özgürce aktarabildiği ve okuyabildiği blog yazılarıdır.
Şirket onaylı tartışma ve konuşma siteleri, müşterilerin karşılıklı iletişim sağlayabilecekleri elektronik
postalar, ürün ve hizmetler hakkında bilgi edinebilecekleri formlar, fotoğraf, ses, film ve görüntülerin
paylaşıldığı bir ortamdır. Ek olarak bloglar ve sosyal paylaşım sayfalarını da kapsayan büyük internet
alanıdır (Erol & Hassan, 2014, s. 805).
Günümüzde birçok kurum ve kuruluş marka değerini her geçen gün daha çok iyileştirmek için
stratejiler geliştirmeye çalışmaktadır. Bu stratejiler gerek geleneksel reklam çalışmaları gerekse sosyal
medya üzerinden gerçekleştirilen dijital reklam çalışmalarıdır. Bu reklam çalışmaları bazı reklamlarda
ırkçı söylemlerde bulunma ya da ırkçılık içeren görsellerin paylaşılmasıyla tüketici kitlesi tarafından
olumsuz olarak karşılanıp, markaya yönelik eleştirilerin ortaya çıkmasına sebebiyet vermektedir.
Tüketici kitlesi markanın ürününü satın almamaya başlayarak boykot edebilmektedir (Elden, 2016, s.
135). Sosyal medyada varlığını sürdüren markalar yaptıkları reklam kampanyalarına ve sosyal
medyadaki paylaşımlarına dikkat etmeli ve hızlı davranmalıdır. Çünkü marka tarafından sosyal
medyada yayınlanan reklamlar çok hızlı bir şekilde yayılarak kullanıcılar tarafından anında geri
bildirim almaktadır. Dünya nüfusunun büyük bir çoğunluğunun yer aldığı bu mecrada insanlar
özgürce istedikleri şekilde gönderilere yorum yapabilme imkanına sahiptir. Bir marka eğer müşteri
kitlesine ürün tanıtım reklamları ve kampanyalarını sunuyorsa kusursuz bir şekilde hareket etmelidir.
Kullandıkları dilden gerçekleştirdikleri paylaşımlara kadar özenli davranmalıdır. Aksi takdirde marka
insanlar tarafından olumsuz eleştiriye maruz kalarak marka imajının zedelenmesine yol açmaktadır.
Böyle bir durumda markalar imajlarını korumak için kriz yönetimi çalışmaları gerçekleştirmelidir.
Bu çalışmada 2011 ve 2017 yıllarında paylaşılan DOVE’ un “ırkçılık” içeren dijital reklamları
göstergebilim yöntemiyle incelenecektir. Araştırmada infialin tanımı, sosyal medya reklamcılığı ve
infialin nedenlerinden bahsedilerek kriz yönetimine değinilecektir.
1. İnfial Nedir?
İnfial Türk Dilimi Kurumu Sözlük anlamında “birine içerleme, gücenme, kızgınlık duyma”9
anlamına gelmektedir. İnfial, bir çeşit skandaldır. Kurumlar ve markalar için “reklamın iyisi kötüsü
olmaz” klişesine binaen avantajlı bir durum olarak algılanabileceği gibi imajı zedeleyecek ciddi bir
tehdit olarak da yorumlanabilir.
Çok beğenilen bir reklam takdirle kitlelere yayılabildiği gibi, hiç beğenilmeyen bir reklam da sosyal
medyada infial yaratabilmektedir. Bazen reklamların senaryosunun başarısızlığından dolayı
yayınlanan reklam yerden yere vurulurken bazen de izleyenlerin çıkardığı mesajlar yüzünden infial
ortamı oluşmaktadır. İnfial oluşturan reklamların incelenip, nedenlerinin tanımlanıp, tüketicilerin
tepkilerinin tekrarlanmaması için stratejiler geliştirmek artık hem markaların, hem de reklamcıların
görevi haline gelmiştir.
2. Sosyal Medya Reklamcılığı ve İnfial
Günümüzde pazar yapısı, tüketicilerin ihtiyaçları, yaşam biçimleri, teknolojik gelişmeler ve artan
rekabetler sonucunda firmaların, farklı araçlarla hedef kitlelere ilgisini çekebilecek metotlarla
ulaşmasını zorunlu hale getirmiştir. Gelişen piyasalarda devamlı yükselen rekabet ortamı ile birlikte
firmaların hedef kitlelere ulaşmak için kullandıkları en temel pazarlama aracı “reklam” olmaktadır.
Öncesinde hedef kitleye ulaşmak için geleneksel medya yoluyla reklamlar iletilirken günümüzde artık
teknolojinin gelişmesiyle ve değişen tüketici kitlesi tercihleri neticesinde internet ve mobil cihazlar
gibi mecralar daha çok kullanılmaya başlanmıştır (Arslan, 2017, s. 20). Markaların yayınladığı
reklamlar tüketiciler tarafından yakından takip edilmektedir. Markaların yayınladıkları her reklamda

9

https://sozluk.gov.tr/. (Erişim Tarihi: 15 Nisan 2019).
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tüketiciyi memnun etmek, kurum imajını zedelememek aksine yükseltmek için stratejiler
geliştirmeleri gerekmektedir.
Sosyal medya Web 1.0 tabanlı medyadan farklı olarak kullanıcı kitlesi, internet aracılığıyla
diğer kullanıcılar ile doğrudan iletişim ve etkileşim sağlamaktadır. Bu sayede sosyal medya geleneksel
medyaya göre kullanıcılar arasındaki güven ilişkisini arttırarak müşteri ve firmalar arasındaki ilişkiyi
kuvvetlendirmek için bir reklam platformu olarak kullanılmaya başlanmıştır (Dao, Cheng, Le, & Chen,
2014). Sosyal medyada reklam yapmanın önemli sebeplerinden birisi de toplumdaki insanların bir
ürünü satın almadan önce ürün hakkında bilgi sahibi olmak istemesidir. İnsanlar bu bilgilere ulaşmak
için internette araştırma yapmaktadır. Bu durum markalar için avantajlı bir durum haline gelerek
internet aracılığıyla tüketicilerini kolay bir şekilde hedeflemektedir (Sumit, 2013, s. 222). İnsanlar
sosyal medya sayesinde iletişim kurma, fikir ve düşüncelerini özgürce ifade edebilme imkanına sahip
olur ve satın aldıkları ürün ve hizmetler hakkında sosyal medyada bahsederek insanları
etkileyebilmektedir. Ek olarak markalar zamanlarının büyük bir kısmını sosyal medyada geçiren
insanlara ulaşabilmek için bu platformu bir reklam alanı olarak görmeye başlamıştır. Bunun
sonucunda sosyal medyada reklam veren markaların, izleyici kitlesini potansiyel müşteri kitlesi olarak
görmeleri normal bir durum olarak kabul edilmektedir (Battallar & Cömert, 2015, s. 42).
Sosyal medya reklamcılığı, kullanıcı ve reklam veren arasında karşılıklı bir şekilde iletişim
ortamı sağlamaktadır. Bu yüzden reklamlar kişiselleştirilmekte ve kullanıcıya yönelik bir duruma
getirilmektedir. Sosyal medya reklamcılığı geleneksel reklamcılıktan farklı olarak kullanıcıların
biçimlendirdiği bir iletişim aracıdır. Buna bağlı olarak sosyal medya reklamcılığının temel hedefleri,
kullanıcıların hareketlerini ürün ve hizmetlere doğru yönlendirmek ve kontrol etmektir. Ek olarak
sosyal medya reklamcılığının avantaj ve dezavantajları vardır. Bunlar (Diker, 2016, s. 95):
Avantajlar;
Katılım: Hedef kitleye ve mecraya uygun heyecanlandırıcı içeriği ile potansiyel müşterilerin
dikkatini çeker. Bu sayede daha çok kişiye ulaşarak katılımın artmasını sağlar.
Marka Görünürlüğü: Sosyal medyada markanın görünürlüğünün artmasını sağlamaktadır.
Özellikle yeni lansmanı yapılacak olan ürün ya da hizmetler için sosyal medya reklamları fazla tercih
edilmektedir. Çünkü sosyal medyada yoğun kullanıcı kitlesi bulunmaktadır.
Etkin Maliyet: Geleneksel medya reklamlarına göre maliyeti daha düşüktür. Çünkü herhangi
bir paylaşımda ücret talep edilmemektedir.
Güven Kazanmak: İnsanlar sosyal medya sayesinde markalar hakkında daha fazla bilgi sahibi
olmaktadır. Buna bağlı olarak sosyal medya reklamları markalara önemli imkanlar vermektedir.
Kullanıcıların olumlu görüşleri güveni arttırmaktadır.
Dezavantajlar;
Etkili ve Sürekli Yönetim: Sosyal toplulukların etkin ve sürekli yönetim ihtiyacı için
pazarlamacılar marka görünürlüğünü ve farkındalığını sürdürmek mecburiyetindedir. Bu yüzden fazla
emek göstermeleri gerekir. Reklam planlaması ve zaman etkin bir şekilde yönetilmezse bu durum
marka için olumsuz sonuçlar doğurabilir.
Olumsuz Geri Bildirimler: Markaların sosyal medya platformlarında paylaştıkları gönderiler
kullanıcılar tarafından olumsuz bir şekilde karşılanabilmektedir. Buna bağlı olarak kullanıcılar geri
bildirimde bulunurlar. Eğer marka geri bildirimlere beklenen şekilde cevap vermezse reklam
kampanyası başarısız olarak sonuçlanabilmektedir.
Sosyal medyada infial; bir olayın, paylaşımın, beyanatın içeriğinin kitleler tarafından büyük
tepki görmesi ve tepkili kitlelerin tepki uyandıran bu unsura öfkeyle, kınamayla, hatta nefretle
saldırması, linç etmesi durumudur. Sosyal medyada vakit geçiren kişiler için linçe katılmak sıradan bir
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durumken, linçe maruz kalmak pek çok kişi için istenmeyen bir durumdur. Firma ve markaların sosyal
medyada paylaştıkları gönderiler kullanıcılar tarafından olumsuz bir şekilde değerlendirildiğinde
sosyal medyada infial sebebine yol açabilmektedir.
Pankowski (2007), ırkçılık içeren fikirlerin nefret söylemleri ile yaygınlaşmasının Holocaust’a
neden olabileceğini belirtmektedir. Ek olarak medyayı nefret söylemlerinden uzaklaştırmak ve
medyanın ırkçılık içeren reklamlar oluşturmasına fırsat vermemek gerektiğinin üzerinde durmaktadır
(Çelenk, 2010, s. 216).
3. Sosyal Medyada Kriz Yönetimi
Kriz yönetimi, “uyan sinyallerinin belirlenerek; hazırlık ve korunma mekanizmalarının kurulması
sayesinde etkin bir şekilde değerlendirilmesi veya krizin örgüt üzerindeki olumsuz etkilerinin en aza
indirilmesi için gerekli önlemlerin belirlenmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi şeklinde
özetlenebilir” (Patan, 2009, s. 42). Başka bir tanıma göre “olası kriz durumlarına karşı belirtilerini
algılama konusunda gerekli duyarlılıkları göstererek, örgütün krize düşmesini engelleme veya aniden
ortaya çıkan kriz durumlarında örgütü en az maliyet ve kayıpla, kriz durumundan kurtarma sürecidir”
(Sumer & Pernsteiner, 2009, s. 151).
Krizler aniden ve beklenmedik bir anda meydana geldiği için çoğunlukla olumsuz gelişmeleri de
beraberinde getirmektedir. Kriz döneminde önemli olan maddelerden biri, kriz meydana gelmeden
planlamaların yapılmasıdır. Kriz yönetimi, krizin ortaya çıktığı zaman yönetilmemeli, öncesinde
yönetilmelidir (Ekinci & İzci, 2006, s. 40).
Şekil 4 e bakıldığında kriz, kendini kriz yönetim şekline göre tekrar edebilen sonuçlara rastlamaktadır.
Sinyaller tespit edildikten sonra hazırlıklar yapılması gerekmektedir. Ardından kriz denetim altına
alma çalışmaları gerçekleştirilerek normale dönmeye çalışılmaktadır. Bütün bu kriz sonucunda
gerçekleşen sorunlar neticesinde öğrenme süreci başlamaktadır (Hüseynova, 2019, s. 35).

Sinyal
Tespiti

Öğrenme

İyileşme/
Normale
Dönüş

Hazırlık/
Önlem
Denetim
Altına
Alma
Şekil 1. Kriz Yönetim Süreci.
Kaynak: (Can, 1997, s. 317).

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle marka ve firmaların sosyal medyada yer almasıyla beraber
internette oluşabilecek kriz durumları da artmaktadır. Buna bağlı olarak marka ve firmalar kriz
planlarında sosyal medyada oluşabilecek kriz durumlarına da yer vermelidir. Ek olarak hızlı bir şekilde
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meydana gelebilecek bir krize geri dönüş yapabilmek için sosyal ağlarını takip etmektedir (Ward,
2011, s. 2-3). Markanın yayınladığı reklamlar kullanıcılar tarafından yanlış anlaşılırsa veya olumsuz bir
şekilde kabul edilirse markanın bu durumu kabul ederek yanlış anlaşılmayı ve olumsuz durumu
düzeltebilmek için bir problem haritası yani kriz planı oluşturması gerekmektedir. Bu durum marka ya
da firma için bir kriz olarak kabul edilip kriz planlarını uygulamak için en uygun durumdur (İlter, Kara,
Atabey, Arslan, & Orun, 2008, s. 140-141). Böyle bir durumda markalar krizi yönetmek için sosyal
medyayı kullanabilmektedir.
Sosyal medyada kriz yaşayan marka ya da firmalar hedef kitlelerini bilgilendirme açısından önemli
bir haber kaynağı üstlenmekte ve kurum karşıtlarına ödün vermeden, kurumun imajına, itibarına
zarar verebilecek herhangi bir söylemi engellemek için çalışmalar gerçekleştirmelidir. Sosyal medyada
başlayan bir kriz için profesyonel bir kriz planının oluşturulması ve bu plana hızlı bir şekilde uyulması
gerekmektedir. Marka ya da firmaların sosyal medyadan gelen yazıları görmezden gelmemesi ve ters
bir atağa geçmemesi gerekmektedir. Marka kendini uygun bir dille izah ederek krizi çözüme
ulaştırmalıdır. Aksi durumda marka krizin büyümesine ve krizin müdahale edilemeyecek boyuta
gelerek marka imajına zarar vermesine yol açacaktır (Kalaycı, 2017, s. 334).
İnsanlar olayları öğrenmek ve anlamak için medyayı kullanmaktadır. Bunun yanı sıra medya ile
gülme, eğlenme, kaygılanma ve düşünme gibi temel ideolojik gözlemlerin ortaya çıkma
nedenlerinden birinin medya araçlarının olduğu söylenebilmektedir. Buna bağlı olarak ırkçılık ve
ayrımcılık politikalarının sürdürülmesinde medya çok büyük bir role sahiptir. Medyanın en önemli
gelir kaynaklarından olan reklamlar hem ırkçılık ve kapitalizm arasındaki ilişkinin anlaşılmasını hem de
reklamlar vasıtasıyla ırkçılığın nasıl yayıldığını görebilmek adına oldukça etkili örnekler
sunabilmektedir (Kınık, Öztürk, Saltık, & Orujova, 2018, s. 17-18).
SOSYAL MEDYADA İNFİAL YARATAN DİJİTAL REKLAMLARIN KRİZ YÖNETİMİ ÇALIŞMALARI: DOVE
ÖRNEĞİNİN İNCELEMESİ
Dove reklamının seçilmesi, Dove tarafından dijital mecrada yayınlanan reklamlarının ırkçılıkla
suçlanması, kullanıcılar tarafından büyük tepki gösterilmesi ve daha sonra yayından kaldırılması ve
markanın infial oluşturan reklamlara uyguladığı kriz çalışmasıdır. Dove markasından kısaca
bahsedecek olursak, “Dove; İngiliz menşeli Unilever şirketine ait kişisel bakım markasıdır”10. “50'li
yılların Amerika'sında Dove Cream Bar ile başladı. İçerdiği nötr cilt temizleyicileri ve ¼ nemlendirici
krem ile üstün ve fark edilebilir bir fayda sağlayan Dove, hızla büyüyerek Amerika'nın bir numaralı
kişisel bakım markası oldu. 1989'da İtalya'da yapılan Cream Bar lansmanıyla Dove'un Amerika
dışındaki yolculuğu başladı”11.
Uluslararası Unilever şirketler grubuna ait kişisel bakım ve kozmetik markası Dove, 6 Ekim 2017
tarihinde sosyal paylaşım platformu Facebook üzerinden 3 saniyelik bir reklam videosu yayınlamıştır.
Vücut losyonu tanıtımının yapıldığı reklamda, kahverengi tişört giymiş siyahi bir kadın tişörtünü
çıkarmaktadır. Tişörtü çıkarırken dönüşüm geçirdiği fark edilen kadın, tişört tamamen çıktıktan sonra
krem renkli bir tişört giymiş kızıl saçlı beyaz bir kadın olmuştur. Ardından, kızıl saçlı beyaz kadın da
tişörtünü çıkarıp, bej renkli tişört giymiş siyah saçlı beyaz bir kadına dönüşmektedir. Yayınlandıktan
kısa süre sonra hızla sosyal medyada yayılan reklam, büyük bir sosyal medya kullanıcı kitlesi
tarafından ırkçılıkla ve ayrımcılıkla suçlanmıştır (haber7.com, 2017) (Bkz. Şekil:2).

10
11

https://tr.wikipedia.org/wiki/Dove. (Erişim Tarihi: 18 Nisan 2019).
https://www.turkcebilgi.com/dove. (Erişim Tarihi: 18 Nisan 2019).
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Şekil 2. DOVE Irkçı Reklam Filmi
Kaynak: (Özöğretmen, 2017)
Kullanıcılar, iki farklı kadının göründüğü reklamın siyahi kadın ile açılmasını, Dove’un 2011’de
yayınladığı bir reklamı ve temizlik ürünleri satan şirketlerinin ırkçı reklam geçmişlerini referans alarak
Facebook reklamını topa tutmuştur. Reklamın kasıtlı olduğunu savunanlar olduğu gibi, kasıtsız olsa da
dikkat ve hassasiyet eksikliğinin de büyük bir kabahat olduğunu söyleyenler ve bunların aksine,
reklamın çoğulcu bir mesajı olduğunu iddia edenler olmuştur. Tepkiler çığ gibi büyüyünce, ertesi gün
(7 Ekim 2017 tarihinde) Dove, Twitter’dan bir özür postu yayınladı. “Facebook’ta yayınladığımız
görsel, farklı ırklardan gelen kadınların temsiliyeti konusunda bir dikkatsizlik eseridir. Yol açtığı
olaylardan ötürü büyük bir üzüntü içindeyiz” diyen marka, konuya dair başka bir paylaşım
yapmamıştır. Dove’un PR ajansı Edelman ise konuya ilişkin olarak şu açıklamayı paylaşmıştır: “Dove
Body Wash ürününün kampanyasının bir parçası olarak, Facebook ABD’de de üç saniyelik bir video
yayınlanmıştır. Bu video, Dove’un tutkuyla bağlı olduğu ve inandığı şeyin özünü oluşturan gerçek
güzelliğe ilişkin çeşitlilik anlayışını temsil etmemektedir. Hiç yaşanmaması gereken bir olaydı. İletiyi
kaldırdık ve konuyla alakalı başka hiçbir içerik paylaşımında bulunmadık. Olanlar için derin ve samimi
özürlerimizi paylaşıyor ve hakaret içeren hiçbir imge ve aktiviteye onay vermediğimizi bildiriyoruz”
(Evrensel, 2017).
Dove’un reklam kampanyası kullanıcılar tarafından 1800’lerde siyah çocukları kirli olarak
resmeden ve sabunla temizlemeye çalışan Pears Soap’un ırkçılıkta boyut atlamış kampanyasına
benzetilmiş ve sosyal medyada büyük bir yankı uyandırmıştır12. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise
sabun reklamları tarihindeki ırkçılıkla ilişkilendirmiştir13 (bkz. Şekil:3).

12
13

https://www.dijitalajanslar.com/dove-irkci-reklam-kampanyasi-icin-ozur-diledi/. (Erişim Tarihi: 20 Nisan 2019).
https://tr.sputniknews.com/yasam/201710091030491477-siyah-kadin-beyaz-dove/. (Erişim Tarihi: 20 Nisan 2019)
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Şekil 3. Kullanıcı Yorumu.
Kaynak: https://tr.sputniknews.com/yasam/201710091030491477-siyah-kadin-beyaz-dove/
Dove markasına yöneltilen ilk “ırkçılık” suçlaması bu değildir. 2011 yılının mayıs ayında bir duş
jeli ürünü için hazırlanılan basılı reklamda, yine üç farklı ten rengine sahip üç kadın kullanılmıştır.
Solda “before” (önce) ve sağda “after” (sonra) yazan iki levha önünde duran kadınların, solda duranı
kıvırcık saçlı ve kilolu siyahi bir kadındır. Tam “before” levhasının önünde duran kadının yanında, yani
ortada siyah saçlı, zayıf ve hafif esmer bir kadın durmaktadır. Sağda, “after” levhasının önünde ise sarı
saçlı ve zayıf bir beyaz kadın bulunmaktadır. “Görünür şekilde daha güzel bir cilt” mottosuna sahip
reklamda, “before” levhasının da dokulu, “after” levhasının daha pürüzsüz olduğu görünmektedir
(bkz. Şekil:4).
Sosyal medyada markaya yönelik tepkilerin ardından Facebook reklamı Dove tarafından kısa
bir süre sonra yayından kaldırılmıştır. Twitter hesabından açıklama yapmıştır. “Kısa bir süre önce
Facebook’ta paylaştığımız bir görsel, kadınların renklerini nazik bir şekilde yansıtma hedefinden
şaştı. Bunun neden olduğu incinme için son derece üzgünüz.” Yayınlandığı dönem büyük tepki
alan reklam, Dove’un “ırkçılık” ile suçlandığı en önemli örnek olmuştur. 2017’deki Facebook
reklamının infial yaratmasının nedenlerinden biri de markanın bu “kirli” geçmişi olarak gösterilmiştir.
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Şekil 4. DOVE “Visible Care” Reklamı
Kaynak: (https://www.ensonhaber.com/dunya/dovedan-irkci-reklam, 2017)

Dove’un özrüne rağmen, reklam uzun süre sosyal medyada eleştirilmeye devam etmiş,
kullanıcılar temizlik ve kozmetik şirketlerinin İngilizce ağırlıklı ırkçı reklamlarını paylaşıp Dove’un
reklamıyla özdeşleştirmişlerdir. Tepkiler devam ederken, reklamda oynayan siyahi kadın Lola
Ogunyemi, 10 Ekim’de İngiliz The Guardian gazetesinde bir görüş yazısı yayımlamıştır. “‘Irkçı Dove
reklamı’ndaki kadın benim, kurban değilim” başlığıyla yayımladığı yazıda, Ogunyemi, reklamın
Facebook’ta yayınlanan versiyonunda üç kadın olduğunu, TV için hazırlanan reklamın 30 saniye
olduğunu ve yedi farklı kadının oynadığını, dolayısıyla reklamın amacı olan “her ırka ve her yaşa
uygun” mesajının daha net olduğunu belirtmiştir14. Yanlış anlaşılma olduğunu ve kampanyada yer
almaktan memnun olduğunu vurgulayan oyuncu, markanın kendisini ve “yaratıcı vizyonu”nu
savunmadığı için eleştirmiştir.
Kriz sonucunda “ırkçılık” gibi güncelliğini hiç kaybetmeyen ve provokasyona çok açık bir
konuda bir kez daha infial yaratan Dove’un, bu reklamla marka değeri kaybı yaşayıp yaşamadığı hala
tartışma konusudur. Bünyesinde bulunduğu Unilever şirketler grubunun kısa süreli bir mali kayıp
yaşadığı belirtilse de, bu uzun sürmemiş, grup büyük bir etki almamıştır. Bu da akıllara “infial
markaların yararına mı, zararına mı”, “ sosyal medya tepkileri herhangi bir meselede somut bir etki
yaratabilir mi” gibi soruları getirmektedir.

14

https://tr.sputniknews.com/yasam/201710111030544300-dove-reklaminda-oynayan-siyah-kadin-konustu-kurbandegilim/. (Erişim Tarihi: 18 Nisan 2019).
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SONUÇ
Dünya’da internet kullanımı hayatın her alanında yaygınlaştıkça, sosyal medya da reklamcılık
için en önemli ve yüksek potansiyelli mecra halini almaktadır. İnsanlar interneti sadece bilgi almak
için değil, özellikle sosyal medya aracılığıyla bilgi vermek amacıyla da kullanmaya başlamıştır. Bozuk
çıkan gıdaların, ulaşılamayan müşteri hizmetlerinin, vaktinde ulaşmayan siparişlerin, fazla kesilen
faturaların sosyal medyada “hesabını soran” müşteriler, kendileri hedef alınarak hazırlanan dijital
reklamlarla ilgili de yorumlar yapmaktadır. Yine müşteriler, ürünlerle ya da hizmet kalitesiyle ilgili
rahatsızlıklarından dolayı kızdıkları gibi, markaların reklam politikaları nedeniyle de büyük tepkiler
gösterdiği örneklerde görülmektedir. Bu tepkiler, bazen “boykot” çağrısına kadar uzanmakta ve bu
çağrılar da bazen müşterilerde karşılık bulmaktadır. Saygınlık ve kurumsallık arayışındaki markaların,
geleneksel kitle iletişim araçlarından daha fazla rekabetin olduğu sosyal medya platformlarına özel
hazırladıkları dijital reklamlar konusunda daha özenli ve dikkatli bir strateji geliştirmeleri
gerekmektedir. Araştırmada DOVE’un sosyal medyada infial yarattığı dijital reklamlar ve
gerçekleştirdiği kriz yönetimi çalışmasının analizi yapılarak DOVE markasının 2017 yılında yayınladığı
vücut losyonu reklamında “ırkçılık” mesajı verdiğini düşünen sosyal medya kullanıcıları DOVE
markasının 2011 yılında yaptığı diğer bir ırkçılık reklamından dolayı tepki görmesi üzerine tekrar böyle
bir reklam oluşturması infial sebebini arttırdığı gözlemlenmiştir.
Çalışmaya öneri olarak markaların gerek televizyonda gerek dijital ortamlarda
yayınlayacakları reklamlara çok dikkat etmeli ve marka kalitesini arttırmak için geliştirdikleri ürün
tanıtımlarını insanların kişiliklerine zarar gelmeyecek şekilde yapmaları gerekmektedir. Reklamları
hazırlayan ajansların; değişen sosyal dinamikler, toplumsal hassasiyetler, güncel olaylar ve hatta
uluslararası sözleşmelerde tanımlanan insan hakları konusunda titizlikle çalışması, bu çalışmalar
doğrultusunda stratejiler belirlemesi gerekmektedir. Rekabet arttıkça artan yaratıcılık ve özgünlük
arayışı, ajansları “ofansif” mizah ya da argo bir dil kullanmaya sevk etmemeli; aranan “casual” dil ve
sosyal medya jargonu konusunda belki de yeni bir uzmanlık alanı geliştirilmelidir. Daha önce kriz
yaşamış olan markalar gerçekleştirecekleri reklam stratejilerini iki kat daha fazla önem vererek
oluşturmalıdır. Buna ek olarak sosyal medyada meydana gelebilecek olası infial vakalarına hızlı ve
anlamlı tepki verip infial büyümeden önünü almak da büyük öneme sahiptir. Markalar, olası infial
vakaları için kriz yönetimi ve “acil durum” ekipleri oluşturmalı, bu ekiplerle olaylara hızlı bir şekilde
müdahale etmelidir. Aksi takdirde markalar müşterilerin hedefinde olmaya devam edecek ve uzun
vadede markaların imajları büyük yaralar alacaktır.
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The Interplay Between “Inter-functional Coordination”, “Competitor Orientation”, “Brand
Orientation” and “Customer Orientation”; An Example from the Turkish Retail Industry
Assoc. Prof. Dr. Dilek Sağlık Özçam
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Dr. Aslı Tolunay Kuşçu
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Abstract
Purpose- This article seeks to investigate the effect of company’s “inter-functional coordination” and
“competitor orientation” in “brand orientation” and “customer orientation”.
Design/Methodology Approach- There were seven stationary products ’retailers sampled for the
study. The data were collected from salespeople (inside customers) from 68 different shops across
Turkey. With a total of valid 210 answers collected from 262 salespeople, Structural Equation Model
(SEM) was used to estimate the effects among the studied variables.
Findings- The results showed that “inter-functional coordination” has a strong impact on “customer
orientation”. Also, “inter-functional coordination” has a mild effect on “brand orientation” while
“customer orientation” has a similar effect on “brand orientation”. On the other hand, “competitor
orientation” has a negative effect on “brand orientation”.
Originality/Value- The study extends the literature of inter-functional coordination, competitive
orientation, brand orientation and customer orientation and offers useful managerial implications in
retail industry in Turkey.
Keywords: “inter functional coordination”, “competitive orientation”, “brand orientation” and
“customer orientation”, internal marketing, retail salespeople.

Özet
Amaç- Bu makale, işlevler arası koordinasyon ve rakip odaklılık kavramlarının marka odaklılık ve
müşteri odaklılık kavramlarına etkisini araştırmayı amaçlamaktadır.
Tasarım/Metodoloji Yaklaşımı- Çalışma için Türkiye genelinde yedi kırtasiye ürünleri perakendecinin
68 mağazasında 262 adet satış ekip üyesi ile anket paylaşılmış ve geçerli 210 yanıt toplanmıştır.
Veriler, tüm Türkiye'yi kapsayan farklı mağazalardan satış elemanlarından toplanmıştır. Çalışılan
değişkenler arasındaki etkileri tahmin etmek için Yapısal Eşitlik Modeli (SEM)kullanılmıştır.
Bulgular- Sonuçlar- “İşlevler arası koordinasyon” un “müşteri odaklılık” a üzerine güçlü etkiye sahip
olduğu belirlenmiştir. Ayrıca “işlevler arası koordinasyon” ın “marka yöneliminin” üzerine orta düzey
etkisi olması yanında, “müşteri yöneliminin” “marka yöneliminin” üzerinde benzer etkisi
gözlemlenmiştir. Diğer taraftan “rakip yönelimi” nin “marka yönelimi” üzerine negatif etkisi
belirlenmiştir.
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Orjinallik/Değer– işlevler arası koordinasyon, rekabetçi oryantasyon, marka oryantasyonu ve müşteri
oryantasyonu literatürünü genişletmekte ve Türkiye'de perakende sektöründe faydalı yönetimsel
sonuçlar sunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: “fonksiyonlar-arası koordinasyon”, “rekabet odaklılık”, “marka odaklılık”,
“müşteri odaklılık”, içsel pazarlama, perakende satış ekip üyesi.

1.Introduction
In this century, companies try to operate in a jungle of competitors while more demanding
customers force companies to provide growing customer satisfaction. In today’s world, in order to
obtain a sustainable success, companies should be customer-oriented which means understanding
what lies at the core of the businesses; customers. It is discussed by several researchers and
suggested that especially company staff, termed as internal customers, has a big impact on the
satisfaction of external customers. This academic research aims to contribute to the literature by
providing additional information on the retail market about the brand and customer orientation that
are present for the company's “competitive orientation” / “cross-functional coordination” and the
relationships between “salespeople’s brand” / “customer orientation”.
In the sphere of retailing sector, attitude of salespeople is a critical factor for customer satisfaction.
No matter how technology advances, sales team members' effort to understand their customers,
which focuses on solving their problems, provides ongoing communication power to the customerbusiness relationship. Despite all the technological developments, salespeople's effort to identify the
customers ’needs for solving customers ’problems extends the period and strengthens the reliability
of customers’ relationship between the company and customer (Park and others, 2010). Customers
will be eager to be more satisfied and to return to loyal customers where salespeople are customer
oriented. It is critical for retailing companies to motivate their staff for being more brand oriented
and the major item means customer oriented team member.
Berry (1981) defined salespeople as internal customers, who developed the ability to serve external
customers for the business. He introduced the term internal marketing as “viewing employees as
internal customers, viewing jobs as internal products, and then endeavoring to offer internal
products that satisfy the needs and wants of these internal customers while addressing to the
objectives of the organization” (p. 34). According to two researchers, internal marketing includes
three topics (Rafiq and Ahmed, 2000):
-

Employee satisfaction,

-

Customer focus and

-

Interfunctional coordination.

Our research focus on the two of them; company’s inter-functional coordination and competitor
oriented engagement resulting in brand orientation and customer orientation. Customer orientation
is defined as having the mindset of salespeople to meet customer needs and helping customers to
make a purchase decision while carrying out their marketing efforts (Stock and Hoyer,2002; Brown
et.all 2002).
Many researchers have demonstrated that customer satisfaction depends on employees' customeroriented and brand-oriented approaches. It is important to reveal why and how employees'
customer and brand oriented approaches are affected. In other words, it necessitates measuring the
impact of the company's inter-functional coordination and competitor orientation on employees'
brand and customer-oriented performance (Park and Tran, 2018). Conducting customer-oriented
behaviors to provide superior service to the customers is an important factor for salespeople in retail
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sector. Besides, it is an element of superiority against the competitors that provide added value to
the brand image of the company (Marshall and Johnston, 2015).
The study's main goal is to search the effect of a company’s inter-functional coordination and
competitor-oriented engagement resulting in brand orientation and customer orientation
particularly in Turkish retailers; book and stationary product sellers from different shops cover all
Turkey. One of the aims of this research is to provide useful information for the retail sector
managers and practitioners.
2. Theoretical background / Hypothesis development
1. Effect of company “inter-functional coordination” on salespeople’s“ customer-orientation” and
“brand orientation”
“Inter-functional coordination” is defined that every employee in the company has a marketing
perspective and engages in marketing activities that will create value for consumers and coordinates
all resources of the company in line with this philosophy. This approach is the obligation to the
companies to be successful in today’s competitive jungle (Narver and Slater, 1990; Wrenn, 1997).
One of the aims of this paper is to discover the significance of “inter-functional coordination” (shared
market information inside the organization, involvement of different business units in preparing
business plans/strategies, job integration activities in the organization and regularly market trends
and development topics discussed in inter-organizational meetings) for the “customer orientation”
and “brand orientation” of salespeople.
In addition to the two elements of market orientation; “customer” and “competitor orientation”,
“inter-functional coordination” is considered to be the third element, as well. (Kohli & Jaworski,
1990). Therefore, it is obvious that improvement in “inter-functional coordination” will lead to higher
level of market orientation. Strengthening the inter-functional coordination results for a higher level
of customer satisfaction increases profitability, which leads to making good decisions for strategic
planning (Bak et al., 1994; Foreman and Money, 1995; Lings, 1999; Marjanova, 2014; Apasieva,
2018; Jaworski and Kohli, 1993).
Kohli and Jaworski (1990) has suggested the definition of “customer orientation” as customer
oriented concept that includes all company business processes. According to the researchers,
spreading market intelligence and trying to respond to customer needs are among the
responsibilities of customer-oriented companies. Additionally, Narver and Slater (1990) stated that
“customer orientation” is one of the market orientation factors including“ competitor orientation”
and “interfunctional coordination”. Some of the researchers define “customer orientation” as a
series of beliefs and behaviors that rank the customer's interests first and one of the most
important, and creating superior customer value that includes the entire company culture. In the
marketing field, the impact of “customer orientation” (organizational culture that creates value for
the customers and increases the performance of the company business to the highest possible
effectively) on satisfied customers and company profit increase is obvious. The results of the studies
by many researchers also support the previous studies that show customer-oriented company
culture positively affects job satisfaction and staff performance (Saxe and Weitz, 1982; Narver and
Slater, 1990;Kelley, 1992; Jaworski and Kohli, 1993 &1996; Deshpande et al., 1993; Rindfleisch and
Moorman, 2003; Donavan et al., 2004; Menguc et al., 2016) (;)
Brand orientation is defined as a brand-building strategy that aims to achieve a strong brand against
competitors in the market by preserving the brand image during the interaction of external and
internal stakeholders in order to improve company performance values, including the financial
performance data of the company.
The purpose of brand-oriented enterprises is to create
permanent brands, to obtain permanent competitive advantages against competitors and to draw a
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clear direction to the company. Companies adopt a brand-oriented approach that is in constant
contact with the target audience and surronded by creation, development and protection of brand
identity. (Urde ,1994 and 1999; Gromark and Melin, 2011; Urde et al., 2013; Anees-ur-Rehman et
al., 2016).
Brand orientation should be integrated not only into the organizational culture and vision, but also
values and beliefs. With the advancing technology, increasing media costs, decreasing product
differences and increasing integration of the markets can be explained as the main factors that force
today's companies to be brand oriented (Wong and Merrilees,2008; Hirvonen and Laukkanen,2014;
Anees-ur-Rehman et al.,2016). It is managers ’obligation to make company employees come into
contact with the consistent brand messages and brand image to ensure brand oriented approach in
the company. Through different internal branding efforts, to enhance employees ’understanding of
the brand values of emotional connection of employees with the brand is also the duty of managers
(M’zungu et al., 2017; Merrilees and Frazer, 2013). Company employees' focused and even dedicated
approaches to developing and protecting the brand they represent should be considered as an
evidence of a brand-oriented company culture (Leek and Christodoulides, 2011). Creating a
sustainable and permanent brand advantage against competitors can be possible with the
transparent brand culture created in line with the direction of business managers, the brand
appreciation that is tried to be created within the company and the brand identity that is tried to be
developed and protected (Gromark and Melin, 2011; Urde, 1999; Bartels et.al.,2010;Merrilees and
Frazer, 2013).
H1: Company “inter-functional coordination” has a positive effect on salespeople’s“ customer
orientation”.
H2: Company “inter-functional coordination” has a positive effect on salespeople’s“ brand
orientation”.
2.2. Impact of company“ competitor orientation” on salespeople’s “brand orientation”
Employees act based on companies ’strengths and weaknesses. Against comptetitors, companies ’
effort to create value and improve the customer experience in order to enhance market intelligence
and business performance in the market is defined as “competitor orientation” (Narverand Slater,
1990; Slater and Narver, 2000; Wang and Miao, 2015; Armstrong and Collopy, 1996;
Verbekeetal,2008; LeRoyand ,2014;Katsikeasetal,2016).
Brand orientation is detailed in part 2.1.

