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Ergenlerde Reaktif Saldırganlık ve Aile İşlevselliği Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
Arş. Gör. Ahmet Çağlar ÖZDOĞAN
Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi
ORCİD: 0000-0003-1406-4155

Özet
Bu araştırmada ergenlerde reaktif saldırganlık düzeylerinin yordayıcıları olarak aile işlevselliklerinin etkisi
incelenmiştir. Araştırmanın katılımcıları 2019-2020 eğitim öğretim yılı içerisinde Yozgat ilinde öğrenim
görmekte olan farklı türdeki lise öğrencilerinden oluşmaktadır. Araştırmadaki örneklem amaçlı durum
örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemine göre belirlenmiştir. Bu kapsamda Yozgat ili içerisinde
disiplin olayları fazla olan okullar araştırma kapsamına dâhil edilmiştir. Araştırmaya 264 (%63,9) erkek ve 149
(%36,1) kız olmak üzere toplam 413 öğrenci katılmıştır. Araştırmaya katılan öğrenciler 14-18 yaş aralığında
olup yaş ortalamaları da 15.85’dir (Ss=1.23). Araştırmada Reaktif-Proaktif Saldırganlık Ölçeği ve Ergenler için
Aile Değerlendirme Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen veriler korelasyon ve hiyerarşik
regresyon analizi ile sınanmıştır. Verilerin analizinde SPSS 23 paket programı kullanılmıştır. Araştırmada
reaktif saldırganlık ve aile işlevi boyutlarından davranış kontrolü, problem çözme, iletişim, duygusal tepki
verebilme ve gereken ilgi alt boyutları arasında anlamlı ilişkiler belirlenmiştir. Aile değerlendirme ölçeğinde
yer alan genel işlev ve roller alt boyutları ile reaktif saldırganlık arasında anlamlı ilişki bulunmamıştır. Ayrıca
aile işlevi boyutlarından davranış kontrolü, problem çözme, iletişim, duygusal tepki verebilme ve gereken ilgi
alt boyutları reaktif saldırganlığın anlamlı yordayıcısı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmadan elde edilen
sonucun ergenlerin saldırgan davranışlar ve saldırgan davranışları önlemeye ilişkin uygun stratejilerin
geliştirilmesi açısından önemli olduğu düşünülmektedir. Son olarak araştırmadan elde edilen sonuçlar ilgili
alanyazın kapsamında tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Reaktif saldırganlık, Aile işlevselliği, Ergenlik, Müdahale stratejileri
Abstract
In this research, the effect of family functions as being the predictors of reactive aggression levels in
adolescents was examined. The study group of the research consisted of the students who were studying at
various types of high schools in Yozgat in the 2019-2020 academic year. The study group in the research was
determined according to the criterion sampling method which is one of the purposeful sampling methods. In
this context, the schools with relatively more disciplinary cases in Yozgat were included within the scope of
the research. A total of 413 students, 264 (63,9%) male and 149 (36,1%) female students, participated in the
research. The age range of the participating students was between 14 and 18 and the average age was 15.85
(Ss=1.23). The Reactive-Proactive Aggression Scale and the Family Assessment Scale for Adolescents were
used in the study. The data obtained were tested via the correlation and the hierarchical regression analyses.
SPSS 23 package program was used for the data analysis. Significant relationships were found between
reactive aggression and the dimensions of the family function, which were behavioural control, problem
solving, communication, emotional response and attention required. It was seen that there was not a
significant relationship between reactive aggression and the subcategories in the Family Assessment Scale,
which were general functions and roles. Also, it was concluded that behavioural control, problem solving,
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communication, emotional response and attention required among the family function dimensions were
significant predictors of reactive aggression. The result obtained from the study is thought to be important in
terms of developing appropriate strategies in order to prevent aggressive behaviours of adolescents. At the
final stage, the findings of the research were discussed within the context of the relevant literature.
Keywords: Reactive Aggression, Family Functionality, Adolescence, Intervention strategies

GİRİŞ
Ergenlik, öfke ve saldırganlığın en fazla görüldüğü, davranım bozukluğu ve suç işleme gibi durumların zirve
yaptığı bir dönem olmakla birlikte, Türkiye ve diğer ülkelerde anti sosyal davranışlar ve suç içerikli
davranışların 14 yaş civarında görüldüğü belirtilmektedir (Yavuzer, 1996; akt., Tekinsav Sütcü, 2006). Yaşla
ilgili olarak, Kanada'da yapılan bir araştırma saldırganlıkların 12-14 yaşlarında başladığını göstermektedir
(Cottrell, 2001). Amerika Birleşik Devletleri'ndeki istatistikler, ergenler arasında şiddet için en yüksek yaşın
15-17 olduğunu (Evans ve Warren-Sohlberg, 1998; Verlinden vd., 2000) ve saldırganlığın genellikle 17 yaştan
sonra azalış gösterdiğini (Agnew ve Huguley, 1989) göstermektedir. Tüm dünyada kavga, yaralama, öldürme
gibi olayların yer almadığı haber programları ya da gazetelere rastlamak mümkündür. Saldırganlık olaylarının
sık yaşanmasıyla, bu olaylar sıradanlaşmaya, yaşamın bir parçası gibi algılanmaya başlanmıştır. Son yıllarda
okullarda yaşanan lise hatta ortaokul çağındaki çocukların saldırganca davranışlar sergilediği şiddet içerikli
haberler, dikkatlerin ergenlerdeki saldırganlığa odaklanmasına neden olmuştur (Tekinsav Sütcü, 2006).
Ergenlik döneminde bulunan bireylerin üçte biri de okulda şiddet içeren davranışlar sergilemektedir. Bu
bireylerin şiddet içeren davranışlarla ilgili üç temel göstergeleri vardır (Garrido, 2005 ; Akt: Estevez ve
Gongora, 2009):
- Çocuk empati, şefkat veya sevgi gibi ahlaki duyguları geliştirme konusunda yetersizlik gösterirken diğer
yandan suçluluk duygusunu göstermekte büyük zorluk çeker,
- Çocuk aynı zamanda hatalardan ve cezalardan ders alma konusunda yetersizdir ve dikkat çeker bir şekilde
benmerkezcilikle kendi çıkarını arar;
- Çocuk, kardeşlerine ve arkadaşlarına karşı sıklıkla yalanlar, tehditler ve acımasız davranışlarda bulunur.
Bütün bu faktörlerin içerisindeki ortak etmenlerden biri aile yaşantılarıdır. Sosyal öğrenme kuramına göre
erken yaştaki suçluluk ve şiddet içeren davranışların, çocukların içinde bulundukları aile üyeleri ve yakın
akranları ile olan etkileşimleri yoluyla öğrenildiğini savunur (Akers, 1998). Aile içi şiddete maruz kalan
ergenlerin, özellikle de aile içerisinde ebeveynlerinden dolayı şiddete maruz kalmaları bu davranışları aile
içerisinde öğrenip pekiştirmelerine neden olabilmektedir. Dolayısıyla çocuklar saldırgan eylemleri ve şiddet
içeren davranışları taklit yoluyla gözlemsel öğrenme ve şiddete yol açan tutumların kuşaklar arası aktarımı
gibi temelde iki tür öğrenme yaşantıları ile öğrenmektedirler (Sellers vd., 2005).
Saldırgan davranışlar aynı zamanda farklı davranışlara da hizmet edebilir ve bu kapsamda reaktif ve proaktif
saldırganlık türleri arasındaki ayrım konunun daha iyi anlaşılmasını olanaklı kılar. Reaktif saldırganlık
savunmaya yöneliktir ve misilleme niteliğindedir. Ayrıca algılanan ve gerçek olarak yaşanan bir provokasyona
da yanıt niteliği taşımaktadır. Diğer yandan ise proaktif saldırganlık temelde maddi kazanç, sosyal hâkimiyet
elde etmek amacıyla sergilenen davranış türü olarak betimlenmektedir. Kısaca ilgili araştırmacılar öfke,
savunma ve misilleme kaynaklı saldırganlığı, soğukkanlı, kasıtlı ve istemli saldırganlık türünden ayırt
etmişlerdir (Hubbard vd., 2010).
Crick ve Dodge (1994) sosyal bilgi işlemine modelinde kişilerin sosyal olarak durumsal bir uyarıcı ile
karşılaştıklarında herhangi bir eylemde bulunmadan önce zihinsel olarak beş farklı aşamadan geçiş yapıldığını
ileri sürmektedir. Bu aşamalar ipuçlarının kodlanması, ipuçlarının yorumlanması, hedeflerin netleştirilmesi,
verilecek tepkiye erişim ve yanıt şeklindedir. Genel olarak reaktif saldırganlık özellikle bilgi işlemenin ilk iki
aşamasındaki durumla ilişkilendirilmiştir (Crick ve Dodge, 1996). Reaktif saldırganlık modelinde engellemeler
genel olarak hoş gitmeyen durumlardır ve bu durum olumsuz duygular ile birlikte saldırgan eylemlerin ortaya
çıkmasına da neden olabilmektedir (Crick ve Dodge, 1996).
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Bütün bu bilgilerden hareketle reaktif saldırganlık daha çok tepkisel ve öğrenme türü niteliğinde bir
saldırganlık türünü betimlemektedir ve bu süreçte de aile yaşantıları temel bir etken oluşturmaktadır. Çünkü
aile duygularımızın oluştuğu ilk sosyal ortamdır ve kendimiz ve diğerleri hakkındaki düşüncelerimizi ve ne gibi
tepkiler ortaya konacağını aile içerisinde öğreniriz. Aile içerisinde öğrenilen bu süreçler de sosyal
davranışlarımız için bir temel nitelik oluşturmaktadır (Goleman, 2011). Bu sebeple bu araştırmada ergenlerde
reaktif saldırganlığın yordayıcısı olarak aile işlevselliğinin etkisinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu
doğrultuda araştırmada aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır.
- Aile işlevselliği ve reaktif saldırganlık arasında anlamlı ilişki var mıdır?
- Aile işlevselliği reaktif saldırganlığın anlamlı bir yordayıcısı mıdır?
2. YÖNTEM
Bu araştırma, ergenlerde reaktif saldırganlık düzeyleri üzerinde aile işlevselliğinin etkisini incelemeye yönelik
ilişkisel model üzerine tasarlanmıştır. İlişkisel araştırmalar iki ya da daha fazla değişkenin birbirini etkileyip
etkilemediğini ortaya çıkarmaya dayalı araştırma yöntemidir (Creswell, 2011). Araştırmanın bağımlı değişkeni
reaktif saldırganlık, bağımsız değişkeni ise aile işlevselliğidir.
Çalışma Grubu
Araştırmanın katılımcıları 2019-2020 eğitim öğretim yılı içerisinde Yozgat ilinde öğrenim görmekte olan farklı
türdeki lise öğrencilerinden oluşmaktadır. Araştırmadaki örneklem amaçlı durum örnekleme yöntemlerinden
ölçüt örnekleme yöntemine göre belirlenmiştir. Bu kapsamda Yozgat ili içerisinde disiplin olayları fazla olan
okullar araştırma kapsamına dâhil edilmiştir. Araştırmaya 264 (%63,9) erkek ve 149 (%36,1) kız olmak üzere
toplam 413 öğrenci katılmıştır. Araştırmaya katılan öğrenciler 14-18 yaş aralığında olup yaş ortalamaları da
15.85’dir (Ss=1.23).
Veri Toplama Araçları
Araştırma Reaktif-Proaktif Saldırganlık Ölçeği (Raine vd., 2016) ve Aile Değerlendirme Ölçeği (Epstein vd.,
1983) kullanılmıştır.
Reaktif-Proaktif Saldırganlık Ölçeği: Reaktif-Proaktif Saldırganlık Ölçeği Raine ve diğerleri (2006) tarafından
geliştirilmiş olup Türkçe’ye uyarlama çalışması Cenkseven-Önder ve diğerleri (2016) tarafından yapılmıştır.
Ölçekte toplam 23 madde bulunmakta olup, reaktif ve proaktif saldırganlık olmak üzere iki boyut
bulunmaktadır. Ölçeği 11 maddesi reaktif saldırganlık boyutunu, 12 maddesi ise proaktif saldırganlık
boyutunu oluşturmaktadır. Ölçeğin orijinal formundaki geçerlik güvenirlik katsayısı .92 olarak belirlenmiştir.
Ölçeğin uyarlama çalışmasındaki iç tutarlık katsayısı lise öğrencileri için .83 olarak belirlenmiştir. Bu
çalışmadaki iç tutarlık katsayısı ise .77 olarak bulunmuştur.
Aile Değerlendirme Ölçeği: Aile Değerlendirme Ölçeği Epstein ve diğerleri (1983) tarafından geliştirilmiş olup
Türkçe’ye uyarlama çalışması Bulut (1990) tarafından yapılmıştır. Ölçek toplam 60 madde ve problem çözme,
iletişim, roller, duygusal tepki verebilme, gereken ilgi gösterme ve davranış kontrolü olmak üzere toplam yedi
alt boyuttan oluşmaktadır. Bu araştırmadaki iç tutarlık katsayıları .74 ile .83 arasında değişmektedir.
İşlem
Yozgat ilinde 2019-2020 eğitim öğretim yılı içerisinde öğrenim görmekte olan farklı türdeki lise öğrencilerine
araştırma kapsamındaki oluşturulan ölçme araçları uygulanmıştır. Araştırma kapsamındaki hazırlanan ölçme
araçları uygulanmadan önce öğrencilere çalışmanın amacı hakkında bilgi verilmiş ve gönüllülük esasına uygun
olarak veri toplanmıştır. Veri toplama süreci ise ortalama 10 dakika sürmüştür. Öncelikli olarak araştırmaya
kapsamında toplam 498 veri elde edilmiştir. Yalnız bazı öğrencilerin desen çizme ve boş bıraktıkları madde
sayısının fazla olmasından dolayı 75 gözlem analiz dışında tutulmuştur. Ardından analize geçmeden önce elde
edilen verilerin tek değişkenli uç değerleri incelenmiştir. Bu kapsamda z puanı ± 3.3 (p < .001) aralığı dışında
kalan değerler uç değer olarak kabul edilmiş (Tabachnick ve Fidel, 2007) ve bu doğrultuda toplam 7 gözlem
analiz dışında tutulmuştur. Tek değişkenli uç değer analizinden sonra çok değişkenli uç değer incelemesi
yapılmış ve bu kapsamda da Mahalonobis uzaklık değerleri incelenmiştir. Mahalonobis uzaklık değerlerine
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göre belirlenen aralık dışında kalan 3 gözlem de analiz dışında tutulmuştur. Tek ve çok yönlü uç değer
incelemesinin ardından veri setindeki çarpıklık ve basıklık katsayıları incelenmiş ve elde edilen değerlerin +1
ve -1 aralığı içerisinde olduğu ve normallik sayıltısı açısından da bir ihlal oluşturmadığı görülmüştür (Tablo 1).
Ayrıca çoklu bağlantılılığın incelenmesinde CI (koşul indeksi), VIF (varyans şişme oranları) ve tolerans değerleri
incelenmiştir. Yapılan inceleme sonucunda bütün değerlerin referans değerler aralığında olduğu
belirlenmiştir (Tolerance= .94, VIF= 1.06). Gerekli koşullar incelendikten sonra analiz aşamasına geçilmiştir.
Bu doğrultuda ergenlerde reaktif saldırganlığın yordayıcısı olarak aile işlevinin etkisini belirlemek amacıyla
önce Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı belirlenmiş sonra da hiyerarşik regresyon analizi
yapılmıştır. Bütün bunlar IBM SPSS 23 kullanılarak analiz edilmiştir.
3. BULGULAR
Araştırma kapsamında analiz kısmına geçmeden önce değişkenlere ait betimsel değerler hesaplanmış ve
Tablo 1’de gösterilmiştir.
Tablo 1. Araştırmadaki Değişkenlere Ait Betimsel Değerler
Değişkenler

Min

Mak.

Ss

Çarpıklık

Basıklık

Reaktif Sald.

0

18

3,64

.371

-.277

Problem Çöz.

6

23

3,74

.417

-1.036

İletişim

11

33

3,76

.914

-.361

Roller

16

42

5,15

-.567

-.319

Duygusal
8
Tep.Verebilme

23

2,80

.501

-.866

Gereken İlgi

9

27

3,91

-.824

.476

Dav.Kontrolü

14

33

3,61

-.785

-.396

Genel işlev

18

41

3,53

.091

.872

Araştırmada ergenlerde reaktif saldırganlık ile aile işlevsellikleri arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla Pearson
Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayıları belirlenmiş ve sonuçlar Tablo 2’de gösterilmiştir.
Tablo 2. Reaktif Saldırganlık ve Aile İşlevselliği Arasındaki Korelasyonel Değerler
Değişkenler

1

2

3

4

5

6

7

Reaktif Sald.

-

Davranış Kont.

-.54 **

-

Problem Çöz.

-.39 **

.27 **

-

İletişim

-.31 **

.23 **

-.05

-

Duyg. Tep.Ver

-.9

.08

.05

-.10 *

-

Gereken İlgi

-.7

.38 **

-.03

.04

-.11 *

-

Genel işlev

-.21 **

.26 **

.34 **

.08

-.05

.35 **

-

Roller

-.15 **

.38 **

.13 **

.03

-.19 **

.50 **

.37 **

8

-

* p< .05, ** p< .01
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Tablo 1’de görüldüğü üzere reaktif saldırganlık ve davranış kontrolü arasında negatif yönde (r= -.54, p<.01),
problem çözme ile (r= -.39, p<.01), iletişim ile (r= -.31, p<.01), genel işlev ile (r= -.21, p<.01) ve roller boyutu
ile (r= -.15, p<.01) düzeyinde anlamlı korelasyonlar belirlenmiştir. Aile işlevselliği boyutlarının reaktif
saldırganlığı yordayıp yordamadığını belirlemek amacıyla hiyerarşik regresyon analizi yapılmış ve sonuçlar
tablo 3’de gösterilmiştir.
Tablo 3. Reaktif Saldırganlığın Yordanmasına İlişkin Hiyerarşik Regresyon Analizi
Değişkenler

R2

R2 Değ.
.42

.42

F Değ.

β

t

4.97.

Davranış Kontrolü

-.42**

-12.90

Problem Çözme

-.18**

-6.30

İletişim

-.13**

-5.66

Duygusal Tepki Ver.