H3: Company “competitor orientation” has a positive effect on salespeople’s“ brand
orientation”

2. Effect of salespeople's“ customer orientation” on salespeople’s“ brand orientation”
Information about customer and brand orientation is given in part 2.1 and 2.2. According to the
definition, customer-oriented (in other words, customer-focused) companies are those that design
their marketing strategy around delivering superior value to their targeted customers, which means
treating their customers as their first priority to gain a strong position in the market. Besides the
effort of salespeople’s to reach and create sustainable long term relationship with many customers;
everybody in the company should focus on what the best is for a customer by placing the customer
at the center of all company decisions. Company staff has to realize that everything else derives
from customers ’needs and wants as well as business (Talpau and Boşcor,2011; Drucker,P.,1994). All
managers should consider how the concept of customer orientation varies depending on company
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employees’ attitudes and behaviors towards customers (Drury, 2000). To be a customer oriented
company, companies should improve their salespeople’s abilities to be customer oriented, problem
solver and good communicator through trainings and effective management styles.

“Customer orientation” is the ability of company staff to fulfill customer needs (Brown et al., 2002).
Customer-oriented salespeople are extremely important as they are in direct contact with customers,
and they have motivation to serve to make decisions in addition to their customer-oriented skills
(Dimitriades, 2007).
H4: Salespeople “customer orientation” has a positive effect on salespeople“
orientation”

’brand

3.Research Method
3.1 Research context and sampling
This research was used to test the four hypotheses of the study. The factor based structural equation
SEM results support three of the four hypotheses proposed to this study.
The variables for this study are “customer orientation”, “brand orientation”, “competitor
orientation” and “inter-functional coordination”. Data was collected from seven companies ’sixtyeight shops which are stationary products sellers in retail industry. The study adopts a survey
approach, by studying factor-based structural equation modeling (SEM) to test the hypotheses of
the study in Turkey. The exact number of SMEs could not be ascertained, and that was a key
limitation to determine the sample size. The answers of participants were collected via e-mail and
phone and also face-to-face.
These seven companies ’numbers of salespeople located in sixty-eight shops all over Turkey were
262. The questionnaires were distributed to all, and valid 210 of them were collected. The
questionnaire for salespeople included items aimed to measure salespeople's perception of
companies’ “ınternal-functional” and “competitor orientation while the questionnaire also contained
items of salespeople's ’evaluation of “customer orientation” and “brand orientation”. Initially, the
questionnaire was written in English, and then translated into Turkish. In order to be sure that the
Turkish translation represents the original, the Turkish questionnaire was translated back into English
with a reverse translation.
A pilot test was given to 32 respondents. The pilot questionnaire was revised based on the
respondents ’feedback. After getting permission and preventing misunderstanding of participants
through call or e-mail, the final questionnaire was distributed. It took each respondent about 10
minutes to fulfill the questionnaire. During the answering processes, researchers’ mails and phone
numbers were available to offer help if needed.
Totally 262 questionnaires, which refers to the number of all salespeople in seven retailers, were
distributed, and collection lasted two months and the response rate was 84.0%. Because of missing
and incorrect answers, eleven questionnaires were dropped. Finally, 210 valid responses were used
for subsequent data analysis.
3.2 Profile of respondents
210 over 263 (80.1 % valid response rate) is the number of valid responses from seven stationary
products retailers ’salespeople from sixty-eight shops. The majority of respondents (56.8%) were
male. The average age ranged from 18 to 39, with the largest group of 26-32 years. 70% of the
respondents had university degree while the rest were high school graduated. 80.9% of the
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respondents had an 1 to 5 years experience in their current retailer. Nearly equally half of them were
married. Monthly income level of respondents was in 3000-4000 TL range by 47.3% which was a little
bit higher than minimum monthly official wage. Even 38.2% of the respondents had monthly salary
around official wage level which was around 2400 TL. Table 1 gives information about the
demographic profile of the respondents.

Table 1. Demographic Distribution

Gender

Age

Marital Status

Income Status

Education

Working Years in
the Company

n

%

Female

95

43,2

Male

125

56,8

18-25

80

36,4

26-32

101

45,9

32-39

39

17,7

Single

112

50,9

Married

108

49,1

2000-3000 TL

84

38,2

3001-4000 TL

104

47,3

4001-5000 TL

32

14,5

High School

66

30,0

University

154

70,0

0-12 months

15

7,1

13-35 months
3-5 years
More than 5 years

84
86
25

40,0
40.9
11,9

3.3. Measures
“Customer orientation” was measured by six items, “competitor orientation” was measured by five
items, “inter-functional coordination” was measured by four items and “brand orientation” was
measured by four items adapted from Laukkanen, et al (2016). Likert scale ranging from 1 to 5 (1strongly disagree 5-strongly agree) was used to measure items.
4.Results
The results of the survey according to the valid data collected from sixty-eight shops in retail industry
(stationary goods sellers) is given in Table 2.
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Table 2: EFA Results
Factors/Items

Factor
Loading

Eigen
value

Explained
Variance
(%)

7,465

49,765

1,208

8,055

Customer Orientation
1. “We have a strong commitment to our customers”

.680

2.” We are always looking for new ways to create customer
value in our products and services”

.810

3. “We encourage customer feedback because it helps us to
do a better job”

.581

4.” Our business objectives are driven by customer
satisfaction”

.683

5. “After-sales service is an important part of our business
strategy”

.632

6. “The main goal of our competitive strategies is to
understand customer needs”.

.547

Competitor Orientation
1. “We regularly monitor our competitors ’marketing
efforts”

.772

2. “We frequently collect data about our competitors to help
support our marketing”

.799

3. “Our people are instructed to monitor and report on
competitor activity”

.639

4. “We respond rapidly to competitors' actions”

.618

5. “Our top managers often discuss competitors' actions”

.710

Inter-Functional Coordination
1. “Market information is shared among our organization”

.746

2. “Persons in charge of different business operations are
involved in preparing business plans/strategies”

.718

3. “We do a good job integrating the activities inside our
organization”

.680

4. “We regularly have inter-organizational meetings to
discuss market trends and developments”

.560

1,208

8,055

1,208

8,055

.
Brand Orientation
1. “Branding is essential to our strategy”

.749

2. “Branding flows through all our marketing activities”

.751
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3. “Branding is essential in running this company”

.772

4. “The brand is an important asset for us”

.762

As it can be seen from Table 2, according to the results of explanatory factor analysis, the items of
the scale formed four factors. The eigenvalues, variances explained and the factor loadings of each
item are also given in Table 1. The total variance explanation ratio of these factors is calculated as
63,83.
Within the Customer Orientation, the item: “We are always looking for new ways to create customer
value in our products and services” has the greatest loading as 0.810. For the Competitor
Orientation, the item: “We frequently collect data about our competitors to help support our
marketing” has the greatest loading as 0.799. For the Inter-Functional Coordination, the item:
“Market information is shared among our organization” has the greatest loading as 0.746. For the
Brand Orientation, the item: “Branding is essential in running this company” has the greatest loading
as 0.772. Higher factor loadings refer to the internal consistency and item reliability.

Table 3: KMO ve Bartlett’s Test Results
0.904

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Chi-Square

2170,729

Df

171

Sig.

<0.001

Table 3 illustrates the measure of Kaiser-Meyer Olkin Measure of Sampling Adequacy and Bartlett
Spheriticy Test. This study determines that KMO measured is 0.904. Kaiser-Meyer-Olkin measure,
the measure being >0.5 signifies that the correlation matrix is appropriate to be applied to principal
component factor analysis (Živadinović; 2004).
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Figure 1. SEM Results

Goodness of fit statistics and the limits for the structural model given in Figure 1 are given in Table 4.

Table 4: Limits and the results of the structural model.
Fitness
Criterion

Perfect Fitness

Acceptable Fitness

Model

RMSEA

0 ≤ RMSEA ≤ 0.05

0.05 < RMSEA ≤ 0.10

0.07

NFI

0.95 ≤ NFI ≤ 1

0.90 < NFI < 0.95

0.95

NNFI

0.97 ≤ NNFI ≤ 1

0.95 ≤ NNFI < 0.97

0.97

CFI

0.97 ≤ CFI ≤ 1

0.95 ≤ CFI < 0.97

0.97

SRMR

0 ≤ SRMR < 0.05

0.05 ≤ SRMR < 0.10

0.041

GFI

0.95 ≤ GFI ≤ 1

0.90 ≤GFI < 0.95

0.90

(Source: Schermelleh-Engel and Moosbrugger, 2003). (RMSEA: Root Mean Square Error of
Approximation, NFI: Normed Fit Index, NNFI: Non-Normed Fit Index, CFI: Comparative Fit Index,
SRMR: Standardized Root Mean Square Residual, GFI: Goodness of Fit Index)
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As it can be seen from table 4, our model outputs are found to be between acceptable fit and perfect
fit. Besides these Fitness Criterions if the value of {χ2 /df} is less than 3 it means that there is an
acceptable fit. For this model χ2 /df is obtained as 322,19/147 = 2.191 that means the model is
statistically significant.
When we examine the important variable of Competitor Orientation, the item; "Our top managers
often discuss competitors" is found to be the most effective one with the coefficient of 0.81. Within
Customer Orientation, the item; "The main goal of our competitive strategies is to understand
customer needs." is found as the most effective one with the coefficient of 0.56. In Brand
Orientation, the item; "Branding is essential to our strategy." is found the most effective one with the
coefficient of 0.61. And finally, in Inter-Functional Coordination, the item; " We regularly have interorganizational meetings to discuss market trends and developments” is found the most effective one
with the coefficient of 0.84.
"Inter-Functional Coordination” has an influence on “Brand Orientation” (ß=0.49) and on “Customer
Orientation” (ß=0.72). “Competitor Orientation” on the other hand displays a negative impact on
“Brand Orientation” (ß=0.06), whereas “Customer Orientation” influences “Brand Orientation”
mildly (ß=0.40).
5.Discussion and implications
The study's findings claim that building“ inter-functional coordination” in the organization has a
positive and significant effect on salespeople’s“ customer oriented” and “brand oriented” approach
in retail industry. On the contrary of the expected hypothesis, perceived competitor centered
approach of the company has appeared to have a negative and significant effect on salespeople's ’
“brand orientated” approach. In addition, perceived “customer orientation” of salespeople has a
positive and significant effect on salespeople’s“ brand oriented” approach.
There are four valuable theoretical contributions of the study. First and foremost, “inter-functional
coordination” and “customer orientation” have a strong positive relationship. Secondly, “interfunctional coordination” and “brand-orientation” have a positive relationship. Also, “customerorientation” and “brand-orientation” have a positive relationship. Finally, “competitor-orientation”
and “brand-orientation” have a negative relationship. The findings show “customer-orientation” is
significant, indicating that a “customer-oriented” salesperson is “brand-oriented”. “Inter-functional
coordination” in a company affects a salesperson to become “customer oriented” and “brand
oriented”.
The results of this survey are suggested for marketing managers and practitioners. It is obvious that
paying attention to the fulfillment of the internal customers ’needs is the duty of company managers
and they should try to understand what the meaning of “customer orientation” and “brand
orientation” is for internal customers, especially salespeople. Since “inter-functional coordination” is
influential in motivating salespeople for being more customer-oriented and brand-oriented,
managers are recommended to give information about “market trends and developments”. Lastly,
managers and practitioners are advised not to share too much information about the competitors
that causes negative impact on the motivation of salespeople. We believe that these conclusions will
lead to a number of significant implications for Turkish retailers.
6.Limitations
Four limitations were faced during the study. First, the sample size is small and only involved seven
retailers that were consumer goods sellers in Turkey. To generalize the result to other industries will
not be a correct approach. Secondly, the study’s findings gave an idea of Turkish people (high power
distance and high collectivism), while searching for Eastern and Western cultures, cultural differences
should be considered. Third suggestion for future researchers is to advance this study using large
number samples if the sector gives the opportunity. Finally, while investigating from the salespeople383
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side as the survey oriented, searching the customers ’responses will give cross-check opportunity and
more precise data analysis to give information about the searched subject. This study gives an idea
about a specific of period of analyzed data. So, this could affect the reliability in generalizing the
results of the study. The future researchers could investigate the customer side to check the final
impact on customer satisfaction. In addition, the survey can be more generalized if the future
research is conducted longitudinally. Increasing the sample size will also give an opportunity to test
this model extensively in order that the future research could be generalized.
Acknowledgments
We are very grateful for the respondents who volunteered to spend their time and give full
dedication to responding to every statement item in the questionnaire completely and perfectly so
that it could be used as research material in this article.

REFERENCES
Apasieva, M., (2018). Inter-functıonal Coordınatıon: Importance of Employee Communıcatıon ın
marketıng actıvıtıes of entrepreneurıal companıes ın a developıng economy Balkan Social Science
Review, Vol. 11, June 2018, 149-163
Bak, C.A., Vogt, L.H., George, W.R. & Grenntree, I.R. (1994). Management by Team: An Innovative
Tool for Running a Service Organization through Internal Marketing. Journal of Services Marketing,
8(1), 37-47.
Berry, L. (1981). The employee as customer. Journal of Retail Banking, 3(1),33–40.
Drucker, P.F.(1994). The Practice of Management, New York. Evanston.
Drury, C.G. (2000), “Human factors and quality: integration and new directions”, Human Factors and
Ergonomics in Manufacturing & Service Industries, Vol. 10 No. 1, pp. 45-59, available at:
https://doi.org/10.1002/(SICI)1520-6564(200024)10:1<45::AID-HFM3>3.0.CO;2-H
Foreman, S.K. & Money A.H. (1995). Internal Marketing: Concepts, Measurementand Application.
Journal of Marketing Management, 11(8), 755-768.
Jaworski, Bernard J., and Ajav K. Kohli (1993), "Market Orientation:Antecedents and Consequences,"
Journal of Marketing, 57 (3), 53-70.
Lings, I.N. (1999). Balancing Internal and External Market Orientations. Journal of Marketing
Management, 15(4), 239-263.
Marjanova Jovanov, Tamara (2014). Market orientation and business performance: through the
prism of Macedonian SMEs. In Ateljevic, J. (Eds.). Researching economic development and
entrepreneurship in transition economies. 642-653.
Marshall, G.W., & Johnston, M.W. (2015). Marketing management (2nd ed.).New York: McGraw-Hill
Education.
Narver, J. & Slater, S. (1990). The Effect of a Market Orientation on Business Profitability. Journal of
Marketing, 54, 20-35.
Park, J. E., Kim, J., Dubinsky, A. J., & Lee, H. (2010). How does sales force automation influence
relationship quality and performance? The mediating roles of learning and selling behaviors.
Industrial Marketing Management,39, 1128–1138.
384

4th International Management and Social Research Conference
Jun 5-6, 2020 İstanbul / Turkey
Park, J.H. & Tran, T.B. (2018). Internal marketing employee customer-oriented behaviors and
customer behavioral responses Psychology Marketing. (35). 412–426.
Rafiq, M., & Ahmed, P. K. (2000). Advances in the internal marketing concept: Definition, synthesis
and extension. Journal of Services Marketing, 14(6), 449–462.
Schermelleh-Engel, K. and Moosbrugger, H. (2003). Evaluating the fit of structural equation models:
Tests of significance and descriptive goodness-of-fit measures. Methods of Psychological Research
Online, 8, 23-74.
Stock, R. M., & Hoyer,W. D. (2002). Leadership style as driver of salespeople's customer orientation.
Journal of Market-Focused Management, 5(4), 355–376.
Talpau, A., Boşcor, D., (2011). Customer-Oriented Marketing- A Strategy That Guarantees Sucess:
Starbucks and McDonald’s, Bulletin of the Transilvania University of Braşov. Vol 4 (53),No. 1, 51-58.
Wrenn, B. (1997).The Market Orientation Construct: Measurement and ScalingIssues. The Journal of
Marketing Theory and Practice, 15(3), 31-54.
Živadinović,K. N. (2004). Utvrđivanje osnovnih karakteristika proizvoda primjenom faktorske analize
[Defining the basic product attributes using the factor analysis]. Ekonomski pregled, 55, 952–966

385

4th International Management and Social Research Conference
Jun 5-6, 2020 İstanbul / Turkey
Kamu ve Özel Hastanelerde Hasta Memnuniyeti İncelemesi 15
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Özet
Günümüz dünyasında geçmişe nazaran sağlık kuruluşlarında hasta memnuniyeti daha fazla önem arz
etmektedir. Çünkü artan rekabetle birlikte sağlık kuruluşları daha çok hastaya erişebilmek ve
gerektiğinde sağlık problemi yaşayan kişinin daha önce tercih ettiği sağlık kuruluşunu tekrar tercih
etmesi için çalışmaktadır. Rekabetin fazla olduğu sağlık sektöründe hastaların temennilerinin neler
olduğu ve bu temennilerin nasıl tesis edileceği, bu taleplere nasıl en iyi şekilde cevap verileceği sağlık
kuruluşları için önemlidir. Sağlık kuruluşları bu sorulara cevap ararken hasta memnuniyetini
arttırabilecek hizmetleri planlamaktadır. Bunun için hizmet sunumunu ve fiziki şartları geliştirmeye
yönelik çalışmalar yapmaları çok önemlidir. Bu çalışmalar sayesinde sağlık kuruluşunun kalitesi,
verimliliği, performansı ve kar oranı artacaktır. Bu yönüyle baktığımızda sağlık kuruluşları için hizmet
kalitesi ve hasta memnuniyetinin ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu makalede, sağlık
tanımı, hasta memnuniyeti kavramı, hizmet kalitesi kavramı ve kamu ve özel hastaneler arasındaki
farklara değinilmiştir. Çalışmanın başlıca hedefi hasta memnuniyetini etkileyen faktörlerin kamu ve
özel sağlık kuruluşları noktasında nelerin olduğunu tespit etmek ve demografik yansımalarını ortaya
çıkarmaktır. Çalışmanın hedefini gerçekleştirmek için Yeditepe Üniversitesi’nde eğitim gören
öğrencilerden ve çalışanlarından anket yoluyla bilgi toplanmıştır. Bilgiyi toplarken hazırladığımız anket
uygulanmıştır. Oluşan bilgi birikimi SPSS programından yararlanılarak incelenip, anlamlandırılmıştır.
Araştırmanın neticesinde çeşitli demografik niteliklere ait olan istatistiki yönden anlamlı neticelere
ulaşılmış ve bu neticeler ışığında değerlendirmelerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Sağlık, Sağlık Hizmetleri, Hasta, Hasta Memnuniyeti, Kalite, Hizmet Kalitesi, Sağlık
Hizmet Kalitesi
Research on Patient Satisfaction in public and Private Hospital
Abstract
In today's world, patient satisfaction is more important in healthcare facilities than in the past.
Because, with increasing competition, health institutions are working to reach more patients and to
re-prefer the health institution that the person who had health problems preferred before.
In the health sector where there is a high level of competition, what are the wishes of patients and
how to establish these wishes, how to respond to these demands in the best way are important for
health institutions. While seeking answers to these questions, health institutions plan the services
that can increase patient satisfaction. For this, it is very important for them to work on improving
service provision and physical conditions. Thanks to these studies, the quality, efficiency,
performance and profit rate of the health institution will increase. From this aspect, it becomes clear
how important service quality and patient satisfaction is for healthcare organizations. In this article,
15

Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yüksek Lisans Tez Öğrencisi, Makale devam eden
tezden üretilmiştir.
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the definition of health, the concept of patient satisfaction, the concept of service quality and the
differences between public and private hospitals are discussed. The main objective of the study is to
identify what factors affect patient satisfaction at the point of public and private health institutions
and to reveal their demographic reflections. In order to realize the goal of the study, information was
collected from the students and employees studying at Yeditepe University via a questionnaire. The
questionnaire we prepared while collecting the information was applied. The accumulated
knowledge has been analyzed and understood by using the SPSS program. As a result of the research,
statistically significant results belonging to various demographic qualities were reached and
evaluations were made in the light of these results.
Keywords: Health, Health Services, Healthcare, Patient, Patient Satisfaction, Quality, Service Quality,
Health Service Quality

1.GİRİŞ
İnsanlığın başlangıcından beri her zaman insanların varlığını sürdürebilmek adına ihtiyaçları olmuştur.
Bu ihtiyaçlar insanoğlunu arayışlara sürüklemiştir. Tarih boyunca süren bu arayış serüveni zamanla
mal ve hizmet sektörünün oluşmasına sebep olmuş ve zamanla daha da gelişerek günümüze kadar
ulaşmıştır. Şu an mal ve hizmet sektörüne göz atacak olursak rekabetçi bir işleyiş ortamı kendini
gösterir. Rekabetin olduğu bir ortamda başarılı olabilmek için disiplinli, sabırlı ve titiz bir çalışma
gerçekleştirmek gerekmektedir. Bunun sonucunda tüketiciler üzerinde olumlu bir algı
oluşturabilmekte kurumlar açışından önemli bir kazanımdır. Bu yüzden kurumlara bu hususlarda
önemli vazifeler düşmektedir. Mal ve hizmet üreten kurumlar piyasada var olabilmek ve kar marjını
artırabilmek için kaliteye ve müşteri memnuniyetine önem vermeye başlamışlardır. Günümüzde
küreselleşen dünya ile beraber teknolojinin gelişmesi daha zor tatmin olan müşterilere sebep oldu bu
yüzden müşteri memnuniyetini sağlamakta çaba gerektiren bir çalışma gerektirdi. Sağlık
kuruluşlarının müşterisi olan hastaların memnuniyetleri sağlık kuruluşları için önemlidir. Bundan
dolayı sağlık kuruluşları da hastalarının memnuniyetlerini arttırmak ve onların zihinlerinde olumlu bir
algı yaratabilmek adına teknik ve fiziki imkânlarını geliştirmeye çabalamaktadırlar. Bu sayede sağlık
kuruluşundan memnun bir şekilde ayrılan hastaların memnuniyetlerini çevrelerine aktarmaları ve bir
nevi kurumun reklamını yapmaları hedeflenmektedir. Buda sağlık kuruluşunun daha çok tercih
edilmesine daha çok kar marjına ve sektördeki rakip sağlık kuruluşlarına kıyasla pazarda daha çok yer
edinmesine sebep olacaktır. Tüm bunların sonucunda hasta memnuniyetinin adeta bir zincirin
halkaları gibi ne kadar kapsamlı etkilerinin olduğunu ve sağlık kuruluşları için ne kadar önemli
olduğunu bir kere daha anlamaktayız. Bu çalışmamda kamu ve özel hastanelerde hasta memnuniyeti
incelenmiştir.
2. SAĞLIĞIN TANIMI
İnsanoğlunun en temel haklarından birisi sağlıklı olma ve sağlıklı yaşama hakkıdır. Bu hak sağlanan
sağlık hizmetleri ile gerçekleştirilir (Şahin, 2005). Sağlık tanımı sözlükte; vücutta hastalığa sebebiyet
verecek bir durumun olmaması, vücudun esenlikli bir durumda olması, afiyetli ve sıhhatli olması;
sosyal açıdan ve ruh sağlığı açısından sağlıklı ve iyi olması şeklinde tanımlanmaktadır. Sağlık, sadece
bedenen iyi olmak değil aynı zamanda ruhen de iyi olma şeklinde bir bütündür. Sağlık, bir insanın
bedenen, ruhen ve sosyal bakımlardan diğer insanlar ile karşılaştırıldığında standartların aşağısında
bulunmaması durumudur (Kartal, 2014).
Bu yüzden sağlığın birden fazla tanımı olduğunu söylememiz mümkündür. Fakat uluslararası anlamda
bir sağlık tanımı olması gerektiğinden Dünya Sağlık Örgütü de bir tanımlamada bulunmuştur. Dünya
Sağlık Örgütüne göre sağlık; “yalnızca hastalık ve sakatlık durumlarının olmayışı değil aynı zamanda
bedeni, ruhi ve sosyal yönlerden de tam anlamıyla iyi olma halidir (Pender vd. , 1990, s.326)” .
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3. HİZMET KALİTESİNİN TANIMI
“Tüketicinin almış olduğu hizmette beklentilerini ne düzeyde karşıladığını ve tatmin olduğunu
gösterir”. Hizmet kalitesi, tüketiciye verilmiş olan hizmet ve tüketicide oluşan memnuniyettir(Zengin
ve Erdal, 2000). Ghobadian ise alınan hizmetin kalitesini, tüketicilerin hizmetin kalitesi yönündeki
sezgileri ve tatmin olma düzeyleri önemli oranda ortaya çıkarmaktadır (Ghobadian vd. , 1994).
Zeithaml ise hizmet kalitesini, bir müşterinin, ürün veya hizmetin üstünlüğü ve mükemmelliği
hakkında yargısı olarak tanımlamaktadır (Robledo, 2001). Geniş kapsamda tanımlayacak olursak
hizmetin kalitesi, “tüketicinin ihtiyaçlarına yönelik memnuniyeti arttırmak için en iyi hizmetin
verilmesidir”. söylenebilir. Başka bir tanımlamada hizmet kalitesi, “şirketin müşterilerin beklentilerine
fazlası ile cevap verebilme durumudur” Kaliteyi, hizmetten yararlanan tüketiciler belirlemektedir.
Tüketicinin aldığı hizmetin kalitesinden algıladıkları, hizmet kalitesi olarak isimlendirilir (Devebakan,
2005).
Hizmet kalitesini ölçüm noktasında Zeithaml, Berry ve Parasuraman tarafından düşünülen personel
performansının kalitesine göre hizmet kalitesini tespit etme ve “hizmet veren personelinde fiziksel
mal girdisi gibi kontrolünün sağlanamayacağı bir örgütsel kaynak, etken” olarak görülmesi üzerinde
durmuşlardır (Kayhan, 2015).
Hizmetin kalitesinin yüksekliği oranında hizmetin satışları ve tüketici yoğunluğuda aynı oranda
yükselir. Yapılan araştırmalar neticesinde sağlanan hizmetlerden hoşnut olmayan tüketici
memnuniyetsizliğini bulunduğu çevredeki üç kişiden birisine söylemektedir. Bilgi ve teknolojinin çok
hızlı bir şekilde paylaşıldığı günümüzde bu olumsuzluk firmaları ciddi bir şekilde etkilemektedir
(Özatkan, 2008).
4. HASTA MEMNUNİYETİ KAVRAMI
Sağlık sektöründe hasta memnuniyeti, hastanın aklındaki hizmet kalitesiyle aldığı hizmet kalitesi
arasındaki farklılıktır (Agustin, Singh, 2005). Hasta memnuniyeti genel anlamıyla hastaların
taleplerinin ve beklentilerinin karşılık bulması ya da bu talep ve beklentilerden daha iyi hizmet
verilmesi olarak değerlendirilmektedir (Kavuncubaşı, 2000).
Hasta memnuniyeti hem istenilen tedavi sonuçlarından biri hem de sağlık durumunun göstergesi
olarak da kabul edilir. ABD’de çoğu sağlık kuruluşunun modern pazarlama anlayışıyla hareket ettiği ve
hasta odaklı bakım uygulaması gerçekleştirdiği görülmektedir. Uygulanmakta olan bu sistem
sonucunda hasta memnuniyetlerinde ciddi yükselişe ulaşılmakta ve rekabetin yoğun olduğu bir
hastane yapısı görülmektedir. Ayrıca klinik bakım düzeyi artmakla beraber bir sağlık kuruluşunda
harcanan süre ve maliyetde düşüş olmakta ve son olarakta işlemler daha az bir zaman almaktadır (Öz,
2004).
Sağlık hizmetlerinde hasta memnuniyeti ilk defa 1956’da A.B. D’ de hemşirelik kısmında
değerlendirmeye alınmış son yıllarda özellikle Amerika ve İngiltere gibi müreffeh ülkelerde de hasta
memnuniyeti sağlık hizmetlerinin bir sonucu ve ölçüm yöntemi olarak değerlendirilmiştir (Köşgeroğlu
vd., 2005).
1980’li yıllardan beri, sağlık hizmetlerinde hasta memnuniyeti faktörü fazlasıyla gündeme gelmiş ve
bu durum hasta memnuniyeti faktörünün önemini her geçen gün daha da arttırmıştır. Bu gelişmelerle
beraber sağlık hizmetlerinin değerlendirilmesi noktasında bir artışa sebep olmuş ve tüketicilerin
niteliklerinin tekrar değerlendirilmesinde zorundalık doğurmuştur (Solmaz, 2006).
Toplumların eğitim ve bilgi düzeyi arttıkça diğer taraftan özel sağlık sigortalarının yaygın hale
gelmesiyle beraber, sağlanan sağlık hizmetlerine eleştirel bir açıdan yaklaşan bilinçli müşteriler ortaya
çıkmıştır. Artık hastalar kendi sağlık durumlarının takibini daha bilinçli bir şekilde yapmaktadırlar.
Hasta ve hasta yakınlarının alınan sağlık hizmetlerinden memnun kalıp kalmadıkları diğer sektörlere
göre sağlık sektöründe farklı şekilde değerlendirilebilir. Örneğin; bir giysiyi deneyimleyebiliriz ya da
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tek kullanımlık hazır bir kahveyi deneyimleyerek damak tadımıza uygun olup olmadığına ilişkin bir
sonuca varabiliriz. Fakat sağlık hizmetlerinde örnekte olduğu gibi bir deneme yanılma yapma
imkânımız mümkün değildir. Bu yüzden hastanın yaşayacağı deneyimin hasta üzerinde oluşturacağı
memnuniyet hissi hastanın o sağlık kuruluşundan tekrar yararlanıp yararlanmayacağı kararını
etkileyecektir (Odabaşı, 2004).
Sağlık kuruluşlarında hasta memnuniyetinin 4 sebepten ötürü önemi vardır. Bunlar; İnsancıl
Nedenler: Hastaların en iyi ve en kaliteli hizmeti almaları en doğal haklarıdır. Ekonomik Nedenler:
Sağlık kuruluşları hasta tarafından tercih edilebilmek için hastaları ve hasta yakınlarını memnun etme
gayreti içerisindedir. Fakat günümüze baktığımızda kaliteli bir sağlık hizmetinden yararlanabilmek için
ekonomik yükümlülüğü de karşılayabilmek gereklidir. Özellikle sağlık güvenceleri olan hastalar bu
ekonomik yükümlülükten bir nebze muaf olmaktadırlar. Özel Sağlık Sigortası yaptırmış olan hastalar
da sağlık harcamalarını bu sigortalar tarafından tamamen karşılayabilmektedir. Bu sağlık güvenceleri
olmayan insanlar da sadece kamu hastanelerinden yararlanabilmekte ve tedavilerini sürdürmektedir.
Ülkede yaşayan vatandaşların çoğu yukarıda bahsi geçen güvencelerden yararlanamadığı için devlete
ait olan sağlık kuruluşlarında büyük bir hasta yoğunluğu yaşanmaktadır. Pazarlama: Sağlık hizmeti
alan hastalar ve hasta yakınları yaşadıkları deneyimleri çevreleriyle paylaşmaktadırlar. Bazı
çalışmalardan edinilen bulgulara göre, insanlar sağlık kuruluşlarının hizmet kalitesi hususundaki
bilgilerini büyük oranda yakın çevrelerinden almaktadır. Tüm bunların haricinde gelişen teknoloji ile
beraber internet üzerinden bu sağlık kuruluşlarının tanıtımının yapılması hasta memnuniyetinin
medya kanalıyla servis edilmesi sektöre pazarlama noktasında büyük imkân sağlamıştır (Kavuncubaşı,
2000).
Etkililik: Hasta memnuniyeti sağlık hizmetlerinin temel noktasıdır. Bunun dışında hasta memnuniyeti
sağlık hizmetlerinin yapısı ve süreçleri hakkında haberdar etmektedir. Verilen hizmetten hoşnut kalan
dış paydaşlara sağlık kurumunun kalitesini dışarıya olumlu yönde aktarma noktasında büyük görevler
düşmektedir (Öztürk, 2002).
5. KAMU VE ÖZEL HASTANELER ARASINDAKİ FARKLAR
Türk sağlık sistemindeki gelişmeler beraberinde insanların sağlık hizmetlerini talep edebilecekleri
sağlık kurumu çeşitliliğini arttırmıştır. Sağlık kuruluşlarına ne gibi sebeplerden başvurulduğu ve hangi
tür sağlık kuruluşlarının tercih edildiğine dair bilimsel çalışmalar yapıldığı görülmektedir. Bu
çalışmaların sonuçlarına baktığımızda bazı neticelere ulaşılmıştır.
Buna göre Özel sağlık kuruluşlarını tercih eden insanların yaş ortalamasının diğerlerine nazaran daha
küçüktür ve diğer sağlık kuruluşlarına başvuranlara kıyasla özel sağlık kuruluşlarına başvuranlar tahsil
açısından daha yüksektir. Bu insanların aile yapılarına baktığımızda genel olarak çekirdek aile
yapısında oldukları görülmektedir. Özel sektörde çalışanlar büyük çoğunlukla özel hastanelere
gitmektedir. Gelir durumu iyi olan insanların tercih etmesinin dışında özel sektörde çalışan insanların
da çoğunlukla özel sağlık kuruluşlarını tercih ettiği görülmektedir. Ayrıca özel hastanelere başvuran
insanların çoğu tedavi göreceği doktorun ismini bilmektedir (Aydın, 2003).
Devlet hastanelerinin tercih edilmesinde en büyük etken fiyatlarının makul olmasıdır. Özel
hastanelerin tercih edilmesinde ise en önemli etkenlerse doktorların ve sağlık çalışanlarının devlet
hastanelerine göre daha ilgili olmaları bunun dışında her bir hastaya daha çok vakit ayırılabilmesi ve
sıra beklemek gibi bir problemin olmamasıdır (Aydın, 2003).
Sağlık Hizmetlerinin ücretlendirme politikalarında özel ve kamu sağlık kuruluşlarının arasında çok net
farklılıklar vardır. Özel sağlık kuruluşlarının tedavi ücretleri kamu sağlık kuruluşlarından yüksektir.
Hastalar özel sağlık kuruluşlarından aldığı sağlık hizmeti için fazla ücret ödeme eğilimindedir. Oysaki
kamu sağlık kuruluşlarına baktığımızda hastaların çok fazla ücretler ödemek istemezler. Bu vaziyet
özel sağlık kuruluşlarının ücretlendirme politikalarını etkilemektedir(Kerman vd., 2008). Bu yüzden
kamu yararını sağlama noktasında kamu sağlık kuruluşları ön plandadır. Bu bağlamda kamu sağlık
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kuruluşları toplum sağlığı hizmetlerini gerçekleştirirken özel sağlık kuruluşları bu alanda hizmet
vermez (Hayran ve Sur, 1997).
Özel sağlık kuruluşları rekabet ortamında piyasada tutunabilmek için Pazar odaklı bir strateji
belirlemek durumundadır (Arslan ve Sezgin, 2008). Özel sağlık kuruluşları hizmetlerinde kar amacıyla
hareket ettiklerinden hasta memnuniyetine kamu sağlık kuruluşlarına göre daha çok önem verir.
Bundan dolayı hijyen, konfor ve hizmet noktasında daha kaliteli bir hizmet verebilmektedir(Taşlıyan
ve Gök, 2012). Kamu sağlık kuruluşlarındaysa yapılan kamu denetimleriyle hizmet kalitesini
arttırabilmektedir. Bu denetimler kamu ve özel farketmeksizin yapılmaktadır.
Özel sağlık kuruluşlarının idari organizasyonları kamu sağlık kuruluşları ile benzerdir. Çünkü aynı
mevzuata göre idari yapılanmaya gidilmektedir (Sözen ve Özdevecioğlu, 2002). Ancak özel sağlık
kuruluşlarında sağlık hizmetlerinden elde edilecek gelir kuruluş hissedarlarına sorumluluk
yüklemektedir. Bu vaziyet sağlık kurumu idarecilerinin pazar odaklı yaklaşımlar sergilemesine neden
olmaktadır.

6. GEREÇ VE YÖNTEM
6.1. Araştırma Hakkında Bilgiler
Araştırmanın bu kısmında araştırmanın amacı, konusu, hipotezleri, evreni, örneklemi ve istatistiksel
sonuçları açıklanmış en sonunda da çalışmada ulaşılan sonuçlar yorumlanmıştır.
6.2. Araştırmanın Amacı
Bu çalışmada insanların kamu veya özel hastaneleri tercih etmeleri ve bu tercihlerinde demografik
özelliklerin etkisi, aynı zamanda bir sağlık kuruluşunda hizmet kalitesi ve hasta memnuniyetinin kamu
ve özel hastaneler nezdinde incelenmesini, böylece bilimsel literatüre yeni bir katkı sağlamak
amaçlanmıştır.
6.3. Araştırma Hipotezleri
Hipotez 1: Demografik özeliklere göre hastane hizmet kalitesi ölçeği alt boyutları anlamlı farklılık
göstermektedir.
Hipotez 1a: Başvurulan hastaneye göre hastane hizmet kalitesi ölçeği alt boyutları anlamlı farklılık
göstermektedir.
Hipotez 1b: Cinsiyet yönünden hastane hizmet kalitesi ölçeğinin alt boyutları anlamlı farklılık
göstermektedir.
Hipotez 1c: Yaş yönünden hastane hizmet kalitesi ölçeğinin alt boyutları anlamlı farklılık
göstermektedir.
Hipotez 1d: Eğitim durumu yönünden hastane hizmet kalitesinin ölçeği alt boyutları anlamlı farklılık
göstermektedir.
Hipotez 1e: Medeni durum yönünden hastane hizmet kalitesinin ölçeği alt boyutları anlamlı farklılık
göstermektedir.
Hipotez 1f: Gelir seviyesi yönünden hastane hizmet kalitesinin ölçeği alt boyutları anlamlı farklılık
göstermektedir.
Hipotez 1g: Kliğine ilk kez gitme durumu yönünden hastane hizmet kalitesinin ölçeği alt boyutları
anlamlı farklılık göstermektedir.
Hipotez 2: Demografik özeliklere göre hasta memnuniyeti ölçeği alt boyutları anlamlı farklılık
göstermektedir.
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Hipotez 2a: Başvurulan hastaneye göre hastane memnuniyeti anlamlı farklılık göstermektedir.
Hipotez 2b: Cinsiyete göre hastane memnuniyeti anlamlı farklılık göstermektedir.
Hipotez 2c: Yaşa göre hastane memnuniyeti anlamlı farklılıklar göstermektedir.
Hipotez 2d: Eğitim durumu yönünden hastane memnuniyeti anlamlı farklılıklar göstermektedir.
Hipotez 2e: Medeni durum yönünden hastane memnuniyeti anlamlı farklılıklar göstermektedir.
Hipotez 2f: Gelir duruma göre hastane memnuniyeti anlamlı farklılık göstermektedir.
Hipotez 2g: Kliğine ilk kez gitme durumuna göre hastane memnuniyeti anlamlı farklılık
göstermektedir.
Hipotez 3: Hizmet kalitesinin, hasta memnuniyeti üzerinde etkisi vardır.
6.4. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi
Araştırmanın evrenini Yeditepe Üniversitesinde eğitimini sürdüren öğrenciler ve çalışanlar
oluşturmaktadır. Örneklemini ise bu kişiler içerisinden son 3 ay içerisinde hastaneye başvuru yapmış
345 katılımcı oluşturmaktadır.
6.5. Veri Toplama Araçları
Araştırmada ulaşılan bilgilerin toplanmasında anket yönteminden faydalanılmıştır. Yararlanılan anket
üç kısımdan oluşmaktadır. Ankette bulunan ölçüm araçlarıyla ilgili bilgilere aşağıda yer verilmiştir.
6.6. Demografik Özelliklere İlişkin Sorular
Yaşa, Cinsiyete, Gelir durumuna, Medeni duruma, Eğitim Durumuna ve Polikliniğe başvurma
durumlarını ölçmeye yönelik tanımlayıcı bilgiler sorulmuştur.
6.7. Hizmet Kalitesi Ölçeği
Ölçek, Zeithmal, Berry ve Parasuraman (1985) tarafından geliştirilmiş olup, orijinali 22 madde olan
ölçek Babakus ve Mangold (1992) tarafından hastanelere uyarlanma sürecinde 15 madde ve beş
boyuta indirgenmiştir. Ölçeğin Türkçe geçerlilik ve güvenilirliği Sevimli (2006) tarafından yapılmıştır.
Ölçeğin Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik sürecinde Cronbach alpha değeri 0,899 bulunmuş olup;
Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışmasında ölçek 5 boyut altında 15 maddede toplanmıştır.
Sürekli iyileştirme metodolojilerine yönelik Faktör Analizi ve Cronbach’s Alpha değerleri tablo 1’de
gösterilmiştir.
Tablo 1: Hizmet Kalitesi Ölçeği İle İlgili Alt Boyutlarına İlişkin Bazı Tanıtıcı İstatistikler
Ölçekler/Alt
Ölçekler

İfade
Sayısı

Özdeğeler

Varyansı
Açıklama
Oranı (%)

Kümülâtif
Varyans
(%)

Cronbach’s
Alpha

Ss

Somut Özellik

3

10,06

67,06

67,06

0,890

4,04

0,88

Güvenirlilik

3

0,99

6,58

73,64

0,853

3,91

0,92

Heveslilik

3

0,63

4,20

77,84

0,881

3,76

1,00

Güven

4

0,44

2,94

80,78

0,912

3,76

0,98

Empati

2

0,41

2,71

83,49

0,902

3,65

1,14
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6.8. Hasta Memnuniyeti Ölçeği
Ölçek literatürden yararlanılarak Yurtseven (2006) tarafından geliştirilmiştir. Ölçek 17 ifadeden
oluşmaktadır.

Tablo 2: Hasta Memnuniyeti Ölçeği İle İlgili Tanıtıcı İstatistikler
Ölçekler/Alt
Ölçekler

İfade
Sayısı

Özdeğeler

Varyansı
Açıklama
Oranı (%)

Kümülâtif
Varyans
(%)

Cronbach’s
Alpha

17

9,201

54,123

54,123

0,946

Hasta
Memnuniyeti

Ss

3,77

0,81

6.9. Verilerin Analizi
Araştırma neticesinde ulaşılan bilgilerin çözümlemesinde SPSS programından yararlanılmıştır. Ulaşılan
bilgiler çözümlenirken frekans, ortalama, yüzde alma gibi yöntemler uygulanmıştır. Uygun analiz
biçiminin belirlenmesinde ilk kriter verilerin türüdür. Niceliksel verilerin normal dağılıma uygunlukları
Kolmogorov Smirnov testi ve grafiksel değerlendirmeler ile sınanmıştır. Normal dağılım gösteren
niceliksel verilerin 2 grup kıyaslamalarında Student t testi, Normal dağılım göstermeyen 2 grup
kıyaslamalarında Mann Whitney U testinden yararlanıldı. Normal dağılım göstermeyen niceliksel
verilerin 3 ve üzeri grupların için Kruskall Wallis Testinden yararlanılmıştır. Parametrelerin arasındaki
ilişkilerin değerlendirilmesinde de Pearson Korelasyon Analizinden yararlanıldı. Anlamlılık p<0.05 ve
p<0,01 seviyelerinde değerlendirildi.

6.10. Araştırmanın Bulguları ve Yorumları
Tablo 3: Başvurduğu Hastaneye Göre Dağılımı
Frekans

%

Kamu

149

43,2

Özel

196

56,8

Araştırmaya katılanların, %43,2’si (n=149) son 3 ayda kamu hastanesine başvurmuş iken, %56,8’i
(n=196) ise özel hastaneye başvurmuştur.

Tablo 4: Cinsiyete Göre Dağılımı
Frekans

%

Erkek

125

36,2

Kadın

220

63,8

Katılımcıların %36,2’si (n=125) erkek iken, %63,8’i (n=220) kadındır.
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Tablo 5: Yaşa Göre Dağılımı
Frekans

%

18-24

220

63,8

25-32

125

36,2

Katılımcıların yaşları, %63,8’inin (n=220) 18-24 iken, %36,2’sinin (n=125) 25-32’dir.

Tablo 6: Medeni Durum Göre Dağılımı
Frekans

%

Evli

22

6,4

Bekar

323

93,6

Katılımcıların, %6,4’ü (n=22) evli iken, %93,6’sı (n=323) bekârdır.

Tablo 7: Eğitim Durumuna Göre Dağılımı
Frekans

%

Lise

34

9,9

Ön lisans

27

7,8

Lisans

249

72,2

Lisansüstü

35

10,1

Katılımcıların eğitim durumları, %9,9’unun (n=34) lise iken, %7,8’inin (n=27) ön lisans, %72,2’sinin
(n=249) lisans, %10,1’inin (n=35) ise lisansüstüdür.

Tablo 8: Gelir Durumuna Göre Dağılımı
Frekans

%

0-2000 TL

169

49,0

2001-3000 TL

72

20,9

3001-4000 TL

47

13,6

4001 TL ve üzeri

57

16,5

Katılımcıların gelir durumları, %49,0’unun (n=169) 0-2000 TL iken, %20,9’unun (n=72) 2001-3000 TL,
%13,6’sının (n=47) 3001-4000 TL, %16,5’inin (n=57) ise 4001 TL ve üzeridir.
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Tablo 9: Kliğine İlk Kez Gitme Durumuna Göre Dağılımı
Frekans

%

Evet

79

22,9

Hayır

266

77,1

Katılımcıların, %22,9’u (n=79) kliğine ilk kez gitmiş iken, %77,1’i (n=323) kliğine daha önce gitmiştir.

Tablo 10: Hasta Memnuniyetine İlişkin Soruların Dağılımı
Hiç memnun
değilim

Memnun
değilim

Kararsızım Memnunum

n

%

n

%

n

Yatış
işlemini
yapan
görevlinin davranışları

9

2,6

14

4,1

65

Hastanedeki
gürültüsüz olması

n

%

18,8 166 48,1

91

26,4

28

8,1

43

12,5

50

14,5 129 37,4

95

27,5

Hasta odalarının temizliği

16

4,6

32

9,3

52

15,1 136 39,4 109 31,6

Tuvaletlerin temizliği

40

11,6

45

13,0

53

15,4 111 32,2

96

27,8

Hastane yemeklerinin kalitesi

27

7,8

40

11,6 112 32,5 105 30,4

61

17,7

Hasta yataklarının rahatlığı ve
çarşafların temizliği

20

5,8

24

7,0

63

18,3 144 41,7

94

27,2

Ziyaret saatlerinin uygunluğu

12

3,5

19

5,5

88

25,5 139 40,3

87

25,2

Doktorun hastayı dinlemek
için ayırdığı zaman

23

6,7

35

10,1

47

13,6 121 35,1 119 34,5

Doktorun göstermiş olduğu
genel davranış şekli

19

5,5

18

5,2

43

12,5 120 34,8 145 42,0

Doktorun hastalık ve tedavi
ile ilgili bilgilendirme düzeyi

18

5,2

21

6,1

41

11,9 137 39,7 128 37,1

Doktora
düzeyiniz

15

4,3

19

5,5

49

14,2 128 37,1 134 38,8

18

5,2

29

8,4

60

17,4 134 38,8 104 30,1

18

5,2

42

12,2

84

24,3 129 37,4

72

20,9

13

3,8

34

9,9

69

20,0 143 41,4

86

24,9

ortamın

güven

Doktorunuza
durumunuz

duyma

ulaşılabilme

Hemşirenin dinlemek
ayırdığı zaman

için

Hemşirenin göstermiş olduğu
genel davranış şekli

%

n

%

Çok
memnunum
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Hemşirenin
hastalık
ve
tedavi ile ilgili bilgilendirme
düzeyi

19

5,5

40

11,6

71

20,6 132 38,3

83

24,1

Hemşirenin zamanında
yeterli müdahale hizmeti

16

4,6

28

8,1

74

21,4 142 41,2

85

24,6

12

3,5

14

4,1

44

12,8 141 40,9 134 38,8

ve

Tedavi
süresince
mahremiyete dikkat edilmesi

Hasta memnuniyetine ilişkin soruların dağılımı tablo 10’da gösterilmiştir.
Tablo 11: Hizmet Kalitesiyle İlgili Soruların Dağılımı
Tamamen
Kesinlikle
Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum
katılmıyorum
katılıyorum
n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

Hizmetini aldığım hastane
teknolojiye uygun ve çağdaş bir
donanıma sahiptir.

10

2,9

22

6,4

50

14,5 133 38,6 130 37,7

Hizmetini aldığım hastanenin
fiziki koşulları iyidir.

8

2,3

24

7,0

46

13,3 148 42,9 119 34,5

Hizmetini aldığım hastanenin
personelleri temiz ve düzgün
görünüşlüdür.

7

2,0

17

4,9

37

10,7 157 45,5 127 36,8

Hizmetini aldığım hastane
hizmetlerini zamanında yerine
getirir.

12

3,5

26

7,5

68

19,7 136 39,4 103 29,9

Hastaların
bir
sorunu
olduğunda
hastane
personelleri güven verici, ilgili
ve cana yakındır.

18

5,2

34

9,9

54

15,7 132 38,3 107 31,0

Hizmetini aldığım hastane kayıt
ve faturalama işlemlerinde
dürüsttür.

7

2,0

14

4,1

58

16,8 132 38,3 134 38,8

Hastane personelleri hizmetin
ne zaman gerçekleşeceğini
hastalarına açıklar.

20

5,8

21

6,1

68

19,7 135 39,1 101 29,3

Hastane personelleri hizmeti
en kısa sürede sunar.

16

4,6

32

9,3

68

19,7 136 39,4

93

27,0

Hastane personelleri hastalara
yardım etmeye her daim hazır,
istekli ve gönüllüdür.

20

5,8

33

9,6

67

19,4 126 36,5

99

28,7
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Hizmetini aldığım hastanede
hastalar
personellerle
etkileşimlerinde
kendilerini
güvende hissederler.

15

4,3

25

7,2

70

20,3 129 37,4 106 30,7

Hastane personelleri kendi
alanlarında çok bilgilidirler.

16

4,6

24

7,0

75

21,7 146 42,3

Hastane personelleri hastalara
karşı her daim saygılı ve
naziktir.

19

5,5

32

9,3

70

20,3 114 33,0 110 31,9

Hastane personelleri işlerini iyi
yapabilmek adına hastane
yönetiminden uygun ve yeterli
desteği almaktadır.

19

5,5

22

6,4

95

27,5 112 32,5

97

28,1

Hastane
personelleri
her
hastayla tek tek ve kişisel
olarak ilgilenirler.

23

6,7

33

9,6

64

18,6 131 38,0

94

27,2

Hastane personelleri hastalarla
en içten şekilde ilgilenirler.

26

7,5

41

11,9

73

21,2 108 31,3

97

28,1

84

24,3

Hizmet kalitesine soruların dağılımı tablo 11’de gösterilmiştir.

7. DEĞERLENDİRMELER
Hipotez 1a: Başvurulan hastaneye göre hastane hizmet kalitesi ölçeği alt boyutları anlamlı farklılık
göstermektedir.
Tablo 12: Başvurulan Hastane Göre Hastane Hizmet Kalitesi Ölçeği Alt Boyutlarının
Değerlendirilmesi
Başvurulan Hastane
Kamu (n=149)

Özel (n=196)

Ort±Ss

Ort±Ss

Somut

3,55±0,92

4,41±0,65

0,001**

Güvenirlik

3,46±0,99

4,25±0,69

0,001**

Heveslilik

3,28±1,03

4,13±0,81

0,001**

Güven

3,34±0,99

4,09±0,84

0,001**

Empati

3,17±1,2

4,02±0,94

0,001**

Hizmet Kalitesi

3,37±0,92

4,18±0,67

0,001**

Hasta Memnuniyeti

3,36±0,87

4,10±0,6

0,001**

a

a

p

Stundent t testi
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Özel hastaneye başvuranların hastane hizmet kalitesi ölçeği; “Somut” alt boyut puanı, kamu
hastanesine başvuranlara göre yüksek olduğu tespit edilmiştir (p=0,001; p<0,01).
Özel hastaneye başvuranların hastane hizmet kalitesi ölçeği; “Güvenirlik” alt boyut puanı, kamu
hastanesine başvuranlara göre yüksek olduğu tespit edilmiştir (p=0,001; p<0,01).
Özel hastaneye başvuranların hastane hizmet kalitesi ölçeği; “Heveslilik” alt boyut puanı, kamu
hastanesine başvuranlara göre yüksek olduğu tespit edilmiştir (p=0,001; p<0,01).
Özel hastaneye başvuranların hastane hizmet kalitesi ölçeği; “Güven” alt boyut puanı, kamu
hastanesine başvuranlara göre yüksek olduğu tespit edilmiştir (p=0,001; p<0,01).
Özel hastaneye başvuranların hastane hizmet kalitesi ölçeği; “Empati” alt boyut puanı, kamu
hastanesine başvuranlara göre yüksek olduğu tespit edilmiştir r (p=0,001; p<0,01).
Özel hastaneye başvuranların hastane hizmet kalitesi ölçeği; “Toplam hizmet kalitesi” alt boyut puanı,
kamu hastanesine başvuranlara göre yüksek olduğu tespit edilmiştir (p=0,001; p<0,01).

Hipotez 1b: Cinsiyet yönünden hastane hizmet kalitesi ölçeğinin alt boyutları anlamlı farklılık
göstermektedir.
Tablo 13: Cinsiyete Göre Hastane Hizmet Kalitesi Ölçeği Alt Boyutlarının Değerlendirilmesi
Cinsiyet
Erkek (n=125)

Kadın (n=220)

Ort±Ss

Ort±Ss

Somut

4,02±0,8

4,05±0,93

0,698

Güvenirlik

3,86±0,85

3,93±0,96

0,476

Heveslilik

3,75±0,95

3,76±1,03

0,958

Güven

3,7±0,95

3,8±0,99

0,361

Empati

3,65±1,11

3,65±1,16

0,973

Toplam hizmet kalitesi

3,8±0,84

3,85±0,91

0,608

Hasta Memnuniyeti

3,79±0,78

3,77±0,83

0,854

a

a

p

Stundent t testi

Cinsiyet yönünden hastane hizmet kalitesinin ölçeği; “Somut” alt boyut puanı istatistiksel olarak
farklılık göstermemektedir (p>0,05).
Cinsiyet yönünden hastane hizmet kalitesinin ölçeği; “Güvenirlik” alt boyut puanı istatistiksel olarak
farklılık göstermemektedir (p>0,05).
Cinsiyet yönünden hastane hizmet kalitesinin ölçeği; “Heveslilik” alt boyut puanı istatistiksel olarak
farklılık göstermemektedir (p>0,05).
Cinsiyet yönünden hastane hizmet kalitesinin ölçeği; “Güven” alt boyut puanı istatistiksel olarak
farklılık göstermemektedir (p>0,05).
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Cinsiyet yönünden hastane hizmet kalitesinin ölçeği; “Empati” alt boyut puanı istatistiksel olarak
farklılık göstermemektedir (p>0,05).
Cinsiyet yönünden hastane hizmet kalitesinin ölçeği; “Toplam hizmet kalitesi” alt boyut puanı
istatistiksel olarak farklılık göstermemektedir (p>0,05).
Hipotez 1c: Yaşa yönünden hastane hizmet kalitesi ölçeği alt boyutları anlamlı farklılık
göstermektedir.
Tablo 14: Yaşa Göre Hastane Hizmet Kalitesi Ölçeği Alt Boyutlarının Değerlendirilmesi
Yaş
18-24 (n=220)

25-32 (n=125)

Ort±Ss

Ort±Ss

Somut

4,11±0,88

3,92±0,88

0,062

Güvenirlik

3,97±0,89

3,8±0,96

0,108

Heveslilik

3,81±0,96

3,67±1,07

0,227

Güven

3,84±0,93

3,64±1,04

0,067

Empati

3,68±1,15

3,6±1,13

0,566

Hizmet Kalitesi

3,89±0,84

3,73±0,95

0,105

Hasta Memnuniyeti

3,8±0,78

3,73±0,87

0,446

a

a

p

Stundent t testi

Yaşa yönünden hastane hizmet kalitesi ölçeği; “Somut” alt boyut puanı istatistiksel olarak farklılık
göstermemektedir (p>0,05).
Yaş yönünden hastane hizmet kalitesi ölçeği; “Güvenirlik” alt boyut puanı istatistiksel olarak farklılık
göstermemektedir (p>0,05).
Yaş yönünden hastane hizmet kalitesi ölçeği; “Heveslilik” alt boyut puanı istatistiksel olarak farklılık
göstermemektedir (p>0,05).
Yaş yönünden hastane hizmet kalitesi ölçeği; “Güven” alt boyut puanı istatistiksel olarak farklılık
göstermemektedir (p>0,05).
Yaş yönünden hastane hizmet kalitesi ölçeği; “Empati” alt boyut puanı istatistiksel olarak farklılık
göstermemektedir (p>0,05).
Yaşa göre hastane hizmet kalitesi ölçeği; “Toplam hizmet kalitesi” alt boyut puanı istatistiksel olarak
farklılık göstermemektedir (p>0,05).
Hipotez 1d: Eğitim seviyesi yönünden hastane hizmet kalitesi ölçeğinin alt boyutları anlamlı farklılık
göstermektedir.
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Tablo 15: Eğitim Seviyesi Yönünden Hastane Hizmet Kalitesi Ölçeğinin Alt Boyutlarının
Değerlendirilmesi
Eğitim Durumu
Lisansüstü

Lise (n=34)

Ön Lisans
(n=27)

Lisans (n=249)

Ort±Ss

Ort±Ss

Ort±Ss

Ort±Ss

Somut

4,23±0,72

4,09±1,02

4,01±0,91

4,03±0,72

0,611

Güvenirlik

4,2±0,75

3,85±0,98

3,87±0,95

3,96±0,74

0,257

Heveslilik

3,9±0,8

3,89±1,07

3,71±1,03

3,85±0,9

0,582

Güven

3,91±0,72

3,86±1,07

3,71±1,02

3,9±0,74

0,499

Empati

3,87±0,8

3,74±1,16

3,58±1,2

3,86±0,87

0,328

Hizmet Kalitesi

4,02±0,65

3,89±0,97

3,79±0,92

3,92±0,72

0,433

Hasta Memnuniyeti

3,89±0,63

3,83±0,82

3,76±0,84

3,78±0,8

0,805

c

(n=35)
b

p

One-Way Anova

Eğitim seviyesi yönünden hastane hizmet kalitesinin ölçeği; “Somut” alt boyut puanı istatistiksel
olarak farklılık göstermemektedir (p>0,05).
Eğitim seviyesi yönünden hastane hizmet kalitesi ölçeğinin; “Güvenirlik” alt boyut puanı istatistiksel
olarak farklılık göstermemektedir (p>0,05).
Eğitim seviyesi yönünden hastane hizmet kalitesi ölçeğinin; “Heveslilik” alt boyut puanı istatistiksel
olarak farklılık göstermemektedir (p>0,05).
Eğitim seviyesi yönünden hastane hizmet kalitesi ölçeğinin; “Güven” alt boyut puanı istatistiksel
olarak farklılık göstermemektedir (p>0,05).
Eğitim seviyesi yönünden hastane hizmet kalitesi ölçeğinin; “Empati” alt boyut puanı istatistiksel
olarak farklılık göstermemektedir (p>0,05).
Eğitim seviyesine göre hastane hizmet kalitesinin ölçeği; “Toplam hizmet kalitesi” alt boyut puanı
istatistiksel olarak farklılık göstermemektedir (p>0,05).
Hipotez 1e: Medeni durum yönünden hastane hizmet kalitesi ölçeği alt boyutları anlamlı farklılık
göstermektedir.
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Tablo 16: Medeni Durum Yönünden Hastane Hizmet Kalitesi Ölçeğinin Alt Boyutlarının
Değerlendirilmesi
Medeni Durum
Evli (n=22)

Bekâr (n=323)

Ort±Ss

Ort±Ss

Somut

3,77±1,07

4,06±0,87

0,203

Güvenirlik

3,71±1,03

3,92±0,91

0,294

Heveslilik

3,76±1,01

3,76±1

0,988

Güven

3,73±0,95

3,77±0,98

0,830

Empati

3,66±0,94

3,65±1,15

0,701

Hizmet Kalitesi

3,73±0,95

3,84±0,88

0,619

Hasta Memnuniyeti

3,72±0,96

3,78±0,8

0,912

a

a

p

Stundent t testi

Medeni durum yönünden hastane hizmet kalitesinin ölçeği; “Somut” alt boyut puanı istatistiksel
olarak farklılık göstermemektedir (p>0,05).
Medeni durum yönünden hastane hizmet kalitesi ölçeğinin; “Güvenirlik” alt boyut puanı istatistiksel
olarak farklılık göstermemektedir (p>0,05).
Medeni durum yönünden hastane hizmet kalitesi ölçeğinin; “Heveslilik” alt boyut puanı istatistiksel
olarak farklılık göstermemektedir (p>0,05).
Medeni durum yönünden hastane hizmet kalitesi ölçeğinin; “Güven” alt boyut puanı istatistiksel
olarak farklılık göstermemektedir (p>0,05).
Medeni durum yönünden hastane hizmet kalitesi ölçeğinin; “Empati” alt boyut puanı istatistiksel
olarak farklılık göstermemektedir (p>0,05).
Medeni durum yönünden hastane hizmet kalitesinin ölçeği; “Toplam hizmet kalitesi” alt boyut puanı
istatistiksel olarak farklılık göstermemektedir (p>0,05).
Hipotez 1f: Gelir seviyesi yönünden hastane hizmet kalitesi ölçeğinin alt boyutları anlamlı farklılık
göstermektedir.
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Tablo 17: Gelir Seviyesi Yönünden Hastane Hizmet Kalitesi Ölçeğinin Alt Boyutlarının
Değerlendirilmesi
Gelir Durumu
3001-4000 TL 4001 TL ve üzeri
(n=47)
(n=57)

0-2000 TL
(n=169)

2001-3000 TL
(n=72)

Ort±Ss

Ort±Ss

Ort±Ss

Ort±Ss

Somut

3,97±0,87

4,14±0,93

4,22±0,79

3,99±0,91

0,240

Güvenirlik

3,82±0,92

3,95±1

4,15±0,83

3,92±0,85

0,179

Heveslilik

3,65±1,01

3,79±1,04

4,01±0,96

3,83±0,92

0,141

Güven

3,7±0,94

3,75±1,08

3,96±0,95

3,79±0,97

0,466

Empati

3,54±1,14

3,65±1,24

3,96±0,91

3,72±1,16

0,159

Hizmet Kalitesi

3,75±0,87

3,86±0,95

4,06±0,82

3,85±0,87

0,182

Hasta Memnuniyeti

3,67±0,82

3,86±0,84

3,92±0,76

3,86±0,8

0,125

c

b

p

One-Way Anova

Gelir seviyesi yönünden hastane hizmet kalitesinin ölçeği; “Somut” alt boyut puanı istatistiksel olarak
farklılık göstermemektedir (p>0,05).
Gelir seviyesi yönünden hastane hizmet kalitesi ölçeğinin; “Güvenirlik” alt boyut puanı istatistiksel
olarak farklılık göstermemektedir (p>0,05).
Gelir seviyesi yönünden hastane hizmet kalitesi ölçeğinin; “Heveslilik” alt boyut puanı istatistiksel
olarak farklılık göstermemektedir (p>0,05).
Gelir seviyesi yönünden hastane hizmet kalitesi ölçeğinin; “Güven” alt boyut puanı istatistiksel olarak
farklılık göstermemektedir (p>0,05).
Gelir seviyesi yönünden hastane hizmet kalitesi ölçeğinin; “Empati” alt boyut puanı istatistiksel olarak
farklılık göstermemektedir (p>0,05).
Gelir seviyesi yönünden hastane hizmet kalitesinin ölçeği; “Toplam hizmet kalitesi” alt boyut puanı
istatistiksel olarak farklılık göstermemektedir (p>0,05).
Hipotez 1g: Kliğine ilk kez gitme durumuna göre hastane hizmet kalitesi ölçeği alt boyutları anlamlı
farklılık göstermektedir.
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Tablo 18: Kliğine İlk Kez Gitme Durumuna Göre Hastane Hizmet Kalitesi Ölçeği Alt Boyutlarının
Değerlendirilmesi
Kliniğe İlk Kez Gitme
Evet (n=79)

Hayır (n=266)

Ort±Ss

Ort±Ss

Somut

4,01±0,94

4,05±0,87

0,203

Güvenirlik

3,93±0,97

3,9±0,91

0,294

Heveslilik

3,77±1,03

3,75±1

0,988

Güven

3,76±1,02

3,77±0,97

0,830

Empati

3,68±1,03

3,64±1,17

0,701

Hizmet Kalitesi

3,83±0,93

3,83±0,87

0,619

Hasta Memnuniyeti

3,76±0,84

3,78±0,81

0,912

a

a

p

Stundent t testi

Kliğine ilk kez gitme durumuna göre hastane hizmet kalitesi ölçeği; “Somut” alt boyut puanı
istatistiksel olarak farklılık göstermemektedir (p>0,05).
Kliğine ilk kez gitme durumuna göre hastane hizmet kalitesi ölçeği; “Güvenirlik” alt boyut puanı
istatistiksel olarak farklılık göstermemektedir (p>0,05).
Kliğine ilk kez gitme durumuna göre hastane hizmet kalitesi ölçeği; “Heveslilik” alt boyut puanı
istatistiksel olarak farklılık göstermemektedir (p>0,05).
Kliğine ilk kez gitme durumuna göre hastane hizmet kalitesi ölçeği; “Güven” alt boyut puanı
istatistiksel olarak farklılık göstermemektedir (p>0,05).
Kliğine ilk kez gitme durumuna göre hastane hizmet kalitesi ölçeği; “Empati” alt boyut puanı
istatistiksel olarak farklılık göstermemektedir (p>0,05).
Kliğine ilk kez gitme durumuna göre hastane hizmet kalitesi ölçeği; “Toplam hizmet kalitesi” alt boyut
puanı istatistiksel olarak farklılık göstermemektedir (p>0,05).
Hipotez 2a: Başvurulan hastaneye göre hastane memnuniyeti anlamlı farklılık göstermektedir.
Tablo 19: Başvurulan Hastane Göre Hastane Memnuniyetinin Değerlendirilmesi
Başvurulan Hastane

Hasta Memnuniyeti
a

Kamu (n=149)

Özel (n=196)

Ort±Ss

Ort±Ss

3,36±0,87

4,10±0,6

a

p

0,001**

Stundent t testi

Özel hastaneye başvuranların hastane hasta memnuniyeti, kamu hastanesine başvuranlara göre
yüksek seviyede bulunmuştur (p=0,001; p<0,01).

402

4th International Management and Social Research Conference
Jun 5-6, 2020 İstanbul / Turkey
Hipotez 2b: Cinsiyet yönünden hastane memnuniyeti anlamlı farklılık göstermektedir.
Tablo 20: Cinsiyete Göre Hastane Memnuniyetinin Değerlendirilmesi
Cinsiyet

Hasta Memnuniyeti
a

Erkek (n=125)

Kadın (n=220)

Ort±Ss

Ort±Ss

3,79±0,78

3,77±0,83

a

p

0,854

Stundent t testi

Cinsiyete göre hastane memnuniyetleri istatistiksel olarak farklılık göstermemektedir (p>0,05).
Hipotez 2c: Yaş yönünden hastane memnuniyeti anlamlı farklılık göstermektedir.
Tablo 21: Yaşa Göre Hastane Memnuniyetinin Değerlendirilmesi
Yaş

Hasta Memnuniyeti
a

18-24 (n=220)

25-32 (n=125)

Ort±Ss

Ort±Ss

3,8±0,78

3,73±0,87

a

p

0,446

Stundent t testi

Yaşa göre hastane memnuniyetleri istatistiksel olarak farklılık göstermemektedir (p>0,05).
Hipotez 2d: Eğitim seviyesi yönünden hastane memnuniyeti anlamlı farklılık göstermektedir.
Tablo 22: Eğitim Durumuna Göre Hastane Memnuniyetinin Değerlendirilmesi
Eğitim Durumu

Hasta Memnuniyeti
c

Lisansüstü

Lise (n=34)

Ön Lisans
(n=27)

Lisans (n=249)

Ort±Ss

Ort±Ss

Ort±Ss

Ort±Ss

3,89±0,63

3,83±0,82

3,76±0,84

3,78±0,8

(n=35)
b

p

0,805

One-Way Anova

Eğitim durumuna göre hastane memnuniyetleri istatistiksel olarak farklılık göstermemektedir
(p>0,05).
Hipotez 2e: Medeni durum yönünden hastane memnuniyeti anlamlı farklılık göstermektedir.
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Tablo 23: Medeni Durumuna Hastane Memnuniyetinin Değerlendirilmesi
Medeni Durum

Hasta Memnuniyeti
a

Evli (n=22)

Bekâr (n=323)

Ort±Ss

Ort±Ss

3,72±0,96

3,78±0,8

a

p

0,912

Stundent t testi

Medeni durumuna göre hastane memnuniyetleri istatistiksel olarak farklılık göstermemektedir
(p>0,05).

Hipotez 2f: Gelir seviyesi yönünden hastane memnuniyeti anlamlı farklılık göstermektedir.
Tablo 24: Gelir Seviyesi Yönünden Hastane Memnuniyetinin Değerlendirilmesi
Gelir Durumu

Hasta Memnuniyeti
c

3001-4000 TL 4001 TL ve üzeri
(n=47)
(n=57)

0-2000 TL
(n=169)

2001-3000 TL
(n=72)

Ort±Ss

Ort±Ss

Ort±Ss

Ort±Ss

3,67±0,82

3,86±0,84

3,92±0,76

3,86±0,8

b

p

0,125

One-Way Anova

Gelir seviyesi yönünden hastane memnuniyetleri istatistiksel olarak farklılık göstermemektedir
(p>0,05).

Hipotez 2g: Kliğine ilk kez gitme durumuna göre hastane memnuniyeti anlamlı farklılık
göstermektedir.
Tablo 25: Kliğine İlk Kez Gitme Durumuna Göre Hastane Memnuniyetinin Değerlendirilmesi
Kliniğe İlk Kez Gitme

Hasta Memnuniyeti
a

Evet (n=79)

Hayır (n=266)

Ort±Ss

Ort±Ss

3,76±0,84

3,78±0,81

a

p

0,912

Stundent t testi

Kliğine ilk kez gitme durumuna göre hastane memnuniyetleri istatistiksel olarak farklılık
göstermemektedir (p>0,05).
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Hipotez 3: Hizmet kalitesinin, hasta memnuniyeti üzerinde etkisi vardır.
Katsayı

B

S.H.

t

p

Sabit

0,699

0,111

6,316

0,000

Somut

0,208

0,044

4,686

0,000

Güvenirlik

0,216

0,051

4,262

0,000

Heveslilik

0,139

0,052

2,682

0,008

Güven

0,121

0,057

2,007

0,046

Empati

0,114

0,039

3,080

0,002

**p<0,01
Bağımsız değişken olarak ele alınan “hasta memnuniyeti” ile bağımlı değişken olarak ele alınan
“somut” , “güvenirlilik” , “heveslilik” , “güven” ve “empati” değişkenler arasındaki basit doğrusal
regresyon modeli, anlamlı bulunmuştur (p=0,001; <0,01; Adjusted R2: 0,729). Hasta memnuniyeti
üzerinde en etkili değişken (B=0,208) iken güvenirlilik bulunmuş iken, en az etkili değişken ise
(B=0,114) ile empati bulunmuştur.