-17**

-3.67

Gereken İlgi

-.09*

-2.23

Tablo 3 incelendiğinde aile işlevi alt boyutlarından davranış kontrolü, problem çözme, iletişim, duygusal tepki
verebilme ve gereken ilgi alt boyutlarının reaktif saldırganlığın anlamlı yordayıcısı olduğu görülmektedir. Bu
beş değişen birlikte reaktif saldırganlığa ilişkin varyansın %42’sini açıkladığı görülmektedir. Aile işlevi
boyutlarının reaktif saldırganlığı yordamasına ilişkin değişkenlere ait önem sırasına göre incelendiğinde
davranış kontrolü (β = -.42, p < .01), problem çözme (β = -.18, p < .01), duygusal tepki verme (β = -.17, p <
.01), iletişim (β = -.13, p < .01) ve gereken ilgi (β = -.09, p < .01) şeklindedir.
4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Araştırmada reaktif saldırganlık ve aile işlevi boyutlarından davranış kontrolü, problem çözme, iletişim,
duygusal tepki verebilme ve gereken ilgi alt boyutları arasında anlamlı ilişkiler belirlenmiştir. Ayrıca aile işlevi
boyutlarından davranış kontrolü, problem çözme, iletişim, duygusal tepki verebilme ve gereken ilgi alt
boyutları reaktif saldırganlığın anlamlı yordayıcısı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Araştırmadan elde edilen bulgular incelendiğinde yapılan önceki araştırmalardan elde edilen bulgular ile
paralellik gösterdiği ve birbirini desteklediği görülmektedir. Yapılan çalışmalar göstermektedir ki aile
içerisinde duygusal yaşantılardan uzak, destekleyici olmayan ve cezalandırıcı tutuma sahip olan ailelerin
içinde bulunan çocukların davranış kontrolünde güçlük yaşadıkları görülmektedir (DeBaryshe ve Fryxell,
2004). Bu şekilde aileden aldığı eğilim ile birlikte bu çocuklar sosyal yaşantılarda davranış kontrolü ile birlikte
reaktif olarak saldırgan eylemlere başvurduğu söylenebilir. Ayrıca aile içerisinde katı kurallar ile büyüyen
çocukların duygusal ve davranışsal olarak bozulduğu ve bu çocukların büyüdüklerinde de düşmanca önyargılı
bir tutum içerisinde saldırgan problem çözme eğiliminde oldukları görülmektedir (Marici, 2015). Ülkemizde Er
(2014) tarafından yapılan bir araştırmada da benzer şekilde ailesinden baskı gören ergenlerin saldırganlık
eğilimlerinin de yüksek olduğunu bulgulamıştır. Su ve diğerleri (2010) aile içerisinde ilgisiz olarak büyüyen
çocukların saldırganlık eğilimlerinin de yüksek olduğunu ortaya koymuştur. İletişim açısından ele alındığında
da Anooshian (2005) aile içerisindeki iletişim örüntüsünün saldırganlık içeren bir şekilde olmasının
çocuklardaki sosyal izolasyon ile birlikte saldırgan davranışlara sebebiyet verdiğini ortaya koymuştur. Bundan
dolayı ailelerin çocuklarına karşı duyarlı olmaları ve onlar için iyi bir duygu yöneticisi olarak empatik eğilim
içerisinde dinlemeleri gerekmektedir (DeBaryshe ve Fryxell, 2004). Bu şekilde aile içi iletişimin gereklilikleri
ortaya konarak aile içi duygusal atmosferdeki denge de sağlanmış olabilir ve sağlıklı duygusal temeldeki
iletişim de saldırgan davranışlar üzerinde etkili olabilir. Kağıtçıbaşına göre (1999) aile içerisinde eşler iletişim
ve davranışsal olarak birbirlerine ve aile fertlerine saldırgan bir eğilim içerisinde olduklarında bu yaşantıya
sahip olan çocukların bu davranışları normalleştirerek sosyal ortamdaki problem çözme becerisine
yansıtacağını ifade etmektedir. Dolayısıyla bu çocuklar sosyal ortamda saldırgan eylemleri bir problem çözme
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amacı için kullanabilme eğiliminde olarak istenmeyen davranışların artış göstermesine sebebiyet
verebilmektedir. Ayrıca ergenlikteki saldırgan davranışları önlemeyi amaçlayan müdahaleler aile işlevinin
gerekliliğine odaklanmaktadır (Bradshaw vd., 2009; Kumpfer ve Alvarado, 2003; Tolan vd., 2004). Araştırma
sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde aile içerisindeki davranış kontrolü, problem çözme, iletişim,
duygusal tepki verebilme ve gereken ilgi boyutlarından oluşan genel durumun ergenler üzerindeki saldırgan
davranışlar üzerinde etkisinin beklenebilir bir durum olduğu söylenebilir.
Araştırmadan elde edilen bulgular çerçevesinde birtakım öneriler ileri sürülebilir;
- Araştırmada ailenin içerisindeki davranış kontrolü, problem çözme, iletişim, duygusal tepki verebilme ve
gereken ilgi boyutlarının saldırganlık üzerindeki anlamsal etkisinden dolayı saldırganlığı önleme ve müdahale
stratejilerinin gelişimi için ergenlerde ve daha küçük yaşlarda ailelere yönelik bilgilendirici çalışmalar faydalı
olabilir.
- Okul ortamlarında saldırgan davranışları azaltmak adına aile katılımı önemsenerek buna ilişkin çalışmalar
düzenlenebilir.
- Bu araştırmada ergenlerdeki saldırgan davranışlar üzerinde belirleyici unsurlardan sadece aile yaşantıları
ele alınmıştır. Bir başka çalışmada arkadaş, okul etkileri ve bireysel özellikler ele alınabilir.
- Bu çalışma Yozgat ilinden elde edilen verilerle sınırlıdır. Bu kapsamda farklı örneklem üzerinde yapılacak
çalışmalar bu araştırmanın geçerliliğine katkıda bulunabilir.
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Özet
Bu çalışmanın amacı, çalışanların zaman baskısı algılarının uzaktan çalışma üzerindeki etkisinin
incelenmesidir. Bu kapsamda ilk olarak algılanan zaman baskısı ve uzaktan çalışma konularına ilişkin
kavramsal ve kuramsal çerçeve oluşturulmuş daha sonra araştırma modeli kapsamında araştırmanın yöntem,
bulgular, tartışma ve sonuç kısmına yer verilmiştir. Araştırmanın evreni ilköğretim, ortaöğretim ve lise
düzeyinde eğitim veren öğretmenler ile yükseköğretim düzeyinde eğitim veren akademisyenlerden
oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise bu evren içerisinden online olarak ulaşılan ve anketi doldurmayı
gönüllü olarak kabul eden 363 öğretmen ve akademisyenden oluşmaktadır. Araştırmada nicel veri analizi
yöntemi ve 5’li likert tipi ölçek kullanılmıştır. Anketlerden elde edilen veriler SPSS 22.0 istatistik programı ile
analiz edilmiştir. Yapılan keşfedici faktör analizi kapsamında algılanan zaman baskısı ölçeğinin ‘‘kısıtlı zaman
ve baskı’’ ve ‘‘yeterli zaman ve rahatlık’’ olmak üzere iki alt boyuttan oluştuğu; uzaktan çalışma ölçeğinin ise
‘‘etkililik ve verimlilik’’, ‘‘kurum desteği’’ ve ‘‘esneklik ve güven’’ olmak üzere üç alt boyuttan oluştuğu tespit
edilmiştir. Güvenirlik analizi sonucunda ise her iki ölçeğin de yüksek güvenirlik seviyesine sahip olduğu
görülmüştür. Araştırma hipotezlerinin testi için yapılan regresyon analizinde ise kısıtlı zaman ve baskının
uzaktan çalışma üzerinde düşük düzeyde negatif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı etkisinin olduğu, yeterli
zaman ve rahatlığın ise uzaktan çalışma üzerinde orta düzeyde pozitif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı
etkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Algılanan zaman baskısı, Uzaktan Çalışma, Uzaktan Eğitim.
The Effect of Perceived Time Pressure on Remote Working
Abstract
The purpose of this study is to examine the effect of employees' time pressure perceptions on their
perceptions of remote working. In this context, firstly, a conceptual and theoretical framework was created
regarding perceived time pressure and remote working. Then, the method, findings, discussion and
conclusion part of the research were included within the scope of the research model. The target population
of the research consists of teachers who teach at primary, secondary and high school levels and
academicians who teach at higher education level. The sample of the study consists of 363 teachers and
academicians who can be reached online within this population and who voluntarily accepted to fill in the
questionnaire. Quantitative data analysis method and a 5-point Likert type scale were used in the research.
The data obtained from the questionnaires were analyzed with SPSS 22.0 statistics program. Within the
scope of the explanatory factor analysis, it was determined that the perceived time pressure scale consists of
two sub-dimensions as "limited time and pressure" and "sufficient time and comfort". Remote working scale
consists of three sub-dimensions as "organizational support ", "effectiveness and efficiency" and "flexibility
and trust". As a result of the reliability analysis, it was seen that both scales have high reliability levels. In the
regression analysis conducted for the testing of research hypotheses, it was determined that limited time
and pressure have a low level of negative and statistically significant effect on remote working. It was
concluded that sufficient time and comfort had a moderately positive and statistically significant effect on
remote working.
Keywords: Perceived Time Pressure, Remote Working, Distance Education.
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GİRİŞ
Günümüzde çalışma yaşamında, rekabetin getirdiği baskı ve teknolojik gelişmeler sebebiyle iş ve örgütlerin
yapısı değişime uğramıştır. Günümüz iş hayatı, takım odaklı ve işbirliğine dayalı, sosyal beceri ve teknolojik
yeterliliklere daha fazla bağımlı, coğrafi konuma daha az bağımlı, daha yüksek düzeyde zaman baskısı
hissedilen ve bilişsel açıdan daha karmaşık bir yapıdadır. Örgütler ise daha canlı ve hareketli rekabet koşulları
ve stratejileriyle daha uyumlu hale getirilmiş durumdadır (Heerwagen vd., 2006: 1). Çalışma ortamı, çalışanın
daha fazla çabalamasını gerekli kılan uyarıcılar içermekte ve çalışanın gösterdiği performans örgütsel
hedeflerin gerçekleştirilmesinde yeterli olmadığı durumda, çalışan olumsuz sonuçlarla karşı karşıya
kalabilmektedir (Peeters vd., 2005: 44).
Bireyler için belirli bir düzeyde sınırlandırılmış bir kaynak olan zaman kavramı iş hayatının merkezine
konumlandırılmıştır. Zaman kavramı yaşam boyunca, sosyal ya da iş hayatı ile ilgili işleri düzenleme biçimini
şekillendirmiştir. Bunun yanı sıra, emeğin zaman açısından ölçülmeye başlamasıyla, zaman alınıp satılabilen
bir mal gibi görülmüştür. Yani çalışma zamanının üretim yapma sorumluluğuyla sınırlandırıldığı yapısal
düzende, çalışmanın karşılığı olan ücret tamamlanan görevler karşılığında değil, saat ve hafta gibi zaman
birimleriyle değerlendirilmeye başlamıştır. Bununla birlikte, bireylerin kendi zamanlarını kontrol altında
tutma imkanına sahip olmaları yani zamana hakim olabilmeleri, başkaları tarafından kontrol edilebilmelerini
de etkilemiştir (Strangleman ve Warren, 2015: 207). Anekdot niteliğinde olan bazı kanıtlar, hatta kişisel
tecrübeler, ücretli çalışmanın sadece belirli bir yerde gerçekleştirilen belirli saat aralıklarıyla sınırlı olmadığına
işaret etmektedir. Bu durum özellikle yöneticiler, profesyoneller ve diğer beyaz yakalı çalışanlar için
geçerlidir. Daha fazla teknolojik destek ve bağlantı, işlerin nerede ve ne zaman olursa olsun yapılmasını
sağlayarak bu süreci kolaylaştırmaktadır (Messenger ve Gschwind, 2016). İş hayatında esnek çalışma
şekillerinden biri olan uzaktan çalışma olarak ortaya çıkan bu durum, çalışma ortamı olarak satın alma, inşa
etme ve bakım gerektiren ve mobil çalışılan işlerde gerekçelendirilmesi zor olduğundan ve yüksek maliyet
gerektirdiğinden daha seyrek görülmektedir. Ancak özellikle coğrafi olarak uzak olan kişilerle iletişimi
mümkün kılan elektronik iletişim teknolojileri kullanılarak yürütülebilecek ofis işleri için oldukça elverişlidir
(Bain ve Taylor, 2000; Felstead vd., 2005). Bilgi ve iletişim teknolojileri yetenekleri ve özellikle yüksek hızlı
internetin daha fazla kullanılabilir şekilde ilerlemesiyle, uzaktan çalışma, geçtiğimiz birkaç on yıldır yeni bir
esnek çalışma şekli olarak daha fazla kullanım alanı bulmuş durumdadır (Wang vd., 2021: 17).
Bununla birlikte, 2020'nin başlarından bu yana tüm dünya, küresel ölçekte Covid-19 salgınının iş yaşamına,
özel yaşama ve sosyal yaşama yansıyan sonuçlarıyla karşı karşıya kalmış durumdadır. Ekonomik yansımaları
açısından, tüm dünyada sektörlere göre farklı önlem ve tedbirler alınarak iş yaşamında ciddi değişimlere
gidilmiştir. Yaşanan bu değişimler bağlamında hem özel hem de kamu kuruluşları için evden uzaktan
çalışmaya erişim prosedürlerinin basitleştirilmesi dahil olmak üzere hükümetler tarafından birtakım acil
durum önlemleri oluşturulmuştur. Covid-19 virüsün yayılmasını önlemek için hükümetler tarafından, uzaktan
çalışmaya elverişli olan ve bu konuda gerekli altyapıya sahip olan kurumlara ve diğer işletmelere ofislerini
kapatmaları ve evden çalışmaları için talimatlar verilmiştir. Böylece, Covid-19 salgını sebebiyle uzaktan
çalışmanın kullanımı daha da artmıştır ve salgın durumdan sonra bile uzaktan çalışma şeklinin yüksek
uygulama seviyelerini sürdürmesi ve çalışma yaşamının ayrılmaz bir parçası olacağı beklenmektedir (Molino
vd., 2020: 2). Gerek Covid-19 sebebiyle değişen çalışma şekillerinin bir sonucu olarak gerekse de teknolojide
yaşanan değişim ve gelişmeler sebebiyle günümüzde iş gerekleri çok kısa bir sürede çözülebilmektedir. Bunun
yanı sıra hızlı yaşam tarzı, bireyler üzerinde algılanan zaman baskısını daha da artırmış ve bireyleri zamanın
yetersiz kalması sorununa daha fazla maruz bırakmıştır. Bu sorun bireylerin zamanlarını daha etkili ve daha
verimli bir şekilde yönetmeleri gerekliliğini ortaya çıkarmıştır (Aksoy Sarı, 2018: 5).
Tüm bunlardan hareketle bu çalışmada, çalışanların zaman baskısı algıları ile uzaktan çalışma yaşamları
arasındaki ilişkilerin belirlenmesi ve zaman baskısı algılarının uzaktan çalışma yaşamı üzerindeki etkisinin
ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. Covid-19 salgını ile birlikte tüm dünyada uzaktan çalışma yöntemlerinin
geliştirilmiş olması ve bu bağlamda uzaktan çalışmanın eğitimde önemli bir konuma gelerek tüm dünyanın
uzaktan eğitim sürecini deneyimlemesi, çalışmanın örneklemi açısından önem arz etmektedir. Bazı işlerin,
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yetiştirme telaşına neden olan katı ve kesin zaman sınırlarına sahip olması ve bu sebeple yaşamın takvim ve
saatle sınırlı olması, o iş kolunda çalışan bireyler açısından önemli bir stres kaynağı durumundadır (Keser ve
Güler, 2016: 311). Eğitimcilerin, eğitim-öğretim dönemlerinde sorumluluklarında olan öğrenci sayılarının
çokluğu, aşırı ders yükü ve çeşitliliği, ders ve sınav uygulamaları ile ilgili hazırlıklar, akademik ve diğer bilimsel
etkinlikler ve idari görevler, iş ve özel yaşamlarında ihtiyaç duydukları zaman ve enerjilerinin azalmasına
sebep olarak performansları üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır. Birçok iş kolunda olduğu gibi eğitim
alanında da işin kendine has dönemsel zaman baskıları eğitimciler açısından çeşitli durumlara yol
açabilmektedir. Alan yazında yer alan çalışmalarda da eğitimcilerin yoğun iş temposu ve kesin zaman
sınırlarına bağlı olarak hissettikleri zaman baskısının zihinsel iş yüklerini artırdığı belirtilmektedir (Öztürk,
2019: 93). Bu bağlamda, eğitimcilerin uzaktan çalışma yaşamlarının daha verimli hale getirilebilmesi için
zaman gibi önemli bir faktörün etkisinin tespit edilebilmesinin hem pratikte hem de teoride katkı sağlayıcı bir
boşluğu doldurması düşünülmektedir.
1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
1.1. Algılanan Zaman Baskısı
Zaman baskısı, belirli bir görevin yerine getirilmesi için gerekli olan zamanın ya da zaman kaynağının kısıtlı
olarak algılanması ya da bu durum ile ilgili ilişkin psikolojik bir gerilim ve stres halidir (Smith ve Hayne, 1997).
İngilizce’de “time pressure’’ kelimesiyle ifade edilen zaman baskısı, çalışanların ya da bireylerin bir görevi
gerçekleştirmek amacıyla gerekli olandan daha kısıtlı zamanları olduğunda meydana gelen psikolojik bir
durumdur. Bu durum, çalışanların ya da bireylerin stres yaşamalarına ve dikkatlerinin dağılmasına sebep
olabilmektedir. Zaman baskısı, bir işi yerine getirmek için tanınan sürenin aşıldığı durumda çalışanlarda ya da
bireylerde görülen stres hali olarak da değerlendirilebilmektedir (Çoban, 2019: 51). Zaman baskısı,
gerçekleştirilmesi gereken iş için gerekli olan zamanın az ve sınırlı olduğuna ilişkin çalışanlarda ve bireylerde
oluşan algıdır (Schreuder ve Mioch, 2011).
Karau ve Kelly (1992), belirli bir zaman dilimi içerisinde çözülmesi gerekli olan görevleri iş yükü olarak, bu
görevlerin çözülmesi için gerekli olan kısıtlı zamanı ise zaman baskısı olarak belirtmektedir Karau ve Kelly:
1992). Fazla iş yükünden dolayı algılanan zaman baskısı problemi tehlike arz eden bir durumda iken,
çalışanların özel yaşamlarına ayırdıkları zamanın yetersiz kalması sebebiyle iş ve iş dışı yaşam dengesizliği
riskinin yaşanması kaçınılmazdır. Çalışanların, iş ve iş dışı yaşamlarında üzerlerine düşen sorumlulukları
gerçekleştirmeye çalışmaları, zamanlarının yeterli olmaması, iş ve iş dışı yaşam alanları arasındaki rol
değişimlerinin zorluğu gibi sebepler, yoğun stres yaşamalarına yol açmaktadır. Stres çalışanlarda gerek özel
yaşamın gerektirdiği rolleri gerekse de ebeveyn olmanın gerektirdiği rolleri gerçekleştirememenin ortaya
çıkardığı sıkıntı ile depresyona dönüşerek psikolojik rahatsızlıklara neden olurken, bazı çalışanlarda ise kasiskelet sistemi ile ilgili fiziksel rahatsızlıklara neden olabilmektedir (Demerouti vd., 2004; Turgut, 2011: 160;
Vatansever, 2014: 127). Ayrıca, çalışanların, algılanan zaman baskısı sebebiyle iş taleplerine ayırdıkları zamanı
arttırırken iş dışı yaşam taleplerine ayırdıkları zamanı azaltmak durumunda kalmaları, dinlenme, sosyalleşme
gibi ihtiyaçlara daha az zaman ayırmalarına yol açması sebebiyle beden ve ruh sağlıkları üzerinde olumsuz
etkiler bırakmakta ve tükenmişliği arttırmaktadır (Bakker ve Geurts, 2004; Maslach ve Jackson: 1984).
Bununla birlikte, fiziksel olarak kötü koşullarda çalışma gibi iş gerekleri ve zaman baskısına maruz kalma,
çalışanların aşırı derecede enerji harcanmasını gerektirmektedir. Bu durum ise çalışanların gerek duygusal
gerek fiziksel ve gerekse de zihinsel kaynaklarının tükenmesine yol açarak depresyon gibi ciddi sağlık
sorunlarıyla karşı karşıya kalmalarına neden olabilmektedir (Turgut, 2011: 157).
Beevis (1999)’e göre bireyler, görevleri yerine getirmek için gereken süre görevler için mevcut toplam sürenin
%70'inden fazla olduğunda zaman baskısı yaşamaktadırlar. Beevis (1999), görevleri yerine getirmek için
mevcut zamanın %85'ini kullanmak gerektiğinde bireylerin yüksek zaman baskısı yaşadıklarını iddia
etmektedir. Bu durum, bazı görevlerin iyi yürütülememesine yol açarak performansın düşmesine sebep
olmaktadır. Diğer bazı araştırmacılar da zaman baskısının birey ve grup düzeyinde performans üzerinde
olumsuz sonuçlara yol açtığını belirtmektedirler (De Dreu, 2003; Durham vd., 2000; Ganushchak ve Schiller,
2009; Karau ve Kelly, 1992; Kelly ve Loving, 2004; Keinan vd., 1999; Van Harreveld vd., 2007; Van der Kleij vd.,
2009).
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Zaman baskısı performans üzerinde her zaman olumsuz etkilere sahip değildir. Ölçülü şekilde orta düzeyde
algılanan zaman baskısı, çalışanları daha odaklı bir şekilde çalışmaya yönlendirerek ve harekete geçirmeyi
sağlayabilir. Bu durum çalışanların işlerini keyifle yapmasına ve performansın iyileşmesine olumlu katkılarda
bulunabilir. Buna göre, optimum düzeyde zamanla ilişkili stres olabileceği ve zaman basıncı ile performans
arasında tersine çevrilmiş U şeklinde bir ilişki olduğu, performans açısından çok düşük ve çok yüksek basınç
seviyelerinin zararlı olduğu ileri sürülmüştür. Bazı araştırmalar bu önermeyi desteklemektedir. Örneğin, bir
laboratuvar çalışmasındaki katılımcıların, orta düzeyde zaman baskısı altında anagram görevlerinde en iyi
performansı gösterdikleri ve denetçileri tarafından, orta düzeyde zaman baskısı yaşadığını bildiren
çalışanların, düşük düzeyde zaman baskısı yaşayan çalışanlara göre daha yaratıcı olarak derecelendirildiği
belirtilmektedir (akt. Rockes vd., 2013). Buradan hareketle zaman baskısının uzaktan çalışma yaşamı
üzerindeki etkilerini inceleyen bu çalışmada, zaman baskının alt boyutlarından olan yeterli zaman ve
rahatlığın uzaktan çalışma yaşamı üzerinde olumlu yönde etkisi olabileceği, kısıtlı zaman ve baskının ise
uzaktan çalışma üzerinde olumsuz yönde etkisi olabileceği düşünülmektedir.
1.2. Uzaktan Çalışma
Uzaktan çalışma, esnek çalışma şekilleri arasında yer alan bir çalışma şeklidir. Uzaktan çalışma, işgücünden en
verimli şekilde faydalanmayı amaçlamış ve değişen çalışma koşullarıyla birlikte değişen iş gerekleri ve
taleplerine uyum göstermenin bir yolu olarak ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda uzaktan çalışmanın günümüz
koşullarında ve Covid-19 salgını sebebiyle belki bir süre daha çalışma yaşamında uygulanan bir yöntem
olacağını ifade etmek mümkündür (Akbaş Tuna ve Türkmendağ, 2020). Uzaktan çalışma, "çalışanların merkez
ofislerinden veya üretim tesislerinden uzak yerlerde çalıştıkları, çalışanın oradaki iş arkadaşlarıyla kişisel
teması olmadığı, ancak onlarla teknoloji kullanarak iletişim kurabildiği esnek bir çalışma düzenlemesi" olarak
tanımlanmaktadır (Di Martino ve Wirth, 1990: 530).
Uzaktan çalışma, dijital dünyada özellikle X, Y ve Z kuşaklarının diğer daha yaşlı kuşaklara göre bireysel
sebeplerle motivasyon artışı ve iş-yaşam dengesinin sağlanması, çalışanların daha esnek şekilde zamanlarını
değerlendirebilmeleri, ev-iş arasında yolda harcanan zamanın tasarruf edilmesi gibi sebeplerle tercih
edilebilmekte, kurumlar ve diğer işverenler açısından ise işyeri maliyetlerini düşürme, maddi kazanç sağlama,
enerjiden tasarruf edebilme, çalışanların işe bağlılığını artırabilme gibi nedenlerle tercih edilebilmektedir
(Aydın Göktepe, 2020: 634; Kıcır, 2019: 178). Covid-19 salgını sürecinde, tüm dünyada uzaktan çalışma
şeklinin zorunlu olarak uygulanmasıyla, işgücüne, tedarikçilere, müşterilere, tedarik zincirinde yer alan diğer
işletme çalışanlarına, işe gidip gelirken toplu taşıma kullanmak durumunda olan çalışanlara virüs bulaşma
riskinin önemli ölçüde azaltılması sağlanabilmiş durumdadır. Bununla birlikte, genel olarak
değerlendirildiğinde, uzaktan çalışmanın, çalışanların diğer aile fertleriyle daha fazla zaman geçirebilmesi,
özellikle çocuk sahibi olan kadın çalışanların çocuklarıyla daha fazla vakit geçirebilme ve ilgilenebilme, varsa
eğitim çağındaki çocuklarının uzaktan eğitimlerine zaman ayırabilme gibi birçok yönden avantaj
sağlamaktadır (Akça ve Tepe Küçükoğlu, 2020: 75). Covid-19 salgınının, uzaktan çalışma şekline yönelmeyi
başlatan değil bu çalışma şeklini sadece ön plana çıkaran bir süreç olduğunu göz ardı etmemek
gerekmektedir. Çünkü Covid-19 salgınından önce de dünya genelinde bazı ülkelerde belirli düzeyde uzaktan
çalışma şekli benimsenmiş, bununla birlikte motivasyon ve üretkenlik gibi birtakım dezavantajlar taşıması
sebebiyle bazı işletmeler ve kurumlar tarafından uzaktan çalışmaya karşı temkinli hareket edilmiştir (Akbaş
Tuna ve Türkmendağ, 2020).
ILO (2020)’nun raporuna göre, bilişim teknolojisindeki artan masraflar, dijitalleşmenin getirdiği güvenlik
sorunları, işle ilgili kontrolün kaybolma riski, iş-yaşam dengesinin bozulması, iş-aile çatışması, tatil günlerinde
çalışmak zorunda kalınması, iş dışı zamanda bile işle bağın koparılamaması, sosyal ve profesyonel yaşamdan
izole olunması ve fırsatların kaçırılması gibi uzaktan çalışmadan kaynaklı birtakım dezavantajlar covid-19
döneminde yaşanabilecek dezavantajlar olarak ele alınmaktadır (Akbaş Tuna ve Türkmendağ, 2020). Öte
yandan Öztürkoğlu (2013: 121)’na göre uzaktan çalışma şeklinde çalışanların örgütsel bağlılık, örgüt kültürü
ve örgütsel öğrenme düzeyleri olumsuz yönde etkilenebileceği ve bununla birlikte işe yabancılaşma gibi
birtakım sorunların meydana gelebileceği belirtilmektedir (Öztürkoğlu, 2013: 121). Bunların yanı sıra uzaktan
çalışma şeklinde özellikle kadınların bitmeyen ev işleri ve çocukların bakımı ve uzaktan çalışmanın bir sonucu
olarak iş yoğunluğundaki artış, işyeri sosyalleşmesinin olmaması ve uzaklaşma, yalnızlık hissi, sosyal
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yeteneklerin körelmesi (Kıcır, 2019: 178), aşırı yüklenmeden dolayı teknik aksaklıkların sık yaşanması ve
düzenli bir çalışma ortamının oluşturulamaması gibi dezavantajlar da görülebilmektedir (Akça ve Tepe
Küçükoğlu, 2020: 76). Özetle ifade etmek gerekirse, uzaktan çalışma şekli, kısa süreli ve aralıklarla
uygulandığında çalışanların iş tatminleri ve iş performansları üzerinde olumlu etkiler oluşturabilmektedir.
Ancak, bu çalışma şeklinin uzun süre uygulandığı durumlarda çalışanların iş tatminleri ve iş performansları
olumsuz yönde etkilenebilmektedir. Bu bağlamda, Covid-19 salgını sürecinde çalışanların haftalarca hatta
aylarca evde kalarak, uzaktan çalışmalarının hem iş tatminlerini hem de iş performanslarını düşürmüş
olabileceğini söylemek mümkündür (Hallin, 2020).
2. METODOLOJİ
2.1. Evren ve Örneklem
Araştırmanın evreni ilköğretim, ortaöğretim ve lise düzeyinde eğitim veren öğretmenler ile yükseköğretim
düzeyinde eğitim veren akademisyenlerden oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise bu evren içerisinden
online olarak ulaşılan ve anketi doldurmayı gönüllü olarak kabul eden 363 öğretmen ve akademisyenden
oluşmaktadır. Veriler Google forms uygulaması kullanılarak çevrimiçi anket tekniğiyle elde edilmiştir.
Örnekleme ilişkin demografik dağılımlar Tablo 1’de yer almaktadır.
Tablo 1. Örnekleme İlişkin Demografik Dağımlar
Değişkenler
Frekans (363)
% (100.0)
Değişkenler
Frekans (363)
% (100.0)
Cinsiyet
Eğitim Verilen Seviye
Kadın
217
59.8
İlkokul
71
19.6
Erkek
Ortaokul
146
40.2
77
21.2
Medeni Durum
Lise
39
10.7
Evli
267
73.6
Yükseköğretim
176
48.5
Bekâr
96
26.4
Tecrübe Yılı
Çocuk Sahibi Olma
0-5 Yıl
94
25.9
Hayır
126
34.7
6-10 Yıl
91
25.1
Evet
237
65.3
>10 Yıl
178
49.2
Çalışılan Kurum
Kamu
268
73.8
Özel
95
26.2
Tablo 1’e göre, 363 katılımcının 217’si (%59.8) kadın, 146’sı (%40.2) erkek iken, 267’si (%73.6) evli, 96’sı
(%26.4) bekârdır. Bununla birlikte 126 katılımcı çocuk sahibi değilken, 237 katılımcı çocuk sahibidir. Çalışılan
kuruma bakıldığında katılımcıların büyük çoğunluğunun kamu sektöründe çalıştığı ve yaklaşık yarısının
yükseköğretim seviyesinde eğitim verdiği yani akademisyenlerden oluştuğu görülmektedir. Son olarak
tecrübe yılı açısından değerlendirildiğinde ise katılımcıların yaklaşık yarısının 10 yıldan fazla tecrübeye sahip
olduğu, diğer yarısının ise 0-5 yıl ve 6-10 yıl gruplarında eşit dağıldığı gözlenmektedir.
2.2. Araştırma Modeli ve Hipotezler
Kavramsal çerçeve ve alan yazın hareketle kurulan araştırma modeli Şekil 1’de, araştırma hipotezleri ise
devamında gösterilmektedir.
Yeterli Zaman ve Rahatlık