8. SONUÇ
Sağlık kuruluşları, günümüzün artan rekabet ortamında varlığını sürdürebilmek için hasta
memnuniyetini sağlamak zorundadır. Bundan dolayı sağlık kuruluşları hastalarını memnun etme
kaygısı ile teknolojik imkânlarını en üst düzeye çıkarmalı, ulaşılabilir olmalı ve deneyimli sağlık
personelleri ile çalışmalıdır. Ayrıca hastalarının güven duymasını ve sağlık kuruluşunda bulundukları
süre zarfında onların konforunu sağlamayı hedeflemelidir.
Bu doğrultuda artık sağlık kuruluşları hasta memnuniyetine önem vermeye başlamıştır.
Sağlık hizmetlerinden yararlanan hastalar, hizmetin kalitesini değerlendirme noktasında tedavi
göreceği doktorun deneyimine, ilgi ve alakasına, başka hastaların da doktoru tanıyor olmasına ve
diğer sağlık çalışanlarının ilgisine, iletişimine dikkat etmektedir. Ayrıca başvurdukları sağlık
kuruluşunun fiziki durumuna, konforuna, teknik imkanlarına, hijyen durumuna ve faturalamasigortalama süreçlerine dikkat etmektedirler. Hasta memnuniyeti, bir sağlık kuruluşunun sağlık
hizmetinin kalitesinin bir göstergesidir.
Bu çalışmada kamu ve özel hastanelerin hasta memnuniyeti üzerine etkisi incelenmiştir. İncelemeyi
yaparken hastaların demografik özelliklerinin hastane tercihindeki etkileri tespit edilmeye
çalışılmıştır. Verilerin toparlanmasında anket yöntemi kullanılmıştır. Son üç ay içerisinde herhangi bir
sağlık kuruluşuna başvurmuş Yeditepe Üniversitesinde eğitimini sürdüren öğrencilere veya çalışanlara
anket doldurulmuştur. Yararlanılan anket üç kısımdan oluşmaktadır. Yaş, Cinsiyet, Gelir durumu,
Medeni durumu, Eğitim Durumu, Polikliniğe başvurma durumlarını ölçmeye yönelik tanımlayıcı
bilgiler sorulmuştur. Ölçeğin Türkçe geçerlilik ve güvenilirliği Sevimli (2006) tarafından yapılmıştır.
Verilerin analizinde SPSS programı kullanılmıştır.
Hipotezler üzerinden anket sonuçlarının analizine baktığımızda;
Başvurulan Hastaneye Göre Hastane Hizmet Kalitesi Ölçeği Alt Boyutları anlamlı farklılıklar
göstermiştir. Ankete katılanlar hastane türünde çoğunluk olarak özel hastaneleri tercih etmişlerdir.
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Cinsiyete göre hastane hizmet kalitesi ölçeği alt boyut puanı istatistiksel olarak farklılık
göstermemiştir. Buradan da her cinsiyet grubunda olan hastaların çoğunlukla özel hastaneleri tercih
ettiğini, cinsiyete göre hastane tercihlerinde farklılıklar olmadığını görmekteyiz.
Yaşa göre hastane hizmet kalitesi ölçeği alt boyut puanı istatistiksel olarak farklılık göstermemiştir.
Buradan da her yaş grubunda olan hastaların çoğunlukla özel hastaneleri tercih ettiğini, yaş
gruplarına göre hastane tercihlerinde farklılıklar olmadığını görmekteyiz.
Eğitim durumuna göre hastane hizmet kalitesi ölçeği alt boyut puanı istatistiksel olarak farklılık
göstermemiştir. Buradan da hastanın öğrenim durumu ne olursa olsun, her tahsilden hastanın
çoğunlukla özel hastaneleri tercih ettiğini, öğrenim durumuna göre hastane tercihlerinde farklılıklar
olmadığını görmekteyiz.
Medeni durumuna göre hastane hizmet kalitesi ölçeği alt boyut puanı istatistiksel olarak farklılık
göstermemiştir. Buradan da evli veya bekâr fark etmeksizin hastaların çoğunun özel hastaneleri tercih
ettiğini, medeni duruma göre hastane tercihinde farklılıklar olmadığı görülmektedir.
Gelir durumuna göre hastane hizmet kalitesi ölçeği alt boyut puanı istatistiksel olarak farklılık
göstermemiştir. Buradan da her gelir grubundan hastaların tedavi olmak için çoğunlukla özel
hastaneleri tercih ettiği ve gelir durumuna göre hastane tercihlerinde farklılık olmadığı
görülmektedir.
Kliğine ilk kez gitme durumuna göre hastane hizmet kalitesi ölçeği alt boyut puanı istatistiksel olarak
farklılık göstermemiştir. Buradan da hastaların kliniğe ilk kez gidip gitmeme durumlarının hastane
tercihini etkilemediği çoğunlukla özel hastaneleri tercih ettiği görülmektedir.
Tüm bu verilerin ışığında sonuç olarak hastaların çoğunluğu özel hastanelerin hizmet kalitesinden
daha memnundur. Hastaların demografik özelliklerindeki farklılıkların bu durumu değiştirmediği
tespit edilmiştir.
Diğer bir hipotezi değerlendirecek olursak;
Başvurulan hastaneye göre hasta memnuniyeti anlamlı farklılık göstermiştir. Ankete katılanlar
çoğunlukla özel hastanelerden daha memnun kaldıklarını belirtmişlerdir.
Cinsiyete göre hasta memnuniyetleri istatistiksel olarak farklılık göstermemiştir. Buradan da her
cinsiyet grubundan insanın özel hastanelerde aldıkları hizmetten kamu hastanelerine kıyasla daha
memnun olduğu ve cinsiyete göre bu durumun farklılık göstermediği görülmektedir.
Yaşa göre hasta memnuniyetleri istatistiksel olarak farklılık göstermemiştir. Buradan da her yaş
grubundan insanın özel hastanelerde aldıkları hizmetten daha memnun olduklarını ve yaş gruplarına
göre bu memnuniyet durumunun değişkenlik göstermediği görülmektedir.
Eğitim durumuna göre hasta memnuniyetleri istatistiksel olarak farklılık göstermemiştir. Her öğrenim
grubundan hasta özel hastanelerden daha çok memnun kalmıştır ve bu memnuniyet durumunun
öğrenim durumuna göre farklılıklar göstermediği görülmektedir.
Medeni durumuna göre hasta memnuniyetleri istatistiksel olarak farklılık göstermemiştir. Evli veya
bekâr fark etmeksizin her medeni durumda olan hastalar çoğunlukla özel hastanelerden memnun
kalmıştır. Medeni duruma göre hasta memnuniyetinde bir farklılık söz konusu değildir.
Gelir durumuna göre hasta memnuniyetleri istatistiksel olarak farklılık göstermemiştir. Buradan da
her gelir grubundan hasta özel hastanelerden daha memnundur, gelir gruplarına göre tercihleri
değişim göstermemektedir.
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Kliğine ilk kez gitme durumuna göre hasta memnuniyetleri istatistiksel olarak farklılık göstermemiştir.
Buradan da kişi kliniğe ilk kez gitmiş olsun veya olmasın çoğu özel hastanelerden daha memnun
olduğu görülmektedir.
Sonuç olarak baktığımızda hastaların demografik özelliklerinin hasta memnuniyetine etki etmediğini
ve demografik özellikleri ne olursa olsun özel hastanelerden kamu hastanelerine göre daha memnun
oldukları görülmektedir.
Hizmet kalitesi ve Hasta memnuniyeti açısından hastalar özel hastaneleri kamu hastanelerine göre
demografik özellikler fark etmeksizin daha başarılı bulmaktadırlar. Her hasta cinsiyeti, yaşı, gelir
durumu, medeni durumu ve eğitim durumu fark etmeden en kaliteli ve onları en memnun edebilecek
hizmeti almak istemektelerdir. Bu noktada da özel hastanelerin devlet hastanelerine göre üstünleri
ortaya çıkmaktadır. Bu sonuçlar üçüncü hipoteze de cevap niteliğindedir. Bu sonuçlara göre bir sağlık
kuruluşunda hasta hizmet kalitesi ne kadar kaliteliyse hasta memnuniyeti de o oranda yüksek
olmaktadır.
Özel hastanelerin rekabet ortamında rakiplerine karşı var olma kaygısı içerisinde olmaları, pazarda
tutunma gayreti onları daha iyi hizmet vermek, gelen hastaları daha çok memnun edebilme hedefi
için çalışmalara sevk etmiştir. Bunun sonucunda daha deneyimli doktorlar, daha deneyimli sağlık
çalışanlarıyla çalışmışlardır. Aynı zamanda hastaların konforu için hastanelerin fiziksel koşullarını,
daha iyi tedavi imkanları için daha iyi sağlık teçhizatları tedarik ederek imkanlarını iyileştirmişlerdir.
Tüm bunlar kamu hastanelerinin önüne geçmelerini sağlamıştır.
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Özet
Son yıllarda küreselleşmenin belirginleşmesi ile beraber firmaları daha fazla zorlayıcı rekabet
ortamının oluştuğu söylenebilir. Bu denli zorlu ve hızlı değişimin hâkim olduğu ortamda, firmaların
hem rekabet üstünlüğü yakalayabilmeleri hem de ayakta kalabilmeleri zorlaşmaktadır. Farklı ve yeni
ürünler üretmek isteyen firmalar aynı zamanda verimlilik ve karlılık düzeylerini de arttırmayı
amaçlamaktadır. Bu nedenle firmaların kendilerini var edebilmeleri için değişen koşullara paralel
olarak yenilenmeleri de gereklidir. Ancak yenilikçilik düşüncesinin hâkim olabileceği bir strateji ile
firmalar piyasaya ve koşullara ayak uydurabilecektir. Bu nedenle inovasyon kavramı firmaların ilgisini
çekmektedir. Bu çalışmanın temel amacı, inovasyonun şirket performansı üzerinde herhangi bir
etkisinin var olup olmadığının belirlenmesidir. Bursa İli’nde otomotiv sanayi sektöründe faaliyet
gösteren 59 farklı firma üzerinden gerçekleştirilen bu çalışmada, örneklem grubunu 160 beyaz yaka
çalışanı oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri Gunday ve ark. (2011) tarafından geliştirilen
‘’İnovasyon Ölçeği’’ ile Karabağ (2008) tarafından geliştirilen ve ayrıca Ünlü (2019) tarafından da
kullanılan ‘’İşletme Performansı Ölçeği’ nin yanı sıra bazı sosyo demografik bilgileri de içeren bir anket
formu hazırlanarak elde edilmiştir. Çalışmaya ilişkin verilerin analizinde ise SPSS 25.0 paket
programından yararlanılmıştır. Araştırmanın uygulama kısmında ilk olarak tanımlayıcı istatistikler
yardımıyla çalışma grubunun genel profili oluşturulmuştur. Daha sonrasında ölçeklere ait alt
boyutların belirlenmesinde açıklayıcı faktör analizi ile korelasyon ve regresyon analiz yöntemlerinden
yararlanılmıştır. Çalışma bulguları sonucunda, pazarlama inovasyonu ve süreç inovasyonunun şirket
performansı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı etkilerinin var olduğu tespit edilmiştir. Böylelikle
inovasyonun şirket performansı üzerinde var olan etkisi vurgulanarak, bu konu hakkında literatüre
katkı sağlanması beklenmektedir.
Anahtar Kelimeler: İnovasyon, Rekabet, Performans, Şirket Performansı, Otomotiv Sanayi.
A Study Investigating the Impact of Innovation on Company Performance in Bursa Automotive
Industry
Abstract
As globalization has become more evident, a much more challenging competitive environment has
emerged for businesses. In an environment dominated by such a rapid change, it becomes difficult
for businesses to achieve competitive advantage and survive. Companies that want to produce
different and new products also aim to increase their productivity and profitability levels. For this
reason, in order to be able to sustain, companies need to renew themselves in parallel with changing
conditions. Companies will be able to keep up with the market conditions only with a strategy which
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is dominated by the idea of innovation. For this reason, the concept of innovation attracts the
attention of companies. The main purpose of this study is to determine whether innovation has any
impact on company performance. The target group decided by convenience is formed by the whitecollar employees of companies operating in the automotive industry in the city of Bursa, Turkey. The
sample consists of 160 employees from 59 different companies. As a data collection tool, the
researcher used the survey method. The Innovation Scale developed by Gunday and his colleagues
(2011) and the Company Performance Scale developed by Karabag (2008) and used by Ünlü (2019)
are brought together to create a new scale to investigate the impact of innovation on company
performance. SPSS 25.0 package program was used to analyze the data of study. In the beginning of
analysis section, the general profile of the study group was created with the help of descriptive
statistics. After that, the explanatory factor analysis, correlation and regression analysis methods
were used to determine the sub-dimensions of the scales. As a result of the study, for the accessed
sample, it was obtained that Marketing innovation and Process innovation have a statically positive
impact on company performance. Consequently, it is expected to contribute to the literature on this
subject by emphasizing the effect of innovation on company performance.
Keywords: Innovation, Competition, Performance, Company Performance, Automotive Industry.

GİRİŞ
Günümüz koşullarında yaşanan teknolojik gelişmeler ve bunun sonucunda artan rekabet ortamı,
şirketlerin ayakta kalmasını zor bir hale getirmiştir. Hem ulusal hem de uluslararası pazarda yaşanan
gelişmeler şirketleri yakından ilgilendirmekte ve etkilemektedir. Piyasa koşullarından etkilenen
şirketler yaşanan rekabet ortamında üstünlük sağlayabilmek adına yeni ve çeşitli yöntemler
denemeye ve bu faaliyetlere önem vermeye başlamıştır (Paksoy, Ersoy: 2016: 414). Bu nedenle
yenilik arayışına giren şirketler inovasyon ve faaliyetlerine önem vererek, artan rekabet ortamında
fark yaratmayı hedeflerler.
Son yıllarda özellikle işletmelerde sıkça kullanılan bir kavram haline gelen inovasyon Türkçe karşılık
olarak, yenilenme, yenilik ya da yenilikçilik olarak bilinmektedir. İnovasyon kavramının literatürde ise
pek çok çeşitli tanımı bulunmaktadır. Nitekim Drucker (1985) inovasyonu, yeni fikirlerin, süreçlerin,
ürünlerin ve hizmetlerin üretilmesi, kabul görmesi ve uygulamaya başlanması olarak
tanımlamaktadır. Birch ve Clegg (1997) ise, inovasyonun sadece değişim veya revizyonal bir yaklaşım
olmadığını, rakiplere karşı ayırt edilebilirliğin yüksek ya da uzun yıllardan bu yana çözülemeyen
problemleri çözmeye yardımcı olan araç olduğunu belirtmiştir. Bunlara ek olarak Avrupa Komisyonu
ile OECD’nin birlikte yayınladığı Oslo Manual Kılavuzu’nda (2005) ise inovasyon, yeni veya önemli
ölçüde geliştirilmiş ürünün (mal veya hizmet) veya sürecin, yeni pazarlama yönteminin veya yeni
örgütsel yöntemin şirket içi uygulamalarında, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde uygulanması
şeklinde tanımlanmıştır (OECD, 2005: 46).
İnovasyon çalışmalarının işletmeler için hem performans hem de rekabet gücü bakımından olumlu
katkı yapacağı öngörülmektedir. İşletmelerin temel amacı kar elde etme, devamlılığı olan rekabet
üstünlüğü yakalayabilme, güç ve itibar sahibi olabilmektir (Paksoy, Ersoy: 2016: 414). Bu nedenle
işletmeler yoğun ve zorlayıcı rekabet şartları ile beraber değişen çevre koşullarına paralel olarak
uyum sağlayabilmek için inovasyon ve faaliyetlerine daha fazla önem vermektedir (Ünlü, 2019: 1).
Dolayısıyla inovasyonun işletmelerin var olabilmesinde bu denli öneme sahip olması iç ve dış pazar
ağı bakımından daha sağlam ülke ekonomilerinin yaratılmasına da imkân sağlamaktadır (Aslan, 2018:
1).
Bu bağlamda çalışmanın temel amacı, inovasyonun şirket performansı üzerindeki etkisinin
araştırılmasıdır. Bu çalışma kavramsal çerçeve, araştırma yöntemi, bulgular ve son olarak sonuç ve
önerilerden oluşmaktadır.
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2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Literatürde inovasyon ve şirket performansı arasındaki ilişkiye yönelik ilgili alan yazın incelendiğinde
çok fazla çalışmaya rastlanılmaktadır. Bu çalışmalar inovasyonun şirket performansı üzerindeki etkisi
hakkında önemli bilgiler sunmaktadır.
Hassan ve arkadaşları (2013), inovasyon türlerinin şirket performansına olan etkisini Pakistan’da yer
alan imalat şirketleri üzerinde incelemeyi amaçlamıştır. Araştırmanın örneklem grubunu imalat
firmalarının çeşitli departmanlarında görev yapmakta olan 150 çalışan oluşturmaktadır. Araştırmanın
sonucunda, inovasyon türlerinin (ürün, süreç, pazarlama ve organizasyonel inovasyon) şirket
performansı üzerinde olumlu bir etkiye neden olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.
Bartolacci ve diğ. (2014), inovasyonun şirket performansı üzerindeki etkisini incelemeyi
amaçlamışladır. Çalışmanın örneklemini İtalyan Menkul Kıymetler Borsası'nda listelenen ve 40 milyon
ila 1 milyar avro arasında bir sermaye değerine sahip 71 orta ölçekli şirket oluşturmaktadır.
Uygulanan analizler, şirketin büyüklüğünün ve inovasyon faaliyetlerinin şirketin performansını
belirlemede önemli bir role sahip olduğunu göstermiştir.
Kafetzopulos ve Psomas (2015) ise, 233 Yunan imalat firması üzerinden yaptığı araştırmasında
inovasyonun, şirket performansına olan etkisini incelemeyi amaçlamıştır. Araştırmanın sonucunda
inovasyon kapasitesinin operasyonel performans ile ürün kalitesine doğrudan katkısının olduğu
gözlenmiştir. Bu nedenle, imalat şirketlerinin performansını artırmak için inovasyonun iyi bir fırsat
olduğu düşünülmektedir.
Çiçekli (2019) çalışmasında KOBİ’lerde Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinin işletmelerin performansına
olan etkisi incelemiştir. Bu nedenle çalışmasının hedef grubunu Mersin ilinde KOSGEB Ar-Ge
inovasyon desteğine başvuran ve projesi onaylanan 62 işletme oluşturmaktadır. Araştırmanın
sonucunda, KOBİ’lerin net satış, mali bilanço ve çalışan sayıları gibi performans göstergelerinin proje
süreci içerisinde anlamlı bir şekilde arttığı, KOSGEB Ar-Ge desteğinin işletmelerin performansında
olumlu bir gelişmeye neden olduğu gözlenmiştir. Buna ek olarak Ar-ge çalışmalarının ise işletme
performansını olumlu etkilediği tespit edilmiştir.
3. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ
3.1. Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri

Şekil 1. Araştırmanın Modeli
Araştırmanın Hipotezleri;
H: İnovasyonun şirket performansı üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.
Ha: Ürün inovasyonun şirket performansı üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.
Hb: Süreç inovasyonun şirket performansı üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.
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Hc: Organizasyonel inovasyonun şirket performansı üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.
Hd: Pazarlama inovasyonun şirket performansı üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.
3.2. Araştırmanın Amacı ve Yöntemi
Çalışmanın ana amacı, inovasyonun şirket performansı üzerindeki etkisinin belirlenmesidir.
Çalışmanın amacını gerçekleştirmek üzere hazırlanan anket formu üç kısımdan oluşmaktadır.
Araştırmada kullanılan anket formundaki soruların belirlenmesinde ilgili literatür ile daha önceden
gerçekleştirilen çalışmalardan yararlanılmıştır. Anket formunun ilk bölümünde katılımcıların sosyodemografik özelliklerini (cinsiyet, yaş, eğitim durumu, kurumdaki çalışma pozisyonu ve çalışma süresi)
belirmek amacıyla hazırlanan belirleyici sorular yer almaktadır. Anketin ikinci ve üçüncü bölümlerinde
ise Gunday ve diğ. (2011) tarafından geliştirilen ‘’İnovasyon Ölçeği’’ ile Karabağ (2008) tarafından
geliştirilen ve Ünlü (2019) tarafından araştırmasında kullanılan ‘’İşletme Performansı Ölçeği’’ yer
almaktadır.
Araştırmanın örneklem grubunu Türkiye’de Marmara bölgesi içerisinde yer alan Bursa İli otomotiv
sanayi sektöründe beyaz yaka olarak görev yapmakta olan toplamda 160 çalışan oluşturmaktadır.
Araştırmanın evrenini, Bursa Organize Sanayi Bölgesine (BOSB) kayıtlı ve il sınırları içerisinde yer alan
54 adet otomotiv ana sanayi ve yan sanayi şirketleri ile Bursa Organize Sanayi Bölgesine kayıtlı
olmamakla beraber il sınırları içerisinde yer alan 5 adet firmada dahil olmak üzere toplam da 59 firma
temsil etmektedir. Çalışmada istenilen amaca ulaşılabilmesinde ise nicel araştırma yöntemlerinden
biri olan anket tekniğinden faydalanılmıştır. Araştırmanın örneklemini oluşturan 59 firmaya anket
formu ön bilgilendirme yazısı ile Google forms, elektronik posta (e-mail), Linkedin, whatsapp ve yüz
yüze görüşmeler yolu ile uygulanmıştır.
Verilerin analiz edilmesi aşamasında SPSS paket programından yararlanılarak öncelikle tanımlayıcı
istatistikler yardımıyla çalışma grubunun genel profili oluşturulup sonrasında ise İnovasyon Ölçeğine
ve İşletme Performansına Ölçeğine ilişkin alt boyutların belirlenmesi amacıyla açıklayıcı faktör analizi
uygulanmıştır. Elde edilen İnovasyon Ölçeği ve İşletme Performansı Ölçeğine ait alt boyutların
birbirleri ilen olan ilişkisinin tespit edilmesinde ise kolerasyon analizinden faydalanılmıştır. Daha
sonrasında inovasyonun işletme performansı üzerindeki etkisini belirlemek üzere regresyon analizi
uygulanarak, herhangi bir etkinin var olup olmadığı incelenmiştir.
4. BULGULAR
Araştırmaya katılan katılımcıların sosyo-demografik özelliklerinin özetlendiği Tablo 1 incelendiğinde,
%31,2’sinin kadın ve %68,8’inin ise erkeklerden oluştuğu gözlenmiştir. Katılımcıların %28,1’i 20-29 yaş
aralığında, %50’si 30-39 yaş aralığında, %17,5’i 40-49 yaş aralığında ve son olarak %4,4’ü ise 50 ve
üzeri yaşta olanlar oluşturmaktadır.
Çalışmaya katılan kişilerin eğitim düzeyleri incelendiğinde, %1,3’ü lise mezunu, %3,8’i ön lisans
mezunu, %60,6’sı lisans mezunu, %32,5’i lisansüstü mezunu ve %1,8’i ise doktora mezunu olduğu
gözlenmiştir. Katılımcıların %66,3’ü çalışan pozisyonunda, %25,6’sı I. Kademe yönetici pozisyonunda
(Proje Müdürü, Kısım Şefi vb.) ve son olarak %8,1’i ise II. Kademe yönetici (Direktör, Genel Müdür vb.)
pozisyonunda görev yapmaktadır. Katılımcıların %31,9’u 3-6 yıl, %31,3’ü 0-3 yıl, %8,7’si 6-9 yıl ve son
olarak %28,1’i ise 10 yıl ve üzerinden bu yana bulundukları kurumda çalıştığını belirtmiştir.
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Tablo1. Sosyo-Demografik Özellikler
Değişken

Frekans

Yüzde (%)

Kadın

50

31,2

Erkek

110

68,8

Toplam

160

100,0

20-29 yaş grubu

45

28,1

30-39 yaş grubu

80

50,0

40-49 yaş grubu

28

17,5

50 ve üzeri yaş grubu

7

4,4

Lise Mezunu

2

1,3

Ön Lisans Mezunu

6

3,8

Lisans Mezunu

97

60,6

Lisansüstü Mezunu

52

32,5

Doktora Mezunu

3

1,8

Çalışan

106

66,3

I. Kademe Yönetici (Proje Müdürü vb.)

41

25,6

II. Kademe Yönetici (Direktör vb.)

13

8,1

0-3 Yıl

50

31,3

3-6 Yıl

51

31,9

6-9 Yıl

14

8,7

10 yıl ve üzeri

45

28,1

Cinsiyet

Yaş

Eğitim Düzeyi

Çalışma Pozisyonu

Çalışma Süresi

Toplamda 24 ifadeden oluşan “İnovasyon Ölçeğine” uygulanan açıklayıcı faktör analizi sonucunda,
değişkenler arasında yüksek korelasyonlar gözlenmiştir. Bursa ili otomotiv sanayisini temsil eden 59
firmanın toplam 160 çalışanından oluşan örneklemin ve kullanılan değişkenlerin uygunluğuna karar
vermek amacıyla test edilen KMO ölçütü ve Bartlett Küresellik testi sonuçları ise Tablo 2’de yer
almaktadır. Hesaplanan KMO değeri 0,835 olup, kullanılan örneklemin faktör analizi için yüksek
oranda uygun olduğuna karar verilmiştir. Buna ek olarak Bartlett küresellik testi ile değişkenler
arasındaki korelasyonların istatistiksel açıdan anlamlı olduğu gözlenmiştir (p değeri= 0,000<0,05).
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Tablo 2: İnovasyon Ölçeğine ait KMO ve Bartlett Küresellik Testi Sonuçları
KMO = 0,835
Bartlett Küresellik Testi
𝜒2=1667,932

Serbestlik Derecesi = 276

p-değeri= 0,000

İnovasyon ölçeğine uygulanan açıklayıcı faktör analizi sonucunda özdeğeri 1’den büyük olan dört adet
anlamlı alt boyut tespit edilmiştir. Elde edilen dört faktörün toplam varyansı açıklama oranı %54,020
olarak belirlenmiştir. Tablo 3’te açıklayıcı faktör analizi sonucunda elde edilen alt boyutların faktör
ağırlığı, faktör açıklayıcılığı (%) ve güvenilirlikleri yer almaktadır. Ayrıca İnovasyon ölçeğinin toplam 24
maddesi için güvenilirlik katsayısı 0,900 olarak hesaplanmış olup, kullanılan ölçeğin tamamının yüksek
düzeyde güvenilir olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Tablo 3. İnovasyon Ölçeğine ait Faktör Yükü, Faktör Açıklayıcılığı ve Güvenilirlik Analizi
Maddeler
Faktör 1: Pazarlama İnovasyonu (Özdeğer= 4,420)
Mevcut ve/veya yeni ürünlerin tanıtımı için kullanılan
ürün tanıtım tekniklerini yenilemek
Ürünün teslimatı ile ilgili lojistik süreçlerini
değiştirmeden dağıtım kanallarını yenilemek
Mevcut ve/veya yeni ürünlerin fiyatlaması için
kullanılan ürün fiyatlandırma tekniklerini yenilemek
Teslimat ile ilgili süreçlerde katma değer yaratmayan
faaliyetlerin belirlenmesi ve ortadan kaldırılması
Teslimat ile ilgili lojistik süreçlerinde değişken
maliyetlerin azaltılması ve/veya sevkiyat hızının
arttırılması ürünler geliştirilmesi
Görünüm, ambalaj, şekil ve hacim gibi değişikliklerle
temel teknik ve işlevsel özelliklerini değiştirmeden
mevcut ve/veya yeni ürünlerin tasarımını yenilemek
Genel pazarlama yönetimi faaliyetlerini yenilemek
Faktör 2: Organizasyonel İnovasyon (Özdeğer=
2,271)
Pazarlama ve üretim gibi farklı işlevler arasında
koordinasyonu kolaylaştırmak için organizasyon
yapısını yenilemek
Ekip çalışmasını kolaylaştırmak için organizasyon
yapısını yenilemek
Proje türü organizasyonunu kolaylaştırmak için
organizasyon yapısını yenilemek
İnsan kaynakları yönetim sisteminin yenilenmesi
Stratejik ortaklıklar ve uzun vadeli iş birliğini
kolaylaştırmak için organizasyon yenilemek
Şirket içi yönetim bilgi sistemini ve bilgi paylaşımı
uygulamasını yenilemek
Faktör 3: Süreç İnovasyonu (Özdeğer= 1,812)
Üretim süreçlerinde teknikler, Makine ve yazılım gibi
değişken maliyet unsurlarının azaltılması

Faktör
Yükü

Faktör
Açıklayıcılığı (%)

Güvenilirlik

15,685%

0,836

15,260%

0,847

14,169%

0,799

0,773
0,716
0,696
0,676
0,623

0,561
0,534

0,776
0,745
0,739
0,701
0,689
0,532

0,722
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Mevcut ürünlerin bileşenleri ve malzemelerindeki
0,638
üretim maliyetinin düşürülmesi
Mevcut ürünlerin imalat kalitesindeki bileşenlerinin ve
0,623
malzemelerinin arttırılması
Üretim süreçlerinde katma değeri olmayan
0,576
faaliyetlerin belirlenmesi ve ortadan kaldırılması
Üretim süreçlerinde, tekniklerde, makinelerde ve
0,534
yazılımlarda çıktı kalitesinin artırılması
Tedarik zinciri yönetim sistemini yenilemek
0,514
Üretim ve kalite yönetim sistemlerini yenilemek
0,508
Firma faaliyetlerini yenilikçi bir tarzda yürütmek için
0,502
kullanılan usul ve süreçleri yenilemek
Faktör 4: Ürün İnovasyonu (Özdeğer= 1,461)
Mevcut olanlardan farklı teknik özelliklere ve işlevlere
0,782
sahip yeni ürünler geliştirilmesi
Mevcut ürünlerin bileşenlerinden tamamen farklı olan
0,723
yeni ürünler geliştirilmesi
8,906%
0,725
Müşteriler için geliştirilmiş kullanım kolaylığına ve
mevcut müşteri memnuniyetine yol açan mevcut
0,699
ürünlerin yeniden geliştirilmesi
Toplamda 28 ifadeden oluşan “İşletme Performansı Ölçeğine” açıklayıcı faktör analizi uygulanarak,
veri setinin faktör analizine uygun olup olmadığını belirlemek amacıyla hesaplanan KMO ölçütü ve
Bartlett Küresellik testi sonuçları Tablo 4’te belirtilmiştir. Hesaplanan KMO değeri 0,931 olup, veri
setinin faktör analizini için uygun olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca Bartlett küresellik testi ile
değişkenler arasındaki korelasyonların istatistiksel açıdan anlamlı olduğu gözlenmiştir (p değeri=
0,000< 0,05).
Tablo 4: İşletme Performansı Ölçeğine ait KMO ve Bartlett Küresellik Testi Sonuçları
KMO = 0,931
Bartlett Küresellik Testi
𝜒2=3042,937

Serbestlik Derecesi = 378

p-değeri= 0,000

İşletme Performansı ölçeğine uygulanan açıklayıcı faktör analizi sonucunda özdeğeri 1’den büyük olan
dört adet anlamlı alt boyut olduğu gözlenmiştir. Elde edilen dört alt boyutun toplam varyansı
açıklama oranı %62,196’tır. Tablo 5’te işletme performansı ölçeğine uygulanan açıklayıcı faktör analizi
sonucunda elde edilen alt boyutların faktör ağırlığı, faktör açıklayıcılığı (%) ve güvenilirlikleri yer
almaktadır. Ayrıca İşletme performansı ölçeğinin toplam 28 maddesi için güvenilirlik katsayısı 0,959
olarak hesaplanmış olup, kullanılan ölçeğin tamamının yüksek düzeyde güvenilir olduğu sonucuna
ulaşılmıştır.
Tablo 5. İşletme Performansı Ölçeğine ait Faktör Yükü, Faktör Açıklayıcılığı ve Güvenilirlik Analizi
Maddeler
Faktör 1: Üretim Performansı (Özdeğer= 13,454)
Esas rakibinize göre, karlılık düzeyiniz
Esas rakibinize göre, pazar payınız
Pazar payı
Pazar payında büyüme hızı
Karlılık düzeyi

Faktör
Yükü

Faktör
Açıklayıcılığı (%)

Güvenilirlik

0,728
0,698
0,696
0,652
0,625

20,162%

0,926
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Esas rakibinize göre, pazar payınızdaki büyüme
düzeyiniz.
Satışlardaki büyüme düzeyi
Piyasada tehdit oluşturan durumlara karşı hızlı tedbir
alabilme
Üretimde hızla değişen müşteri ihtiyaçlarına cevap
verebilme
Piyasadaki fırsatlardan yararlanma
Müşteri sayısı
Ürün veya hizmet başına maliyet
Mevcut ve/veya yeni ürünlerin tanıtımı için kullanılan
ürün tanıtım tekniklerini yenilemek
Faktör 2: Rekabet Performansı (Özdeğer= 1,658)
Esas rakibinize göre, müşteri memnuniyet düzeyiniz
Müşteri memnuniyeti sağlama
Esas rakibinize göre, kalite düzeyiniz
Ürün/hizmet kalitesi
Esas rakibinize göre, inovasyon (yenilik) yapabilme
kapasiteniz
Esas rakibinize göre, verimlilik düzeyiniz
Verimlilik
Faktör 3: Finansal Performans (Özdeğer= 1,222)
Üretim süreçlerinde teknikler, Makine ve yazılım gibi
değişken maliyet unsurlarının azaltılması
Mevcut ürünlerin bileşenleri ve malzemelerindeki
üretim maliyetinin düşürülmesi
Mevcut ürünlerin imalat kalitesindeki bileşenlerinin ve
malzemelerinin arttırılması
Üretim süreçlerinde katma değeri olmayan
faaliyetlerin belirlenmesi ve ortadan kaldırılması
Üretim süreçlerinde, tekniklerde, makinelerde ve
yazılımlarda çıktı kalitesinin artırılması
Faktör 4: Pazarlama Performansı (Özdeğer= 1,082)
Müşteri Şikâyetleri
Kalite geliştirme projeleri
Şirket içi yönetim bilgi sistemini ve bilgi paylaşımı
uygulamasını yenilemek

0,593
0,557
0,547
0,542
0,528
0,505
0,481
0,432
0,741
0,681
0,671
0,663

16,021%

0,896

14,303%

0,855

11,711%

0,798

0,642
0,571
0,477
0,747
0,737
0,604
0,577
0,564
0,733
0,724
0,649

İnovasyon ile işletme performansı arasındaki ilişkinin belirlenmesi kolerasyon analizi ile incelenmiştir.
Aşağıda yer alan Tablo 6’ta inovasyon ölçeği alt boyutları ile işletme performansı ölçeği alt boyutları
arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere hesaplanan kolerasyon analizi sonuçları yer almaktadır.
İnovasyon ölçeğinin alt boyutu olan ‘’Pazarlama İnovasyonu’’ ile İşletme performansı ölçeğinin alt
boyutu olan ‘’Pazarlama Performansı’’ arasında en yüksek ilişkinin olduğu gözlenmiştir. Pazarlama
inovasyonu ile pazarlama performansı arasında anlamlı, zayıf düzeyde (0,379**) pozitif yönlü bir
ilişkinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır (p<0.01, r= 0,379).
Pazarlama İnovasyonu ile üretim performansı, rekabet performansı ve finansal performans arasında
anlamlı, zayıf düzeyde pozitif yönlü bir ilişkinin olduğu görülmektedir (p<0.01, r= 0,340, 0,335, 0,276).
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Organizasyonel İnovasyonu ile üretim performansı, rekabet performansı, finansal performans ve
pazarlama performansı arasında anlamlı, zayıf düzeyde pozitif yönlü bir ilişkinin olduğu görülmektedir
(p<0.01, r= 0,243, 0,288, 0,209, 0,373).
Süreç İnovasyonu ile üretim performansı, rekabet performansı, finansal performans ve pazarlama
performansı arasında anlamlı, zayıf düzeyde pozitif yönlü bir ilişkinin olduğu görülmektedir (p<0.01,
r= 0,250, 0,324, 0,206, 0,261).
Ürün İnovasyonu ile rekabet performansı ve pazarlama performansı arasında anlamlı, zayıf düzeyde
pozitif yönlü bir ilişkinin olduğu görülmektedir (p<0.01, r=0,203, 0,201). Ayrıca ürün inovasyonu ile
üretim performansı ve finansal performansı arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişkinin olmadığı
sonucuna ulaşılmıştır (p<0.01, r=0,130, 0,099).
Tablo 6. Kolerasyon Analizi
Pazarlama
Finansal
Performans Performansı

Üretim
Performansı

Rekabet
Performansı

Pazarlama İnovasyonu

0,340**

0,335**

0,276**

0,379**

Organizasyonel İnovasyon

0,243**

0,288**

0,209**

0,373**

Süreç İnovasyonu

0,250**

0,324**

0,206**

0,261**

Ürün İnovasyonu

0,130

0,203**

0,099

0,201**

Alt Boyut

**: p< 0.01;
*: p< 0.05.
İnovasyonun şirket performansı üzerinde etkisini belirlemek amacıyla regresyon analizi uygulanmıştır.
Aşağıda yer alan Tablo 7’te inovasyonun şirket performansı üzerinde etkisinin var olup olmadığını
incelemek amacıyla kurulanan regresyon modeli yer almaktadır.
Tablo 7. Regresyon Analizi
Standartlaştırılmamış Katsayılar

Standartlaştırılmış
Katsayılar

β

Standard Hata

β

t

p

Sabit (Constant)

2,193

,262

Pazarlama İnovasyonu

,136

,062

,195

2,194 ,030*

Organizasyonel İnovasyon

,104

,057

,161

1,828 ,070

Süreç İnovasyonu

,175

,085

,187

2,069 ,040*

Ürün İnovasyonu

,023

,050

,037

,462

8,371 ,000*

,645

Bağımlı Değişken: Şirket Performansı
Regresyon modeli;
Şirket Performansı = 2,193 + 0,136 Pazarlama İnovasyonu + 0,104 Organizasyonel İnovasyon + 0,175
Süreç İnovasyonu +0,023 Ürün İnovasyonu
Uygulanan regresyon analizi sonucunda sabit katsayı, pazarlama inovasyonu ve süreç inovasyonu alt
boyutlarının işletme performansı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin olduğu tespit
edilmiştir (p değeri= 0,000, 0,030, 0,040< 0,05).
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Pazarlama inovasyonu bir birim arttığında işletme performansı 0,136 birim, süreç inovasyonu bir
birim arttığında ise işletme performansı da 0,175 birim artacaktır. Ayrıca diğer değişkenlerin
(pazarlama inovasyonu, organizasyonel inovasyon, süreç inovasyonu ve ürün inovasyonu) etkisi sıfır
iken işletme performansı 2,193’tür.
Buna ek olarak organizasyonel inovasyon ve ürün inovasyonunun işletme performansı üzerinde
istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin olmadığı gözlenmiştir (p değeri= 0,070, 0,645< 0,05).

SONUÇ
Günümüzde artık şirketlerin rekabet avantajının belirleyicisi sadece maliyetler değil, bunun yanı sıra
parçası olunan pazarın ihtiyaçlarını keşfetme ve bu doğrultuda yanıt verme, mal ve hizmet kalitesi,
yeni ürün ve hizmetlerin piyasaya girişi, ürün dayanma süresi, müşteri istekleri doğrultusunda ürün ve
hizmetlerin geliştirilmesi gibi birçok etmen de yer almaktadır (Elçi, 2006: 27). Bu doğrultuda
şirketlerin yenilik faaliyetlerini takip etmeleri ve ürün gelişimi yapmaları beklenmektedir.
İnovasyona dayalı faaliyetleri dikkate alan işletmeler yüksek performans çıktısı olarak geri dönüşüm
sağlamaktadır. Nitekim Jimenez ve Valle (2011) İspanya’da 451 firmayı baz alarak uyguladığı
araştırmada inovasyon ile işletme performansı arasında pozitif ve yüksek düzeyde bir ilişkinin
olduğunu belirlemiştir. Buna ek olarak Kostopoulos ve diğ. (2011) ise, 461 Yunan işletmesi üzerinden
yaptığı araştırmasında inovasyon faaliyetlerinin başta yatırım ve varlık getirisi olmak üzere finansal
performansı olumlu yönde etkilediğini gözlemlemiştir.
Bu çalışmanın temel amacı inovasyonun şirket performansı üzerindeki etkisinin tespit edilmesidir.
Çalışmada kullanılan İnovasyon ölçeği ile İşletme Performansı ölçeğine açıklayıcı faktör analizi
uygulanmıştır. 24 ifadeden oluşan İnovasyon ölçeğinin ‘’ Pazarlama İnovasyonu’’, ‘’ Organizasyonel
İnovasyon’’, ‘’ Süreç İnovasyonu’’ ve ‘’ Ürün İnovasyonu’’ olarak adlandırılan 4 alt boyutu olduğu
belirlenmiştir. 28 ifadeden oluşan İşletme Performansı ölçeğinin ise ‘’ Üretim Performansı’’, ‘’
Rekabet Performansı’’, ‘’ Finansal Performans’’ ve son olarak ‘’ Pazarlama Performansı’’ olarak
adlandırılan 4 alt boyutu olduğu tespit edilmiştir.
Otomotiv sanayi sektöründe uygulanan inovasyon faaliyetleri ile işletme performansı arasındaki
ilişkiyi ölçmek amacıyla yapılan Korelasyon analizi sonucunda otomotiv sanayi sektöründe yer alan
işletmelerinin inovasyon düzeyleri ile işletme performansı arasında pozitif ve anlamlı ilişkiler olduğu
gözlenmiştir. İnovasyon ölçeğinin alt boyutu olan ‘’Pazarlama İnovasyonu’’ ile İşletme Performansı
ölçeğinin alt boyut olan ‘’Pazarlama Performansı’’ arasında istatistiksel açıdan anlamlı ve en güçlü
pozitif ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca buna ek olarak çalışmada kullanılan ölçeklere ait diğer
alt boyutlarında birbirleri ile pozitif ve anlamlı ilişkilerinin olduğu belirlenmiştir. Kolerasyon analizi
sonucunda elde edilen bu sonuçlar Aslan (2018)’in yapmış olduğu araştırmasında elde ettiği
inovasyon alt boyutları ile şirket performans alt boyutları arasında pozitif ve istatistiksel olarak
anlamlı ilişkinin olduğunu içeren bulgular ile örtüşmektedir.
İnovasyonun işletme performansı üzerindeki etkisini belirlemek üzere uygulanan regresyon analizi
sonucunda inovasyon ölçeğinin alt boyutu olan ‘’Pazarlama İnovasyonu’’ ile ‘’Süreç İnovasyonunun’’
işletme performansı üzerinde pozitif bir etkisinin olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Böylece çalışmanın
ikinci alt hipotezi olan ‘’Hb: Süreç inovasyonun şirket performansı üzerinde önemli bir etkisi vardır.’’
hipotezi ile dördüncü alt hipotezi olan ‘’Hd: Pazarlama inovasyonun şirket performansı üzerinde
önemli bir etkisi vardır.’’ hipotezi kabul edilmiştir. Buna karşın araştırmanın birinci alt hipotezi olan
‘’Ha: Ürün inovasyonun şirket performansı üzerinde önemli bir etkisi vardır.’’ ile üçüncü alt hipotezi
olan ‘’Hc: Organizasyonel inovasyonun şirket performansı üzerinde önemli bir etkisi vardır.’’
hipotezi ise 0,05 anlamlılık düzeyinde reddedilmiştir.
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Çalışmanın sonucunda inovasyonun şirket performansını olumlu etkilediği ve firmaların uygulamış
olduğu inovasyon faaliyetlerinin performans çıktısı üzerinde önemli ölçüde etkisinin olduğu tespit
edilmiştir. Yapılan araştırma sınırlı sayıda otomotiv sanayi firması ve Bursa ili baz alınarak
uygulanmıştır. Bu nedenle Türkiye’deki tüm otomotiv sanayi sektöründe yer alan işletmeler için genel
bir yargıya varılması beklenemez. Ancak Türkiye genelini kapsayacak bir örneklem hacmi ile
çalışınılması durumunda daha genel sonuçlar elde edilebilir (Paksoy, Ersoy: 2016: 428). Bu bağlamda
gelecek çalışmalarda, ilgili konu ve örneklem ile alakalı daha fazla sayıda katılımcıya ulaşılabilir veya
çeşitli sektörler baz alınarak sektörel karşılaştırma yapılabilir.

KAYNAKÇA
Aslan, Y. (2018). İnovasyonun Firma Performansi Üzerine Etkisi: Türk Sermaye Piyasasi Üzerine Bir
İnceleme. (Yayınlanmış Doktora Tezi). Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van.
Bartolacci, F., Castellano, N. G., & Cerqueti, R. (2015) The impact of innovation on companies’
performance: an entropy-based analysis of the STAR market segment of the Italian Stock Exchange.
Technology Analysis & Strategic Management, 27:1, 102-123, doi: 10.1080/09537325.2014.952624.
Birch, P. & Clegg, B. (1997). İş Hayatında Yaratıcılık. Rota Yayıncılık, İstanbul.
Çiçekli, İ. (2019). Kobi'lerde Ar-Ge ve İnovasyon Faaliyetlerinin İşletme Performansi Üzerine Etkileri:
Mersin İli Özelinde Bir İnceleme. (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). Mersin University, Institute of
Social Sciences, Mersin.
Drucker F. P. (1985). Innovation and Entrepreneurship. H&R Publisher, New York.
Gunday, G., Ulusoy, G., Kilic, K. ve Alpkan, L. (2011). Effects of innovation types on firm performance.
International Journal of Production Economics, Elsevier, 662-676.
Hassan, M. U., Shaukat, S., Nawaz, M. S., & Naz, S. (2013). Effects of innovation types on firm
performance: An empirical study on Pakistan's manufacturing sector. Pakistan Journal of Commerce
and Social Sciences (PJCSS), 243-262.
Jimenez,D.J. & Valle, R.S. (2011). Innovation, Organizational Learning and Performance. Journal of
Business Research, 64, 408-417.
Kafetzopoulos, D., & Psomas, E. (2015). The impact of innovation capability on the performance of
manufacturing companies. Journal of Manufacturing Technology Management, 26(1), 104–130. doi:
10.1108/jmtm-12-2012-0117.
Kostopoulos, K., Papalexandris, A., Papachroni,M. & Ioannou, G. (2011). Absorptive capacity,
innovation and financial performance. Journal of Business Research, 1335-1343.
OECD (2005). Oslo Manual: Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting Technological
Innovation Data. Paris.
Paksoy, H. M. & Ersoy, N. (2016). Antalya’da Faaliyet Gösteren Dört ve Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde
İnovasyon ve İşletme Performansı Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma. Gaziantep
University Journal of Social Sciences, 15(2), 413-433.
Ünlü, Ü. Ş. (2019). Örgütsel Öğrenme ve İnovasyonun Firma Performansı Üzerine Etkisi: Taşımacılık
Sektörü Örneği. (Yayınlanmış Doktora Tezi). Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

419

4th International Management and Social Research Conference
Jun 5-6, 2020 İstanbul / Turkey
Çalışma Hayatında Kadının Yeri ve Önemi
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Türkiye İş Kurumu Kadıköy Hizmet Merkezi
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Türkiye İş Kurumu Kadıköy Hizmet Merkezi

Özet
Bu çalışmanın amacı kadının iş hayatındaki yerini tespit etmek ve kadın istihdamına yönelik dünya
genelindeki gelişmeleri saptayarak ülkemizde uygulanabilirliğini bilimsel bir altyapıyla çözüm yollarına
kavuşturmaktır. Feodal dönemden yaşadığımız döneme kadar toplumların yapısında meydana gelen
değişimleri görmek ve bu süreçte kadının rolünü ortaya koymakta gelecek projelerin
uygulanabilirliğini daha sağlıklı hale getirecektir. Her alanda üretken olan kadının sanayi dönemindeki
üretkenliği de ayrıca irdelenecektir. Toplumun kadına bakış açısının değişmesi gerekliliği de ayrıca
işlenecek sosyolojik bir gerekliliktir. Feodal dönemde kadın ve erkek üretim sürecinin içinde birlikte
yer almaktayken sanayi devrimi sonunda erkek egemen bir işgücü yapısı ortaya çıkmıştır. Kas gücüne
dayalı üretim sürecinin etkisi sonucunda kadın istihdamı azalmış ve kadın, şehir hayatında evine
çekilmek zorunda kalmıştır. İkinci Dünya savaşı sonunda erkek nüfusunda görülen azalmaların
etkisiyle de olsa kadınlar yavaş yavaş işgücü piyasasına girmeye başlamışlardır. Gelişmekte olan
ülkelerde ki kadın istihdamı gelişmiş ülkelere nazaran oldukça düşük seviyelerde seyretmektedir.
Zamanla kadın istihdamının artmasına yönelik ciddi devlet politikaları uygulanmaya başlamış ve
sonucunda kadın istihdamında göreceli artış sağlanmıştır. Özellikle anne konumunda olan kadınların
işgücü piyasasına katılabilmesi için kreş uygulamalarının artması gerekmektedir. Bu konularda
özellikle Fransa devletinin attığı adımlar takdire şayandır. Özellikle ülkemizde üniversite sayısının
artması beraberinde bölüm çeşitliliğinin fazlalaşması kadınlarının eğitim düzeyinin yükselmesi
zamanımız iş piyasasında kadın istihdamına pozitif yönde katkı sağlamıştır. Teknolojik gelişmeler
sonucunda ortaya çıkan otomasyon, kadınlarında erkeklerin egemen olduğu alana girmelerini
sağlamıştır. Özellikle zorunlu eğitim konusunda devletin aldığı tedbirler sonucu kadın eğitim düzeyi
artmış ve beraberinde kadınların işgücü piyasasına girişi hızlanmıştır. Tarım toplumundan sanayi
toplumuna oradan da hizmet sektörüne geçiş aşamaları sürecinde de kadın istihdamı artmıştır.
Özellikle sonuç kısmında bazı sektörlerde kadın istihdamını arttırmak için kota uygulaması getirilmesi
de tavsiye edilecektir. Hollanda örneğinde olduğu gibi kadınların kısmi çalışma ile ekonomiye katkıları
da göz ardı edilmeden incelenecek ve ülke gerçekleri ile kıyaslama şansı elde edilecektir. Ayrıca
Türkiye İş Kurumu tarafından hayata geçirilen İşte Anne projesi ve etkileri istatistiki olarak
irdelenecektir. Kamunun da özellikle istihdam stratejilerinde kadına yönelik pozitif ayrımcılık yapması
üzerinde de durulacak ve tavsiyeler sıralanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Aktif İşgücü Piyasası Politikaları, İstihdam, Kadın İstihdamı, İŞKUR.

GİRİŞ
Cinsiyet dezavantaj getiren faktörler arasında belki de ilk sırada gelmektedir. Burada cinsiyet ile ilgili
vurgunun pek tabi kadınlara yapılması gerekmektedir. Zira erkek olmanın dezavantaj getireceği
durumlardan söz etmek güçtür. Kadınların ekonomik, kültürel ve sosyal alanlardaki üretim
faaliyetlerine katılımının önündeki en büyük engel cinsiyetlerinden kaynaklanan doğal engeller değil,
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cinsiyet algısından kaynaklanan beşerî ve toplumsal nedenlerdir. Öyle ya da böyle cinsiyet, kadınların
dezavantajlı konumda olmasında önemli bir faktördür(Araştırma Sonuç Raporu s.19 ).
Genel olarak bakıldığında kadınların toplumsal cinsiyet eşitliği, temel insan haklarına sahip olma,
eğitim olanaklarından eşit biçimde yararlanma, işgücüne katılım, sosyal güvenceye sahip olma, eşit
ücret alma vb. pek çok sorunlarla karşı karşıya oldukları söylenebilir. Kadının eğitim almasına ve iş
yaşamına katılmasına yönelik olarak bazı ön yargılar ve olumsuz bakış açıları olduğu söylenebilir.
Eğitim düzeyi düşük ve çoğunlukla vasıfsız işgücü özellikleri taşıyan kadınların toplumsal cinsiyet
eşitliği
kapsamında
bazı
olumsuzluklarla
karşı
karşıya
kaldıkları
bir
gerçektir
(Taşpınar,http://kizlarinegitimi.meb.gov.tr/KEPI/files/img/mesleki_egitim_kadin.pdf 2016).
Kadınların sahip olduğu eğitim düzeyi ve medeni durumları işgücü piyasasına girişte önem arz
etmektedir. Evli kadınlara özellikle cinsiyetçi toplumsal bakış açısı engelleyici role sahiptir. Eğitim
düzeyi arttıkça kadının işgücü piyasasına girişi kolaylaşmaktadır.
TÜİK verilerine bakıldığında kentli bekâr kadınların işgücüne katılım profilinin kentli evli kadınlara
göre önemli ölçüde daha yüksek olduğu görülmektedir(Öksüz;2007, s.46).
KADINA YÖNELİK TANIMLAR
Toplumsal yapılanmanın değişimler geçirmesiyle beraber kadınlara yeni ve farklılaşmış roller
kazandırılmıştır. Bu değişimler kadınların daha fazla eğitim imkânına kavuşması, kadınların
varlıklarının farkında olmaya başlaması ve hizmet sektörü başta olmak üzere diğer sektörlerde de iş
imkânına kavuşmaya başlayarak bilinçlenmesi gösterilebilmektedir. Fakat tüm bunların yanı sıra
toplumsal alandaki varlığı hâlâ devam eden geleneksel davranışlar ve düşünceler, kadınların ev içinde
kalarak çalışma hayatına atılmasına engel oluşturabilmektedir. Bu düşünceler kadının yerini ev içi
olarak belirlemekte ve kadınların çalışma isteğinde bulunması halinde ise çatışmaların çıkmasına
neden olabilmektedir. Kadınlar bu içsel çatışmalarının yanı sıra erkeklerle benzer işleri yapmalarına
rağmen erkeklerden daha düşük ücrete maruz kalmakta ve ikincil konuma düşürülmektedir (Kocacık
ve Veda, 2005:196).
Özellikle gelişmekte olan ülkelerde kırsaldan kente göç sürecinde kadınlar eğitim hayatlarına devam
edememektedir. Ev işleri yada kayıt dışı çalışma olarak gözüken işlerde çalışan kadınlar aynı zamanda
çocuk yetiştirme zorunluluğu ile eve mahkum edilmektedir.
Toplumsal cinsiyet farklılığının oluşturulmasında aynı şekilde toplumsal kurumların tümü baskı
oluşturabilmektedir. Zira toplumsal kurumların yapılanmasında siyasi süreçler daha etkili olmaktadır.
Bu iktidar ilişkileri, kadınların ve erkeklerin yurttaşlık haklarını belirlemekte ve toplum içerisindeki aile
kurumunu, istihdam ilişkilerini, eğitimin niteliğini, nüfusun denetimini ve sosyal güvenliğin
sağlanmasını da düzenlenmektedir. Ayrıca cinsiyete ilişkin yönetimin çerçevesini de belirlemektedir.
Kadınlar kamusal alan içerisine dâhil edilirken aynı zamanda kontrol ve denetim süreçleri de keskin
bir şekilde arttırılmaktadır. Çünkü kadınların denetim alanından çıkma ihtimali iktidar ilişkileri
arasında tedirginlik yaratmaktadır (Alkan ve Çakır, 2012: 267).
TÜRKİYE’DE KADIN İSTİHDAM ORANLARI
2015 yılında yapılan TÜİK Hane Halkı çalışmasına göre 15-29 yaş grubundaki kadınların İşgücüne
Katılım Oranının yükseldiği, 30-34 yaş aralığında düştüğü 40 yaşından sonra sürekli düştüğü
görülmüştür. Bu veriler neticesinde 20-24 yaş aralığında işgücüne katılım oranının yüksek olduğu, 30
yaşından itibaren evlilik ve doğum nedenleri ile katılım oranının azaldığı, 40 yaşından sonrada
kadınların çalışmayı bıraktığı görülmüştür. Mesleki ve Teknik Lise mezunu kadınlarda İşgücüne katılım
oranı %40 civarında iken, genel lise mezunlarında bu oran %33 civarındadır.
Genel olarak kadınlar ile erkeklerin işgücüne katılımlarında rol oynayan ve/veya katılımlarını
engelleyen faktörleri bu bölümde verilerle ışığında incelemeye çalıştık. Söz konusu faktörler
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birbirinden oldukça farklıdır. Kadınların toplumsal rolleri (annelik, eşlik, ev hanımlığı), çocuk ve yaşlı
bakımı, istihdam koşullarındaki ayrımcılık (cinsiyete dayalı meslekler gibi), kadın işgücüne olan talebin
yetersizliği, eğitimde kadın-erkek eşitsizliği gibi birçok neden kadınların iş hayatında yer almasını
zorlaştırmaktadır(Uşen, 2011, s.129 ).

EKONOMİK KALKINMA VE KADIN İSTİHDAMI
Dünyadaki her ülkede toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin var olduğu söylenebilir. Kadınlar, mülk
yönetimi, miras hakkı, aile içi yönetimde muktedir olma hakkını eşit şekilde kullanamamaktadır.
Bunlarla birlikte erken yaşta evlilik hayatına atılan kadınlar evde çocuk bakım hizmetine tabi
tutulmaktadır. Çalışma hayatında da toplumsal cinsiyet eşitsizliği kendini göstermekte ve kadınlar
güvencesiz, kayıt dışı sektörlerde daha fazla görülmektedir (Ecevit, 2003: 84).
Amacı toplumsal refahı arttırmak olan kalkınma kavramının merkezine, insan faktörünü
yerleştirmeliyiz. İnsan faktörü fiziki kaynakların değerlendirilip ekonomik sürece aktarılmasında
oldukça önemli bir yer tutar. İnsanın fikirleri, kabiliyetleri, değer yargıları ve eğitim düzeyi; yeniliği ve
yaratıcılığı arttırarak kalkınmanın temelini oluşturmaktadır (UNDP, 2015: 33).
Birleşmiş Milletler Kadın Statüsü Komisyonu tarafından 1962 yılında hazırlanan raporla kadınların
kalkınmadaki rolü ilk kez ortaya konulmuştur. Sonraki yıllarda da Birleşmiş Milletler tarafından ortaya
konulan raporların amaçları arasında, kadınların gelişiminin sağlanması ve cinsiyet eşitliği konusunda
dünya çapında bir farkındalığın ortaya konulması yer almaktadır (Asalatha, 2009, s.6).
Teknolojik gelişme düzeyi ekonomik kalkınmayı etkileyen son faktör olarak karşımıza çıkmaktadır.
Özellikle az gelişmiş ülkelerin kalkınmasında oldukça önemli bir yere sahip olan teknolojik gelişme,
sadece üretim tekniğinde meydana gelen bir değişme değildir. Bunun yanında, toplumun sosyal ve
kültürel değer yargılarını da farklılaştırmakta ve böylece kalkınmanın önünde bulunan sosyal ve
kültürel engelleri de aşmaktadır (Taban ve Kar, 2014: 99).
Kadınların istihdama katılımında önünde engel olarak duran annelik vazifesi bazı ülkelerde farklı
uygulamalar ile dengelenmeye çalışılmıştır. Fransa kreş sorununu çözerek, Hollanda ise kısmi çalışma
uygulaması ile kadın istihdamına yönelik çalışmalar yapmıştır.
Bloom ve Canning’e(2003,53) göre halk sağlığında iyileşme sonucunda doğum oranı dengede
tutulduğu sürece ekonomik verimliliğin artacağı vurgusu yapılmıştır.

İŞKUR TARAFINDAN UYGULANAN MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI
TABLO 1: 2019 Ocak-Aralık Dönemi İtibariyle Meslek Düzeyinde Mesleki Eğitim Kursları
Meslekler
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

DOKUMA KONFEKSİYON MAKİNECİ
KADIN GİYİM MODELİST YARDIMCISI
AŞÇI YARDIMCISI
MÜŞTERİ HİZMETLERİ GÖREVLİSİ/ASİSTANI
ERKEK ÜST GİYSİLERİ DİKİM ELEMANI
EL NAKIŞÇISI
DÜZ DİKİŞ MAKİNECİ
GİYSİ TADİLATÇISI
EV TEKSTİLİ ÜRÜNLERİ HAZIRLAMA ELEMANI

Kurs
598
138
170
123
103
120
114
101
109

Kursiyer
Erkek
5.588
844
476
952
900
15
286
228
102

Kadın Toplam
9.545 15.133
2.661 3.505
2.441 2.917
1.917 2.869
1.657 2.557
2.268 2.283
1.892 2.178
1.860 2.088
1.976 2.078
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

ÇOBAN/SÜRÜ YÖNETİM ELEMANI (KÜÇÜKBAŞ
HAYVAN)
YÖRESEL KİLİM DOKUYUCUSU
ÇAĞRI MERKEZİ ELEMANI
ÇEYİZ ÜRÜNLERİ HAZIRLAMA ELEMANI
TEMEL İMALAT (TALAŞLI) VE MONTAJ ELEMAN
SATIŞ ELEMANI (PERAKENDE)
ÇOCUK BAKICISI/ÇOCUK BAKIM ELEMANI
KADIN GİYSİLERİ DİKİM ELEMANI( DÜZ DAR ETEKKADIN PANTOLONU-BLUZ- ELBİSE-FANTEZİ ELBİSE)
SAÇA GEÇİCİ VE KALICI ŞEKİL VERME TEKNİKLERİ
UYGULAYICISI
ÇAĞRI MERKEZİ MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ
İŞLETMELERDE HİJYEN GÖREVLİSİ
İĞNE OYACISI
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (OPERATÖRÜ)
SÜT SIĞIRI YETİŞTİRİCİSİ
SERVİS ELEMANI (GARSON) YARDIMCISI
YÖRESEL BEZ DOKUMACISI
YAZILIM GELİŞTİRİCİSİ
ŞİŞ ÖRGÜCÜ
AŞÇI YAMAĞI (ÇIRAĞI)
KESİMCİ (KONFEKSİYON)
KADIN ÜST GİYSİLERİ DİKİM ELEMANI
SİSTEM VE AĞ UZMANI
SAÇ BAKIM VE YAPIMCISI
ARICI
TAKI İMALATÇISI
KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA UZMANI
TRİKOTAJCI/ENDÜSTRİYEL ÖRMECİ
MAKİNE NAKIŞÇISI
KAT HİZMETLERİ ELEMANI/KAT GÖREVLİSİ
KİLİM DOKUYUCU (EL TEZGAHI)
ŞİŞ VE TIĞ ÖRÜCÜLÜĞÜ İLE OYUNCAK BEBEK
YAPIMCISI (AMİGURUMİ)
BAKIR İŞLEME VE SÜSLEMECİSİ
TIĞ ÖRGÜCÜ
İÇ GİYİM KONFEKSİYON MAKİNECİ
ÖRTÜ ALTI SEBZE YETİŞTİRİCİSİ
ÖN MUHASEBECİ
SERAMİK İMAL İŞÇİSİ
HEREKE / İPEK HALI DOKUMACISI
MAKROME ÖRGÜCÜ
BİNDALLI (ÜÇ ETEK) YAPIMCISI
TEMEL METAL ŞEKİLLENDİRME ELEMANI

80
80
69
66
75
72
57

1.055
31
400
29
1.230
654
20

649
1.471
977
1.234
21
583
1.207

1.704
1.502
1.377
1.263
1.251
1.237
1.227

61

7

1.171

1.178

57
25
49
54
55
53
59
43
51
48
44
28
43
50
48
43
40
44
30
40
33
36

25
429
745
197
252
518
119
547
238
254
14
573
95
377
96
360
295
22
68
7

1.134
683
364
1.044
846
770
434
820
352
891
595
554
793
230
699
395
673
367
431
700
634
679

1.159
1.112
1.109
1.044
1.043
1.022
952
939
899
891
833
808
807
803
794
772
769
727
726
722
702
686

34
33
32
32
25
31
24
33
32
27
35

22
100
84
180
139
488
46
499

655
574
642
552
445
483
123
587
535
578
77

677
674
642
636
625
622
611
587
581
578
576
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51.

DİĞER MESLEKLER
TOPLAM

2.633
6.080

16.421 36.024 52.445
36.027 88.893 124.920

Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen Mesleki Eğitim kurslarından toplamda 125.000 civarı kişi
faydalanmış olup katılımcıların %71’i kadınlardan oluşmaktadır.

İŞKUR İŞE YERLEŞTİRMELERDE CİNSİYET, YAŞ VE EĞİTİM DÜZEYİNİN ETKİSİ
TABLO 2: Yaş Gruplarına Göre İşe Yerleştirmeler 2019 Ocak-Aralık
Yaş Grup

Kadın

Erkek

Toplam

15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65 +

40.565
151.898
88.946
57.772
55.841
44.978
29.360
12.611
4.971
1.300
327
488.569

74.441
241.825
198.229
145.027
121.001
89.379
64.809
39.387
19.074
6.485
2.050
1.001.707

115.006
393.723
287.175
202.799
176.842
134.357
94.169
51.998
24.045
7.785
2.377
1.490.276

GENEL TOPLAM

Yoğunluklu olarak işe yerleştirmelerin 20-24
aralığında olduğu 2019 Ocak-Aralık
döneminde işe yerleştirilen kadınların,
toplam oranın yaklaşık 1/3’i olduğu
tablodan görülmektedir.

TABLO 3: Eğitim Durumlarına Göre İşe Yerleştirmeler 2019 Ocak-Aralık
Eğitim Durumu
Okur Yazar Olmayan
Okur Yazar
İlköğretim
Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Önlisans
Lisans

Kadın

Erkek

Toplam

5.776
9.295
206.925
135.575
62.335
66.642

16.977
23.809
532.337
284.923
69.335
71.937

22.753
33.104
739.262
420.498
131.670
138.579
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1.969
52
488.569

Yüksek Lisans
Doktora
GENEL TOPLAM

2.310
79
1.001.707

4.279
131
1.490.276

Önlisans, lisans ve yüksek lisans eğitim düzeyinde kadınların istihdam oranları erkek istihdam
oranlarına yakın seyretmektedir.

TABLO 4: 2019 Ocak-Aralık Dönemi İtibariyle Aktif İşgücü Piyasası Programları (Grup)*
2019 Aralık

2019 Ocak-Aralık

Katılımcı Sayısı(**)
PROGRAM TÜRÜ

Program
Sayısı(**) Erkek

Katılımcı Sayısı(**)

Program
Kadın Toplam Sayısı(**)

Erkek

Kadın

Toplam

MEK (MESLEKİ EĞİTİM
KURSU)

510

3.761

6.919

10.680

6.080

36.027

88.893 124.920

GEP (GİRİŞİMCİLİK
EĞİTİM PROGRAMI)

89

767

765

1.532

2.079

21.702

19.405

İEP (İŞ BAŞI EĞİTİM
PROGRAMI)

8.373

12.139 11.391 23.530

118.151 208.747 193.646 402.393

TOPLAM

8.972

16.667 19.075 35.742

126.310 266.476 301.944 568.420

41.107

Aktif İşgücü piyasası programlarından 2019 Ocak-Aralık döneminde 568.420 kişi faydalanmıştır.
Özellikle kadın girişimci sayısı erkek girişimci sayısına yakındır. Bu veri kadınların işgücü piyasasına
girişte özgüvenlerini ortaya çıkarmaktadır.

TABLO 5: Toplum Yararına Programlar
2019 Aralık

2019 Ocak-Aralık

Katılımcı Sayısı***
Program Sayısı***

2

Erkek Kadın
618

823

Katılımcı Sayısı**

Toplam

Program
Sayısı**

Erkek

Kadın

Toplam

1.441

6.322

127.067

182.306

309.373

İŞKUR tarafından düzenlenen Toplum Yararına Programlardan 2019 Ocak-Aralık döneminde
faydalananların yaklaşık %60’ kadınlardan oluşmaktadır.
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TABLO 6: 2019 Ocak-Aralık Dönemi İtibariyle Alt Sektörlere Göre Mesleki Eğitim Kurslarına ve İşbaşı
Eğitim Kurslarına Katılanlar
Mesleki Eğitim Kursları
İşbaşı Eğitim Programları
SEKTÖRLER
ERKEK
KADIN TOPLAM
Erkek Kadın Toplam
16.672 21.123 37.795 89.622 68.046 157.668
İmalat
Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara
1.500 1.436 2.936 36.364 38.597 74.961
taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı
572
423
995
22.201 14.081 36.282
Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri
2.395 4.166 6.561 12.584 11.781 24.365
Diğer hizmet faaliyetleri
160
871
1.031
5.301 16.201 21.502
İnsan sağliği ve sosyal hizmet faaliyetleri
2.428 7.534 9.962
9.719
9.237
18.956
İdari ve destek hizmet faaliyetleri
5.630 33.813 39.443 3.537 11.684 15.221
Eğitim
401
795
1.196
7.724
4.150
11.874
İnşaat
485
412
897
6.773
5.854
12.627
Ulaştırma ve depolama
926
3.492 4.418
5.603
6.143
11.746
Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler
1.317 3.682 4.999
4.480
4.641
9.121
Bilgi ve iletişim
296
3.685 3.981
735
1.074
1.809
Finans ve sigorta faaliyetleri
2.385 4.783 7.168
868
704
1.572
Tarım, ormancılık ve balıkçılık
95
209
304
786
597
1.383
Kültür, sanat eğlence, dinlence ve spor
Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi
15
198
213
967
161
1.128
ve dağıtımı
135
12
147
448
273
721
Gayrimenkul faaliyetleri
648
193
841
Madencilik ve taş ocakçılığı
Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve
86
935
1.021
160
94
254
iyileştirme faaliyetleri
Kamu yönetimi ve savunma; zorunlu sosyal
529
1.324 1.853
187
111
298
güvenlik
Hanehalklarının işverenler olarak faaliyetleri;
hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına
35
18
53
yönelik olarak ayrım yapılmamış mal ve
hizmet üretim faaliyetleri
Uluslararası örgütler ve temsilciliklerinin
5
6
11
faaliyetleri
36.027 88.893 124.920 208.747 193.646 402.393
TOPLAM
Kadınlar Sayı olarak Eğitime yönelik Mesleki Eğitim kurslarından yoğunluklu olarak faydalanmışlardır.
İşbaşı Eğitim programlarında ise imalat sektöründe yoğunluklu olarak yer almaktadırlar. 2019 OcakAralık döneminde İşbaşı Eğitim Programlarından faydalananların yaklaşık %48’i kadınlardır.

SONUÇ VE ÖNERİLER
Tablolardan da görüldüğü üzere Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından istihdamın
arttırılması ve işgücünün nitelikli hale gelmesi için birçok proje hayata geçirilmiştir. Özellikle genç
istihdamı ve kadın istihdamının arttırılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Küreselleşmeyle
birlikte dünyanın her yerinde yer yer baş gösteren ekonomik olumsuzluklar devletleri acil önlemler
almaya zorlamaktadır. Uluslararası şirketler emeğin ucuz olduğu bölgelere doğru kaymakta ve
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beraberinde emek sömürüsünü arttırmaktadır. Konjonktürel gelişmeler de aynı zamanda işgücü
piyasasında oynaklıklara neden olmaktadır. Çevremizde meydana gelen olumsuzluklar neticesinde
göç sorunu ülkemizin gündemine oturmuştur ve acil çözümler üretme gerekliliği ortaya çıkmıştır..
Bütün bu sorunlara olumsuzluklara rağmen İstihdam kurumu olarak Türkiye İş Kurumu üzerine düşen
görevleri yerine getirmekte dünyadaki gelişmeler ışığında vatandaşlarımıza iş ve meslek anlamında
yenilikler sunmaya devam etmektedir. Ülke genelinde dört dönem yapılan Açık İş çalışmasıyla
piyasaların nabzını tutmakta ve geleceğe dönük önlemler almaktadır. Teknolojik yenilikler
beraberinde yeni meslekleri gündeme getirmekte ve sürekli uyanık olmayı dayatmaktadır. Doğaldır ki
teknoloji beraberinde işsizliği de dayatacağından istihdamın arttırılmasına yönelik yeni projelerde
ihtiyaç doğmaktadır. Bütün bu çabaların içinde kadın istihdamını arttırmakta kurumun asli
görevlerinden biridir. Çalışma hayatında kadının yeri ve önemi kurumun belleğinde yer etmektedir.
Bu doğrultuda diğer yetkili kurumlarla da işbirliği içinde olup kadınlara yönelik pozitif ayrımcılığa hız
vermek toplumun gelişimi için önemlidir. Kadının kendine güveni olduğu ve işi olduğu sürece daha
hızlı gelişeceğimiz yapılan çalışmalarla ortaya konmuştur. Teknolojik gelişmeler beraberinde kadın
istihdamının arttırılmasına direkt etki edecektir. Kadınların eğitim düzeyi arttıkça istihdam oranları da
artmaktadır.
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Stratejik Plan (İŞKUR Örneği)
Özlem ITIL
İş ve Meslek Danışmanı
Türkiye İş Kurumu Kadıköy Hizmet Merkezi
Erhan AKALIN
İş ve Meslek Danışmanı
Türkiye İş Kurumu Kadıköy Hizmet Merkezi

Özet
1970’li yıllarda, işletme yönetiminde strateji kavramı ön plana çıkmıştır. Pazarlardaki gelişmeler
rekabeti yoğunlaştırmaya başlamıştır. Rekabetin giderek artan baskısı, işletmeleri yatırım ve
pazarlama konularında stratejik hedefler belirlemeye yöneltmiştir. Stratejik yönetim yaklaşımı,
işletmelerde ticari fonksiyonun rolünü güçlendirmiştir. Ar-Ge fonksiyonu, işletmenin değişen
koşullara uyum sağlama yeteneğini geliştirici yönde, ürün ve yöntemler bazında faaliyetlere
yönlendirmiştir. Günümüz dünyasında çoğu ülkelerde kamu yönetimleri ürettikleri mal ve
hizmetlerde kaliteyi, verimliliği, etkinliği ve hakkaniyeti en öndeki hedefler olarak görmektedirler.
Bunu başarmak için de yeni anlayışlar geliştirilip benimsenmektedir. Özellikle özel sektörde
geliştirilen yöntemler kamu kesimindeki örgütler tarafından adapte edilmeye çalışılmaktadır.
Bunlardan en önemlisi belki de stratejik yönetim anlayışıdır. Stratejik yönetim anlayışı ile kamu
örgütlerinde uzun dönemli stratejiler geliştirilerek vizyon oluşturulması amaçlanmaktadır. Böylece
stratejik planların en iyi şekilde nasıl uygulanacağı ve hedefleri başarmak için yapılması gerekenler
stratejik yönetimin konusu olmuştur.
1.GİRİŞ
Stratejik plan bir kurumun stratejisini belirlemesi ve eldeki kaynakları da bu plana göre dizayn
etmesidir. Sadece kısa zaman dilimine göre değil daha uzun zaman dilimlerine göre strateji belirleme
işidir. Firmaların strateji yapma gereksinimi artan rekabet koşulları sonucunda ortaya çıkmış ve
gereklilik halini almıştır. Stratejik yönetimin altında incelenmesi gereken stratejik plan kavramı kamu
kurumlarında da gereksinim olarak çıkmış ve yapılabilirliğin kamu kurumlarında belirlenmesi amacını
gütmektedir. Baz yıllar belirlenerek hazırlanan stratejik planlar anlık değişmeler paralelinde de
değişikliğe uğramaktadır. Son zamanlarda Stratejik yönetim kavramı 1970’li yıllardan itibaren
kurumların gündeminde yer almaya başlamıştır. Strateji askeri alanda daha çok ülkelerin ordularının
ileriye dönük planlamaları çerçevesinde kullanılan bir kavram olarak ortaya çıkmıştır. Bryson’a göre
(1988:11) Özel işletmelerde kullanılan Stratejik planlama yaklaşımı daha sonra kamu kurumlarında
kullanılmaya başlanmıştır. Tekeli’ye göre(1991:6) Planlamalar toplumların gerçeklerine ve ekonomik
koşullara uygun olmalıdır.

2.STRATEJİK PLAN NEDİR?
Stratejik plan aşağıda sunulan beş soruya yanıt vermek durumundadır:
. . Şu anda neredeyiz
. Hedefimiz nerede olmak
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. Kat ettiğimiz mesafeyi nasıl ölçeriz
. Hedefimize nasıl ulaşırız
. Gideceğimiz yolu nasıl belirlemeliyiz ve nasıl denetlemeliyiz
Unutulmamalıdır ki stratejik planlama ortak zihniyeti ifade eder. Başarılı bir stratejik plan:
Başarılı bir stratejik plan:


Kurum yöneticisinin tam desteğini almalıdır.



Her düzeydeki yöneticileri ve çalışanları kapsamalı ve plan, sadece yapanlara terk edilmemelidir.



Esnek, kurumla uyumlu ve anlaşılır olmalıdır.



Sorumlulukları açıkça tanımlamalı ve sonuçlara yönelik hesap verebilirliliği içermelidir.