H1a, H1b
Algılanan
Zaman Baskısı

Uzaktan
Çalışma

Kısıtlı Zaman ve Baskı

Şekil 1. Araştırma Modeli
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Araştırma Hipotezleri:
H1a: Zaman baskısı algısının yeterli zaman ve rahatlık alt boyutunun uzaktan çalışma üzerinde istatistiksel
olarak anlamlı ve pozitif yönde etkisi bulunmaktadır.
H1b: Zaman baskısı algısının kısıtlı zaman ve baskı alt boyutunun uzaktan çalışma üzerinde istatistiksel olarak
anlamlı ve negatif yönde etkisi bulunmaktadır.
2.3. Kullanılan Ölçekler ve Analiz Yöntemi
Araştırma kapsamında 5’li Likert ölçeği kullanılan anket formu, demografik sorular ile algılanan zaman baskısı
ve uzaktan çalışma ölçeklerinden oluşmaktadır. Algılanan zaman baskısı için; Hill vd. (1992)’nin geliştirdiği
ölçekten yararlanılmıştır. Uzaktan çalışma için ise; Grant vd. (2019) tarafından geliştirilen ‘‘Uzaktan Çalışma
Yaşamı Ölçeği’’ kullanılmıştır. Araştırmada nicel veri analizi yönteminden yararlanılmıştır. Veriler IBM SPSS
22.0 istatistik programı kullanılarak analiz edilmiştir. Ölçeklerin Geçerlilik testi için keşfedici faktör analizi,
güvenilirlik için Cronbach’s alpha değerlerine bakılmıştır. Bununla birlikte, değişkenler arasındaki ilişkileri
ortaya çıkarmak için korelasyon analizi, değişkenlerin birbiri üzerindeki etkisini ortaya çıkarmak için ise
regresyon analizi yapılmıştır.
3. ARAŞTIRMA BULGULARI
3.1. Ölçeklerin Geçerlik Bulguları
Ölçeklerin geçerliklerini ortaya çıkarmak için keşfedici faktör analizi yapılmıştır. Algılanan zaman baskısı
ölçeğinin keşfedici faktör analizi sonuçları Tablo 2, Tablo 3 ve Tablo 4’de yer almaktadır.
Tablo 2. Algılanan Zaman Baskısı Ölçeğinin KMO Değeri ve Bartlett Küresellik Testi Sonuçları
Kaiser Meyer Olkin (KMO)

0.712

Bartlett Küresellik Testi

X2

409.655

sd

10

p; Anlamlılık düzeyi

0.000*

*: p<0.01
Tablo 2 incelendiğinde, Kaiser Meyer Olkin (KMO) değeri 0.712 olarak bulunmuştur. Bartlett Küresellik testi
sonucuna göre ise verilerin faktör analizi uygulamak için uygun olduğu görülmüştür (p<0.05).
Tablo 3. Algılanan Zaman Baskısı Ölçeğinin Varyans Açıklama Tablosu
Başlangıç Öz değerleri
Faktör

Toplam Faktör Yükleri (Döndürülmüş)

Toplam

Açıklanan
Varyans %

Birikimli %

Toplam

Açıklanan
Varyans %

Birikimli %

Kısıtlı Zaman ve Baskı

4.401

48.024

48.024

1.968

39.369

39.369

Yeterli Zaman ve
Rahatlık

1.070

21.408

69.432

1.503

30.063

69.432

Tablo 3 incelendiğinde, “Kısıtlı Zaman ve Baskı” faktörü toplam varyansın %39.369’unu, “Yeterli Zaman ve
Rahatlık” faktörü ise toplam varyansın %30.063’ünü açıklamaktadır. Bu faktörler birlikte toplam varyansın
%69.432’sini açıklamaktadır.
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Tablo 4. Algılanan Zaman Baskısı Ölçeğinin Madde Faktör Yükleri
Ölçek
Maddeleri

Kısıtlı Zaman ve Baskı

ZMNBSK2

0.840

ZMNBSK3

0.781

ZMNBSK5

0.777

Yeterli Zaman ve Rahatlık

ZMNBSK4

0.852

ZMNBSK1

0.815

Tablo 4’de görüldüğü üzere, zaman baskısı ölçeğinde 0.777’nin altında faktör yükü bulunmamaktadır.
Uzaktan Çalışma Yaşamı Ölçeğinin Keşfedici Faktör Analizi Sonuçları ise Tablo 5, Tablo 6 ve Tablo 7’de
sunulmaktadır.
Tablo 5. Uzaktan Çalışma Yaşamı Ölçeğinin KMO Değeri ve Bartlett Küresellik Testi Sonuçları
Kaiser Meyer Olkin (KMO)

0.805
X

Bartlett Küresellik Testi

2

1178.177

sd

55

p; Anlamlılık düzeyi

0.000*

*: p<0.01
Tablo 5 incelendiğinde, Kaiser Meyer Olkin (KMO) değeri 0.805 olarak bulunmuştur. Bartlett Küresellik testine
göre ise verilerin faktör analizi uygulamak için uygun olduğu görülmüştür (p<0.05).
Tablo 6. Uzaktan Çalışma Yaşamı Ölçeğinin Varyans Açıklama Tablosu
Başlangıç Öz değerleri
Alt Boyutlar