Kurumsal hedef ve amaçlara yönelik anlayışlar üretmeli ve harekete geçirmelidir.



Uygulandığı çevrenin farkında olmalı ve politik olarak esnek olmalıdır.



Hedefler, ilkeler, kaynaklar ve getiriler hakkında gerçekçi olmalıdır.



Paydaşlararası çatışmaları önlemek için bir strateji ya da yönteme sahip olmalıdır.



Zamana uygun, güncel ve sürekliliği olmalı durağan ve modası geçmiş olmamalıdır. Plan ve
planlama süreci düzenli olarak değiştirilebilmeli ve incelenebilmelidir(http://www.ibcgturkey.com/stratejik-yonetim/stratejik-planlama-nedir/).

2.1.KAMU KURUMLARINDA STRATEJİK PLAN NEDEN GEREKLİDİR VE ÖNEMİ NEDİR?
5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununda (2003) stratejik plan, “Kamu idarelerinin orta
ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini,
bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plan” olarak tanımlanmıştır.
Örgütlerin kendi güçlü ve zayıf yönlerini; dış çevrelerinde meydana gelen olayları, tehdit ve fırsatları
sürekli olarak analiz ederek hızlı değişimler karşısında hazırlıklı olmalarını ve böylelikle ayakta
kalmalarını sağlayan bir teknik olarak stratejik planlama veya stratejik yönetim anlayışı 1950'li
yıllardan itibaren özel sektör alanında verimlilik ve etkinliği artırma amacıyla uygulanmaya
başlamıştır. Stratejik planlama, 1980 sonrasında, geleneksel kamu yönetiminin ağırlığını kaybederek
yeni kamu işletmeciliği anlayışının ağırlık kazanması sürecinde, kamu yönetimi alanına girmiş ve
uygulanmaya başlamıştır. Türkiye'de stratejik planlama 2000'li yıllarda ulusal planlama sistemi içine
yerini almaya başlamış, bu amaçla yasal ve yönetsel altyapısı oluşturulmuş ve kamu kurumları için
zamanla peyderpey stratejik planlama zorunlu hale getirilmiştir (https://birimler.dpu.
edu.tr/app/views/panel/ckfinder/userfiles/17/files/DERG_/23/201-212.pdf).
Küreselleşme ve AB uyum yasalarının dayatmalarıyla kamu yönetiminde reform çalışmaları hızlanmış
ve stratejik planlama reformların önemli sac ayağı haline gelmiştir.
(Parlak ve Sobacı,2008)’ya göre 1950’li yıllara kadar kamu alanındaki stratejik planlama etkinlik ve
verimlilik sağlama amacına yönelikti. (Gözlükaya,2007)’ya göre 1950’llilerden özelliklede 1970’lerden
sonra dış çevreye odaklı stratejik planlama mantığı ön plandaydı.
Bilim ve teknoloji alanında yaşanan hızlı dönüşüm ve ekonominin küresel hale gelmesi ile birlikte
planlama alanında kamunun yanında özel sektörün, sivil toplum örgütlerinin, üniversitelerin, meslek
örgütlerinin de yer aldığı yeni karar verme, yönetim şekilleri ortaya çıkmış, planlar sosyal ve ekonomik
boyutlarıyla birlikte çok yönlü hale gelmiştir (DPT, 2006a: 19).
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Stratejik planlamanın uygulanması ile elde edilebilecek fırsatlar kamu yönetiminde planlamada
isabetliliği artırma başlığı altında ortaya konulabilir. Stratejik planlamanın kamuda uygulanması,
karşılaşılan bir sorunu tanımlayabilme, değişim karşısında yabancı kalmama, kamu hizmetlerini
sunmada yeniliklerden faydalanma, kendini yenileyebilme, plan-program-bütçe ilişkisinin güçlenmesi,
etkin bir yönetim ve harcama sisteminin kurulması, kuruluşların kısa vadeli işlerden ziyade orta ve
uzun vadeli somut hedeflere yoğunlaşmaları ve buna göre hareket etmeleri, hedeflere dayalı
planlama anlayışına sahip olmaları açısından fayda sağlayabilecektir. Vizyon değerlenmesi ile sürekli
gelişme, hizmet kalitesini artırma, etkinlik ve çeşitliliğin artırılması, performans göstergelerinin
oluşturulması zorunluluğu nedeniyle, kuruluşların her tür planlama ve uygulama faaliyetlerini etkinlik,
yerindelik, katılımcılık, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda şekillendirilmesi, denetimi
ve izlenmesi kolaylaşabilecektir.
Stratejik planlama beraberinde yönetimin etkinliğini arttırır. Değişen dış çevreye uyum,
teknolojik yeniliklerin takibi ve örgüte adaptasyonu üst yönetimin sorumluluğundadır. Üst
yönetim aynı zamanda uygulayıcıdır. Planlama süreci örgüte stratejik düşünme yetisini
kazandırır. Harekete geçme kabiliyetini arttırır ve uzmanlığın oluşmasını sağlar.

3. İŞKUR
Gelişmiş ülkelerdeki, klasik iş ve işçi bulma hizmetlerinin yanı sıra işgücü piyasasını sürekli izleyen,
uyguladıkları aktif ve pasif işgücü politikaları ile işgücü piyasasına yön veren kurumlar haline gelen
kamu istihdam kurumlarında yaşanan değişimler ile Avrupa Birliği’ne uyum süreci Kurum için yeniden
yapılanmayı zorunlu kılmıştır. Bu doğrultuda, 5 Temmuz 2003 tarihinde 4904 sayılı Kanunla İİBK,
İŞKUR’a dönüşmüştür. İŞKUR, klasik iş ve işçi bulma hizmetlerinin yanı sıra, işgücü piyasasını sürekli
izleyerek, aktif ve pasif işgücü politikalarını etkin bir şekilde uygulayabilecek bir yapıya
dönüştürülmüştür. Diğer yandan istihdamı korumak ve işsizlikle mücadele etmek amacıyla 5763,
5838 ve 5921 sayılı kanunlar ile düzenlemeler yapılmış, ayrıca 665 sayılı KHK ile Çalışma Bölge
Müdürlükleri kapatılarak bölge müdürlüklerinin görevleri Kuruma devredilmiştir. 2011 yılından
itibaren Kurum bünyesinde istihdam edilen iş ve meslek danışmanları vasıtasıyla “her işsiz ve
işverenin bir danışmanı” olmuştur. İŞKUR, ulusal düzeyde elde ettiği başarıları uluslararası alanda da
devam ettirmiş ve 2015 yılında Dünya Kamu İstihdam Kurumları Birliği (WAPES) başkanlığına
seçilmiştir.
3.1.VİZYON
İşgücü piyasası politikalarının belirlenmesine ve uygulanmasına öncülük eden, işsizlikle mücadelede
etkin, yenilikçi, akılcı, sürdürülebilir ve kapsayıcı tedbirlerle istihdamı koruyucu ve artırıcı kamu
istihdam hizmetlerinin sunulmasında lider kurum olmak.
3.2.MİSYON
İşsizliğin azaltılması ve istihdamın artırılması maksadıyla insanı esas alan bir yaklaşımla kapsayıcı
istihdam politikaları geliştirmek, etkin bir işgücü piyasası bilgi sistemi aracılığıyla piyasanın
ihtiyaçlarını tespit edip bu doğrultuda işgücü arz ve talebini eşleştirmek ve istihdama erişimi
kolaylaştırmak, işsizlikle mücadelede etkin tedbirler geliştirmek ve işgücünün mesleki beceri ve
tecrübesinin geliştirilmesine katkı sunarak istihdam edilebilirliği artırmak, işini kaybedenlere geçici
gelir desteği sağlamak ve istihdama ilişkin tedbirleri sosyal diyalog içerisinde geliştirmek ve
gerçekleştirmek.
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3.3.FAALİYET ALANLARI VE HİZMETLER
Kurum tarafından yürütülen hizmetlerin faaliyet alanı itibari ile görünümü aşağıdadır. A-İŞGÜCÜ
PİYASASI ARAŞTIRMALARI VE İSTATİSTİK FAALİYETLERİ
1. İşgücü Piyasası Araştırmaları
2. Açık İş Araştırmaları
3. Kurum İstatistiklerini Oluşturma
4. İşgücü Piyasası Bilgi Danışma Kurulu Ve Kurulun Yürütme Komitesi Çalışmaları
5. İşgücü Piyasası Bilgi Sistemi 6. İl Müdürlüklerinin Performanslarını Ölçümleme
B-İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI FAALİYETLERİ
1. İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetleri
2. Mesleki Rehberlik Hizmetleri
3. İş ve Meslek Analizleri,
4. İş ve Mesleklerin Uluslararası Meslek Sınıflandırma Sistemine Göre Sınıflandırılması Ve Kodlanması,
5. Türk Meslekler Sözlüğüne İlişkin Çalışmalar,
6. Avrupa Rehberlik Merkezi Hizmetleri,
C-İSTİHDAM FAALİYETLERİ
1. İşe Yerleştirme Hizmetleri
2. İl İstihdam Ve Mesleki Eğitim Kurul Hizmetleri
3. Özel İstihdam Büroları Hizmetleri
4. Toplum Yararına Programlar
5. Tarım Aracılarına Yönelik Hizmetler
6. Hizmet Noktaları
7. İstihdam Fuarları
8. Kariyer Günleri
9. İl Hedeflerinin Belirlenmesi Çalıştayları
10.Genel Kurul
D- AKTİF İŞGÜCÜ PROGRAMLARI FAALİYETLERİ
1. İşbaşı Eğitim Programları
2. Girişimcilik Eğitim Programları
3. Meslek Eğitim Kursları
4. Engelli ve Eski Hükümlülere Yönelik Projeler
5. Özel Politika ve Uygulamalar 21
E- FON VE AKTÜERYA FAALİYETLERİ
1. İşsizlik Sigortası Fonunun Değerlendirilmesi
2. Finansal Piyasaların Takibi Ve Raporlanması
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3. Fon Muhasebe Hizmetleri
F- İŞSİZLİK SİGORTASI FAALİYETLERİ
1. İşsizlik Ödeneği Hizmetleri
2. İş Kaybı Tazminatı Hizmetleri
3. Ücret Garanti Fonu Hizmetleri
4. Kısa Çalışma Ödeneği Hizmetleri
5. Yarım Çalışma Ödeneği Hizmetleri
6. Esnaf Ahilik Sandığı Hizmetleri
7. Teşvik Ödemeleri
G-STRATEJİ GELİŞTİRME FAALİYETLERİ
1. Stratejik Plan Faaliyetleri
2. Bütçe ve Performans Programlama Hizmetleri
3. Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Hizmetleri
4. İç Kontrol Faaliyetleri
5. Ön Mali Kontrol Hizmetleri
6. Halkla İlişkiler ve Bilgi Edinme Hizmetleri
7. Alacakların Takibi
H-BASIN TANITIM FAALİYETLERİ
1. Tanıtım Materyalleri Hazırlama (Dergi, Broşür, Vb.)
2. Basın Duyurusu Hizmetleri
3. Sosyal Medya Çalışmaları
I-DIŞ İLİŞKİLER VE PROJE FAALİYETLERİ
1. Proje Hizmetleri
2. Uluslararası Araştırmalar Ve Raporlar
3. Uluslararası Dergi Çalışmaları
4. İşbirliği Çalışmaları
J- BİLGİ İŞLEM FAALİYETLERİ
1. Yazılım Hizmetleri
2. Donanım Hizmetleri
3. Sistemleri Yönetim
4. Ağ Yönetimi
5. Bilgi Güvenliği
6. Proje Yönetimi
7. Veri Yönetimi
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8. İnternet Sitesi Yönetimi
K- HUKUKİ FAALİYETLER
1. Danışmanlık Hizmetleri
2. Davalar/İcralar
L-İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ FAALİYETLERİ
1. Personel İşlemleri (Atama, nakil, Emeklilik vb.)
2. Hizmet içi eğitimler
M- DESTEK FAALİYETLERİ
1. Taşıt/Servis Hizmetleri
2. Koruma ve Özel Güvenlik Hizmetleri
3. Bakım Onarım Hizmetleri
4. Evrak Arşiv Hizmetleri Sivil Savunma Hizmetleri (http://www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejikPlan
/files/AGo0O+Ek-2_Stratejik_Plan_2018-2022-ISKUR.pdf).

3.4. GÜÇLÜ-ZAYIF-FIRSAT-TEHDİT (GZFT) ANALİZİ
Kurumun 2018-2022 Stratejik Plan hazırlık çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen iç ve dış paydaş
anketlerinde GZFT analizinde dörder soru sorulmuştur.. Katılımcılar bu sorulara beşli Likert ölçeğine
göre puan vermişlerdir. 1.459 iç paydaş ve 3.797 dış paydaşın katılımıyla çalışma sonuçlandırılmıştır.
Sonuca göre Kurumun sunduğu hizmetlerin ve faaliyet alanlarının Türkiye’nin tümünü kapsaması ve
etkilemesi Kurumun en güçlü yönü olarak göze çarpmaktadır. İŞKUR ülke düzeyinde örgütlenmiş olup,
yerli ve yabancı birçok kurumla iletişim halindedir. Aktif işgücü politikalarının ve programlarının
çeşitliliği ve bilinirliği öne çıkan unsurlardandır. Kurumun zayıf yönü ise teknik ve fiziki kapasite
eksikliğidir. Kurumsal faaliyetlerin ve hizmetlerin takip ve değerlendirme sisteminin eksikliği, hizmet
merkezlerinin faaliyetlerinin standartlaştırılamaması diğer zayıf yönlerdendir. Önümüzdeki yıllarda
Kurum hizmetlerine yönelik toplumsal talebin ve ilginin artmasının İŞKUR için en önemli fırsat olacağı
düşünülmektedir. İstihdamın Hükümet politikaları tarafından öncelik haline getirilmesi Kurum
açısından önemli fırsattır. İstihdam politikalarının Ulusal İstihdam Stratejisi ile uzun dönemli olarak
belirlenmiş olması ve ülkemizin büyüme eğiliminin de Kurum adına fırsatlar oluşturması tahmin
edilmektedir. Önümüzdeki yıllarda Kurum için tehdit olacağı düşünülen unsur eğitim ile istihdam
ilişkisinin kurulamamasıdır. İç ve dış göçün yanısıra, dünya piyasalarındaki belirsizlik, sosyal yardımistihdam bağlantısının sağlanamaması da diğer tehditler arasında yer almaktadır.
3.5.STRATEJİK PLAN (İŞKUR ÖRNEĞİ,2018-2022)
2018-2022 dönemi Stratejik Plan takibi, 2018 yılı Ocak-Haziran dönemi uygulama sonuçları baz
alınarak yapılmıştır. 5 amaç altında yer alan 19 hedef ve bu hedeflere bağlı 61 performans kriterinin
yer aldığı Stratejik Plan’da;
2018 yılının ilk altı ayında göstergelerin %77’sinde hedeflerin üzerinde gerçekleşme olmuş, %23’ünde
ise hedefler tutturulamamıştır.
Yılsonunda verilerin %82’sinde hedeflere ulaşma imkanı öngörülürken, %18’inde hedeflere ulaşmada
zorluklarla karşılaşılacağı tahmin edilmektedir..
Takip döneminde performans göstergesine yönelik belirlenen bir hedef yer almamasına rağmen bir
adet çalışma gerçekleştirilmiştir.
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Kurum 2018-2022 Stratejik Planı’nın hedef ve veriler bazında gerçekleşme düzeyleri, başarı ve
başarısızlık nedenleri araştırılmış ve genel olarak; a)“İşe yerleştirme hizmetlerini işgücü piyasasının
ihtiyaçları doğrultusunda geliştirmek” amacı kapsamında; Özel sektörde işe yerleştirme ilk altı ayda
%51 oranında gerçekleşmiş olup, yılsonunda hedefe ulaşılacağı tahmin edilmektedir.. Özel politika
gerektiren grupların istihdamı hedefi ilk altı ayda gerçekleşme oranı yılsonu hedefinin üzerinde
çıkmıştır. İşgücü piyasası araştırmaları ile açık iş istatistikleri araştırması hedeflerine ilk altı ay
itibarıyla ulaşılamamıştır, Yılın ikinci yarısında söz konusu hedeflere ulaşılacağı öngörülmektedir.
“İşgücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda kalıcı istihdam için nitelikli danışmanlık hizmetleri
geliştirmek” amacı kapsamında; verilen danışmanlık hizmetlerinde yılın ilk altı aylık dönemde hedef
aşılmıştır. Kurumun insan kaynakları potansiyeli İş ve Meslek Danışmanlarının işe alımlarıyla
güçlenmeye devam etmektedir. Öğrencilere verilen mesleki deneyim ve işe uyum programları
geliştirmek hedefinde ise aksaklık yaşanmıştır. Bunun nedeni staj portalının oluşturulamamış
olmasıdır.
“İşgücünün istihdam edilebilirliğine yönelik aktif işgücü hizmetlerini geliştirmek” amacı kapsamında;
İşbaşı eğitim, mesleki eğitim ve girişimcilik eğitim programlarına yönelik hedeflerde bazı hedeflerde
özellikle engelli konusu haricinde yılın ilk altı ayında hedefe ulaşılmıştır. Kurs ve programlar için yerel
ve ulusal düzeyde etki analizi yapmak/yaptırmak hedefi kapsamında ise yılsonu itibarıyla hedefe
ulaşılacağı tahmin edilmektedir.
“Pasif istihdam programlarını daha etkili sosyal koruma sağlayacak şekilde uygulamak” amacı
kapsamında; Eldeki verilere göre yılsonunda hedeflere ulaşılacağı tahmin edilmektedir.
“Sunulan hizmetlerin daha etkin yürütülebilmesi için kurumsal kapasiteyi güçlendirmek” amacı
kapsamında; Hizmetlerin tanınırlığının arttırılması ve kurumun teknolojik ve fiziki alt yapısını
geliştirmek, stratejik yönetim kapasitesini geliştirmek hedefleri kapsamında bazı hedeflere
ulaşılamamıştır. Kurum personelinin niteliğini artırmak hedefi doğrultusunda verilerde gerçekleşme
düzeylerine ulaşmak amacıyla çalışmalara devam edilmektedir.. Sistemsel açıdan altyapı gerektiren
hedeflere ulaşılamadığı, bazı performans verilerinin yılsonu hedeflerinin çok üzerinde gerçekleştiği ve
bunların etkin olarak belirlenmediği, tespit edilmiştir.
SONUÇ
Dünyada özellikle ikinci Dünya savaşından sonra kamu kurumları özel işletmelerden de etkilenerek
stratejik planlamaya yönelmiştir. Ülkemizde kamu kurumlarında uygulanan stratejik planlama, kamu
kurumlarına yönetim kapasitelerini artırma imkanı vermiş, vizyon ve misyon doğrultusunda hareket
ederek, var olan durumu irdeleyerek uzun vadede düşünmeyi mümkün kılmış, ve birçok alanda
planlama düşüncesine yeni kazanımlar katmıştır Uygulama anında karşılaşılan sorunları esnek çözüm
önerileri geliştirilerek bertaraf etmek planlama dahilindedir. Stratejik plan kurumlar için değişen
koşullara ayak uydurmak doğrultusunda yeni yapılanmalara yönelmek, uygulanan politikaları
denetlemek ve ileriye dönük projeler üretmek olmalıdır. Stratejik Planın onaylanarak uygulamaya
başlamasını takiben, planın uygulanması da izlenmeli ve değerlendirilmelidir.
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Özet
Yenilenebilir enerjinin kullanımı dünyada giderek yaygınlaşmaktadır. Bu yaygınlaşma dağıtık
yenilenebilir enerji santrallerinin giderek çoğalmasına sebep olmuştur. Bu tip santraller kendi
tüketimlerini kendileri karşılamak isteyen tüketiciler tarafından tercih edilmektedir. Bunun
neticesinde devletler bu tip üretimi desteklemek için net ölçüm politikasını geliştirmişlerdir. Net
ölçüm politikası bir tüketicinin kendi tüketiminden daha çok elektrik üretimi yapması durumunda
şebekeye fazla elektriği satma imkânı tanımaktadır. Türkiye’de de buna benzeyen lisanssız elektrik
üretimi politikası uygulanmaktadır. Bu çalışmada Türkiye’de uygulanan bu politikanın gelişimi için AB
Üye Devletleri ile ABD’de uygulanan net ölçüm politikaları anlatılacaktır. AB Üye Devletleri ve ABD net
ölçüm politikasının dizaynında Türkiye’ye göre farklı parametreler kullanmaktadır. Bu durum bu
ülkelerin Türkiye’ye göre daha büyük bir yenilenebilir enerji üretimini sisteme entegre etmesini
sağlamıştır. Doğal olarak bu ülkelerden elde edilen parametreler Türkiye’de uygulanan lisanssız
elektrik üretimi politikası için gelişim tavsiyesi vermek amacıyla kullanılacaktır. Bu parametreler
lisanssız elektrik üretimi politikasının uygulanması sonuncunda geçmişte ortaya çıkan bazı verilerle
desteklenecektir.
Anahtar Kelimeler: Net ölçüm, şebekeye entegrasyon, lisanssız elektrik üretimi, dağıtık üretim
Abstract
The use of renewable energy is becoming more and more common in the world. The deployment of
renewable power plants led to the increase of distributed renewable power plants. These types of
power plants are preferred by consumers who want to meet their own consumption. As a result,
governments have developed net metering policies to support this type of electricity production. The
net metering policy allows the consumer to sell surplus electricity to the grid if it generates more
electricity than its own consumption. Unlicensed electricity production policy implemented in Turkey
is a kind of net metering policy. In this study, net metering policies implemented in the United States
(US) and the European Union (EU) Member States will be discussed for the development of the
current policy in Turkey. In the design of their net metering policies, EU Member States and the US
use different parameters than Turkey. These differences let EU countries and the US to integrate
more renewable energy into their grid compared to Turkey. The parameters obtained from these
countries will be used by this study for future recommendations on unlicensed electricity production
in Turkey. These parameters will be supported by some data obtained in the past by the
implementation of the unlicensed electricity production policy.
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GİRİŞ
Dünyada yenilenebilir enerjinin gelişimi ile elektrik sisteminin yönetimi son zamanlarda geleneksel
yöntemlerden dağıtık sistemlere doğru evirilmektedir. Bu evirilme aşamasında elektriğin uzun iletim
hatlarından geçerek maliyetli bir şekilde farklı bir tüketim bölgesine taşınmasının yerini kendi elektrik
ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan karşılayan tüketiciler almaya başlamıştır. Kendi üretimini
karşılayan bu tüketiciler literatürde türetici (prosumer) olarak adlandırılmaktadır (Patrow, 2016). Bu
mekanizmanın gelişimi hem İletim Sistemi İşletmecisi hem de Dağıtım Sistemi İşletmecisi için oldukça
mühimdir. Çünkü kendi elektrik tüketimini kontrol edip yönetebilen bir tüketicinin varlığı aktif şebeke
yönetiminin daha kolay bir şekilde gerçekleşmesini sağlayacaktır. Bu durum dolaylı olarak elektrik
piyasalarında oluşan fiyatın öngörülebilir olmasını da etkileyecektir. Elektrik piyasasında genelde
talep tarafı fiyata duyarlı değildir. Şayet tüketim birimleri kendi üretimlerini yapmaya başlarlarsa
maliyetlerini daha verimli bir şekilde kontrol edeceklerdir ve piyasaya entegrasyonları artacaktır.
Bununla beraber türeticilerin yaygınlaşması için devletler belirli altyapı çalışmaları ve araştırma
geliştirme faaliyetlerinde bulunmaktadırlar. Bu yapının gelişimi için en önemli değişken akıllı
sayaçların varlığıdır. Dağıtık üretimin şebekeye entegrasyonu için akıllı sayaçların hem üretilmesi hem
de şebeke alt yapısına entegre edilmesi gerekmektedir. AB ülkeleri ve ABD gibi büyük devletler bu
alana çok ciddi yatırım yapmaktadırlar.
Devletler tarafından gerekli araştırma geliştirme ve alt yapı çalışmalarının yanı sıra oldukça önemli bir
politika uygulanmaktadır. Bu politika net ölçüm sistemidir. Net ölçüm sistemi bir türeticinin kendi
ürettiği elektriğin fazlasını şebekeye verme imkânı tanır (IRENA, 2012; Zinaman, 2017; IRENA, 2018;
Polzin ve ark. 2019). Net ölçüm sisteminde genellikle bir öz tüketim şeması dağıtık sistemde bulunan
aktörlerin elektrik faturasını azaltacak şekilde dizayn edilmiştir. Net ölçüm sisteminde kullanılan çift
yönlü sayaç sayesinde türeticiler ayın herhangi bir zaman diliminde yenilenebilir enerji
kaynaklarından ürettikleri elektriği mahsuplaşma yoluyla kullanabilirler veya ürettikleri elektriği
aldıklarından farklı bir fiyattan satabilirler. Mahsuplaşma yoluyla net ölçüm sisteminde üretilen
elektrik bir sonraki aya kredi olarak aktarılır ve tüketici ürettiği elektriği bu şekilde şebeke üzerinden
kullanabilir. Böylece bu sistem dağıtık enerji sistemindeki aktöre gelecekteki elektrik faturalarını
yönetebilme imkânı tanır (Zinaman 2017; IRENA 2018).
Türkiye’de 12 Mayıs 2019 günü 30772 sayılı resmî gazetede son versiyonu yayımlanan Lisanssız
Elektrik Üretimi Yönetmeliği net ölçüm sistemine benzer yeni kurallar barındırmaktadır. Bu çalışmada
Türkiye, AB Üye Devletleri ve ABD’nin uygulamış oldukları üç ayrı net ölçüm politikası karşılaştırılacak
ve Türkiye’de hâlihazırda uygulanan politikanın nasıl gelişmesi gerektiği hakkında tavsiyeler
verilecektir.
1. AB Üye Devletlerinde Net Ölçüm Politikasının Uygulanması
Net ölçüm sistemi Belçika, Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Yunanistan,
Macaristan, İtalya, Letonya, Litvanya, Hollanda, Norveç, Polonya ve Portekiz’de kullanılmaktadır.
Romanya’da 2020’den sonra aktif olacaktır (CEER, 2018).
Belçika’da Brüksel bölgesinde 5 kW ve aşağısı kurulu güce sahip, Wallonia ve Flanders bölgelerinde
ise 10 kW ve aşağısı kurulu güce sahip, dağıtım sistemine bağlı düzenleyici otorite tarafından çift
yönlü sayaç takma sorumluluğunu yerine getirmiş tüm türeticiler net ölçüm sistemine dahil olabilir.
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Sadece Flanders bölgesinde fatura dönemi içinde bir türetici şebekeden aldığı elektrikten daha çok
elektriği sisteme verirse, fazladan ürettiği elektrik bu türeticiye geri ödenmez (Anciaux, 2019a;
Anciaux, 2019b; Anciaux, 2019c).
Güney Kıbrıs Rum Kesiminde net ölçüm şeması tüm tüketiciler için (konut ve konut dışı) 10KW'a
kadar kapasiteye sahip fotovoltaik sistemler için uygulanır. Tüketiciler, kendi tüketimlerini karşılayan
yenilenebilir enerji santralinin kurulu gücü kadar kW başına 900 € ile 2700 € arasında hibe alabilirler.
Yenilenebilir enerji kaynağından üretilen elektrik binanın elektrik tüketiminden çıkarılır. Tüketiciler
sadece tüketilen enerji ile üretilen enerji (kullanılan net elektrik) arasındaki farkın yanı sıra
sürdürülebilirliği desteklemek için elektrik şebekesinin maliyetini yansıtan kalemler olan KDV ve
yenilenebilir enerji harcı için ödeme yaparlar. Bir veya iki aylık sürenin sonunda fotovoltaik sistemi
sahibinin tesislerinde tüketilen enerji, fotovoltaik sistemi tarafından üretilen enerjiden daha fazla ise
tesis sahibi, perakende satış fiyatından aradaki farkı öder. Üretilen enerji tüketilen enerjiden fazlaysa,
fazla enerji bir sonraki aylık veya iki ayda bir kullanılmak üzere aktarılır. Her 12 ayda bir (Şubat veya
Mart) yeni bir dönem başlar ve kullanılmayan fazlalıklar herhangi bir tazminat olmaksızın kaybedilir.
Bu bağlamda, elektrik üretimi yıllık ihtiyaçlarını aşmayacak şekilde tesis sahipleri uygun fotovoltaik
kapasitesini seçmelidir. Fotovoltaik sisteminin sahibi ile düzenleyici otorite arasında konutlar için 15
yıllık ve işletmeler için 10 yıllık bir sözleşme imzalanmıştır (CEER, 2018). 2018’den beri biokütle ve
biogaz santralleri de net ölçüm şemasına dahil edilmiştir (Maroulis, 2019).
Danimarka’da her tüketici, Kamu Hizmetleri Yükümlülüğü (Public Service Obligation) kapsamında
yenilenebilir enerjinin gelişimi için yılda dört defada bir ödeme yapmakla yükümlüdür. Kendi
tüketimlerini yenilenebilir enerji santrallerinden karşılayan tüketiciler bu ücretten muaf
tutulmaktadırlar. 50 kW kurulu güce kadar güneş santralleri, 25 kW kurulu güce kadar rüzgâr
santralleri, 11 kW kurulu güce kadar hidroelektrik, biokütle ve biogaz santrallerine sahip olan
tüketiciler bu ücretten muaf olabilir (Wikberg, 2019)
Estonya’da net ölçüm sisteminde doğrudan bir hat varsa aradaki fark ölçülecektir fakat tüketici
tükettiği tüm elektriği, kendi ürettiği yenilenebilir enerji kaynağından karşılamak istiyorsa ölçüm
yapılmayacaktır (CEER, 2018).
Yunanistan’da 4414/2016 sayılı kanuna göre 60 kW'a kadar kurulu güce sahip fotovoltaik, rüzgâr
biyokütle, biyogaz, hidroelektrik ve kojenerasyon santralleri için uygundur. Ancak, net ölçüm için
kurumsal çerçeve, sadece fotovoltaik santraller için belirlenmiştir. Yunan net ölçüm şeması 2015
yılının başından itibaren aktiftir. Kendi tüketimini karşılamayı amaçlayan tüm fotovoltaik tesis
sahipleri için geçerlidir. Kurulu kapasiteyle ilgili özel sınırlar vardır. Her durumda, birbirine bağlı
sistemde net ölçüm sistemlerinin kurulu kapasitesi 1 MW’a kadar çıkabilir. Ayrıca 2017 itibariyle
belirli yatırımcılar için sanal net ölçüm uygulamaları başlamıştır. Dolayısıyla, kamuya bağlı ya da kamu
yararı amaçlarını gözeten kamu ya da özel hukuka tabi tüzel kişilerin, çiftçilerin veya tarım
derneklerinin elektrik tüketimlerinden çok daha büyük olan bir fotovoltaik kurulu güç kapasitesi
geliştirmesine (1 MW’a kadar) izin verilir. Enerji netleştirmesi üç yıllık bir zaman diliminde gerçekleşir
ve üretim zamanının mutlaka tüketim zamanına denk gelmesi gerekmez. Elektrik perakendecisi
elektrik faturasını her verdiğinde, şebekeye verilen elektrik ve şebekeden tüketilen elektrik
ölçülmelidir. Şebekeye verilen elektrik, şebekeden çekilen elektrikten fazla ise bu fazlalık bir sonraki
elektrik faturasına yansıtılır ve tüketici rekabetçi ücretler için ödeme yapmaz. Üç yıllık sürenin sona
ermesinden sonraki fazlalar, elektrik perakendecisi tarafından kendi tüketimini karşılayan elektrik
tüketicisine dağıtılmayacak ve iptal edilecektir. Şayet zaten şebekeden daha fazla elektrik çekilmişse
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tesis sahibi aradaki farkı ve vergiye tabi ücretler olan şebeke erişim ücretlerini ve yenilenebilir enerji
harcını ödemekle yükümlüdür (CEER, 2018).
Macaristan’da maksimum 50 kW kurulu güce sahip konut tipi tüketiciler net ölçüm sistemine dahil
olabilir. Tüm yenilenebilir enerji teknolojileri bu sisteme uygunudur. Aylık ve yıllık mahsuplaşma
olanakları vardır (CEER, 2018).
İtalya’da 500 kW ve aşağısında kurulu güce sahip tüm yenilenebilir enerji santralleri net ölçüm sistemi
için uygundur. İtalya’daki en büyük avantaj elektrik üretim fazlasına sahip tüketicinin aldığı kredinin
bitmesi için herhangi bir süre limiti olmamasıdır. Bunun yanı sıra net ölçüm sisteminden faydalanan
tesis sahipleri düzenleyici otoriteye 30 € sabit ücret ve yenilenebilir enerji tesis kapasitesine bağlı
olarak değişken bir ücret ödemekle yükümlüdür. Değişken ücret yaklaşık 1 € / kW'dir ve sadece
kapasitesi 20 kW ile 500 kW arasında olan yenilebilir enerji santralleri için geçerlidir (Schwarz, 2019)
Letonya’da net ölçüm, yenilenebilir elektrik üreticisi olan ve aynı zamanda 3 * 16A veya daha küçük
bir bağlantı yoluyla elektrik şebekesine bağlı olan tüketiciler için geçerlidir. Tüm yenilenebilir
teknolojiler uygundur. Aylık mahsuplaşma vardır (Upatniece, 2019).
Litvanya’da net ölçüm sisteminde yıllık mahsuplaşma söz konusudur. Türeticiler şebekeye bağlantı
için aylık ödeme yaparken, tıpkı Danimarka’daki gibi Litvanya kanununda tanımlı olan Kamu
Hizmetleri Yükümlülüğünü ödemez (CEER 2018). Litvanya’da güneş, rüzgar ve biokütle santralleri net
ölçüm sistemi için uygundur. Toplam kurulu kapasite sınırı tarım sektöründe enerji toplulukları ile
beraber 70 MW’ı bulabilmektedir. (Kelpsaite, 2018).
Hollanda ve Norveç’te tüm yenilenebilir enerji teknolojileri net ölçüm sistemi için uygundur ve çift
yönlü sayaçlar saatlik olarak şebekeden tesise, tesisten şebekeye gerçekleşen net akışı
hesaplamaktadır (CEER, 2018).
Polonya’da 50 kW kurulu güce kadar yenilenebilir enerji tesisi bulunduran tüketiciler için bir net
ölçüm şeması varken, Portekiz’de ise 1,5 kW ve üzerinde yenilenebilir enerji santraline sahip olup öz
tüketimlerini karşılamak isteyen tüketicilerde net ölçüm sistemi kuruludur (CEER, 2018).
2. ABD’de Net Ölçüm Politikasının Uygulanması
Net ölçüm sistemi 2014 itibarıyla ABD eyaletleri ve ABD’ye bağlı topraklarda kullanılmaktadır. ABD’de
düzenleyici kurum net ölçüm şemasının dizaynını yapmakla yükümlüdür. Bu dizayn, hangi
teknolojilerin uygun olduğu, sisteme fazladan verilen elektriğin değeri, öz tüketimin ne kadar süre
geçerli olacağı, şebeke kuralları, ek vergiler, öz tüketim ve üçüncü taraf mülkiyeti için geçerli olan
ücretler ve bölgesel teşvik gibi önemli unsurları içermektedir (IRENA, 2018). Net ölçüm sisteminin
örneklerinden bazılarını şöyle anlatabiliriz.
Washington’da (District of Columbia) uygulanan net ölçüm sistemi bireysel tüketiciler için 1 MW
kurulu güç, enerji kooperatifleri için 5 MW kurulu güce müsaade eder. Tüm yenilenebilir enerji
kaynakları için uygundur. Bölgenin net ölçüm kuralları, ölçüm ekipmanının elektrik akışını iki yönde
ölçebilmesi gerektiğini belirtir. Aylık net fazla üretim için teşvik üretim biriminin büyüklüğüne göre
değişir. 100 kW veya daha düşük kurulu güce sahip sistemlerde net fazla üretim, üretim, iletim ve
dağıtım bileşenlerini içeren perakende satış fiyatı üzerinden müşterinin bir sonraki faturasına
aktarılır. 100 kW’tan daha yüksek kurulu güce sahip sistemler için net üretim fazlası, müşterinin bir
sonraki faturasına üretimi oranında yansıtılır. Net fazla üretim kredileri, müşterinin faturasında bir
dolar değeri olarak ifade edilir ve süresiz olarak taşınabilir (DSIRE, 2019a)
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Kuzey Mariana’da net ölçüm sistemi tüm yenilenebilir enerji kaynakları için uygundur. Fazla elektrik
üretimi müşterinin faturasına perakende satış fiyatı üzerinden kaydedilir. 12 aylık faturalandırma
döneminden sonra kalan fazlalıklar, perakende satış fiyatının %50'si oranında kredilendirilir (DSIRE,
2019b)
Amerikan Samoa’sında net ölçüm sistemi 30 kW kurulu gücü aşmayan rüzgâr ve güneş santralleri için
uygundur. Net fazla üretimi olan tüketiciler bir yıl boyunca bir sonraki faturaya devreden tam
kilovatsaatlik krediler alacaktır. Yıl sonunda mevcut krediler müşteriden herhangi bir tazminat
alınmadan kamu hizmetine teslim edilir. Hem ara bağlantı anlaşması hem de net ölçüm anlaşması için
bir kerelik 45 $ başvuru ücreti vardır (DSIRE, 2016a)
Guam’da konut tüketicileri 25 kW ve altı, diğer tüketiciler 100 kW ve altı kurulu güçte yenilenebilir
enerji santralleri ile kendi tüketim ihtiyaçlarını karşılayabilir. Net ölçüm sistemi tüm yenilenebilir
enerji santralleri için uygundur. Tüketicilere ait santraller ayda bir, üç ayda bir, altı ayda bir veya yılda
bir faturalandırılabilir. Bir tüketici bir fatura döneminin sonunda net fazla üretim gerçekleştirdiyse bu
tüketici Guam Kamu Hizmet Komisyonu (Guam Public Utility Commission) tarafından belirlenecek bir
oranda tazminat alma hakkına sahiptir (DSIRE, 2016b).
Palau’da mesken tipi, sanayi tipi ve ticari tip tüketiciler kendi tüketimlerini rüzgâr, güneş ve
hidroelektrik santralleri kurarak karşılayabilir. Tüketici, fatura dönemi boyunca geçerli olan tarifenin
%50'sinden az olmamak kaydıyla üretilen fazla elektrik için kredilendirilir ve bu elektrik, bir sonraki
ayın faturasında, o ay için şebekeden çekilen elektrik değerine eşdeğer olarak gösterilebilir (DSIRE,
2015a)
Porto Riko’da iletim hatlarına bağlı mesken tipi dışındaki tüketiciler için 5 MW, dağıtım hatlarına bağlı
mesken tipi dışındaki tüketiciler için 1 MW, konut tipi tüketiciler için 25 kW kurulu gücü aşmamak
kaydı ile tüketiciler rüzgâr ve güneş kaynaklarından kendi tüketimlerini karşılayabilir. Tüketicilerin net
fazla üretimi bir sonraki aya kW/saat başına kredi olarak aktarılır ancak net üretim fazlası konut
müşterileri için günlük maksimum 300 kWh, konut dışı tüketiciler için 10 MWh ile sınırlıdır. Konut dışı
tüketicilerden 12 aylık bir dönemin sonunda kalan kredileri fazla olan tüketicilerin fazla kredilerinin
%75’i Porto Riko Enerji Düzenleme Kurumu (Puerto Rico Electric Power Authority) adına, %25’i ise
okulların elektrik faturasını azaltmak adına kullanılacaktır (DSIRE, 2015b)
Virgin Adalarında uygulanan net ölçüm sistemine uygun yenilenebilir enerji kaynağı rüzgâr ve
güneştir. Kurulu güç için limit tüm tüketiciler için 10 kW’dır. Bir tüketici tarafından üretilen elektrik,
ilgili fatura döneminde tüketiminden fazla ise perakende satış fiyatı üzerinden kredilendirilir ve
müşterinin bir sonraki aylık faturasına aktarılır. 12 aylık sürenin sonunda oluşan fazla krediler kamu
yararına kullanılır. (DSIRE, 2015c)
3. Türkiye’de Net Ölçüm Politikasının Uygulanması
Türkiye’de net ölçüm sistemi olarak incelenecek politika lisanssız elektrik üretimidir. Türkiye'de
elektrik piyasası 2001 yılından bu yana 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle
birlikte serbest piyasa ilkelerine dayalı yeni bir yaklaşımla düzenlenmektedir. Gelişmiş serbest piyasa
örneklerinde ilk defa ortaya çıkarak gelişen muafiyetli üretim ya da dağıtık üretim ilk defa 2005
yılında Kanun’da yapılan düzenlemeyle mevzuata girmiştir (Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik
Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun, 2005). Devamında 5784 ve 6094 Sayılı Kanunlarla
yapılan düzenlemelerle kapsamı genişleyen lisanssız üretim 21 Temmuz 2011 tarihinde yayımlanan
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yönetmelikle uygulanma imkanına sahip kılınmıştır (Tiryaki, 2011). Lisanssız Elektrik Üretim
Yönetmeliği ile alakalı son değişiklik 12 Mayıs 2019’da yapılmıştır ve yenilenebilir enerji santralleri için
getirdiği teşvikler şöyledir. Mesken aboneleri için 10 kW, tüm işletmeler ve kamu kurumlarında 5
MW’ye kadar kurulacak enerjinin öz tüketim fazlasının satılabilmesi mümkün kılınmıştır. Organize
sanayi bölgesindeki bir tüketici, kendi iç tüketimini yenilenebilir enerji santrali ile karşılarken,
organize sanayi bölgesi dışındaki tüketici aynı dağıtım bölgesinde bulunduğu farklı bir tüketicinin
enerji ihtiyacını karşılayabilme hakkına sahiptir. Tüketicinin fazladan ürettiği elektrik 10 yıl boyunca
görevli tedarik şirketi tarafından satın alınmaktadır. Görevli tedarik şirketi bu elektriği Yenilenebilir
Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında belirlenen tarife fiyatlarına göre
değerlendirmektedir ve ilgili tüketiciye fiziksel teslimat ayından bir sonraki ayın 5.günü ödemektedir.
Böylece yenilenebilir enerji ile kendi tüketimini karşılayan tüketici tarife garantisindeki teşvik
fiyatlarından yararlanmış olmaktadır. Tarife garantisi teşvik fiyatları kaynak tipine göre değiştiği için
görevli tedarik şirketi lisanssız elektrik üreticilerine şebekeye fazladan verdikleri elektrik için ödeme
yaparken yenilenebilir enerji santrallerini kaynak tipine göre sınıflandırmalıdır (Güngör, 2019). Netice
itibariye lisanssız üretim literatürdeki net ölçüm sisteminin bir örneğidir. Literatürde piyasa
katılımcılarına krediler verilirken Türkiye’deki örnekte tarife garantisi fiyatından yararlanılması
sağlanmıştır.

4. Türkiye’nin Gelecekte Lisanssız Elektrik Üretim Politikası İçin Yapması Gerekenler
Türkiye’de son yıllarda yenilenebilir enerji yayılımına ciddi etki eden lisanssız elektrik üretim
politikasının farklı varyasyonları karşılaştırmalı analizde AB ülkeleri ABD’ de karşımıza çıkmıştır. Bu
politikada amaç kendi öz tüketimini yenilenebilir enerji santralleri ile karşılamayı sağlayan tüketiciler
yaratmak ve şebekeye entegre olmamış bu yenilenebilir enerji santrallerinin şebeke ile bağlantısını
sağlayarak sistem işletmecisinin elini güçlendirmektir. Aşağıdaki grafik Türkiye’de lisanssız elektrik
üretim politikası ile devreye alınan santrallerin 2015-2018 arası kurulu güç değişimini göstermektedir.
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Şekil 5: Lisanssız Elektrik Üretimi Kurulu Gücü
(Kaynak: TEİAŞ, t.y.)
Bu kurulu güç artışı Türkiye’de kaynak tipine göre ayrıştırıldığında en büyük pay güneşe aittir. 2019
yılında düzenleyici kurum aylık mahsuplaşma tanımını yapmış ve özellikle bu durum güneş enerjisi
için daha da büyük bir avantaj sağlamıştır. Aylık mahsuplaşma ile konutlar, sanayi tesisleri ve
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işyerlerinin dış cephesi ya da çatısına kurulan güneş enerjisi panellerinden öncelikli olarak şebekeye
gerek kalmadan tüketilen elektrik ihtiyacını karşılamaya yönelik bir enerji üretimi hedeflenmektedir.
Ancak olumlu giden koşullar sonucunda üretim miktarı tüketimden daha fazla olursa güneş
enerjisinden elektrik elde eden özel ve tüzel kişilere fazla enerjinin satılması hakkı tanınmıştır.
Enerjinin ne kadar üretilip ne kadar tüketildiği ise tesise takılan sayaç ile belirlenmektedir. Her ayın
6’sında okunan sayaçlar elektrik dağıtıcısına bildirilerek ilgili yönetmelik kurallarına göre
mahsuplaşacak miktarı tespit edecektir.2019 sonu itibariyle lisanssız üretim politikası ile hayata
geçmiş yenilenebilir enerji santrallerinin kaynaklara göre kurulu güç dağılımı aşağıdaki grafikte
gösterilmiştir. 2019 sonu itibariyle 633,41 MW daha kurulu güç artışı gerçekleşmiş ve toplam lisanssız
yenilenebilir üretim kurulu gücü 5.685,29 MW olmuştur.
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Şekil 6: 2019 Sonu İtibariyle Kaynak Tipine Göre Lisanssız Elektrik Kurulu Gücü
(Kaynak: EPİAŞ Şeffaflık Platformu, 2020)
Bütün bu olumlu tablo ile beraber Türkiye’de uygulanan sistem için daha da iyi sonuçlar doğuracak
hamleler yapılabilir. Özellikle aylık mahsuplaşmanın getirmiş olduğu lisanssız üretimi 10 yıl boyunca
YEKDEM teşvik fiyatlarından satın alma opsiyonu önemlidir fakat bu mahsuplaşmada raporlama ve
izleme olayı etkin kılınmamıştır. Dağıtım şirketi ile dikey ayrıştırma ile ayrılmış bir kardeş şirket
lisanssız elektrik üretiminin fazlasını her gün tahmin edip toptan piyasalara satmaktadır ve üretim
fazlası-sayaç verilerinin karşılaştırılması lisanssız elektrik üretimi yapan birim ile bu dağıtıcı şirket
arasında gerçekleşmektedir. Bu durum da iki taraftan birinin birbirine karşı ne kadar adil olduğuna
dair bir emare bulunmamaktadır. Karşılaştırmalı analiz örneklerinde birçok ülkenin düzenleyici
otoritesi bir fatura döneminde gerçekleşen fazla üretimi diğer fatura dönemine yansıtan bir izleme
sistemi kurmuştur. Bu izleme sistemi ile lisanssız elektrik üreticisi fatura dönemleri arasında geçiş
yapabilmektedir. Genelde 1 yıl sonunda toplam sisteme veriş ve çekiş miktarları mahsuplaşmaktadır.
Türkiye’de uygulanacak sistemin bir sonraki fazı bu şekilde gerçekleşmelidir. Bu durum öz tüketimini
karşılayan elektrik tüketicisinin daha da yaygınlaşmasına vesile olacaktır.
Son olarak net ölçüm sisteminin evirilmesi ile beraber dağıtık üretimin şebekeye entegrasyonu için
akıllı sayaç sistemi ve sistem işletmecisinin sağlıklı şebeke yönetimi yapacağı kontrol sistemlerinin
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oldukça gelişmesi gerekmektedir. Karşılaştırmalı analizde bu tip yapıların yaygınlaşması için en çok
finansal yardımlar tercih edildiği gözlemlenmiştir. Türkiye’de bu sistemlerin yaygınlaşması için önce
fayda maliyet analizleri oluşturup daha sonra gerekli fonlamayı yapmalıdır.
5. Sonuç
Bu çalışmada dağıtık yenilenebilir enerji kaynaklarının şebekeye entegrasyonu için devleteler
tarafından çok tercih edilen net ölçüm sistemi anlatılmıştır. Üç farklı vaka incelemesi yapılmıştır. AB
Üye Devletleri ile ABD’nin Türkiye’den farklı olarak net ölçüm politikasını uygularken nelere dikkat
ettikleri saptanmıştır. Saptanan bu parametrelere göre 4. Bölümde Türkiye için gelecekte neler
yapılabileceği konusunda tavsiyelerde bulunulmuştur.
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Gastronomi Turizminde, Değer Zinciri Kapsamında Mekân’ın Öneminin “Pub” Örneği Üzerinden
İncelenmesi
Öğr. Gör. Fahri DEMİR
Yeditepe Üniversitesi

Özet
Gastronomi her zaman Turizmin bir parçasını oluşturmuştur. Bu ilişki içerisinde oluşturulacak
stratejilerde Gastronomiyi kapsayan, çözümler ve bir “değer zinciri” yaratmak önemlidir. Yaratılan bu
çözümler ve zincir, karşımıza mekânlar olarak da çıkmaktadır. Bu mekânlar önemlidir, ekonominin
temel teorisi, gastronomi bağlamında, gıda hizmetlerinin; restoranlar ve barlar üzerlerinden yerel
nüfusa hizmet ettiği ve ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılayarak ve gıda ürünleri ihraç ederek gelir
üretmektedir. “Pub” olarak bilinen halk evleri (Public House) sadece bira tüketimi için değil, pek çok
farklı ihtiyacı gören, değişken yapıda mekânlardı. Publar’ın sadece iletişim, ekonomi, sosyal ağlar,
gastronomi, turizm üzerinde belirgin etkileri olmakta kalmamıştır. Sektör olarak bira üretimini,
dağıtımını ve pazarlama süreçlerini ve talebi belirleyen ve şekillendiren başlıca ortam olmuştur.
Gastronomy has always been a part of Tourism. In this relationship, “value chain” has a significant
role for future strategies and plans because in the end “value chain” and solutions emerge as venues
/ spaces for the consumers. These venues / spaces are important because they are not only offering
services for the local population, but also places that meet the specific needs and desires of tourists
and generate income. Public Houses, known as “Pubs”, were not only places for beer consumption,
but also variable places that respond to many different needs. Pubs not only have significant effects
on communication, economy, social networks, gastronomy and tourism. It has been the main
medium that determines and shapes beer production, distribution and marketing processes and
demand.
Anahtar Kelimeler: Gastronomi, Mekân, Değer Zinciri, Turizm

Giriş
Gastronomi; yiyecekleri hazırlama ve bir bütün olarak insan beslenmesinin duyusal nitelikleri
hakkında keşfetmeyi, tadımı, deneyimlemeyi, araştırmayı, anlamayı ve yazmayı içerir. Daha geniş
anlamda, beslenmenin kültürle nasıl etkileşime girdiğini inceler (Berkeley, 2020). Gastronomi her
zaman turizmin bir parçasını oluşturmuştur. Gastronomi Turizmi, “gıda üreticilerine ziyaretler, yemek
festivalleri, restoranlar, tipik lezzet ürünlerinin, tipik lezzet deneyimlerinin, yemek lezzetinin ve/veya
deneyimlerinin başlıca nedeni olduğu geziler.” olarak tanımlanmaktadır (Hall & Mitchell, 2001).
Gastronomi turizmi, gerçekleştiği bölgenin tarihi, kültürü, ekonomisi ve toplumu tarafından
düzenlenir ve onu yansıtır. Gastronomi turizm stratejileri, belirgin ve talepleri yüksek olan bir kitleyi
hedeflemektedir. Bu nedenle, mevcut ve potansiyel tüketicilerin ihtiyaçları, tercihleri ve davranışsal
alışkanlıkları hakkında bilgiler doğrultusunda, Gastronomiyi kapsayan, çözümler ve bir “değer zinciri”
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yaratmak önemlidir. Yaratılan bu çözümler ve zincir, karşımıza mekânlar olarak da çıkmaktadır
(UNWTO & BCC, 2019).
Bu mekânlar önemlidir. Bunlar sadece kültürel alanlar olmayıp, gıda hizmetlerinin restoranlar ve
barlar üzerlerinden yerel nüfusa hizmet ettiği ve ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılayarak gelir
üretmekte olan yerlerdir (Kowalczyk & Derek, 2020). Bira satışının (geniş anlamda) yapıldığı “Pub”lar
buna bir örnek teşkil edebilir.
Jill J. McCluskey ve Sanatan Shreay (2011) The Economcis of Beer kitabı için hazırladıkları “Culture and
Beer Preferences” bölümünde, bira içmenin; içki içmek, zengin bir pub kültürü ve arkadaşlıklar gibi
sosyal geleneklerle ilgili olduğunu ortaya koyar. Bira içme deneyimini arkadaşlarla paylaşmak
evrenseldir. Bu paylaşım, “çalışma haftasının bitiminde”, “spor etkinliklerini izlerken” gibi, birçok
sosyal gelenek, alışkanlık ve etkinliklerle ilişkilendirilen bira tüketiminin, önemli bir parçasıdır
(McCluskey & Shreay, 2011)
Birçok araştırmacı tatların, alışkanlıkların ve tercihlerin tüketimi nasıl etkilediğini incelediklerinden
bahsetmiştir. Bu tercihlerin etkilenmesinde; geçmişten gelen davranışların (Gorman, 1967),
alışkanlıkların (Peston, 1967), alışkanlık oluşumuna dayanan tüketici davranış modellerinin (Pollak,
1970), ev halkının özelliklerinin (Gao, Wailes, & Cramer, 1997), kimlik (bir kişinin kendini hissetme
duygusu) ve fayda fonksiyonun (Akerlof & Kranton, 2000) etken roller gösterdiklerinden
bahsetmektedirler (McCluskey & Shreay, 2011). Bu faktörlere ek olarak tüketim dinamiklerinde,
sadece ürünlerin değil, aynı zamanda ürünlerin kullanıldığı sosyal ortamın da bir etken olduğundan
bahsedilmektedir.
Kısaca “Pub” olarak bilinen halk evleri (Public House) sadece bira tüketimi için değil, pek çok farklı
ihtiyacı gören, değişken yapıda mekânlardı. Örneğin, Publar bir kütüphane ya da postanenin
işlevlerini de yerine getirebilirlerdi. Doğrudan ticaretin yanı sıra Publar, özellikle kırsal bölgelerde,
diğer yerel işletmelerin ve iş ağlarının büyümesini kolaylaştırmada, ekonomik bir öneme sahipti.
Pubların oluşturduğu sosyal ağlar, bilgi boşluklarını doldurmada ve yeni fikirlerin paylaşımını
kolaylaştırmada kilit rol oynardı. Turistik bölgelerde, yerel yiyecek ve içeceklere erişmeyi sağlarken,
diğer yerel işletmeler ve ilgi çekici yerler hakkında bilgi edinmek için de verimli kanallardı. Pub’ın
ekonomik değeri, sağladığı bu bağlantılarla görünür faaliyetlerinin ötesine uzanırdı. Ekonomik
değerinin yanı sıra, Pub, davranış kalıplarında da dönüştürücüydü. Günümüzde zengin orta sınıflar,
Pubları yeni bir dostluk oluşturmak için kullanma eğiliminde olduklarını ifade ederken, işçi sınıfı
Pubları mevcut dostluklarını sürdürebilecekleri sosyal bir yer olarak kullanma eğiliminde olduklarını
ifade etmektedir (Markham & Bosworth, 2016).
Cabras ve diğerleri Brewing, Beer and Pubs – A Global Perspective başlıklı kitapta bira, biracılık, Publar
ile ekonominin ilişkisini ele almış ve biranın nasıl pazarlanmaya başlandığını, küresel pazarlara
erişimini ve bununla beraber ticaret dinamikleri üzerinde nasıl değişimler olduğunu incelemişlerdir
(Cabras, Higgins ve Preece 2016). Tespitlerine göre; 19. ve 20. yüzyılın başlarında demiryollarının
genişlemesiyle beraber, bira üreticileri operasyon ölçeklerini arttırmak, bölgesel ve ulusal pazarların
ötesinde uluslararası pazarları tatmin etmek gereğini anlamışlardır. Markalaşma ve reklamcılık,
büyüyen pazara cevap verme konusundaki rekabet stratejisinin önemli bileşenleri olarak sayılırdı.
Bira üretimini ve pazarını etkileyen ekonomik ve teknik konular kadar, bira dağıtımını ve tüketimini de
değerlendirmenin önemli olduğunu vurgulayan tartışmadan yola çıkarak, döneminin başlıca hızlı
tüketim ürünü (FMCG, Fast-Moving Consumer Goods) olan biranın hızlı tüketim ürünlerinin satış ve
pazarlama stratejilerinin kurulmasında önemli bir vaka olduğunu söylemektedirler. Talep, biranın
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üretim, dağıtım ve pazarlama süreçlerinde açıkça belirleyici olurken (Cabras, Higgins ve Preece 2016),
talebin yeniden şekillendirdiği başlıca ortam da Pub olmuştur. Bugün Pub halen en yaygın içki
servisinin yapıldığı mekânlardan biridir. Zaman içerisinde içki servislerinde değişiklikler olmuştur.
Yemek servisleri biraz restoran özellikleri kazanmıştır. Ama halen ilk zamanlarda olduğu gibi ister
sosyalleşme için ister bireysel olarak vakit geçirmek için tercih edilen mekânlardan biridir (Hornsey,
2012).
Sonuç olarak bira, bira içmek, ve Pub arasındaki ilişki sadece bir tüketim davranışı olmayıp, ekonomik
değeri olan bir mekân ile o mekâna has bir “değer zinciri” ve paylaşım imkânını yaratmış olması
açısından önemlidir. Gelecek için, Türkiye’de var olan işletmelerin, Pub örneğindeki gibi, sadece
kültürel bir mekân olmakla sınırlı kalmayıp, bir “değer zinciri” oluşturan işletmelere dönüşmeleri
durumunda; pazarlamada, iletişimde, gıda üretimi, dağıtımı, ulaşım ve altyapı, eğitim ile diğer
tamamlayıcı mal ve hizmetlerin teknolojisi ve sistemlerine katkıda bulunacaktır. Bu sayede belirli bir
kalitede, birçok kolun / sektörün ekonomik olarak güçlenmesi ve sürdürülebilir bir sistem oluşmasının
mümkün olması ile beraber var olan ve potansiyel tüketicilerin çeşitli taleplerini ve ihtiyaçlarını en iyi
şekilde karşılanmasını sağlanabileceğini düşünebiliriz.
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Abstract
Through this paper, we address the issue of child psycho linguistic growth with particular emphasis
on the challenges of bilingualism as an indispensable communication skill in the age of globalization.
The material we elaborate in this paper presents the first part-theoretical of the study project. The
Northern Republic of Macedonia has a social structure with a significant proportion of bilingual
families speaking Albanian and Turkish. Given this fact, we first want to highlight the psycho-linguistic
development underpinnings by the theory of Piaget, Vygotsky, and Chomsky. An important part of
the analysis includes children\'s bilingual experiences from the perspectives of authors and studies
conducted in this area. By analyzing literature sources we find that speech development results from
the child's genetic inheritance, and experience but not bypassing the environment. We illustrate the
importance of family circumstances eight studies conducted and findings that the higher the social
class of the parents results the greater the literacy achievement of students. We also argue that ëellmanaged bilingualism is in favor of the child\'s overall development and in the function of his or her
well-being and social integration. In conclusion, we conclude that bilingualism is not only a
psychological and linguistic issue but also a cultural one, especially considering the circumstances of
the 21st century.
Keywords: Psycholinguistic, bilingual experiences, assimilation, scaffolding.

Background
Psycholinguistic or language psychology is the study of psychological and neurobiological factors that
enable people to understand, use, and produce it. It covers basic cognitive processes that make
vocabulary and grammatical structures meaningful, that is, enabling them to understand expressions,
words, text, etc.
The language is a very sophisticated achievement in the process of development, with a purpose for
the children to understand communication in a perfect way. Psycholinguists claim that the first years
from the life are of crucial importance for the proper development of the child’s language (Berko,
1958). The language reflects the social and cultural background of the individual. In this paper we will
analyze the patterns of development of the child’s language and stress that all children have similar
models of development regardless of the cultural diversity (Feldmen, 1977). Among other things, we
will also analyze the social model of speech, which is very important for the language, and dialect, in
which the child will learn, and the intellectual, emotional and ethic attitude for verbal expression that
it will form. The learning of a language cannot be explained only by referring to social models. The
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more human speech is researched, the more the complex nature of the language of interpersonal
communication is stressed. The psycholinguistic theory of Chomsky (1965) has a great contribution in
this field. He considers that the children all over the world are biologically prepared (possess
universal human grammar) for learning the language of the adults. His explanations are an important
guideline for cultivation of the verbal abilities of the children and for discovery of the secrets of the
language sophistication of the children. The development of the speech ability, i.e. the enrichment of
the verbal fund and the symbolic functions is a serious obligation that the adults have in the
education of children. In this paper, we will present several important recommendations that need
to be implemented.
When we study human language, Noam Chomsky drew attention; we approach what some call the
'human essence' of the qualities of the mind, which are, as far as we know so far, unique to humans
(Fildmen, 1997). For cognitive scientist Steven Pinker, language is the 'pearl in the crown of
cognition'. When the human vocal tract developed the ability to pronounce sounds, our ability for
language exploded, catapulting our species far ahead (Diamond, 1089).
When they are ready to enter kindergarten most children have a vocabulary of about 8000 words,
they can ask questions, negative sentences, and dependent sentences; they have learned to use
language in different social situations (Berk, 1997). They have discovered that there are rules for
combining the sounds in words and those particular words have specific meanings. They, too, have
managed to discover that there are rules for combining meaningful sentences and rules for
participating in the dialogue. When a child enters primary school he is a very sophisticated use of
language, who utilizes a communication system that no other creature or computer can approach.
"The speed of learning in all children and the fact that it happens so general, without any instruction,
despite very large social and cultural differences, has led to the belief that there are some innate
predispositions in human infants to learn the language” (Yule, according to Feldman, 1997). In a nineyear-old child, language progress is more than evident. He describes objects in detail; writes well;
uses the content of sentences to determine the meaning of words. Meanwhile, at the age of ten and
beyond, he is able to describe situations according to cause and effect; writes long and clear essays;
likes scientific and mystical narratives, in a word possesses good speaking skills. In the higher grades
of primary school, students are better able to communicate with others. This communication reflects
a perfection of various developmental processes: physical growth, which is associated with the
development of the nervous system and speech organs; improving mental processes, namely the
ability to operate symbols and memory; language development, which is reflected in the enrichment
of vocabulary and its proper use(Pronko, 1946). These developments culminated in the
transformation of language into an effective means of adapting to the environment.
For children to integrate the elements of the language they need to be able to present different
types of knowledge, combine them, and evaluate them in a real context. This requires them to learn
how to use language in daily life, which means developing their pragmatic language skills.
"The speed of learning in all children and the fact that it happens in a way general, without any
instruction, despite very large social differences and culture has led to the belief that there are some
innate predispositions in infants human to learn the language” (Yule, 1996, p. 175).

The child's speech and experience
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The Opportunities from environmental interventions mean constant and warm emotional
communication with the child (student); exchange of thoughts with him, support, encouragement in
reading, and strategies for fostering creativity. These characteristics are thought to affect the
language environment in which children develop. Parents are expected to speak more to baby girls
and with better articulation than boys (Anderson, 1987). Also, the type of activities that children
engage in affects the way they communicate with their parents. While the girl plays with dolls,
parents tend to use more labels that do not happen while their children deal with cars when parents
useless speaking. So different activities can affect the type of language of their interaction with
parents (O’Brien & Nagle, 1987). It is assumed that even differences in birth order may have their
role in this issue. At stake is the amount of time parents spend on their children. It is known that the
first children in the family are given more attention and time in the development of language skills,
among others, compared to others. They get the first information from their parents, while the
second children get more information from their older siblings. (Adamson, according to Vasta et al.,
2007).
Adults' reactions to children are also reflected in the way they articulate to pronounce. Those who
speak more slowly but also more clearly may have more frequent and longer cooperation with their
parents than other children who are difficult to understand. The time and quality of language
stimulation are also determined by the social strata of the parents. Middle and upper-middle-class
parents express a greater interest in language learning on the part of their children. Their language is
associated with better models and different tools of language learning, which is not encountered in
the discourse of lower grade parents (Oksaar, 1983). From the above, social and environmental
factors can play an important role in language learning by children (Bandura, 1986 ).

The challenge of bilingualism
The issue of bilingualism becomes relevant in certain circumstances, such as when the child's
parents, belonging to different ethnicities, speak to the child in their mother tongues; when the living
environment is mixed of two (or more) nationalities and where two (or 3) languages or spontaneous
linguistics are spoken; when the child as soon as he goes to school he starts learning the second
language (successive bilingualism). It is now well known that Immigrants in Western countries,
especially their children, are required to learn the official language of the country where they live as
an opportunity for full integration into society. This is due to the environment and the improvement
of living conditions. Despite the efforts of emigrants to protect the language (through the
organization of life in clubs, folklore ceremonies, national cultural performances, family gatherings),
speaking the mother tongue is quietly infected.
The language development of bilingual children is not the same as that of those who, until they go to
school, learn only the language of their parents. This is because they have poorer vocabulary because
they learn two expressions for a thing or phenomenon. Bilingualism can hamper a child's language
development if they learn two new languages because it makes it impossible for students to commit
to learning their mother tongue as long as they learn two other languages (in the upper grades of
primary school). This gives these students some advantage in expressing their language towards their
peers.
However, the second language for children with high intellectual potential does not pose a problem
or cause for delays in learning the mother tongue. It is important to create a stimulating and safe
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environment, while children's progress in language and speech will be high because they come to
this world with inherited provisions of "absorption" of different languages (Murtezani, 2015).
Temë diskutimi: Zotërimi i gjuhës së huaj
Children of immigrant parents are much more likely to master the language of the country in which
they are settled, unlike their parents, who, after many years of residence, fail to learn the language
of the environment with adequate intonation and fluency. Children learn a second language more
easily at an early age even if they have different phonemes (sounds) from the mother tongue. A
logical conclusion would probably be that bilingualism affects the language development of children
of families who temporarily or permanently live in foreign countries and where the language of the
environment differs from the mother tongue. According to Slavin, we can talk about two types of
bilingual education: a. Paired bilingual education that enables students to master the technique of
reading and even other subjects in their mother tongue and English, usually at different times of the
day, and b. Bilingual education is otherwise known as a two-way or bilingual model that teaches all
students both English and another language, usually Spanish. That is, proficient students in English
are expected to learn Spanish as students with Spanish skills learn English. These bilingual education
models improve the linguistic and social integration of children from immigrant families into society:
in education and employment. As an illustration of the environment with linguistic diversity is the
society in North Macedonia with a demographic of different ethnic, religious and linguistic
affiliations. Regarding the statistical data related to the number of the population, we note that in
2002 ethnic Macedonians are 64% of the population, while 25% were ethnic Albanians, 4% Turks, 3%
Roma and smaller percentages of other ethnic groups (Fig. 1.1). The native language of Macedonians
is Macedonian while native languages of Albanians, Turks and Roma are the Albanian, Turkish and
Roma (Fontana, 2007).

Fig. 1.1 Macedonia’s population by ethnic affiliation according to
the 2002 cen- sus (State Statistical Office, Census of population,
households and dwellings 2002. Book X: Total population
according to ethnic affiliation, mother tongue and religion (Skopje:
State Statistical Office, 2002): 62)

Currently, in many schools in Northern Macedonia, students attend classes in Macedonian, Albanian,
and Turkish. Coexistence between them encounters obstacles precisely from not knowing the
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language mutually! A bilingual education, perhaps like the one that emphasizes Slav, we consider
that it would be a practice that would advance the interethnic and interlingual relations of the
students. Such bilingual education will result in knowing each other's language and increasing mutual
respect for ethnicity and religion (Phillips, 2004). Most Macedonian students would know the
language spoken by their Albanian and Turkish peers, as well as the Macedonian language. There is
no doubt that such an idea sounds futuristic, but global trends of civilization make bilingual
education an inevitable part where there is ethnic and linguistic diversity (Duncan, 1995).
We hope that the studies that can be carried out in this plan in Northern Macedonia, will shed light
on many aspects of the language difficulties of young people as well as on increasing tolerance and
willingness to learn the language of those with whom they coexist. Barierat cognitive në pranimin e
gjuhës tjetër
Usually people interpret the surrounding occurrences and people through the prism of their own
values (Myers, 2003) and the points of view of their ego. Everyone has personal expectations, values,
convictions, concepts and many other subjective traits which determine whether the surrounding
occurrences and people them will be valued as good or bad. Cognitive psychology elaborates this
tendency, in whose frames the theory of the famous epistemologist Piaget (1971) suggests good
strategies for getting to know oneself objectively and then to get to know the others. Namely, Piaget
stresses the need for decentered thinking in the act of interpretation of the others, during which we
are trained to see their perspective of things. If we succeed in this, we will know more about the
others, their needs, attitudes, traditions and cultures, and thus, we will be able to better accept them
and collaborate with them.
An important condition for achieving the aspirations for a modern multicultural climate in schools is
the materialization of equal pedagogy (Banks), which highlights values such as collaboration,
equality, non-selectiveness, calling onto positive examples from history of how different cultures
collaborated and faced reality in different times etc.
The detailed information for the essence of multiculturalism in the education will be to the benefit of
the professional training and will be more efficient in facing the manners of implementation in the
school practice. In other words, this will be a rich source and a model for realization in circumstances
characteristic for the Republic of Macedonia, where the classes in a great number of schools consist
of pupils of various nationalities. Based on the combination of the research knowledge and the
professional experience, we believe we will be much more effectively engaged in the practice.
The opportunities to disseminate the findings and experiences from the research are numerous:


Training the students in direct classes with competencies for an inter-cultural dialogue;
Introducing the students from the second cycle of studies in pedagogical psychology
regarding the indicators of a democratic culture of the school institution;



Giving instructions for facilitating the professional work of the teachers and the professional
services of the school during the treatment of cases of deteriorated and conflict relations of
an inter-ethnic nature.

Resume
Children with high exposure to books and reading are more likely to learn to read at a younger age
and reach higher levels in the process. Time is not the only factor that determines whether a child
will achieve a higher level of literacy. If the child while reading will experience love, comfort, and
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warmth, the chances are high that reading will become a lifestyle. Especially when we consider the
fact that children’s books are not only fun to read, but they are also teaching tools.
Childish speech development is largely determined by the amount and quality of communication
between parents and children. Parents, in addition to providing their children with warmth and
emotional support, realize verbal mutual communication. When this knowledge is put together they
provide a compelling argument for the role of environment and experience in a child's ability to
acquire language. Bilingualism is not only a psychological and linguistic issue but also a cultural one,
especially considering the circumstances of the 21st century.
We need organizing training for the teachers in the function of consolidating the modern school
culture which accepts the linguistic differences of the students of any type and through the
realization of training for the social skills of communication and developing strategies for rational
resolving of ethnic conflicts, which in our society are often a potential source of uncontrolled
behavior in the young people, with negative consequences for the society.

454

4th International Management and Social Research Conference
Jun 5-6, 2020 İstanbul / Turkey
Bibliography
Anderson, R., Smith, B. L. (1987). Phonological development of two-year-old monolingual Puerto
Rican Spanish speaking children. Journal of Child Language, 14,57-78.
Bandura, A. (1986). Social foundation of though and actions: Asocial cognitive theory. Englewood
Cliffs, Nj: Prentice Hall.
Banks, J. A. (1993). An introduction to multicultural education (2nd ed.). Boston: Allyn & Bacon.
Berko, J. (1958). The child’s learning of English morphology. Word, 14,150-177.
Chomsky, N. (1965). Aspects of the theory of syntax. Cambridge, MA: MIT Press
Duncan, P. M. Republic of Macedonia: On the road to stability – or destruction? Transitions Online,
25/08/1995.
Yule, G. (1996). Pragmatics. Oxford University press.
Feldman S.R. (1997). Essentials of understanding psychology. New York: McGraw-Hill Companies
Fontana, G (2007). Education Policy and Power-Sharing in Post-Conflict Societies, University of
Birmingham: Birmingham.
McCabe, A. E. (1989). Differential language learning styles in young children: The importance of
context. Developmental Review,0,1-20.
Murtezani, L (2015). Multicultural Education in Transition Society: The Challenge of Restoring or
Collapsing Cultural Barriers of Students. Journal of Humanities and social science.Vol.23, Issues,6(pp.
61-65).
Myers, D. G. (2003) Socialpsikologjia, Tiranë : Uegen
O’Brien, M.,&Nagle, K. (1987). Parent’s speech to toddlers: The effect of play context. Journal of Child
Language,14, 269-279
Oksaar, E. (1983). Language acquisition in the early years: An introduction to paedolinguistics.
London: Bartsford Academik and Education Ltd.
Phillips, J. (2004). Macedonia. Warlords and rebels in the Balkans. London: Yale University Press
Piaget, J (1971) Science of education and the psychology of the child. New York: Wiking
Piaget, J. (1983). Piaget’s theory. In W. Kessen (ed.), Handbook of child psychology: Vol.1. History,
theory, and metods. New York: John Wiley&Sons.
Pronko, N. H. (1946). Language and psycholinguistics: a review. Psychological Bulletin, 43, May, 18923.
Slavin, E. R. (2006). Educational psychology, theory and practice: Johns Hopkins University
Ross Vasta, Marshall M, Haith dhe Scott A. Miller (2007). Psikologjia e fëmijës, Shkenca moderne:
Uegen, Tiranë.