Toplam Faktör Yükleri (Döndürülmüş)

Toplam

Açıklanan
Varyans %

Birikimli %

Toplam

Açıklanan
Varyans %

Birikimli %

Etkinlik/Verimlilik

3.779

34.356

34.356

2.678

24.342

24.342

Esneklik

1.724

15.671

50.028

2.168

19.708

44.050

Kurum Desteği

1.086

9.871

59.899

1.743

15.849

59.899

Tablo 6 incelendiğinde, “Etkinlik/Verimlilik” faktörü toplam varyansın %24.342’sini “Esneklik” faktörü toplam
varyansın %19.708’ini ve “Kurum Desteği” alt boyutu ise toplam vayansın %15.849’unu açıklamaktadır. Bu
faktörler birlikte toplam varyansın %59.899’unu açıklamaktadır.
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Tablo 7. Uzaktan Çalışma Yaşamı Ölçeğinin Madde Faktör Yükleri
Ölçek
Maddeleri

Etkinlik/Verimlilik

UZKTN22

0.855

UZKTN7

0.850

UZKTN12

0.791

UZKTN5

0.613

Esneklik

UZKTN10

0.710

UZKTN9

0.640

UZKTN19

0.594

UZKTN13

0.593

UZKTN16

0.589

Kurum Desteği

UZKTN1

0.791

UZKTN11

0.636

Tablo 7’de görüldüğü üzere, uzaktan çalışma yaşamı ölçeğinde 0.589’un altında faktör yükü
bulunmamaktadır. Toplamda 17 madde ile ölçülen uzaktan çalışma yaşamı ölçeğinden 6 madde düşük faktör
yüküne sahip olmaları ya da kuramsal açıdan uygun olmayan şekilde farklı bir faktör altında toplanmaları
sebebiyle ölçekten çıkarılmıştır.
3.2. Ölçeklerin Güvenirlik Bulguları
Araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenirliğini tespit etmek için hesaplanan cronbach alpha değerleri Tablo
8’de görülmektedir.
Tablo 8. Ölçeklerin Güvenirlik Analizi Sonuçları
Madde Sayısı

Cronbach Alfa

A1. Kısıtlı Zaman ve Baskı

3

0.748

A2. Yeterli Zaman ve Rahatlık

2

0.611

B. Uzaktan Çalışma Yaşamı Ölçeği

11

0.797

A. Algılanan Zaman Baskısı Ölçeği

Tablo 8 incelendiğinde, uygulanan güvenirlik analizi sonucunda hem uzaktan çalışma yaşamı ölçeğinin hem de
algılanan zaman baskısı ve alt boyutlarının güvenirlik seviyelerinin yeterli düzeyde olduğu gözlenmektedir.
3.3. Zaman Baskısı ve Uzaktan Çalışma Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Zaman baskısı ve uzaktan çalışma arasındaki ilişkilerin ortaya çıkarılması için korelâsyon analizi uygulanmıştır.
Korelâsyon analizi değerleri Tablo 9’da görülmektedir.
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Tablo 9. Değişkenler Arasındaki İlişkilere Yönelik Korelasyon Analizi Sonuçları

Yeterli Zaman ve
Rahatlık
Kısıtlı Zaman ve Baskı
Uzaktan Çalışma
**: p<0.01

Ortalama

Standart
Sapma

Yeterli Zaman ve
Rahatlık

3.40

1.00

1

2.66
3.51

1.02
0.69

-0.362**
0.399**

Kısıtlı Zaman ve
Baskı

Uzaktan Çalışma

1
-0.175**

1

Tablo 9’a göre, analiz sonuçlarına bakıldığında % 1’lik anlamlılık düzeyinde uzaktan çalışma ile yeterli zaman
ve rahatlık arasında orta düzeyde anlamlı ve pozitif yönlü; uzaktan çalışma ile kısıtlı zaman ve baskı arasında
düşük düzeyde anlamlı ve negatif yönlü ilişki gözlenmiştir.
3.4. Hipotezlere İlişkin Regresyon Analizi Sonuçları
Araştırma modeli ve hipotezler kapsamında, bağımsız değişken olan algılanan zaman baskısının bağımlı
değişken olan uzaktan çalışma üzerindeki etkisini test etmek için uygulanan regresyon analizi değerleri Tablo
10 ve Tablo 11’de yer almaktadır.
Tablo 10. Model Özeti
Model Özeti
Model
R
R2
Düzeltilmiş R2
a
0.399
0.159
0.157
1
a. Belirleyici: (Sabit), Yeterli Zaman ve Rahatlık
Model
R
R2
Düzeltilmiş R2
a
0.175
0.031
0.028
2
a. Belirleyici: (Sabit), Kısıtlı Zaman ve Baskı

Tahmin Edilen Standart Hata
0.63523
Tahmin Edilen Standart Hata
0.68204

Tablo 10’da yer alan model özetine bakıldığında, bağımlı değişken olan uzaktan çalışma yaşam düzeyindeki
artışın % 16’sının yeterli zaman ve rahatlık ile açıklanabileceği görülmektedir (R2= 0.159).
Tablo 11. Değişkenlerin Etki Katsayısı
Katsayılara
Model
(Sabit)
1

Standardize Edilmemiş Katsayılar
B
Std. Error
2.583

Standardize Katsayılar
Beta

0.118

Yeterli Zaman ve
0.275
0.033
Rahatlık
a. Bağımlı Değişken: Uzaktan Çalışma Algısı
(Sabit)
3.832
0.099
2 Kısıtlı Zaman ve
-0.118
0.035
Baskı
a. Bağımlı Değişken: Uzaktan Çalışma Algısı

0.399

-0.175

t

Sig.

21.884

0.000

8.264

0.000

38.549

0.000

-3.375

0.000

Tablo 11’de yer alan değişkenler arasındaki etki katsayılarına bakıldığında, yeterli zaman ve rahatlığın uzaktan
çalışma yaşamını % 1’lik anlamlılık düzeyinde (p< 0.01), β = 0.275, Standardize β = 0.399 değerinde olumlu
etkilediği gözlenmiştir. Kısıtlı zaman ve baskının ise uzaktan çalışma yaşamını % 1’lik anlamlılık düzeyinde (p<
0.01), β = -0.118, Standardize β = -0.175 değerinde olumsuz etkilediği gözlenmiştir.
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SONUÇ VE ÖNERİLER
Tüm dünyada etkili olan Covid-19 salgını ile birlikte dijital dönüşüm yaşanmış ve uzaktan çalışma
uygulamalarına hızlı bir geçiş yapılmıştır. Bu süreçte eğitim alanı uzaktan çalışma uygulamalarının
kullanılmaya başlandığı alanların ve sektörlerin başında gelmektedir. Bu bağlamda bu çalışmada eğitimcilerin
uzaktan çalışma yaşamlarında karşılaşacakları zorluklar veya yaşayacakları kolaylıkların temelinde yatan
zaman baskısı algısının etkisi incelenmiştir.
Çalışmada öncelikle ölçeklerin geçerlikleri ve güvenirlikleri analiz edilmiş, kullanılan ölçeklerin yeterli düzeyde
geçerli ve güvenilir olduğu görülmüştür. Ardından çalışanların zaman baskısı algıları ile uzaktan çalışma
yaşamları arasındaki ilişki ve etkilerin incelendiği bu çalışmada; yeterli zaman ve rahatlık ile uzaktan çalışma
yaşamı arasında orta düzeyde pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu ve yeterli zaman ve rahatlık algısı arttıkça
uzaktan çalışma yaşam düzeylerinde artış olacağı gözlenmiştir. Kısıtlı zaman ve baskının ise uzaktan çalışma
yaşamını negatif yönde etkilediği, eğitimcilerin zaman kısıtlamasına ve zaman baskısına maruz kaldıkça
verimliliklerinde düşüş yaşanacağı sonucuna ulaşılmıştır. Buradan hareketle, oluşturulan hipotezlerin
analizlerden elde edilen bulgu ve sonuçlar doğrultusunda desteklendiği görülmüştür. Bununla birlikte
araştırmadan elde edilen sonuçların alan yazında yer alan benzer araştırmaların bulgu ve sonuçları ile uyumlu
olduğu da gözlenmiştir.
Bu çalışmanın sonuçları değerlendirildiğinde, örgütlerde hizmet kalitesini, etkinlik ve verimliliği, örgütsel
performansı arttırmak ve böylece rekabet üstünlüğü avantajı kazanmak amacıyla yöneticilerin çalışanlarının
uzaktan çalışma kalitelerini en iyi seviyeye getirebilmelerini sağlaması ve bununla ilgili girişimlerde
bulunmalarını, özellikle çalışanları ile sürekli iletişim halinde olarak olası sorunlara hızlı çözümler
getirebilmeleri, çalışanlarının uzaktan çalışma sürecinde oluşabilecek alet, ekipman veya diğer ihtiyaçların
hızlı bir şekilde giderilebilmesi, bunun yanı sıra, çalışanların iş yaşamı dışında da özel hayatları, sosyal
hayatları ve zaman ayırmaları gerektiği ailelerinin olduğunun da unutulmaması gerektiğini önermek
mümküdür. Ayrıca bu çalışmadan elde edilen bulguların ve desteklenen model ve hipotezlerin farklı
sektörlerde ve daha geniş örneklemlerde uygulanması ve algılanan zaman baskısı ve uzaktan çalışma
yaşamına etkisine aracılık edebilecek farklı kavramların incelenmesinin alan yazın ve örgütler açısından katkı
sağlayıcı olacağı düşünülmektedir.
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Özet
Bu araştırmanın amacı sosyal ve duygusal öğrenme alanında yapılan lisansüstü tezlerin sistematik olarak
incelenmesidir. Bu kapsamda araştırma nitel araştırma yöntemi desenlerinden durum araştırması
niteliğindedir ve veri toplama yöntemi olarak doküman incelemesi kullanılmıştır. Araştırmada konu ile ilgili
olarak lisansüstü tezler 2006-2020 yılları arasındaki çalışmalardan oluşmaktadır. Doküman incelemesi
kapsamında lisansüstü tez çalışmalarında toplam 47 çalışma incelenmiştir. Tezlerin tamamına ulaşılabildiği
için herhangi bir örneklem alınmamış ve bütün tezler doküman incelemesi kapsamında ele alınmıştır. Yapılan
araştırmalar yıl, ele alınan değişken, analiz yöntemi, yöntem, örneklem grubu ve örneklemin sayısı ve
kullanılan ölçme aracı açısından incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre; çalışmaların son dönemde hız
kazandığı, en çok ele alınan değişkenin iletişim becerileri olduğu, en çok nicel araştırma yöntemlerinin
kullanıldığı, araştırma gruplarında en çok çalışılan grubun ortaokul öğrencilerinden oluştuğu sonucuna
ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Öğrenme, Duygusal Öğrenme, Lisansüstü Tezler, Doküman İnceleme
Abstract
The purpose of this research is to examine the postgraduate theses in the field of social and emotional
learning systematically. In this context, this research is a case study among the qualitative research method
designs and the document analysis was used as the data collection method. The relevant postgraduate
theses consisted of the studies between 2006 and 2020. A total of 47 theses were examined within the scope
of the document analysis. Since it was possible to reach all the theses, no sample group was determined and
all the theses were analysed with document analysis. These studies were examined in terms of the year, the
variable, the analysis method, the research method, the sample group and size and the measurement tool.
According to the research findings, it was seen that the number of the researches increased recently, that
communication skills was the most discussed variable, that quantitative research methods were used the
most and that the most studied sample group was middle school students.
Keywords: Socail Learning, Emotioanl Learning, Postgraduate Theses, Document Review
Giriş
Sosyal ve duygusal öğrenme, kişinin kendi duyguları ile diğer insanların duygularını anlamak için edindikleri
bilgi, beceri ve tutum süreçlerini içermektedir. Bu kapsamda olumlu bir şekilde hedeflere ulaşmak, olumlu
ilişkiler geliştirmek ve sürdürmek, sorumlu kararlar almak gibi yetkinlik alanları tanımlanmıştır (Casel, 2013).
Bütünleyici bu model çerçevesinde beş yetkinlik alanı bulunmaktadır. Bunlar, öz farkındalık (duyguları
tanımlama ve tanıma, öz-yeterlik), öz yönetim (dürtü kontrolü ve stres yönetimi, yardım arama), sosyal
farkındalık (empati, başkalarına saygı), ilişki yönetimi (iletişim, ilişki kurma) ve sorumlu karar verme (problem
çözme, kişisel, sosyal ve etik sorumluluk) şeklindedir (Ahmed vd., 2020). Bu model çerçevesinde sosyal28

duygusal öğrenme, başkalarıyla etkileşim kurma, bilişsel süreçleri izleme ve kontrol etme, kişinin duygularını
ve davranışını düzenleme kapasitesine vurgu yapmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin hedeflenen davranışlara
ulaşmak, sorunları çözmek ve etkili bir şekilde iletişim kurmak için motive olmaya ve harekete geçmeye teşvik
etmeyi içerir (Ahmed vd., 2020). Ljubetic ve Maglica (2020) beş bileşeni aşağıdaki gibi tanımlamaktadır.
Öz farkındalık: Öz farkındalık kişinin kendi düşüncelerini, duygularını ve bunların davranış üzerindeki etkilerin
farkında olunmasına vurgu yapar. Bu aynı zamanda kişinin güçlü yönlerinin ve sınırlarının doğru bir
değerlendirmesini yapabilmesini ve sağlam temellere dayanan özgüven duygusu ve iyimserliğe sahip olmasını
da içerir.
Öz yönetim: Bu boyut farklı durumlarda kişinin kendi duygularını, düşüncelerini ve davranışlarını yönetme
yeteneğini ifade eder. Stres yönetimi, öz kontrol, öz motivasyon, kişisel hedefler koyma ve bunların
gerçekleştirilmesini için gösterilen çabayı içerir.
Sosyal farkındalık: Sosyal farkındalık farklı bakış açılarından düşünme, farklı köken ve kültüre sahip kişilerle
empati kurma, sosyal ve etik davranış normlarını anlama, aile ve eğitim ortamında ve de bir topluluk içinde
kaynakların farkında olunmasını içerir.
İlişki kurma becerileri: Bu boyut diğer bireyler ve gruplarla sağlıklı ilişkiler kurma ve bunu sürdürme becerisini
içerir. Burada uygun iletişim, aktif dinleme, akran baskısına karşı direnç, çatışmalar sırasında yapıcı tartışma
becerileri ve gerektiğinde yardım isteyerek yardım almayı da içermektedir.
Sorumlu karar verme: Bu son boyutta ise kişinin davranışları ve bu davranışları hakkında yapıcı seçimler
yapma becerisini içermektedir. Ayrıca kişinin sosyal etkileşim esnasındaki farklı eylemlerindeki etkinin hem
kendi hem de başkaları açısından değerlendirilme becerisine de vurgu yapar.
Yapılan araştırmalar, sosyal-duygusal öğrenmenin bilişsel, fiziksel ve iletişim gibi alanlarda kişinin gelişimine
katkıda bulunduğunu göstermektedir (Casel, 2013; Weissberg vd., 2015). Sosyal ve duygusal becerisi yüksek
olan öğrenciler genellikle okullarda daha yüksek düzeyde bir performans sergilemektedirler ve bu durum pek
çok eğitimci ve ebeveyn için ortak olan noktalardan biri durumundadır. Ayrıca bu öğrenciler yetişkin ve
akranları ile daha olumlu bir iletişime sahiptir ve duygusal uyumları ile birlikte iyi oluş düzeyleri de yüksek bir
durumdadır (Jones ve Bouffard, 2012). Sosyal ve duygusal öğrenme gittikçe artan önemi ile birlikte, yapılan
araştırmalar okulda başarı, üniversiteye yerleşme ve tamamlama ve yaşamın geri kalan kısmındaki yaşam
sonuçları için oldukça önemli olduğunu da göstermektedir (Jones ve Doolittle, 2017). Bu nedenle, tüm bu
alanlardaki becerilere sahip olmak öğrencilerin öğrenmesine, sağlıklı bir öz saygı, özdenetim, empati, sosyal
beceri ve ahlak geliştirmesine olanak sağlar (Loukatari vd., 2019). Bundan dolayı 21. Yüzyılda amaç okullarda
yalnızca temel derslere hâkim olmanın ötesine geçmelidir (Farrington vd., 2012).
İlgili alan yazın incelendiğinde farklı konularda doküman incelemesinin yapıldığı çalışmalara rastlanmaktadır.
Taş (2019), Türkiye’de oyun bağımlılığı alanında yapılan tezlerin incelemesini yapmıştır. Seçer ve diğerleri
(2014) rehberlik ve psikolojik danışma alanındaki yapılmış olan araştırma ve bu araştırmaların eğilimlerini
incelemişlerdir. Bir başka çalışmada ise Kardaş ve Yalçın (2019) ülkemizde 2000 ve 2015 yılları arasındaki iyi
oluş ile ilgili yapılan araştırmaları sistematik olarak incelemişlerdir. Ayrıca Karadağ (2009) eğitim bilimleri
alanında yapılmış doktora tezlerinin tematik açıdan incelemesini yapmıştır.
Bu araştırmada amaç; sosyal ve duygusal öğrenme alanında Türkiye’de yapılmış lisansüstü tezlerin
incelenmesidir. Bu genel amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:
1. İncelenen lisansüstü tezlerin yıllara göre dağılımı nasıldır?
2. İncelenen lisansüstü tezlerde hangi değişkenler ele alınmıştır?
3. İncelenen lisansüstü tezlerde kullanılan araştırma yöntemlerinin dağılımı nasıldır?
4. İncelenen lisansüstü tezlerde yer alan çalışma gruplarının dağılımı nasıldır?
5. İncelenen lisansüstü tezlerde yer alan çalışma gruplarının sayısal dağılımı nedir?
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2. Yöntem
2.1.Araştırma Modeli
Nitel araştırma yöntemlerinde veriler görüşme, gözlem ve doküman incelemesi aracılığıyla
toplanabilmektedir (Berg & Lune, 2015). Bu kapsamda incelenen dokümanlara yönelik olarak uygulanan
doküman analizi verilerin toplanması ve azaltılması açısından kullanılan veri analizi tekniklerindendir (Yıldırım
ve Şimşek, 2016) ve doküman analizinde elde edilen kaynaklar sistematik olarak incelenmektedir (Bowen,
2009). Bu araştırmada ise lisansüstü tez çalışmalarında ve yayınlanmış olan makalelerde yapılmış olan sosyal
ve duygusal öğrenme konularındaki çalışmalar sistematik olarak incelenmiştir. Bu doğrultuda çalışma
doküman incelemesinin yapıldığı nitel bir araştırmadır.
2.2.Çalışmanın Materyali
Çalışmanın materyalini, sosyal ve duygusal öğrenme ile ilgili Türkiye’de yapılmış olan lisansüstü tezler
oluşturmaktadır. Bu kapsamda 06.12.2020 tarihine kadar olan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) veri tabanında yer
alan 47 lisansüstü tez çalışması oluşturmaktadır.
2.3.İşlem
Bu araştırmada ilgili çalışmalara ulaşmak için öncelikle YÖK tez merkezinden sosyal ve duygusal öğrenme ile
ilgili yapılan çalışmalar bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Ardından bu çalışmalar yıl, ele alınan değişken, analiz
yöntemi, yöntem, örneklem grubu ve örneklemin sayısı ve kullanılan ölçme aracı açısından ayrı ayrı
kodlanarak çözümlenmiştir.
Araştırma kapsamında elde edilerek incelenen bu çalışmalar doküman analizi ile incelenmiştir. Doküman
analizi, araştırılması hedeflenen olgu veya olaylar hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsayan
nitel araştırma yöntemlerinde kullanılan değerli bir veri toplama yöntemidir (Creswell, 2011; Yıldırım ve
Şimşek, 2016). Doküman analizi bu nedenle nitel araştırma çalışmalarında iyi bir bilgi kaynağı niteliği
taşımaktadır (Creswell, 2011).
3.Bulgular
Bu bölümde araştırmadan elde edilen bulgular araştırma sonuçları kapsamında ele alınmıştır. Bu doğrultuda
ilk olarak araştırma kapsamında incelenen tezlerin yıllara göre dağılımı tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Lisansüstü Çalışmaların Yıllara Göre Dağılımı
YÖK