455

4th International Management and Social Research Conference
Jun 5-6, 2020 İstanbul / Turkey
2009 Mantık Dersi Öğretim Programına Göre Kazanım Uygulamaları
Dilek BAŞERER
Atatürk Üniversitesi
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
Felsefe Grubu Eğitimi Anabilim Dalı
ORCID: 0000-0001-7098-3645

Özet
Eğitim ve öğretim süreci içinde öğretim programlarının önemli bir yeri bulunmaktadır. Çünkü öğretim
programı derslerin sistematik gruplandırılması ya da belli bir ana alandan mezun olunabilmesi için
ihtiyaç duyulan derslerin dizilişidir. Bu öğretim programlarının içinde eğitim kurumlarının
öğrencilerde amaçladıkları davranış değişikliklerinin standardını belirleyen çeşitli hedefler- kazanımlar
bulunmaktadır. Hedefler-kazanımlar eğitilecek kişinin kazanması gereken davranışları ifade eder ve
programların hedefler-kazanımlar boyutunda “niçin” sorusuna cevap aranır. Çünkü planlama
sürecinde hedeflerin belirlenmesi, hedef alanlarının tespiti, ön koşul öğrenmeleri belirleme, öğrenci
niteliklerini belirleme, içeriğin düzenlenmesi, öğretim stratejileri ve materyallerini seçme, öğretim
etkinliklerini belirleme, ölçme ve değerlendirme sürecini tespit, öğretimi uygulama ve değerlendirme
öne çıkan ve tespit edilmesi zorunlu olan alanlardır. Bu nedenle de hedefler-kazanımlar, genel olarak
hazırlık, içerik ve ölçme değerlendirme aşamalarından oluşmaktadır. Yapılan çalışma ile bu aşamaların
nasıl şekillendiği gösterilmiştir. Çalışmada 2009 mantık dersi öğretim programında yer alan her bir
ünite bu aşamalarda örnekleyerek verilmiştir. Çalışmada amaç mantık dersi için kazanım oluştururken
hangi süreçlerin olduğunu göstermektir. Böylece uygulamaları daha net görmek ve öğrencilere daha
nitelikli uygulamalar gösterilmiş olunacaktır. Mantık dersinin etkili bir şekilde ele alınıp sevdirilmesi ve
mantık öğretiminin nasıl gerçekleştirileceği adına çalışma önem taşımaktadır. Çalışmada 2009 mantık
dersi öğretim programında yer alan 4 üniteden herhangi bir kazanım seçilmiş ve bu kazanımlar için
hazırlık çalışmalarının, bilgi aktarımının ve ölçme değerlendirme yollarının nasıl olması gerektiği
gösterilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Mantık Öğretimi, 2009 Mantık Dersi Öğretim Programı, Kazanım, Hazırlık Soruları,
İçerik, Ölçme ve Değerlendirme
Abstract: Curriculum has an important place in the education and training process. Because the
curriculum is the systematic grouping of the courses or the arrangement of the courses needed to
graduate from a certain main field. Within these curriculum, there are various goals and
achievements that determine the standard of behavioral changes that educational institutions aim
for students. Objectives-achievements refer to the behaviors that the person to be trained should
acquire and an answer is sought for the "why" question in the objectives-achievements dimension of
the programs. Because, determining the goals in the planning process, determining the target areas,
determining the prerequisite learning, determining the student qualifications, organizing the
content, choosing the teaching strategies and materials, determining the teaching activities,
determining the measurement and evaluation process, applying and evaluating the teaching are
prominent and must be determined. . For this reason, objectives-gains consist of preparation,
content and assessment evaluation stages in general. The study shows how these phases are shaped.
In this study, each unit in the 2009 logic course curriculum is given by sampling at these stages. The
purpose of the study is to show what processes are involved in creating gains for the logic lesson.
Thus, applications will be seen more clearly and students will be shown more qualified applications.
It is important to study logic lessons in an effective way and to teach how to teach logic. In the study,
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any acquisition was selected from the 4 units included in the 2009 logic course curriculum and it was
shown how preparatory studies, knowledge transfer and assessment and evaluation methods should
be for these achievements.
Keywords: Logic Teaching, 2009 Logic Course Curriculum, Acquisition, Preparation Questions,
Content, Measurement and Evaluation

Giriş
Mantık Öğretimi
Mantık öğretimi, kişinin doğru, tutarlı, geçerli ve sistemli düşünmesinde etkili olan ve çeşitli kural ve
ilkeler ile doğru sonuca ulaştıran bir öğretimdir. Mantık öğrenilmesinde etkili olan bu öğretimde
mantığın neden öğrenilmesi gerektiği üzerinde durulur. Çünkü Mantık insana her konuda açık-seçik
düşünmesini, düşündüklerini, özellikle inandıklarını belirli ve tek anlamlı bir şekilde dile getirmesini
öğretir (Batuhan, Grünberg, 1984: 4). Aynı zamanda diğer bilimlerin öğrenilmesine de fayda
sağlamaktadır. Bu duruma geçmiş dönemlerden şu şekilde örnek verilebilir: Yunanlı filozoflar da
mantığın bu yönü üzerinde durmuşlardır. Ünlü Stoacı filozof Epiktetos’tan mantık dersi alan bir
öğrenci şu soruyu sormuştur: -Mantığı ispat bilimi olarak niteliyorsunuz. Öyleyse mantık okumanın
gerekliliğini ispatlayınız. Buna karşılık Epiktetos şu kesin ve açık cevabı verir: -İspatımın bağlayıcı
olduğunu nasıl bileceksin? (Emiroğlu, 2009: 36-37). Bu örnekten de anlaşılacağı üzere mantık
geçmişte günümüze kadar öğrenilmesi ve öğretilmesi gereken bir doğru düşünme aracıdır. Ayrıca
günlük meselelerimizin çözülüp aydınlatılmasında etkili olan mantık, öğretiminin yapılması ile bu tarz
sorunları da ortadan kaldıracak bir yapıyı içermektedir.
2009 Mantık Dersi Öğretim Programı
Mantık Dersi Öğretim Programı’nın hedefi; doğru düşünme yollarını günlük yaşama aktarabilen,
tutarlı düşünen, çelişkileri fark eden, bağımsız düşünebilen, karşılaştığı problemlere çözüm yolları
üretebilen, düşüncelerini temellendirebilen bireyler yetiştirmektir. 2009 yılı mantık dersi öğretim
programı bilişsel ve yapılandırmacı yaklaşım temelinde oluşturulmuştur. Dolayısıyla öğretmen
merkezli bir süreçten öğrenci merkezli bir sürece geçiş yapılmıştır (MEB, 2009).
Mantık dersi öğretim programı; “ünite” adı altında organize edilmiş yapılardan oluşmaktadır.
Üniteler; programda öngörülen bilgi, beceri, kavram ve değerlerin sistematik bir şekilde
ilişkilendirildiği konu alanlarından oluşmaktadır. Mantık dersi dört ünite çerçevesinde
yapılandırılmıştır. I. ünite mantığa giriş: II. ünite: klasik mantık: III. ünite: mantık ve dil ve IV. ünite:
sembolik mantıktır.
2009 mantık dersi öğretim programında “amaç” ve “davranış” ifadeleri yerine bilgi, beceri, anlayış ve
tutumları içeren “kazanım” ifadesi kullanılmaya başlanmıştır. Kazanımlar; öğretim sürecinde
öğrencilerin edinecekleri bilgi, beceri, tutum ve alışkanlıkları kapsamaktadır. Kazanım; bir eğitim
öğretim yılı süresince öğrencilerin edinmeleri beklenen bilgi, beceri, davranış ve durumların tümüdür.
Öğrencilerin hangi yaş evrelerinde, hangi sınıf düzeyinde ne öğrenecekleri genel olarak
ünitelendirilmiş yıllık planın içerisinde yer alır. Ayrıca bir ders içerisinde öğrenilmesi hedeflenen
kazanım ders planı içerisinde öğrencilere verilmeye çalışılır (Erdik & Kaya, 2015). Mantık dersi
öğretim programı 4 ünite, 53 kazanımdan oluşmaktadır.
Mantık Dersi Kazanım Uygulamaları
Kazanımları kavrayabilmek ve onları anlayabilmek için her kazanım öncesi hazırlık yapılmalıdır. Bu da
öğrencinin hazır bulunuşluğunu arttırmak adına yapılır. Bu hazırlık çalışmaları konuya adapte olmak
için yapılan ısınma çalışmalarıdır. Ardına içerik çalışması gelir. Çünkü öğretim programının en önemli
öğelerinden biri içeriktir. İçerik hazırlama konunun anlatım kısmıdır. Yani bilginin sunulduğu yerdir.
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İçerik, eğitim programının dayandığı eğitim felsefesinin ön gördüğü kavramlar, olgular, ilkeler,
yaklaşımlar, değerler, ölçütler, teorik yapılar, kuramlar, genellemeler gibi bilgi birikimin sistemli
birleşimi ile sağlanan bir oluşumdur. Öğretim programı içinde öğrenciye ne kazandıralım? sorusunun
yanıtını veren ve aynı zamanda da, belirlenen kazanımlara ulaşmak için kullanılan bir araçtır (Kılıç,
2016). Bilgi aktarımından sonra içeriğin ne kadar öğrenildiğini değerlendirmek ve bireylerin almış
oldukları eğitimin etkililiğini belirlemek için ölçme ve değerlendirme çalışmalarına ihtiyaç
duyulmaktadır. Ölçme, olayların, nesnelerin ve öznelerin önceden belirlenmiş kurallara göre
simgelerle özetlenmesidir. Değerlendirme ise, ölçme sonuçlarını bir veya birkaç ölçütle karşılaştırarak
yargı çıkarma işlemidir. Öğrencilerin istenen bir davranışı ne derecede öğrenmiş olduğu hakkında bilgi
verir (Semerci, 2016).
Belirtildiği üzere her bir kazanım için öncelikle hazırlık çalışması ardına içeriğin oluşturulması ve son
olarak da ölçme değerlendirme çalışmaları yapılmalıdır. Böylece konu daha iyi ve net kavranmış olur.
Bunun için de 2009 mantık dersi öğretim programının her bir ünitesine ilişkin örnek olacak şekilde
kazanımlar seçilmiş ve uygulamaları aşağıda verilmiştir. Hazırlık bölümü ‘hazırlanalım’, içerik bölümü
‘öğrenelim’ ve ölçme değerlendirme bölümü ‘uygulayalım’ şeklinde ele alınmıştır.


Mantığa Giriş Ünitesi İçin Örnek Uygulama

Ünite: Mantığa Giriş
Kazanım: Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder.

HAZIRLANANIM

Aşağıdaki fıkrayı okuyunuz ve ana fikri hakkında tartışınız.
Bu Kediyse Et Nerede?
Nasreddin Hocanın canı bir gün yahni ister. Kasaba gidip iki kilo et
alır, eve gönderir. Hocanın karısı, yahniyi pişirirken komşuları
çıkagelir. Misafire ikram edecek başka şeyi olmadığından yahniyi
pişirip, komşularına ikram eder. Akşam olup da evine yorgun
argın dönen Hoca, yahninin özlemiyle sofraya kurulur. Biraz sonra
karısı Hocanın önüne bir tabak bulgur aşı koyar. Hoca kızar: Hatun, hani bizim yahni? Karısı misafire ikram ettiğini söylemeye
cesaret edemez.- Hiç sorma efendi! Senin gönderdiğin eti kedi
yedi, der. Hoca sofradan kalkar. Kediyi tartar. Kedinin zayıflıktan
bir deri bir kemik ve açlıktan bitkin halde olduğunu görür. Bir
karısına bir kediye bakar.- Hatun, gerçekten eti bu bizim kedi mi
yedi? Diye sorar. Karısı:
- Evet Efendi! Bu utanmaz kedi yedi, der. Hoca, koşarak el terazisini getirir. Terazinin bir gözüne
kediye, öbür gözüne kilogramları koyar. Kedi tam iki kilo gelir. Hoca karısına bakarak: - Bak hatun!
Şu gördüğün bizim kedi tam iki kilo geldi. Aldığım et de iki kiloydu. Bu tarttığım kedi ise, et nerede?
Yok bu tarttığım et ise, kedi nerede? diye sorar (Sarı,2016).

ÖĞRENELİM
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ÖNERME: En az iki terimden oluşan, doğru veya yanlış gibi bir doğruluk değerine sahip olan ve bir
yargı bildiren cümlelere denir. Her önerme bir cümledir. Fakat her cümle önerme değildir.
Bütün bitkiler fotosentez yapar. ( 1.Öncül önerme )
Meşe de bir bitkidir. ( 2.Öncül önerme )
O halde meşe de fotosentez yapar. ( Sonuç önermesi )
Not: Dilek, emir, soru, ünlem, dua cümleleri bir yargı bildirmedikleri ve onlara doğru veya yanlış
denemeyeceği için önerme kabul edilmez.
Mantık iki tür doğruyu konu alır;
1) Mantık Doğrusu: Akıl ilkelerine uygunluğu zorunludur. Bilginin, gerçekliğe uygunluğu aranmaz.
Bilginin (önermenin) içeriği değil yapısı ile ilgilenir. Sonucun öncüllerden zorunlu olarak çıktığı
doğrudur.
Bütün iki ayaklılar düşünür.
Tavuk da iki ayaklıdır.
O halde tavuk da düşünür.
NOT: Önemli olan önermenin içeriği değil yapısı. Sonuç öncüllerden zorunlu olarak çıkar.
2) Bilgi Doğrusu: Bilginin gerçeğe uygunluğunu ifade eder. Deney ve gözleme dayalıdır. Bilginin
içeriği ile ilgilidir. Yargının nesnesine uygunluğudur. Mantığın konusu değildir.
Bütün leylekler düşünür. (Yanlış)
Kalem yazma aracıdır. (Doğru)
NOT: Bilginin içeriği, yargının gerçeğe uygunluğu deney ve gözlemle belirlenir.
Geçerlilik: Öncül önermelerin doğru olması durumunda sonucunda doğru olmasıdır.
Örnek:
Her kuş kanatlıdır. (öncül)
Papağan kuştur. (öncül)
O halde papağan kanatlıdır. (sonuç)
Geçersizlik: Öncüller doğru iken sonucun yanlış olması durumudur.
Örnek:
Her insan beslenir. (öncül)
Bazı beslenenler dört ayaklıdır. (öncül)
O halde bazı insanlar dört ayaklıdır. (sonuç)
Tutarlılık: Bir yargının kendi içinde uyumlu olması, bir çıkarımda önermelerin birbiriyle
çelişmemesidir.
Örnek:
İnsan akıllıdır.
İnsan düşünür.
Tutarsızlık: Bir yargının kendi içinde uyumlu olmaması, bir çıkarımda yer alan önermelerin çelişik
olmasıdır.
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Örnek:
Ersin hem adildir hem de ayrımcılık yapmayı çok sever (Grünberg ve diğ., 2003; Öner, 2014)

UYGULAYALIM

Aşağıdaki numaralandırılmış tanımlara karşılık gelen kavramları bulup bulmacada ilgili bölüme
yerleştiriniz.

1. Öncül önermelerin doğru olması durumunda sonucun da doğru olmasıdır.
2. Doğru veya yanlış gibi bir doğruluk değerine sahip olan ve bir yargı bildiren cümlelere denir.
3. Öncüller doğru iken sonucun yanlış olması durumudur.
4. Bir yargının kendi içinde uyumlu olmaması, bir çıkarımda yer alan önermelerin çelişik olmasıdır.
5. Bir şeyin doğruluğunu başka bir veya daha fazla şeye dayanarak ileri sürmedir.
6. Bir yargının kendi içinde uyumlu olması, bir çıkarımda önermelerin birbiriyle çelişmemesidir.
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7. Doğru düşünmenin ilke ve kurallarını araştıran bir disiplindir.



Klasik Mantık Ünitesi İçin Örnek Uygulama

Ünite: Klasik Mantık
Kazanım: Kavramlar arasındaki ilişkiyi analiz eder.

HAZIRLANALIM

Aşağıdaki görselleri inceleyerek soruları yanıtlayınız.
1. Her düşünen insan, her insan düşünen bir varlık mıdır? Düşünen ve insan kavramları
arasındaki ilişkiyi tahmin ediniz ve düşüncelerinizi paylaşınız.

2. Bilgisayar ve kapı kavramının ortak bir özelliği var mıdır? Bu kavramlar birbiriyle ilişkili midir?
Eğer bu kavramların herhangi bir ortak özelliği yoksa aralarındaki ilişkiyi nasıl anlatabiliriz?
Tartışınız.

3. Her öğretmen erkek midir? Ya da her erkek öğretmen midir? Öğretmen ve erkek kavramları
hangi yönden kesişir?
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ÖĞRENELİM

Kavramlar Arası İlişkiler
a. Eşitlik: İki kavram birbiriyle tam olarak örtüşüyorsa yani iki kavramın kaplamı ve içlemi aynı
özelliklere ve bireylere karşılık geliyorsa bu iki kavram arasında eşitlik ilişkisi vardır.
Örneğin; her akıllı düşünendir, her düşünen de akıllıdır.
b. Ayrıklık: İki kavramın bireyleri diğeri tarafından kapsanmıyorsa yani aralarında hiçbir ilişki
yoksa iki kavram arasındaki ilişkiye ayrılık denir. Örneğin; kağıt kavramının hiçbir bireyi ile
tavşan kavramının hiçbir bireyi ne birbirini içermektedir ne de ortak bir özelliğe sahiptirler.
c. Eksik Kapsama(Eksik Girişimlik): İki kavram arasında kısmi bir ilişki varsa, yani bir diğerinin
bazı bireylerini içine alıp kapsarsa bu iki kavram arasındaki ilişkiye eksik kapsama denir.
Bazı kanatlılar böcektir; fakat hiçbir zaman tüm kanatlılar böcek değildir. Burada sadece bir
kısım kanatlıların böcek olduğu söylenmektedir.
d. Tam Kapsama(Tam Girişimlik): İki kavramdan sadece biri diğerinin tüm bireylerini
kaplıyorsa, yani bir kavram diğer kavramın içinde yer alıyorsa bu iki kavram arasındaki
ilişkiye tam kapsama denir. Örneğin; canlı kavramı insan kavramını tamamen
kapsamaktadır.
İçlem ve Kaplam: Bir kavram, içine aldığı nesneleri ve varlıkları tamamen kaplıyorsa, kavranılan
tüm nesne ve varlıklara o varlığın kaplamı denir. Örneğin, canlı kavramı hayvan, bitki ve insanları
tamamen kaplıyor. Bu durumda hayvan, bitki ve insanlar canlı kavramının kaplamıdır. Eğer bir
kavram işaret ettiği nesne ve varlıkların ortak özelliklerini belirtiyorsa, buna o kavramın içlemi
denir. Örneğin, hareket etmek, üremek ve beslenmek hayvanı, bitkiyi ve insanı canlı kılan ortak
özellikler olması bakımından canlı kavramının içeriğini gösterirler (Çüçen, 2015, Emiroğlu, 2004).

UYGULAYALIM

1. Aşağıdaki önermeleri örnekteki gibi ait olduğu bölüme yerleştiriniz.
Hiçbir taş canlı değildir./ Bazı sürüngenler yılandır./ Bütün insanlar ölümlüdür./ Bazı insanlar
öğrencidir./ Bütün babalar erkektir./ Bazı kadınlar annedir./ Bütün sinekler kanatlıdır./ Bazı
mantıkçılar Ordu’ludur.
Eşitlik İlkesi

Ayrılık İlkesi

Eksik Girişimlik

Tam Girişimlik
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“Hiçbir
değildir.”

taş

canlı

2. Aşağıda bulunan kelimeleri örnekteki gibi uygun olan yerlere tamamlayınız.
Ayrılık ilkesi, eşitlik ilkesi, kısmen girişimlik, eksik girişimlik, tam girişimlik
a- Eğer iki kavramın her biri diğerinin bütün fertlerini karşılarsa aralarında (eşitlik ilkesi) vardır
denir.
b-İki kavramdan herbiri diğerinin hiçbir ferdinin içine almazsa…………. vardır denir.
c- İkisinden yalnız biri diğerinin bütün fertlerini içine alırsa aralarında………… vardır denir.
d- Eğer iki kavramdan her biri diğerinin bazı fertlerini içine alırsa aralarında…………. vardır denir.
e-“Her canlı insandır.” Önermesi ………………. Örnek olabilir.
3. Aşağıdaki tabloyu örnekteki gibi doldurunuz.

SIRA İFADELER

DOĞRU

1 Önermelerden her ikisinde “her, bütün, tüm” gibi tümeli belirten
ifadelerle başlayan önermeler eşitlik ilkesi bulunan ifadelerdir.

YANLIŞ

✔

2 “Bütün insanlar ölümlüdür.” Önermesi ayrıklık ilkesini örneklendirir.
3 Önermelerden her ikisinde “hiçbir”
önermelerde ayrılık ilkesi bulunur.

ifadesiyle

başlayan

4 “Bazı insanlar öğrenci değildir.” Önermesi eksik girimlik ilkesini
örneklendirir.
5 Kavramlar arası ilişkiler eşitlik, ayrıklık, tam girişimlik ve eksik
girişimlik olarak 4 çeşidi vardır.
6 “Tüm insanlar uyuyandır, bazı uyuyanlar insandır.” Önermesinde
kavramlar arasında eksik girişimcilik vardır.
7 Bir önermenin doğruluk değerini bozmadan o önermeden elde
edilen yeni önerme ile arasındaki ilişkiye “eşitlik” ilişkisi vardır.
8 İki önerme birbiriyle iki türlü ilişkiye girerler. Karşı olma ve eşdeğer
olma bakımından.
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9 “Bazı kadınlar sarışındır, bazı sarışınlar kadındır” önermesinde
kavramlar arasındaki tam girişimlik ilkesi vardır.
10 “Hiçbir at, taş değildir.” Önermesi eksik girişimliğe örnektir.

4. Aşağıda kuş kavramının içlemi gösterilmiştir. Siz de buradan yola çıkarak canlı kavramının
kaplamını gösteriniz.
VARLIK
CANLI

Kuş kavramının içlemini
gösterirler.

HAYVAN
KUŞ
SERÇE


Dil ve Anlam Ünitesi İçin Örnek Uygulama

Ünite: Dil ve Anlam
Kazanım: Dilin birden çok işlevi olduğunu fark eder.

HAZIRLANALIM

Aşağıda verilen cümleleri okuyunuz. Verilen cümlelerdeki ifadelere dikkat ederek, cümleler ne
ifade etmeye çalışmıştır, ifadelerin karşılarına yazınız.
Gelir dalgın bir cambaz.
Geç saatlerin denizinden.
Üfler lambayı.
Uzanır ağladığım yanıma.
Danyal yalvaç için.
Aşağıda bir kör kadın.(Ece Ayhan)
Hay Allah, telefonumu düşürdüm, telefonum
çalışmıyor.
Şu müziğin sesini kapat
Ece Ayhan, İkinci Yeni
öncülerindendir.
Görüştüğümüze çok şükür!

şiir

akımının
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ÖĞRENELİM

Mantık ve Dil İlişkisi
Bildirişme amacıyla canlıların kullandıkları her türlü işaret sisteminin yapısını ve işleyişini inceleyen
bilim dalına semiyotik(işaretler bilgisi) denilmektedir. İnsanların ve hayvanların kullandıkları işaret
sistemleri pek değişik olabilir. Nitekim, sözlü ve yazılı diller yanında jest, mimik vb. gibi pek çok
sinyal dilleri yer alır. Bu bölümde sözlü ve yazılı dillerin mantık bakımından önemli bulunan
nitelikleri üzerinde durulmaktadır.
Dilin görevleri
Herhangi bir niyetin açığa vurulmasına, dolayısıyla bir zihinden başka bir zihne aktarılmasına
yarayan bir işaretler sistemi diye tanımlayabileceğimiz dil, pek çeşitli görevleri olan son derece ince
ve karmaşık bir alet. Herhangi bir niyetin açığa vurulması veya başkalarına iletilirken niyetler çeşitli
olabileceğinden dilin kullanma amaçları veya görevleri de değişik olabilir. Dil tek bir amaçla
kullanılmaz. Herhangi bir inancı veya bilgiyi aktarmak olmadığı, bildirme görevi dışında dilin daha
birçok görevi vardır. Emir vermek, herhangi bir nesneyi veya durumu tasvir etmek, bir olayın nasıl
olup bittiğini anlatmak vb. aklımıza gelmeyen daha birçok işlerde kullanılır. Bu şekilde de dilin
görevleri çok karmaşık gibi gözükür.
a. Dilin bildirme görevi: Dilin inanç, tahmin veya bilgilerimizi iletmek amacıyla kullanılmasına dilin
bildirme görevi denir. Daha çok bildiri kipinin, bazen de dilek şart kipinin yüklendiği dilin temel
görevi olup dil bu görevi doğru veya yanlış değerini alabilen deyimlerle yani önerme dediğimiz
bildiri cümleleriyle dile getirir. ”yarın hava yağmurlu geçecek”, “Ankara Türkiye’nin Başkentidir”,
“Bir su molekülü bir oksijen atomuyla iki hidrojen atomundan meydana gelir” cümlelerinde olduğu
gibi formel mantığın kullandığı cümleler bu türdendir.
b. Dilin belirtme görevi: Canımız yanınca çıkardığımız bir ses herhangi bir duygusal tepkinin
belirtisidir; elimizde olmadan bizim belli bir duygusal durumumuzu belirten bu ses doğal bir işaret
olmakla birlikte, dilsel bir işaret değildir. ”Vah, vah!” ,” çok yazık!”,” Yaşasın!” türünden dilsel
deyimlerden veya işaretlerden ayırt etmek gerekir. Doğal işaret bir duyguyu sadece belirtir, yani
duygunun dış görünüşünün bir parçasıdır. Dilsel işaretler ise duyguyu dile getirir, sembolize eder.
“Yaş otuz beş, yolun yarısı eder, Dante gibi ortasındayız ömrün…”şairin bazı duygularını açığa
vurmak, dolayısıyla başkalarına da benzer duygular ilham etmek düşüncesiyle söylediği bir sözdür.
c. Dilin yaptırma görevi: Dilin insanları davranışlarını etkileme görevidir. En çok emir kipi
cümleleridir. Kapıyı kapa! Buyruğu karşımızdakini belli bir şekilde davranmaya uyarma amacını
doğrudan doğruya gerçekleştirdiği halde,” kapı kapalı olsaydı ne olurdu!” Veya “kapıyı kapadın mı”
deyimleri aynı görevi dolaylı bir şekilde gerçekleştirme amacı güderler. Aynı amacı, dolaylı bir
şekilde “kapı kapanmadı” veya “kapıyı kapamadınız” deyimleriyle de gerçekleştirmek istenebilir.
d. Dilin törensel görevi: “Günaydın!” , “sıhhatler olsun!”, “rica ederim” vb. deyimleri insanlar
arasında toplumsal ilişkileri başlatmaya, kolaylaştırmaya, yerine göre güçlendirmeye veya
yüreklendirmeye yarayan bir görevi olduğu söylenebilir.” Nasılsınız?”,” Görüştüğümüze çok şükür!”
Gibi deyimlerde aynı anlama kullanılır.
e. Dilin eylemsel görevi: Söz vermek, yemin etmek, kabul etmek onaylamak takdir etmek vb. dilde
apayrı görevleri vardır. Babam beni sinemaya götüreceğine söz verdi veya Amerika rusyanın
uzlaşma tekliflerini kabul etti deyimlerinde olduğu gibi fiillerin söz veriyorum veya düşmanı
buralara yaklaştırmayacağımıza and içiyoruz! Tekil veya çoğul birinci şahıs tarafından kullanıldığı
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bağlamlarda bildirsel olmayan bir görev yüklenir. Söz veriyorum diyen insan bunu demekle
herhangi bir durumu tasvir etmez doğrudan doğruya söz verme dediğimiz eylemde bulunuyor. Bu
davranışınızı onaylamıyorum diyen bir kimse bununla bu davranışımız hoşuma gitmiyor veya bir
daha böyle davranmayın demek istemiş olsa bile onaylamıyorum demekle dilsel bir eylemde
bulunmaz. Herhangi bir iddia karşısında çok doğru veya öyle dediğimiz zaman dili eylemsel bir
amaçla kullanırız (Batuhan, Grünberg, 1984).

UYGULAYALIM

1. Tabloda gösterildiği gibi; sağdaki cümleleri uygun olan soldaki dilin işlevleriyle eşleştiriniz.


Ne berbat bir koku, içimiz kabarmadan kalkalım buradan.



Nasılsınız?



Kalemimi geri verir misin?



Tüh, nasıl olur böyle bir şey ?



Bu davranışınızı onaylamıyorum.



Sinop, Karadeniz Bölgesindedir..



Denizi, kuşları, ağaçları seyre dalarım, böylelikle içim açılır,

Bildirme Görevi

Yaptırma Görevi

Törensel Görevi

rahatlarım.


Eylemsel Görevi

Her şey seninle güzel, yolda yürümek bile
Olmayacak düşlerin peşinde koşmak bile
Her şey seninle güzel, bu toprak, bu taş bile

Belirtme Görevi

İçimdeki bu korku, gözümdeki yaş bile

2. Aşağıdaki tabloda dilin görevleri ile ilgili bazı ifadeler verilmiştir. İfadelerin dilin hangi görevi ile
ilgili olduğunu örnekteki gibi ilgili kutucuğa “

” işareti ile belirtiniz.

1

Söz veriyorum.

2

Ben giderim adım kalır. Dostlar beni hatırlasın.

3

Ders çalış.

4

Seni reddediyorum.

5

Ağrı Dağı, dünyanın en yüksek dağıdır.

Eylemsel

Törensel

Yaptırma

Belirtme

Bildirme

Sıra İfadeler
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6

Eşyaları doğru düzgün yerleştirdin mi?

7

Yaşasın! 23 Nisan.

8

Bu yaz çok sıcak geçecek.

9

Kaza yapmışsın, geçmiş olsun.

10

Park etmek yasaktır.

11

Böyle olacağını tahmin ediyordum. Gerçekten çok
üzüldüm.

12

Pencereyi kapat!

13

Gözün aydın.

14

Antropoloji, beşeri bilimler arasındadır.

15

Soruları doğru çözdün mü?

16

Of! Kolum acıdı.

17

Heyecandan seni görmemişim.

18

Ankara, Türkiye’nin başkentidir.

19

Her şeyin dilediğin gibi olacağına inanıyorum.

20

Teşekkür ederim.


Sembolik Mantık Ünitesi İçin Örnek Uygulama

Ünite: Sembolik Mantık
Kazanım: Niceleme mantığının temel kavramlarını açıklar.

HAZIRLANALIM

A: {Ayşe, elma, Veli, Fatma, armut, Ali, Aylin, muz, Orhan, çilek, Berna}
Yukarıda verilen kümedeki ögelerin özelliklerini belirleyip sepetlerin altındaki boşluğa yazınız. Bu
ögeleri belirlediğiniz bir özelliğe göre aşağıdaki sepetlere yerleştiriniz.
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

ÖĞRENELİM

Her önermenin öznesi "Ahmet, Ali, Ayşe" gibi her zaman açıkça belirli olmaz. Bir önerme, belirsiz bir
kişiyi ya da nesneyi özne olarak alabilir. Bu tür önermelerde belirsiz olan özneyi göstermek için x, y, z
gibi semboller kullanılır. Bu sembollere değişken adı verilir.
Özneyi gösteren sembollere ad değişmezi denirken yüklemi gösteren sembollere de yüklem
değişmezi denir. Örnek: “Ali aşçıdır.” Önermesinde Ali (a) özne, aşçı (F) yüklemdir. Bu önerme Fa
biçiminde sembolleştirilir.
Ali yerine “x” konulursa önerme “x aşçıdır.” olur. Böylelikle içerisinde bir değişken geçen ve kendisi
bir doğruluk değeri taşımayan, ama içerdiği değişkenin yerine belli bir değişmez(terim) konulduğunda
doğru veya yanlış olabilen yani bir önerme haline dönüşen ifadelere açık önerme denir. Ama
doğruluk değeri taşıyan önermeler de vardır. Bunlara da kapalı önerme denir. Burada “x aşçıdır.”
açık önermesinde x yerine terim konulursa bu kapalı önerme halini alır. Yani “Ali(x) aşçıdır.”
Bir açık önermeyi, önerme hâline getirmek için kullandığımız tüm terimler kümesine evren denir ve E:
{ } biçiminde gösterilir. Açık önermelerde değişkenin yerine evrendeki bir değer konulduğunda buna
özelleme denir. Bu yolla elde edilen önerme ise özelleme önermesidir.
Evrenden seçtiğimiz değerlerin bir kısmı önermeyi doğru kılarken, bir kısmı yanlış kılabilir. Evrene ait
bir değerin özelleme önermesini doğru kılmasına gerçekleme adı verilir.
Örnek: 2x+6=0 …………………………………………….E{-3,5}
2.(5)+6=0
10+6=0
16=0 …………………………………………….Özelleme(Y)
2.(-3)+6=0
-6+6=0
0=0 …………………………………………Gerçekleme(D)
Bir açık önermede evrendeki her değer için bir özelleme önermesi elde edilir. Bu özellemelerin
toplamına da açılım denir. (Çüçen, 2011, Özlem, 2004).

UYGULAYALIM
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1. Aşağıdaki eşleştirmeleri örnekteki gibi yapınız.
Fa

Evren
Açık Önerme

Kapalı Önerme

Özelleme

Gerçekleme

ⱯxFx
Açık önerme
Kapalı önerme

b,c,d

Yüklem sembolleri

F,H,G

Ad sembolleri

2. Aşağıdaki cümlelerde geçen ad değişmezleri ve yüklem değişmezleri nelerdir? Bu önermeler
nasıl sembolleştirilir?
“Ayşe terzidir.” …………………………………………………………………………………………
“ 1 tek sayıdır.” …………………………………………………………………………………………
“ Ateş sıcaktır.” …………………………………………………………………………………………
“ Su sıvıdır.”
…………………………………………………………………………………………
3. Aşağıda tabloda verilen yerleri uygun şekilde doldurunuz.
E: {Ali, Balina, Gül, Kedi, Demir}
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X aşçıdır.

Ali Usta

Ali aşçıdır.

Ali aşçıdır.

Balina aşçıdır.

Balina aşçıdır.

Gül aşçıdır.

Gül aşçıdır.

Kedi aşçıdır.

Kedi aşçıdır.

Demir aşçıdır.

Demir aşçıdır.

Ali aşçıdır

Sonuç
Mantık öğretimi temelde doğru düşünen, tutarlı, geçerli yollarla doğru önermelere ulaşan, çeşitli
kıyas ve akıl yürütme yolları ile doğru çıkarımlarda bulunan, kavramları kendi anlamlarına uygun
kullanarak düzgün iletişimde bulunan bireyler yetiştirmek adına öğretim vermektedir. Bu öğretimin
doğru ve kurallı ilerleyebilmesi için de öğretim programlarına başvurulur. Öğretim programları ise
içerisinde ünite ve kazanımları barındıran ve ulaşılmak istenen bilgi düzeyine kişiyi tutarlı yollardan
ulaştıran sistemli bir yapıyı taşır. Her öğretim programında olduğu gibi mantık öğretim programında
da bu sistemli durum söz konusudur. Yani çeşitli ünite ve kazanımların sınıflandırılması ile sistemli
yapı oluşturulmuştur. Bunun nedeni öğrenciye bir konu anlatırken sadece bilgi odaklı olmadan,
hazırlık çalışmaları ile konuya motive süreci ölçülür hem de konunun sonunda uygulamalar ile
bilgilerin kalıcı olup olmadığı ölçülür. Bu çalışmada bu uygulamaların nasıl olduğunu görmek adına
2009 mantık dersi öğretim programında yer alan 4 ünitenin her birine ait kazanım örnekleri
verilmiştir. Kazanımlar seçilirken herhangi bir ölçüt alınmamıştır. Sadece örnek vermek adına
içlerinden bir kazanım seçilmiştir. Bu kazanımların her biri için hazırlık çalışmaları, bilgilendirici içerik
ve ölçme değerlendirme soruları oluşturulmuştur. Böylece mantık dersinde kazanımların
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uygulamaların nasıl olduğu örneklerle anlatılmıştır. Bunun yapılma sebebi öğretim sürecinde
öğrencilere sadece içerik vermemektir. İçeriğin yanında aynı zamanda öğrencilerin konuya motive
olmaları ve öğrendiklerini değerlendirmeleri de gerekmektedir. Bu nedenle oluşturulan çalışmada her
dersin öğretiminde olduğu gibi mantık öğretiminde de her bir kazanım için bu tarz uygulamaların
olabileceği gösterilmiştir.
Sonuç olarak mantık öğretimi gerçekleştirilirken öğrencilere kazanımların aktarıldığı sırada nelerin
yapılması gerektiğini farklı uygulamalarla göstermek mümkündür. Çalışma ile bu uygulamalar ele
alınmıştır.
Kaynakça
Batuhan H. & Grünberg, T (1984). Modern mantık. Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yayınları.
Çüçen, A.K.(2011). Mantık. İstanbul: Sentez Yayıncılık.
Çüçen, A. K.(2015). Klasik mantık. İstanbul: Sentez Yayıncılık.
Emiroğlu, İ. (2004). Klasik mantığa giriş.(2. Baskı). Ankara: Elis Yayınları.
Erdik, C. & Kaya, İ. (2015). Öğretim İlke Ve Yöntemleri. Çanakkale: Paradigma Akademi.
Grünberg, T., Onart, A., Grünberg, D. & Turan, H. (2003). Mantık terimleri sözlüğü, Ankara: Metu
Press.
Kılıç, F. (2015). İçerik ve Düzenlenmesi. Tuğba Yanpar ve Cenk Akay (Ed.) Öğretim İlke ve Yöntemleri
içinde (S. 109-133). Ankara: Anı Yayıncılık.
MEB (2009). 2009 mantık dersi öğretim programı, Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
Öner, N. (2014). Klasik mantık. (13. Baskı). Ankara: Divan Kitap.
Özlem, D. (2004). Mantık klasik/sembolik mantık, mantık felsefesi. (7. Baskı). Ankara: İnkılap Yayınları.
Sarı, E. (2016). Fıkralarla Nasreddin hoca. Antalya: Net Medya.
Semerci, Ç. (2015). Öğretimin Değerlendirilmesi. Tuğba Yanpar ve Cenk Akay (Ed.). Öğretim İlke ve
Yöntemleri içinde (S 647-368). Ankara: Anı Yayıncılık.

471