Toplam

Doktora

Y. Lisans

Yıllar

n

n

f

%

2006-2010

0

3

3

6,5

2011-2015

3

7

10

21,2

2016-2021

3

31

34

72,3

Toplam

6

41

47

100

Tablo 1 incelendiğinde lisansüstü tezlerin 2016-2021 yılları arasında artış göstermeye başladığı
görülmektedir. Kendi içerisindeki dağılım incelendiğinde ise sosyal duygusal öğrenme alanında yapılmış
lisansüstü tez çalışmalarında yüksek lisans tezlerinin daha fazla olduğu görülmektedir. Lisansüstü tezlerde
yapılan çalışmalardaki konu dağılımları ise tablo 2’de gösterilmiştir.
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Tablo 2. Lisansüstü Çalışmaların Konu Alanlarına Göre Dağılımı
Değişkenler
Problem çözme
Okul Türü
İletişim Becerisi
Stresle Başa
Çıkma
Zeka
Anne-Baba Tutum
Empati
Zeka
Cinsiyet
Akademik Başarı
Sınıf
Tek ve Çok Dil
Bilme
Duygusal Zeka
Fakülte Türü
Anne-Baba Eğitim
Yetiştiği Yer
Üst Bilişsel
Farkındalık
Sınıf İklimi
Beden Eğitimi
Oyun ve Spor
Katılımı
Yaşam Boyu
Öğrenme
Sporcu Olma
Okula Tutum
Benlik Saygısı
Yalnızlık
Bağlanma Stilleri
Öğrenme
Becerileri
Psikolojik
Sağlamlık
Sosyal Uyum
Okul Bağlılığı
Akademik Öz
Yeterlik
Dijital Hikaye
Anlatımı
Sosyal İlişki
Aile Meslek

YÖK Veri Tabanı
Doktora
Yüksek
Tezi
Lisans Tezi

f

1
1
-

3
2
4
1

4
2
5
1

1
-

1
2
4
1
4
3
2
1

1
2
4
1
4
4
2
1

-

2
1
2
2
1

2
1
2
2
1

1
-

1
1

1
1
1

-

1

1

-

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

-

2

2

-

1
1
1

1
1
1

-

1

1

-

1
1

1
1
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Boş Zaman
Faaliyetleri
Öğretmen
Etkileşimi
Otomatik
Düşünceler
Öz Yeterlik
Umut
Sosyal Destek

-

1

1

-

1

1

-

1

1

-

1
1
1

1
1
1

Tablo 2 incelendiğinde en çok ele alınan değişkenlerin iletişim becerisi, problem çözme becerisi, empati,
akademik başarı ve cinsiyet değişkenlerinin olduğu görülmektedir. Yapılan çalışmalarda kullanılan
yöntemlerin dağılımı ise Tablo 3’de sunulmuştur.
Tablo 3. Lisansüstü Çalışmaların Kullanılan Yöntemlere Göre Dağılımı
YÖK
Doktora Y. Lisans
Araştırma modeli
n
n
f
%
Deneysel
2
8
10 21,3
İlişkisel
2
31
33 70,2
Karma
2
1
3 6,4
Nitel
0
1
1 2,1
Genel Toplam
6
41
47 100
Tablo 3 incelendiğinde tezlerde en fazla nicel araştırma yönteminin kullanıldığı en az ise nitel araştırma
yönteminin kullanıldığı görülmektedir. Yapılan çalışmalardaki örneklem veya çalışma gruplarının dağılımı ise
tablo 4’de gösterilmiştir.
Tablo 4. Lisansüstü Çalışmalarda Örneklem ve Çalışma Gruplarının Dağılımı

Çalışma Grubu
Okul Öncesi
İlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite
Yetişkin
Toplam

YÖK
Doktora Y. Lisans
N
n
1
3
3
3
23
4
4
2
4
6
41

f
4
3
26
4
4
6
47

%
8,5
6,4
55,3
8,5
8,5
12,8
100

Tablo 4 incelendiğinde örneklem ve çalışma gruplarının en çok ortaokul öğrencilerinden oluştuğu en az ise
ilkokul öğrencilerinden oluştuğu görülmektedir. Yapılan çalışmalardaki örneklem sayılarına göre dağılımı
tablo 5’de gösterilmiştir.
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Tablo 5. Lisansüstü Çalışmaların Örneklem Sayılarına Göre Dağılımı

Çalışma Grubu
1-20
21-40
41-60
61- +
Toplam

YÖK
Doktora Y. Lisans
N
n
1
3
5
4
3
31
6
41

f
1
8
4
34
47

%
2,1
16,7
8,5
72,3
100

Tablo 5 incelendiğinde örneklem sayılarına göre dağılımın en çok 61 ve üzeri kişiden oluştuğu görülmektedir.
En az görülen örneklem sayılarının ise 1-20 aralığında olduğu görülmektedir.. Yapılan çalışmalardaki kullanılan
ölçme araçlarına göre dağılım ise tablo 6’da gösterilmiştir.
Tablo 6. Lisansüstü Çalışmalarda Kullanılan Ölçme Araçlarına Göre Dağılımı

Ölçekler
Sosyal ve Duygusal
Öğrenme becerileri
ölçeği Kabakçı-Owen
(2010)
Sosyal ve Duygusal
Öğrenme Ölçeği
Kabakçı (2006)
Sosyal Duygusal
Öğrenme Ölçeği
Arslan ve Akın (2013)
Diğerleri
Toplam

YÖK
Doktora Y. Lisans
N
n

f

%

4

23

27

58,7

-

7

7

15,2

-

6

6

13,0

2
6

4
40

6
46

13,0
100

Tablo 6 incelendiğinde kullanılan ölçme araçları açısından en çok Sosyal ve Duygusal Öğrenme Becerileri
Ölçeğinin (Kabakçı ve Owen, 2010) kullanıldığı görülmektedir.

4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışmada sosyal ve duygusal öğrenme alanında Türkiye’de yapılmış lisansüstü tezlerin yıl, ele alınan
değişken, analiz yöntemi, yöntem, örneklem grubu ve örneklemin sayısı ve kullanılan ölçme aracı açısından
incelenmesi yapılmıştır.
Araştırma sonucunda sosyal ve duygusal öğrenme alanında yapılan lisansüstü tezlerin son beş yıl içerisinde
artış gösterdiği görülmektedir. Daha farklı bir ifade ile günümüze yaklaştıkça sosyal ve duygusal öğrenme
alanında yapılmış olan tezlerde de artış görülmektedir. Bu durumun oluşmasında özellikle eğitim
ortamlarında akademik çalışmalar kadar sosyal ve duygusal öğrenme yaşantılarının artan öneminin etkisi
olduğu ve bunun da araştırma ve tezlere yansıdığı düşünülebilir. Ayrıca Yükseköğretim Kurulu (YÖK) istatistiki
verilerine bakıldığında son beş yılda öğretim üyesi sayısında yaklaşık olarak %20’lik bir artış görülmektedir
(YÖK, 2020). Yapılan araştırmalardaki artışta akademisyen sayısındaki artışın da etkisi olduğu düşünülebilir.
Araştırma sonucunda ele alınan değişkenler açısından bakıldığında ise en çok ele alınan değişkenlerin iletişim
becerisi, problem çözme becerisi, empati, akademik başarı ve cinsiyet değişkenlerinin olduğu görülmektedir.
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Bütünleyici model çerçevesinde ele alındığında öz kontrol, öz farkındalık, sosyal farkındalık, iletişim becerileri
ve sorumlu karar verme şeklinde beş yetkinlik alanının tanımlandığı ve bunların da iletişim, problem çözme ve
empati ile yakından bağlantılı olduğu görülmektedir (Casel, 2013). Bu noktada ilgili değişkenlerin
araştırmalara yansımasının da sosyal ve duygusal öğrenme konusunun yapısına da uygun olması ve bundan
dolayı araştırmalarda sıklıkla ele alınan konuların bu şekilde oluşmasında etkili olduğu düşünülebilir. Ayrıca
yapılan araştırmalarda akademik başarısızlığın sosyal ve duygusal öğrenme yaşantıları ile etkin bir şekilde
telafi edilebileceğini ortaya koymaktadır (Casel, 2013; Elias ve Moceri, 2012). Netice itibariyle araştırmalarda
ele alınan akademik başarı değişkeninin ele alınan en fazla değişken olmasında etkili olduğu düşünülebilir.
Araştırmadan elde edilen bir diğer bulgu ise lisansüstü tezlerde en çok nicel araştırma yöntemlerinden
ilişkisel türün kullanılmasıdır. Ardından bu bulguya paralel olarak tezlerde üzerinde çalışılan kişi sayısının en
çok 61 ve üzeri kişilerden oluştuğu ve ortaokul öğrencilerinin sıklıkla yer aldığı görülmektedir. Araştırmadan
elde edilen bu iki bulgunun birbirini dolaylı olarak destekledikleri görülmektedir. İlişkisel modeldeki
araştırmalar araştırma türünün doğasına uygun olarak daha büyük gruplar üzerinde çalışılması gereken bir
araştırma türüdür. Tanımsal olarak bakıldığında ilişkisel araştırmalar iki veya daha fazla değişkenin grubunun
birbiri üzerindeki etkisini incelemeye yönelik kurulan bir araştırma modelidir (Fraenkel, Wallen ve Hyun,
2012) ve sosyal ve duygusal öğrenme alanında yapılan çalışmaların farklı değişkenler üzerindeki durumların
ele alınmasında bu durumun etkin rol oynadığı düşünülebilir. Ayrıca araştırmadan elde edilen bir başka bulgu
ise araştırmada farklı türde sosyal duygusal öğrenmeye ilişkin ölçme araçlarının bulunmasıdır. Bunlar
sırasıyla; Sosyal ve Duygusal Öğrenme Becerileri Ölçeği Kabakçı-Owen (2010), Sosyal ve Duygusal Öğrenme
Ölçeği Kabakçı (2006) ve Sosyal Duygusal Öğrenme Ölçeği Arslan ve Akın (2013) şeklindedir. Lisansüstü tez
çalışmalarında örneklem grubunu oluşturan kişilerin sayı olarak fazla olmasında, daha sıklıkla ilişkisel türün
kullanılmasında sosyal ve duygusal öğrenme alanındaki ölçme araçlarının fazlalığı da önemli bir etken olarak
düşünülebilir.
Sonuç olarak Türkiye’deki çalışmaların son dönemde hız kazandığı, en çok ele alınan değişkenin iletişim
becerileri olduğu, en çok nicel araştırma yöntemlerinin kullanıldığı, araştırma gruplarında en çok çalışılan
grubun ortaokul öğrencilerinden oluştuğu sonucuna ulaşılmıştır.
Araştırmadan elde edilen bulgular çerçevesinde birtakım öneriler ileri sürülebilir;
-

-

-

Araştırmadan elde edilen bulguya göre sosyal ve duygusal öğrenme alanındaki yapılan çalışmaların
daha sıklıkla ortaokul öğrencilerinden oluştuğu görülmektedir. Bu kapsamda daha erken yaş grubu
üzerinde yapılacak olan çalışmaların beceri kazanmaya olan yatkınlık ve önleme çalışmaları
kapsamında önemli olacağı düşünülmektedir.
Lisansüstü tezlerde yapılan çalışmalarda daha çok ilişkisel modelin kullanıldığı görülmektedir. Bu
doğrultuda deneysel araştırmalarla elde edilen bulgular desteklenebilir. Ayrıca sosyal duygusal
öğrenme konusunda nitel araştırmaların en az kullanılan araştırma yöntemi olduğu da görülmektedir.
Konu ile ilgili olarak bilginin derinlemesine elde edilmesini sağlayan nitel araştırmaların da
kullanılması faydalı olabilir.
Lisansüstü tezlerde yapılan çalışmalarda belirli değişkenler üzerinde yoğunlaşıldığı görülmektedir.
Burada sosyal ve duygusal öğrenme çalışmaları üzerinde etki büyüklüklerini ortaya koymaya yönelik
meta analiz çalışmaları faydalı olabilir.
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Özet
Milli Edebiyat Dönemi’nin önemli yazarlarından olan Reşat Nuri Güntekin 1889 yılında İstanbul’da doğmuştur.
Onun, yazarlığa adım atmasındaki en büyük etken, babasının kütüphanesidir. Bu kütüphane, o kadar çok
kitapla doludur ki o dönemde kimsenin evinde bu kadar çok kitap bulunmamaktadır. Bu nedenle Güntekin,
yazarlığa başlamadan önce kendisini fazlasıyla geliştirmiş bir isimdir. Mekân konusu bir edebi eserde olmazsa
olmaz unsurdur. Çünkü insan, dünya üzerinde yaşarken dışarıda veya içeride olması fark etmeksizin bir
mekânda yer almaktadır. Mekânın olduğu yerde insan, insanın olduğu yerde mekân vardır. Bu mekânı
oluşturan peyzaj ise atlanmaması gereken bir konudur. Çünkü mekânı ayakta tutan budur. Anadolu,
Güntekin’in eserlerindeki önemli unsurlardan biridir. Güntekin, babasının mesleği dolayısıyla Anadolu’yu
sürekli gezdiği için eserlerinde Anadolu peyzajına bolca yer vermektedir. Güntekin’in eserlerinde Anadolu’ya
giderek oradaki düzeni sağlamaya çalışan, İstanbul’dan kaçarak kendisine Anadolu’da yeni bir hayat kurma
amacı olan, dilenciliği meslek edinen, aşk ilişkilerine dâhil olan insanlar yer almaktadır. Bu insanların içinde
bulunduğu ruhsal durum da peyzajı belirleyen önemli etkenlerden biridir. Bu çalışmamızda Güntekin’in bütün
roman ve hikâyelerini okuyarak kapsamlı bir araştırma yapmayı kendimize amaç edindik. Konumuz
doğrultusunda amacımızın yolundan gitmeye çalıştık ve Reşat Nuri Güntekin’in eserlerindeki Anadolu
peyzajının yerini saptamaya çaba gösterdik.
Anahtar Sözcükler: Reşat Nuri Güntekin, Anadolu, İstanbul, mekân, peyzaj
Anatolian Landscape in the Works of Reşat Nuri Güntekin
Abstract
Reşat Nuri Güntekin, one of the important writer of the National Literature Period, was born in 1889 in
İstanbul. His father’s library was the biggest factor in his step into writing. This library is filled with so many
boks that nobody had so many boks at that time. For this reason, Güntekin is a name that has improved
before starting to write. The subject of locality is isdispensable in a literary work. Because while living on the
earth, a person is located in a place regardless of whether he is outside or inside. Where there is place there
is human, and where there is human, there is place. It is an issue that needs to be done. Because this is what
keeps the shuttle alive. Anatolia is one of the important elements in Güntekin’s works. In addition, as his
father’s profession regularly travels Anatolia, he gives a great place to Anatolia in his works. In the literary
works of Güntekin, there is place for people who went to Anatolia in order to keep formation, people who
escaped from İstanbul in order to make life in Anatolia, people who accepts to be beggary as a job, also
people who involved into love issues. The mental state of these people is one of the important factors that
determine the landscape.
In this study, we aimed to make a comprehensive research bu reading all of Güntekin’s novels and stories.
We tried to follow our purpose in line with our subject and we tried to locate the Anatolian landscape in
Reşat Nuri Güntekin’s works.
Keywords: Reşat Nuri Güntekin, Anatolia, İstanbul, place, landscape
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GİRİŞ
Peyzaj, sözlük anlamı “görünüm, manzara” olan Fransızca “peysage”den dilimize girmiştir. İngilizcede
“landscape”, Almancada “landschaft” olarak adlandırılmaktadır. Avrupa Peyzaj Sözleşmesi’ne göre peyzaj,
“İnsanlar tarafından algılandığı şekliyle karakteri doğal ve/veya insani unsurların eyleminin ve etkileşiminin
sonucu olan bir alan” anlamına gelir. Peyzaj dendiğinde genellikle bir yapı, mimari unsurlar, çevre akla gelir.
“Peyzaj alanının ilk ve en kolay algılanan genişlemesi ona en yakın duran alana doğru olmuştur: Fiziksel
çevreye. Tahrip edilmiş, parçalanmış, kirletilmiş, sıkıştırılmış haliyle çevre, eski sağlığına ve eski yeteneklerine
kavuşmak için, ivedi yardım çağrısında bulunuyor. Çevrenin tahribi kendini yine tahrip olmuş peyzajlarla
gösterdiğinden çevreyle peyzajın özdeşleşmesi söz konusudur.” (Cauquelin, 2016: 10)
Anne Cauquelin’in de dediği gibi çevre ile peyzaj özdeşleşmiş bir halde bulunmaktadır. Çünkü peyzaj, yolla,
mimariyle, çevreyle, tabiatla ilgili olan kavramları ve düzenlemeleri kapsayan bir algıdır. Peyzaj, mekânla
böylesine içli dışlı olduğundan kendisine her eserde rahatça yer bulmaktadır. Çünkü her eserde mekâna ait
bir betimleme illaki yer alır. Bu da peyzajın bir eserdeki yerini kolayca kavramamızı sağlar. “İnsanın tabiat
kavramı yüzyıllar boyunca birçok değişiklikler göstermiştir ve bu değişiklikleri takip etmek kolay bir iş değildir.
Homer’in destanlarında, büyük din kitaplarında gelmiş geçmiş yazarların ve filozofların eserlerinde tabiat
hakkında çok değişik görüşler ile karşılaşmaktayız. Tabiat bazan Tanrının kendisi, bazan onun yarattığı, bazan
da sürekli bir akış olarak kabul edilmiştir.” (Uysal, 1993: 5) Tabiat, ilk yaratıldığından bu yana birçok değişiklik
göstermiştir. Bu değişikliklerin birçoğunda insan eliyle yapılanlar etkendir. Doğa olaylarının gidişatına
bakılarak bu değişikliği anlamak mümkündür. Aynı görüş, Mehmet Narlı tarafından da ortaya konmaktadır:
“İnsan soyu, yaşadığı çevreyi, öncelikle temel ihtiyaçlarına ve duygularına göre düzenlemiştir. Bu ilk
düzenlemeler, başlangıcından günümüze kadar, coğrafya, doğal ve tarihsel olaylar, ekonomik yapılar, bilim ve
icatlar gibi somut etkenler; inanç, korku, güzellik ve farklı olma gibi soyut etkenlerle sürekli bir değişime
uğramıştır.” (Narlı, 2014: 13)
İnsanın dünya üzerinde yaptığı değişiklikler, onun dünyayı ve tabiatı kendi isteğine ve yararına uygun şekilde
düzenlemek amacından doğmuştur. Çünkü insan bu düzenlemeyle birlikte kendi yaşayışını kolaylaştırmaya
çalışmaktadır. Bunun sonucunda da doğaya uyum sağlaması gerçekleşmiş olacaktır. Tabiat da edebî eserlerde
kendine sıkça yer bulmaktadır çünkü doğa ve tabiat, yaşamdan bunalan insanoğlu için bir kaçış yeridir. Tabiat,
Türk edebiyatına ilk kez şiir yoluyla Abdülhak Hamit tarafından Tanzimat Dönemi’nde girmiştir. Tanzimat’tan
itibaren binalar, ağaçlar, yollar vb. insanlar tarafından fark edilmektedir. “Bu hükme göre Türk şairi, asırlarca
tabiat dışında yaşayabilmiş, gözü görmemiş, kulağı duymamış garip bir mahlûk oluyor.”… “Öyle bir mahlûk ki
dağ görmemiş, deniz görmemiş, kuş sesi işitmemiş, gül kokusu duymamış da, bize yalnız ebced hesabiyle
hurufî rümuziyle sayıklamalarını söylüyor.” (Siyavuşgil, 1993: 7) İşte tabiat, insan için bu denli önem
taşımaktadır. Hatta neredeyse tabiatın, insan için gören göz, işiten kulak olduğunu bile söylemek yanlış
değildir. Aynı konuya Ramazan Korkmaz ise roman açısından yaklaşmaktadır: “Türk romanında mekânın
önem kazanması, bazı küçük istisnalar sayılmaz ise Halit Ziya’yı bekler. Ferdi ve Şürekası’na kadar yazdığı
romanlarda olay örgütleyici bir tarzın hâkim olduğu Halit Ziya, bu romanı ile artık Türk edebiyatında karakter
sentezleyici romana geçildiğinin müjdesini verir.” (Korkmaz, 2017: 18) Korkmaz’ın duyurduğu bu müjdeyle
birlikte mekân ve peyzaj, edebî eserlerde kendini daha çok göstermeye başlamaktadır.
Yukarıda da saydığımız, peyzajı oluşturan kavramlar (yol, mimari, çevre, tabiat) mekânı oluşturan yapı
taşlarıdır. Mekân, bütün olayların yaşandığı yerdir. “Modern romanın yapı unsurlarından biri olan mekân,
vakanın cereyan ettiği çevresel ortamı aksettirmenin yanı sıra içinde yaşattığı insanın ruh hali ve eşyayla
münasebetine dair ayrıntılar saklar.” (Korkmaz, 2017: 8) Dolayısıyla mekân, Ramazan Korkmaz’ın da dediği
gibi yalnızca olayları barındırmakla kalmaz; aynı zamanda insanın eşyayla olan ilişkisine de ışık tutar. Çünkü
bir peyzajda eşyanın yeniliği/eskiliği, konumlandırılışı gibi detaylar insan hakkında bilgi verebilir.
Tez başlığımızda yer alan önemli ve değerli yazarımız Reşat Nuri Güntekin de mekânın ve peyzajın bu denli
önemli olduğunun farkındalığını yaşadığından eserlerinde betimlemeler yapmaktadır. Bu betimlemeler fazla
uzun değildir ancak yine de betimleme yapmanın Güntekin tarafından önemsendiği netlik kazanmaktadır.
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Reşat Nuri Güntekin, Milli Edebiyat Dönemi yazarlarındandır ve onun dönemine gelene kadar birçok edebî
dönem yaşanmaktadır: Halk edebiyatı, divan edebiyatı, Tanzimat Dönemi, Serveti Fünûn Dönemi, Fecr-i Âti
Dönemi. Bu dönemlerde sanatçılar genelde İstanbul ve çevresinde yetişmiş; saraya ve padişaha yakın olmak
isteyen, Anadolu’dan bir şekilde uzak durmak isteyen isimlerdir. Reşat Nuri Güntekin Anadolu’yu zaten gezme
fırsatı bulan bir kişilik olduğundan hiçbir zaman Anadolu’dan kaçmamış, aksine Anadolu’ya eserlerinde
fazlasıyla yer vermiştir. Milli Edebiyat Dönemi’nde Ömer Seyfettin, Ali Canip Yöntem, Mehmet Emin Yurdakul,
Ziya Gökalp gibi isimlerin özlerine dönerek Anadolu’ya yönelme istekleri de Reşat Nuri Güntekin’in
Anadolu’ya yönelmesinde öncü olmuştur.

1. REŞAT NURİ GÜNTEKİN’İN HAYATI VE EDEBİ KİŞİLİĞİ
Milli Edebiyat Dönemi’nin önemli roman, hikâye ve tiyatro yazarlarından olan Reşat Nuri Güntekin, 26 Kasım
1889 tarihinde İstanbul’un Üsküdar semtinde doğmuştur. Güntekin’in babası asker doktoru Nuri Bey’dir.
İlköğrenimine İstanbul’da Selimiye Mahalle Mektebi’nde başlayan Güntekin, bu öğrenimini Çanakkale’de
tamamlamıştır. Bunun ardından Galatasaray Lisesi ve İzmir’deki Frêreler okulunda öğrenimini devam
ettirmiştir. Güntekin’in bu kadar çok okul değiştirmesinin nedeni, babasının askerlik görevi dolayısıyla tayini
çıkmasıdır. 1912’de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nden mezun olan Reşat Nuri Güntekin, Bursa
Sultanisi’ne Fransızca öğretmeni olarak atanmıştır. Bunun ardından İstanbul’da bazı liselerde öğretmenlik ve
müdürlük yapmıştır. 1927’de Milli Eğitim Müfettişi olan Güntekin, bu kez de kendi görevi nedeniyle
Anadolu’nun çeşitli yerlerine gitmiştir. 1954’te emekli olan yazar, bir süre İstanbul Şehir Tiyatroları’nda edebi
kurul üyeliği yapmıştır. Sigara düşkünlüğü olan Güntekin, akciğer hastalığına yakalanması nedeniyle tedavi
görmüştür ancak tedaviden olumlu yanıt alamayınca 7 Aralık 1956’da hayata gözlerini yummuştur. Cenazesi
İstanbul Karacaahmet Mezarlığı’nda bulunmaktadır.
Edebiyata olan ilgisi teyzesinin oğlu Ruşen Eşref Ünaydın’la dinledikleri lalası Şakir Ağa’nın masallarıyla
çocukluk döneminde ortaya çıkan Güntekin, Birinci Dünya Savaşı’nın sonlarında yazı hayatına başlamıştır.
Güntekin’in babasının, evde geniş bir kitaplığı vardır ve bu kitaplar da onun edebiyata olan ilgisini arttırır.
Edebiyata olan ilgisinin nasıl başladığını Güntekin, şu sözlerle anlatmaktadır:
“Pek küçük yaşta babamın kütüphanesinde… Bir asker doktoru olan, birkaç parça kapkacak ve bir iki yatak
dengi ile, kedi yavrusunu taşır gibi, bizi vilâyetten vilâyete sürükleyen çok genç babamın nasıl bir kütüphanesi
olabilirdi? Bu benim için hâlâ bir muammadır. Fakat vardı.”… “O evde iken kitapları teklifsizce karıştırmak
bana yasaktı. Fakat yokken onları kucak ortaya yığarak altlarından girer, üstlerinden çıkardım. Pek az sonra
onları fare gibi kemirir, gizli gizli resimlerini keser ve boyarken yine fare gibi burnumdan yakalandım. Gidiş o
gidiş.” (Burdurlu, 1998: 36, 37)
Güntekin’in edebiyata olan ilgisindeki en büyük pay, babasına aittir. O dönemde her evde bulunmayan
kütüphane, Güntekin için bulunması zor olan bir nimettir. Kitaplara ulaşma arzusu Güntekin için hep var
olduğundan edebiyata olan ilgisi başlamıştır. Bu ilgiyle birlikte oldukça fazla sayıda eser veren Reşat Nuri,
yazılarını belli bir plan dahilinde çalışmadan yazar; masalarda not tutmak âdeti değildir. Güntekin, “Nasıl
yazarsınız? Sizde mevzu nasıl doğar?” sorusuna:
“Mevzu pek iptidaî bir şekilde fikrime gelir. Hiç bir zaman hemen derhal mevzuun planını yapıp da yazmaya
başladığım vaki değildir. Bulduğum mevzuu zihnimde bir köşeye atarım. Onun francala hamuru gibi kendi
kendine kabarması için uzun müddet bırakırım. Çok defa aradan birçok senelerin geçtiği de vakidir. Bu
müddet zarfında mevzua bazı ilâveler yaparım. Bazı kısımlarını atarım, çıkarırım. Vak’aları retuş ederim.
Tipleri develope ederim.” (Burdurlu, 1998: 30, 31)
Güntekin, yazarken belli bir plana bağlı kalmadan çalıştığı gibi romanın sonunun da nasıl olması gerektiğini
düşünmeden yazdığını da ekler. Bir eserdeki ana hatlar bellidir ancak bunlar biriktikçe bir müsvedde hâlini alır
ve bu müsveddeler bir kenarda bekler. Ardından zamanı gelince ortaya çıkar ve Güntekin, eserini yazmaya
başlar.
Güntekin, çoğu zaman kahramanlarını kendi ağzından konuşturur. Bunun nedenini ise vak’anın dağılmaması
ve yazarın üzerindeki yükün kahramana yüklenmesi olarak açıklar. Güntekin, bazı eserlerinde yakın
çevresindeki insanlara da ek kurgular katarak eserlerinde yer vermiştir. Bu durumu eşi Hâdiye Güntekin,
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İbrahim Zeki Burdurlu’nun kendisiyle yaptığı telefon konuşmasında “Cumhuriyet’te tefrika edilen ‘Aşk
Herşeyin Üstünde’ isimli eserimi gördünüz mü?” sorusunun üzerine şu şekilde anlatmaktadır:
“Aaa hatırladım, hatırladım. Oradaki erkek kahraman Reşat’ın büyük dayısının oğludur. Bu sebepten birçok
tanıdıklarımız, tefrikanın ilânını gazetede görünce yazanı bizim Reşat zannetmişler. Sık sık telefonla bu hususu
sordular… Bilmem bilir misiniz, Eşim de o akrabasının Burdur’da başından geçen bir macerasını biraz
değiştirerek ‘Ateş Gecesi’ romanında kullanmıştır.” (Burdurlu, 1998: 22)
Burdurlu ile Hâdiye Hanım’ın telefondaki konuşmaları bu şekilde sürüp gider. Bir başka konuşmada Burdurlu,
“Ev hayatınız yahut yakınlarınızın hayatı eşinizin eserlerinde yer alır mı?” sorusunu sorar ve Hâdiye Hanım, bu
sorunun cevabını aşağıdaki şekilde verir:
“Küçük detaylar olarak evet. Fakat tam bir mevzu olarak hayır. Meselâ Çalı Kuşu’nun ana vak’ası hayalîdir.
Fakat ikinci derecedeki vak’alar ve tipler hakikî hayattan alınmıştır.”… “Çalıkuşu’nda esas vak’a hayali bir
fantezidir. Amma içindeki detaylar ve tipler gerçek. Meselâ Maarifteki Sağır Sami Bey, Süleyman Nesib’tir.
Sonradan fanteziyi yedik, böyle olduk.” (Burdurlu, 1998: 25)
Çevresindeki kişileri eserlerine yansıtma, onları ilham kaynağı olarak görme, Güntekin’in gerçekçilik
anlayışının bir kanıtıdır. Güntekin, bu kişilerin portresini öylesine gerçekçi bir şekilde çizmektedir ki eserlerini
okuyanlar, onun roman kahramanlarında kendilerini bulmaktadır. İlhamı aldıktan sonra asıl kurguyu katmak,
olay örgüsünü yaratmak ise Reşat Nuri’ye kalır ve o da bu görevini başarıyla yerine getirerek günümüzde hâlâ
kendine okur bulan eserler yazar.
Yazarlık yanında şairlik de yapan Güntekin, ilk şiirlerini “Cemil Nimet” takma adıyla yayımlar. Bunun ardından
Genç Kalemler dergisindeki bir makaleyle yazın dünyasına ilk adımını atar. 1947 yılında Memleket adlı
gazetenin başında bulunur ve bu sürede yine yazmaya devam eder. Bazı yazılarında Hayreddin Rüşdü,
Sermed Ferid, Ağustos Böceği, Yıldız Böceği ve Ateş Böceği takma adlarını kullanır. Reşat Nuri; Kelebek, Diken,
Şâir, Nedim, Büyük Mecmua, Edebi Mecmua, Tercüman-ı Hakikat, Yeni Türk, Çınaraltı, Cumhuriyet, Milliyet,
Ulus, Tan, Memleket, Türk Yurdu, Güneş ve daha birçok gazetede yazılarını yayımlamayı sürdürür. Asıl
şöhretini “Çalıkuşu” adlı romanıyla kazanan Reşat Nuri, çok sayıda eser kaleme alır: Çalıkuşu (roman),
Dudaktan Kalbe (roman), Gizli El (roman), Damga (roman), Akşam Güneşi (roman), Bir Kadın Düşmanı
(roman), Yeşil Gece (roman), Acımak (roman), Yaprak Dökümü (roman), Kızılcık Dalları (roman), Gökyüzü
(roman), Eski Hastalık, (roman), Ateş Gecesi (roman), Değirmen (roman), Miskinler Tekkesi (roman),
Harabelerin Çiçeği (roman), Kavak Yelleri (roman), Son Sığınak (roman), Kan Davası (roman), Recm (hikâye),
Gençlik ve Güzellik (hikâye), Roçild Bey (hikâye), Eski Ahbap (hikâye), Sönmüş Yıldızlar (hikâye), Tanrı Misafiri
(hikâye), Leyla ile Mecnun (hikâye), Olağan İşler (hikâye). Reşat Nuri Güntekin, tiyatro türünde de pek çok
eser vermiştir.

2. REŞAT NURİ GÜNTEKİN’İN ESERLERİNDE ANADOLU PEYZAJI
Bilinen tanımıyla roman ve hikâye; olmuş veya olabilecek olayların kişi, yer ve zaman unsurlarıyla birlikte
kurgulanmasıdır. Bu unsurlardan her birinin ayrı ayrı yeri ve değeri vardır. Hiçbiri boş bir nedenle kurguya
katılmaz, hepsi doğrudan veya dolaylı olarak bir görev üstlenerek edebî esere katkı sağlar. Yazarlar, bu
kurgulanmada özellikle mekândan oldukça fazla yararlanırlar. Bunun nedeni kurgulanan olay öyküsü ile olayın
geçtiği mekânın birbiriyle bir bütünlük içinde oluşturulmasıdır. Mekân ile olayın birbiriyle uyumlu olması
gerekir çünkü mekân; ana vak’ayı, asıl anlatılmak isteneni destekler niteliktedir. Mekânın yalnızca olay
örgüsüne bir katkısı yoktur, mekân aynı zamanda roman karakterlerine yönelik de katkıda bulunur. Mekân
unsuru, doğal olarak peyzaj, ana kahramanın iç dünyasına göre şekillendirilir. Dolayısıyla insan ile mekân
arasındaki özdeşlik de göz önünde bulundurulmalıdır.
“İnsan, mekân boyutunda yaratılmış bir varlıktır. Doğuştan gelen barınma içgüdüsü ile ana rahminden
dünyaya bırakılan insan, fiziki olarak bir yere tutunma ihtiyacı duyar. Kendisini bir mekâna tutunarak var eden
birey, ruhsal varlığını oluşturmaya ve tamamlamaya çalışarak erginleşecektir. Erginleşme yolunda karşısına
zorluklar çıkan birey, ‘ayrılış- aşama- dönüş” evrelerinden geçerek kendi ben’ini tamamlar.”(Oruç, 2017: 77)
Her mekânın bir amacı vardır. Edebî eserlerde gerçekleşecek olaylar mekân unsuru olmadan gerçekleşirse
havada kalır, kişiler mekân unsuruyla birleştirilerek verilmezse istenen sonuca ulaşılamaz. Her şeyin bir
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geçmişi olduğu gibi mekân unsurunun da geçmişi vardır. Mekânın geçmişine bakacak olursak ise Basri
Yılmaz’ın bu konudaki görüşlerinden yararlanabiliriz:
“Anlatıya dayanan eski dönem eserlerimizde mekân çok fazla fonksiyonel değildi. Maceraya mekândan daha
fazla önem verilirdi. Mekân sadece olayın gerçekliğine katkı sağlayan statik bir levha olarak kurgudaki yerini
alırdı. Meselâ, destan, masal, efsane, halk hikâyeleri gibi geleneksel anlatı türlerimizde mekândan çok fazla
yararlanma yoluna gidilmemişti. Mekân daha çok bir dekor olarak, bir tablo olarak kalmıştı. Yani mekân,
yalnızca maceranın sergilenmesi için gerekliydi. Ancak modernleşme süreci ile birlikte mekâna önemli
görevler yüklenmiştir. Modern hayattaki bilimsel, sosyal ve kültürel gelişmeler ve değişmeler sonucunda artık
mekâna yüklenen anlam ve işlev değişmeye başlamıştır. Mekân unsurunun önemi gittikçe daha iyi
anlaşılmakta ve romanlardaki işlevinden daha fazla istifade edilmektedir. Mekândan sadece maceranın
geçtiği bir yer, ya da statik bir levha olarak yararlanma anlayışı bir kenara bırakılmıştır.” (Yılmaz, 2007: 18)
Mekân bir dekordur, yaşanan veya yaşanacak olayların sahnesidir. Nasıl tiyatroda kurgulanan olay örgüsüne
uygun olarak bir dekor oluşturulursa diğer edebî türlerde de tiyatrodaki gibi dekor oluşturulur. Basri Yılmaz’ın
da belirttiği gibi mekân unsuru, zaman içinde değişim göstererek günümüzdeki gelişmişliğine sahip olmuştur.
Bu gelişmişlik, yazarlarımızın başarılı eserler vermesi sonucunda oluşmuştur. Mekân her zaman olası
gerçekliğiyle verilmeyebilir. Yazar, eserini yazarken mekân oluşturma sırasında isterse gerçekte var olan bir
mekânı kullanır, isterse o mekânın belirli özelliklerini değiştirip yine aynı mekânda olaylarını geçirir, isterse hiç
olmayan bir mekân kurgular. Edebî eserlerin dekoru mekân hakkında birçok görüş ileri sürülmüştür. Bu
görüşlerden biri Ramazan Korkmaz’a aittir:
“Roman gibi gelişmiş anlatı yapıtlarında mekân, varoluş kaygısıyla ilgili bir duraksamadır; zamanın sonsuz
akışında yitip gitmek istemeyen insanın tutunduğu “dışardaki içerdelik” niteliğinde bir yerdir. Ancak bu yer,
çevre niteliğindeki herhangi bir alan değil, Lukacs’ın ‘kavranabilen ben’ (Lukacs, 1985: 45) dediği ‘sorunsal
ben’in kendini dinlemek, tanımak ve dünyada konumlamak üzere seçtiği, duraksadığı bir yer’dir. Kurucu
işleviyle bu sorunsal alan, bir bakıma karakterin dünyadan koparıp kendileştirdiği bir uzamdır.” (Korkmaz,
2017: 11)
Mekânın “duraksama” olarak nitelendirilmesinin nedeni, mekân betimlenirken ve peyzaj özellikleri verilirken
zamanın durmuş olmasıdır. Akıcı bir olay örgüsüne sahip bir edebî eserde bile betimleme söz konusuysa olay
örgüsü ve zaman durur, okurun dikkati sanatsal betimleyici sözcükler aracılığıyla bu mekâna çekilir. Bu
nedenle mekân ve bu mekâna ait peyzaj özellikleri duraksamadır. “Betimsel metin durağan görünümüyle
ötekilerden ayrılarak belirginleşir: Olaylar eşzamanlı olarak gerçekleşir ve sanki olaylarda hareket yokmuş
izlenimi verirler.” … “Betimsel metin, bir nesneyi adlandırmaya, onu belirtmeye onu belirli bir uzama ya da
zamana yerleştirmeye ve de yarattığı izlenimi okura vermeyi sağlayan bazı sözlüksel ve dilbilgisel gereçlerin
kullanımıyla belirginlik kazanır.” (Kıran, 2000: 20)
Betimsel metinde, peyzaj özellikleri verilirken o mekânın atmosferi de bu özelliklerle sunulmaya çalışılır. Olay
örgüsü verilen eserin, eser karakterlerinin gerçekliğine dair izlenimler ortaya konmaya çabalanır. Peyzaj
betimlemesi, bazen olay örgüsünde kilit rol oynayabileceği için betimlemenin dikkat çekici şekilde yapılması,
okuyana etki etmesi gerekir.
“Mekân insanların yaşantılarında önemli bir yer işgal eder. Temelsiz bir binanın ayakta duramayacağı gibi
mekânı olmayan bir öykü ya da roman da düşünülemez. Gerçek ya da hayali birçok edebi eserin belli bir
mekânda geçtiği görülür. Mekân hem içinde yaşadığımız dış dünyada bizi çevreleyen saha olarak dış çevre,
hem de içinde yaşadığımız kapalı mekânların içinde bir iç çevre olarak bizi kapsar.” (Sel, 2008: 41)
Mekân, edebî eserlerde betimlenen özellikleriyle önem taşımaktadır. Roman, hikâye gibi edebî türlerin
tanımında da yer alan mekân, bu türler için olmazsa olmazdır. Bazı eserlerde ütopik bir görünüm sergilese de
gerçek veya ütopik farkı olmaksızın her eserde mekânla ilgili anlatımlar olduğu görülür. Mekânın bu
anlatımında peyzaj özelliklerinden yararlanılır. İster tabiatı ister iç ortamı anlatan bir mekân olsun, her zaman
o mekânın peyzaj özelliklerine başvurulur. Dolayısıyla her yazar, bu peyzaj özelliklerini tek sayfada veya
sayfalarca anlatmışlardır.
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Mekân anlatımında kullanılan peyzaj betimlemeleri, Anadolu coğrafyasında da edebî eserlerde kendine
oldukça fazla yer bulmuştur. “20. yüzyılın başında toplum olarak girdiğimiz istiklal mücadelesi, o tarihlere
kadar İstanbul’u merkez olarak tercih eden yazarların yönünün Anadolu’ya çevrilmesine neden olur.
Anadolu’nun vatanlaştırılması sürecinde Anadolu ve Anadolu insanının edebî eserlerde/hikâyelerde kazandığı
yer günümüze kadar korunmuştur. Bunda yazarların artık sadece İstanbul’da değil Anadolu’da da
yaşamalarının ve yetişmelerinin etkisi büyüktür.” (Demir, 2009: 3)
Mekânın İstanbul’dan Anadolu’ya doğru kaydırıldığına birçok yazarın eserinde şahit olabiliriz. Reşat Nuri de
bu yazarlardan biridir. Onun da birçok eserinde mekâna yönelik peyzajı görmemiz mümkündür ancak
Güntekin’in eserlerinde uzun uzun peyzaj betimlemelerine rastlandığı pek görülmez. Genelde kısa peyzaj
betimlemeleri yapan yazar, bazen hiç betimleme yapmayıp direkt olarak olayın geçtiği yerin adını söyler.
Hatta bazı eserlerinde o yerin yalnızca baş harfini verir. (Çalıkuşu örnek olarak gösterilebilir.)
Reşat Nuri Güntekin, çeşitli türlerde eserler vermiş çok yönlü yazarlarımızdan biridir. Onun, babasının mesleği
dolayısıyla çeşitli illeri gezmiş olması, Anadolu’da bulunması; onun eserlerinin Anadolu’yu mekân olarak
seçmesini sağlamıştır. Milli Edebiyat Dönemi öncesinde Anadolu’ya çok fazla yönelmeyen sanatçıların aksine
Reşat Nuri Güntekin, Anadolu’yu edebiyatımızda mekân hâline getirmiştir. İbrahim Zeki Burdurlu, bu durumu
şu cümlelerle özetlemektedir:
“Reşat Nuri’nin romanlarındaki çevre, iki yönden önemlidir. Birincisi, yazar, roman çevresini İstanbul’dan
Anadolu’ya aktarmıştır. İkincisi, gördüğü, gezdiği, yaşadığı Anadolu’nun köylerini, kasabalarını, kentlerini ele
almıştır. Kurtuluş Savaşı yıllarının Anadolusu ile savaş sonrasının Anadolusunu, yazarın romanlarında tabiatta
olduğu gibi gerçek renkleriyle, biçimleriyle görebiliriz.” (Burdurlu, 1998: 48) Dolayısıyla çevre seçimi,
Güntekin’in yazın hayatında ilerlemesini ve onun çağdaşlarının arasında ön plana çıkmasını sağlayan bir
etkendir. Aynı zamanda yazarın, realizm akımının etkisinde olması ve Anadolu’yu gerçekçi bir gözlemle
yansıtması da başarılı olmasında başka bir unsurdur. Reşat Nuri’nin Anadolu’yu eserlerinde mekân olarak
seçmesini değerlendiren diğer bir isim de Fethi Naci’dir. Naci ise bu konuda şunları söylemektedir:
“Reşat Nuri’nin romanlarında tarih, Abdülhamit döneminden günümüze kadar uzanır; coğrafya ise, bu tarihe
bağlı olarak bugünkü Türkiye sınırlarını da aşar.
Bazı romancılarımız, bir rastlantı sonucu olarak, belirli bölgeleri yazmışlardır: Yaşar Kemal’le Orhan Kemal
Çukurova’yı, Samim Kocagöz Ege’yi. Çünkü bu romancılarımız oralarda doğmuşlar, oraları yazmışlardır. Reşat
Nuri ise rastlantılarla değil, mesleğinin de (Milli Eğitim müfettişliği yapmıştır) sağladığı olanaklarla nerdeyse
bütün Türkiye’yi dolaşmış ve bütün Türkiye’yi yazmıştır.” (Naci, 2011: 8)
Güntekin’in eserlerinin hem mekânı İstanbul’dan Anadolu’ya taşıması hem de nüktedan anlatım özelliğinin
bulunması onu okunur kılmakta ve bu kadar araştırmaya konu yapmaktadır. Baki Asıltürk’ün bu konudaki
görüşleri şu şekildedir:
“… çeşitli sözlük ve antoloji çalışmaları, mektup ve röportajları da bulunan Reşat Nuri sadece verimli bir
edebiyat adamı olmakla kalmamış, eserleriyle okurlarda alışkanlık yaratmıştır. Bu alışkanlık yaratmanın
sonucunda da gerek eserlerinde insanı ele alışıyla gerekse anlatımındaki sıcaklıkla 1920’lerden bu yana en çok
okunan yazarlardan olmuştur.” (Asiltürk, 2009: 36, 37) Reşat Nuri’nin romanlarını okurken ince espri anlayışı
da okuru âdeta sarmaktadır. Bu sarmalayış, okuru yazara doğru sıcak bir etkiyle itmekte ve okurda merak
oluşturarak ona diğer eserlerini de okuma isteği vermektedir. Reşat Nuri’nin Anadolu’yu bu kadar çok konu
edinmesinin bir diğer nedeni de yarattığı karakterlerle seçilen coğrafya arasındaki uyumdur. Bu uyum çoğu
eserinde açık bir şekilde kendini göstermektedir. Taylan Altuğ ise bu konuda şu önemli görüşlerini kaleme
almıştır:
“Kimi aşk kırgını (Çalıkuşu, Dudaktan Kalbe, Akşam Güneşi), kimi inancını kaybetmiş (Yeşil Gece), kimi şerefini
feda etmiş (Damga), bu ‘mutsuz bilinç’lerin bulamayacağı kaynağı aradıkları yer ise, tinsel bir coğrafya olarak
Anadolu’dur. Böylece ikinci uğrak, gidilen yol olarak, içsel serüvene katılır. Bu yüzden Reşat Nuri
romanlarında Anadolu asla bir çevre, bir dış dekor ya da hattâ bir atmosfer değildir; kahramanların
‘idealite’sine direnen, onları eyleme sevkeden, serüvene çeken, biçimlendiren ve nihaî olarak dönüştüren
canlı bir insanî, toplumsal gerçeklik alanıdır.” (Altuğ, 2005: 8) Güntekin’in romanlarındaki mekân seçimi, bu
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nedenle olay örgüsünü yönlendirici ve olay örgüsüne yardımcı konumdadır. Kurgulanan konu ve olay için
seçilen mekân, bunlarla uyumlu şekilde birbirini bütünlemektedir.
Milli Edebiyat Dönemi öncesinde Anadolu, edebî eserlerdeki karakterler bakımından genelde uzak durulan,
gidilmek istenmeyen yerdir. Bu karakterler İstanbul’dan uzaklaşmak istemezler. Bunun nedeni, Anadolu’nun
bilinmezliklerle dolu bir sürgün yeri olmasıdır. Reşat Nuri, eserlerinde bu algıyı yıkarak karakterlerini
Anadolu’ya göndermiştir ve bu çabasını özellikle öğretmenler üzerinde gerçekleştirmiştir. Yeşil Gece’nin Şahin
Bey’i, Acımak’ın Zehra’sı, Çalıkuşu’nun Feride’si, Kan Davası’nın Ömer’i bu öğretmenlerdir. Bahsedilen
öğretmenler ve bunların dışında Anadolu’ya gönderilenler, bir amaç için veya İstanbul’dan kaçış için yollara
düşürülürler. “Sıla aranışı içindeki kahramanların önüne, Anadolu toplumsal coğrafyası, ilkin, bir olumsuzlama
uğrağı olarak çıkar.” (Altuğ, 2005: 9) Anadolu, İstanbul’da zorluklarla karşılaşan karakterler için bir nefes alma
mekânıdır. Çünkü yaşadıkları bütün zorluklar ve kötü günlerle İstanbul’da karşılaşırlar. Güntekin, kendisi de
Anadolu’yu çok fazla gezdiği ve Anadolu’nun birçok yerini gördüğü için yarattığı kahramanlarını İstanbul’dan
uzaklaştırıp Anadolu’ya gönderir, kendi gezginliğini onlara yaşatır.
Sonuç olarak denebilir ki Reşat Nuri Güntekin, kendi yaşamına ve Anadolu’yu sürekli gezmesine bağlı olarak
Anadolu’yu eserlerinde kendisine mekân olarak seçmiş; bunu yaparken ise kendi gözlemlerinden
yararlanmıştır. Bazı eserlerinde uzun uzun tasvir yaparken bazılarında ise olayın geçtiği yerin yalnızca adını
söylemekle yetinmiştir. Anadolu’nun edebî eserlere bu kadar konu olmasında Güntekin’in payı yadsınamaz
bir gerçektir.

SONUÇ
Milli Edebiyat Dönemi’nin önemli yazarlarından olan Reşat Nuri Güntekin, eserlerinde hem toplumsal hem
bireysel konulara yer vermektedir. Toplumsal konularda kan davasını sonlandırmak isteyen Ömer Bey’i,
ittihad-ı İslam’ı isteyen Şahin Bey’i, dilencileri, Batılılaşmak isterken yuvaları sarsılan Ali Rıza Bey ve ailesini;
bireysel konularda aldatılan Feride’yi, babasını yanlış tanıdığını anlayan Zehra’yı, evliliğinde sıkıntılar yaşayan
Yusuf ve Züleyha’yı, aşkı için hırsızlıkla damgalanan İffet ve birçoğunu görmekteyiz.
Yukarıda saydığımız toplumsal ve bireysel konuların anlatımında birçok insan, çeşitli zaman ve sayısız mekân
Güntekin’in eserlerinde başarılı bir şekilde yerini bulmaktadır. Bir edebî eserin olmazsa olmaz unsurlarından
mekân ise, Güntekin tarafından en başarılı şekilde betimlenmekte ve mekânın o eserdeki yeri önemli bir
şekilde tayin edilmektedir. Güntekin, bu betimlemeleri yaparken çoğu eserinde, olayların geçtiği yerin adını
gizli tutmayı tercih etmektedir. Bu şekilde de realizme uygun oldukça fazla eser edebiyatımıza
kazandırılmaktadır. Güntekin, mekân olarak özellikle Anadolu’yu ve İstanbul’u seçmektedir. Onun,
Anadolu’ya bu kadar ilgili olmasının altında yatan sebep, çocukluğunda Anadolu’yu fazlaca gezmiş ve anı
biriktirmiş olmasıdır.
Güntekin’in yaşadığı dönemde ve daha önceki yıllarda Anadolu diyince akla İstanbul dışındaki her yer
gelmektedir. Çoğu kişi İstanbul ve çevresinde bulunmak için Anadolu’ya gitmek istemezken Güntekin’in ana
kahramanları İstanbul’dan ayrılıp Anadolu’ya gitmeye gönüllü kişilerdir. Bu kişilerle Anadolu da uyumlu bir
şekilde resmedilmektedir. Mutlu olan kişilerin yaşadığı mekânlar daha modern şekilde anlatılırken mutsuz
olan kişilerin yaşadığı mekânlar daha viran, yaşanması zor yerler olarak okura yansıtılmaktadır. Bu noktada
özellikle tabiat önemli bir unsurdur. Çünkü insanlar, özellikle içinde mutluluk duygusu yaşamayanlar, İstanbul
veya Anadolu’daki şehirlerden kaçarak kendilerini tabiata sığınmış şekilde bulurlar. Orman, koru, bahçe gibi
tabiata ait yerler onlar için bir nefes alma yeridir. Bu yerlerde ana kahramanlar bazen tek başlarına, bazen
sevdikleri bir kişiyle, bazen de topluluk içinde parti, düğün gibi organizasyonlarda vakit geçirmektedir. Toplu
veya bireysel olması fark etmeksizin ana kahramanlar, bu yerlerde huzuru bulmaktadır.
Güntekin’in eserlerindeki kişiler, günlük hayatta hepimizin karşısına çıkabilecek kişilerdir. Birçoğu bir şekilde
dünyevî acılarla karşılaşmakta ve bunlarla başa çıkmaya çalışmaktadır. Buna bağlı olarak da yaşadıkları
mekânlar bir o kadar gerçekçidir. Güntekin’in romanları, sayıca hikâye kitaplarından fazladır. Buna rağmen
bazı romanlarında betimlemeye rastlanmazken bazı hikâye kitaplarının her hikâyesinde bir betimleme yer
almaktadır. Bu da Güntekin’in, yazdığı bütün türlerde betimlemeye başvurduğunu göstermektedir. Güntekin,
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yazdığı her eseriyle edebiyatımıza önemli katkılar sağlayarak edebiyatımızın gelişmesinde büyük rol
oynamıştır.
Çalışmamızda üzerinde durmamız gereken bir konu da Güntekin’in üslubudur. Güntekin, zaman zaman
okurun yüzündeki gülümsemeyi ortaya çıkaran bir üsluba sahiptir. Okuyanı yeri gelir hüzünlendirir, yeri gelir
gülümsetir. Ancak hangisini yaparsa yapsın okurun gönlünde taht kurmayı başarır. Bu taht, onun günümüze
kadar gelmesine olanak sağlamıştır.

3. ARAŞTIRMA
3.1. Problemin Niteliği, Kapsamı ve Sınırları
“Reşat Nuri Güntekin’in Eserlerinde Anadolu Peyzajı” adlı çalışmada Reşat Nuri’nin Anadolu’daki mimari
eserleri ve dış ortamı nasıl betimlediği, bunları olaylarla nasıl bağdaştırdığı ortaya konulacak ve eserlerin
yazıldığı dönemde Anadolu’nun nasıl bir peyzaja sahip olduğu anlaşılacaktır.
3.2. Problem ve Alt Problemler
Anadolu peyzajının edebi eserlerde nasıl işlendiği, nasıl betimlendiği hakkında çok fazla çalışma
olmamasından dolayı bu tür bir çalışmanın yapılması uygun görülmüştür. “Reşat Nuri Güntekin, Anadolu’yu
nasıl tasvir etmiştir?” ve “Milli Edebiyat Dönemi’nde Anadolu peyzajı nasıldır?” soruları ana problemimiz
olarak yer almaktadır.
3.3. Araştırmanın Amaçları ve Beklenen Yararlar
Araştırmanın amacı Milli Edebiyat Dönemi’nde Anadolu’nun sahip olduğu fiziksel görünümü edebi eserler
aracılığıyla ortaya koymaktır. Beklenen yarar ise Anadolu’nun o dönemde içinde bulunduğu ortamı
okuyucuya açık bir şekilde sunarak dönemi daha iyi anlamasını sağlamaktır. Ayrıca söz konusu çalışma,
edebiyatımızda sık kullanılan bir konuya sahip olmadığından özgün ve ilklerden biri olması açısından Türk
edebiyatına katkı sağlayacaktır.
3.4. Araştırmanın Yöntemi
Araştırmada öncelikle söz konusu eserler sıradan bir okur gözüyle okunacaktır. Bu çalışmanın, çalışmayla
ilgilinen herkes tarafından kolayca anlaşılması ve yararlanabilmesi için eserlerin kısa bir özeti yapılacaktır.
Ardından peyzaj için yapılan betimlemeler belirlenecek ve fişleme yöntemi kullanılacaktır. Bu yöntemi
desteklemek amacıyla, uygun görülen yorumlar yapılacak ve bir sonuca varılacaktır. Bu yorumlar ve peyzaj
bölümleri birleşerek bir bütün oluşturacaktır.
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Özet
Çalışmanın konusu; içinde bulunulan pandemi döneminde virüsten korunmanın en etkin araçlarından birisi
olarak açıklanan maskenin, kişilerarası iletişimde makro ve mikro mimiklerin anlaşılmasına olan etkisidir.
Çalışma amacı ise; “Opak maske kullanımı sırasında yüzün ağız ve burun bölümü tamamıyla kapatıldığından
makro ve mikro mimiklerin anlaşılamaması sorunu ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple maske, etkili iletişimin
önünde bir bariyerdir” hipotezinin geçerliliğinin araştırılmasıdır. Yapılan çalışmada, nitel araştırma
yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Pandemi döneminde kişiler arası iletişim kurarken hayatımızın
bir parçası haline gelen maske kullanımının hem ses dalgalarını hem de alıcı tarafından en az sözler kadar
etkili olan mimiklerin çözümlenmesine olan etkisinin incelenmesi amacıyla 18 soruluk bir anket hazırlanarak
608 kişiye pandemi döneminde teması en aza indirgemek için sosyal ağ üzerinden Google Formlar aracılığıyla
uygulanmıştır. Sonuç olarak; bireylerin maskenin faydasıyla ilgili bilgi sahibi olmasına karşın bunun
davranışlarına, bilgileri oranında yansımadığı görülmüştür. Aynı zamanda “iletişim esnasında bireylerin
mimiklerini görmek ya da karşısındakine göstermek için, kısacası daha açık ve etkili bir iletişim için maskesini
çıkarma gereği hissetmektedir” şeklinde bir sonuca ulaşılmıştır. Bu durum da bireyleri maskenin tasarımı
konusunda yeni arayışlara, çözümlere ve alternatif fikirlere yöneltmektedir.
Anahtar Kelimeler: Maske, makro/mikro mimikler, iletişim, yüz ifadeleri, pandemi
The Effect of Mask Usage During The Pandemic to Communication Skills and Macro/Micro Mimic
Perceiving Capacity
Abstract
The subject of this study is the effect of the mask, which is described as one of the most effective ways of
virus protection during the current pandemic, on perception of macro and micro mimics in mutual
communications. The aim of this study is searching the validity of the hypotesis of “Mask is a barrier in front
of effective communication, because macro and micro mimics may not be understood during the usage of
opaque masks”. Case study, one of the qualitative research mehods, was used in this study. It’s aimed to
examine the effect of using masks, which have become a part of people’s lives while they’re doing
interpersonal communications during the pandemic, on the resolution of both sound waves and gestures,
which are at least as effective as words. For this purpose, a 18-question survey was conducted to 608
participants via social network, Google Forms and social media, to minimize the contact. As a result, it’s seen
that individuals know the mask’s benefits but this knowledge doesn’t have enough effect on their behavior.
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Also, it was concluted that “ individuals feel the need of taking their masks off to see other people’s mimics
and show their reactions to others, shortly for an intelligible and effective communication”. This problem
promts people to new searchings, solutions and alternatives to mask desings.
Keywords: Mask, macro/micro mimics, communication, facial expressions, pandemic
1. GİRİŞ
Ülkemizde ilk vakası 11 Mayıs 2020 tarihinde görülen Covid-19, küresel çapta gerçekleşmekte olan bir
pandemidir. Covid-19 virüsünün havadan da bulaşabilen bir virüs olması, virüsten korunmak için maske
kullanımını zorunlu kılmaktadır. Pandemi sürecinin halen devam etmesi ve ne zaman normal hayata geri
dönüleceğinin belirgin olmaması, maskenin hayatın bir parçası haline gelmesine sebep olmuştur.
Maske kullanımının, virüsten korunma gibi olumlu getirileri olmasının yanı sıra olumsuz etkileri de
bulunmaktadır. İletişim kurarken yüzün sıklıkla kullanılan bir bölümünü, özellikle de yedi temel yüz ifadesinin
hepsinde aktif bir biçimde kullanılan ağız ve çevresini, ayrıca burun kısmını kapatıyor olmasının iletişimde bir
engel oluşturacağı düşünülmektedir. Çalışmada, maske kullanımı sırasında, kişinin ağız ve burun kısmının
kapanması sebebi ile iletişimin engelleneceği düşüncesinden yola çıkılarak kişilerarası ve yüz yüze iletişime
etkisi incelenmiştir.
“Maske kullanımı, maskenin sıklıkla kullanılan mimiklerden olan ağız, burun ve çevresini kapatması sebebiyle
iletişimin unsurlarından olan kanala engel oluşturarak iletişimi olumsuz biçimde etkilemekte, güvene dayalı
ve sağlıklı iletişim kurulmasını engellemektedir.” hipotezi kurulmuş ve hazırlanan anket ile doğruluğu
incelenmiştir.
Anket soruları hazırlanırken ve yanıtlar değerlendirilirken ele alınan başlıklar şu şekildedir;








Maske kullanımının iletişime olumlu/olumsuz etkisi
Maskenin sağlık için önemine dair farkındalık durumu
Toplu alanlarda ve kalabalık ortamlarda maske kullanım durumu
Maske çıkarma ihtiyaç sıklığı (Bu ihtiyaç sıklığı ile maske kullanımı ve maskenin öneminin farkındalığı
arasındaki ilişki)
En sık kullanılan mimikler
Maske kullanan bir kişinin kullandığı mimikleri anlama/ anlamam durumu
Maske sebebiyle karşısındaki kişinin görünmeyen olumsuz mimik yapmasından şüphelenme durumu

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
2.1. İletişim Kavramı
Alanyazın incelendiğinde farklı iletişim tanımlarının bulunduğu görülmüştür. Acar (2010) ‘a göre iletişim “en
az iki kişi arasında mesaj (ileti / iletişi) alışverişi” dir. İletişimin oluşması için mesajı yollayan ve alan olmak
üzere iki kişi olmalıdır. Mesajın akışı için bir boşluk gereklidir. Cüceloğlu (2002) ise iletişimi “iki kişi arasında
anlam alışverişi” olarak tanımlamıştır.
2.1.1. İletişimin Ögeleri
İletişimin ögelerinden olan gönderici, mesajı kullanılan dil ile (sözler, jest-mimik, beden dili vb.) kodlayarak
alıcıya kanal vasıtasıyla ileten kişidir. Alıcı ise göndericiden gelen kodlanmış bilgileri çözümleyerek
anlamlandıran kişidir. İletişimin kurulmasına olanak sağlayan kanal, mesajın iletildiği yoldur. Kanal üzerindeki
herhangi bir engelin iletişimi kesintiye uğratacağı, aksatacağı veya yanlış anlaşılmaya neden olabileceği
öngörülmektedir (Şekil-1).
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Şekil-1: İletişimin ögelerinin şematik gösterimi
Çalışmada kanal olarak mimikler, kanal üzerinde bulunan engel ve iletişimi engelleyen/zorlaştıran öge olarak
maske ele alınmıştır.
2.2. Mimikler (Yüz İfadeleri)
Yüz ifadeleri kavramı “yüzdeki mimetik kasların hareketleri” olarak tanımlanmaktadır (Ekman ve Friesen,
2008), alıntılandı, (Metin, 2019). Ekman (2007)’a göre kültürler arası farklılık göstermeyen yedi duygu ve
bunları belirten yüz ifadeleri (mimikler) bulunmaktadır. Bunlar öfke, mutluluk, üzüntü, şaşkınlık, tiksinme,
korku ve aşağılama olarak karşımıza çıkmaktadır (Metin, 2019). Bu duygular incelendiğinde yedi temel
duyguyu yansıtan bütün mimiklerde ağız ve burun bölgesinin etkin olduğu ancak bu bölgenin maskeyle
kapanması sonucu duygusal karmaşa ya da belirsizlik yaşanacağı öngörülmektedir (Şekil-2).
Şekil-2: Maskenin yüz ifadelerine etkisi (Mengüç, 2020)
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Yüz ifadeleri kendi içerisinde makro ifadeler, mikro ifadeler ve gizli ifadeler olmak üzere üçe ayrılmaktadır.
Yapılan çalışmada makro ifadeler ve mikro ifadeler ele alınmıştır.
2.2.1. Makro Mimikler (Makro İfadeler)
Ekman’a (2007) göre makro ifadeler yüz bölgesinde genelde 0.5 ile 4 saniye kadar sürmekte ve yüzün tüm
bölgesindeki ilgili kasların hareket etmesi sonucu oluşmaktadır. Gündelik ilişkilerde sıklıkla karşılaşılan duygu
ifadesidir. Bu tür ifadelerin tanınması kolaydır (Metin, 2019).
2.2.2. Mikro Mimikler (Mikro İfadeler)
Ekman & Friesen (1969) mikro ifadeleri “bir saniyeden daha kısa sürede beliren, bilinçli olarak ortaya
çıkmayan ve evrensel olan anlık yüz hareketleri” şeklinde tanımlamaktadır.
Mikro ifadelerin fark edilmesi zor olmakla birlikte mikro ifadelere yansıyan duyguların oluşmasında ve
tanınmasında beynin bazı yapılarının ön plana çıktığı bilinmektedir. Amigdalanın beynin yapısı içinde
anlamlandırma sürecinde aktif olduğunun belirtilmesinin yanı sıra ön insular korteksin de özellikle tiksinme
duygusunda aktif olduğu Phillips ve diğerleri (1997) tarafından ortaya konmuştur. Beynin bir başka yapısı olan
hipokampüs ise hafızadan sorumlu olan yapısıyla hissedilen duyguların kaydedilmesi ve tekrar hatırlanması
işlevinde yer almaktadır.
2.3. Pandemi
Bir hastalığın veya enfeksiyon etkeninin ülkelerde, kıtalarda, hatta tüm dünya gibi çok geniş bir alanda yayılım
göstermesine pandemi denilmektedir (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2020). Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 11 Mart
2020'de COVID-19 salgınını bir salgın olarak ilan etmiştir. Ülkemizde, 11 Mayıs 2020 tarihinde ilk Covid-19
vakasının görülmesiyle pandemi ilan edilmiştir.
2.3.1. Covid-19
Covid-19, Koronavirüs ailesinden olan; bulaştığı kişilerde ateş, öksürük, nefes darlığı gibi belirtilere neden
olan bir hastalıktır (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2020).
Hastalık esas olarak damlacık yoluyla bulaşmaktadır. Ayrıca hasta bireylerin öksürme, hapşırma yoluyla
ortaya saçtıkları damlacıklara diğer kişilerin elleri ile temas etmesi sonrasında ellerini ağız, burun veya göz
mukozasına götürmesi ve dokunması ile bulaştığı bilinmektedir (T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel
Müdürlüğü, 2020).
2.3.2. Maske
Maske, TDK’ye göre “korunmak için özel olarak yapılıp yüze geçirilen şey” olarak tanımlanmakta, pandemi
sürecinde korunmamız gereken unsurun Covid-19 virüsü olduğu bu çalışmada göz önüne alınmaktadır. Tıbbi
maske takmak, Covid-19’un yayılmasını sınırlandırabilecek önleme tedbirlerinden biridir (WHO, 2020). Maske
enfekte bireyler tarafından enfeksiyon kaynağını kontrol altına almak, sağlıklı bireyler tarafından virüsten
korunmak için kullanılmaktadır.
Maske, gerekli korumayı sağlaması için ağzı ve burnu kapatacak şekilde takılmalıdır. Maskenin ağız ve burnu
kapatması, iletişim kurarken ağız ve burun çevresindeki jest ve mimiklerin kullanmasını dolayısıyla etkili
iletişimi engellemektedir. Bu durum da bireyleri maskenin tasarımı konusunda yeni arayışlara, çözümlere ve
alternatif fikirlere yöneltmektedir.
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3. METODOLOJİ
3.1. Örneklem ve Veri Toplama Yöntemi
Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Durum çalışması; güncel bir olguyu
kendi gerçek yaşam çerçevesi (içeriği) içinde çalışan, olgu ve içinde bulunduğu içerik arasındaki sınırların kesin
hatlarıyla belirgin olmadığı ve birden fazla kanıt veya veri kaynağının mevcut olduğu durumlarda kullanılan
görgül bir araştırma yöntemidir (Yıldırım & Şimşek, 2013).
Veriler toplanırken anket uygulama yöntemi kullanılmıştır. 608 katılımcıya Google Formlar üzerinden sosyal
medya aracılığıyla ulaştırılan anket uygulanmıştır.

3.2. Araştırmada Kullanılan Ölçek
Uygulanan anket 18 sorudan oluşmaktadır. Literatürde maske kullanımı ve iletişim becerilerinin ilişkisi
üzerine hazırlanmış bir anket bulunamamıştır. Amaç ve hipotez göz önüne alınarak anket soruları
hazırlanmıştır. Anketteki sorunların giderilmesi ve anlaşılabilirliğinin incelenmesi için anket öncelikle 10 kişilik
küçük bir gruba uygulanmış ve geri dönüşler ışığında anketteki sorunlar giderilmiştir.
Ankette demografik bilgileri içeren 5 soru bulunmaktadır. Katılımcıların cinsiyeti, medeni durumu, eğitim
durumu, yaşı ve çalıştıkları sektör sorulmuştur.
Anketin devamında yer alan 13 soru, katılımcıların maske kullanımı ve iletişimlerine etkisi incelenmiştir. 10.
soru hariç bütün sorularda beşli likert tipi ölçek kullanılmıştır. Katılımcılardan “her zaman, sık sık, genellikle,
bazen, hiçbir zaman” seçeneklerinden kendilerine en yakın olanı işaretlemesi istenmiştir. 10. soruda ise “ağız
ve çevresi, kaşlar ve alın bölgesi, burun, gözler” seçenekleri yer almaktadır.
Ankette,
1.
2.
3.
4.

“Çalıştığınız sektörde insanlarla yüz yüze iletişim kuruyor musunuz?”
“Maske kullanımının sağlığımıza kattığı faydanın farkında mısınız?”
“Covid 19 pandemi sürecinden önce günlük hayatınızda maske kullanır mıydınız?”
“Covid 19 pandemi sürecinde günlük hayatınızda özellikle sosyal alanlarda maske kullanıyor
musunuz?”
5. “Maske kullanımının iletişim becerilerinizi olumlu etkilediğini düşünüyor musunuz?”
6. “Maske kullanımının iletişim becerilerinizi olumsuz etkilediğini düşünüyor musunuz?”
7. “İletişim esnasında maskenizi çıkarma ihtiyacı hissediyor musunuz?”
8. “Maskesiyle sizinle konuşan birini rahatça anlayabiliyor musunuz?”
9. “İletişim esnasında jest ve mimiklerinizi kullanır mısınız?”
10. “Sıklıkla kullandığınız jest mimikleriniz öncelikli olarak hangisidir?”
11. “İletişim kurarken karşınızdaki kişinin jest mimiklerini çözümler ve sözleriyle tutarlılığını değerlendirir
misiniz?”
12. “Maske kullanan biriyle iletişim kurarken jest/ mimiklerini algılayabiliyor musunuz?”
13. “Maske kullanan biriyle iletişim kurarken olumsuz jest/mimik (esneme, dil çıkarma, dudak bükme,
küçümseme) gibi davranışlarda bulunduğundan şüpheleniyor musunuz?”
soruları yer almaktadır.
3.3. İstatiksel Analiz ve Bulgular
İstatistiksel analiz SPSS programı ile yapılmış ve sonuçlar yorumlanarak sunulmuştur.
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Tablo-1: Ortalama ve Standart Sapmalar
Sorular

Ortalama

Standart sapma

S1

4,3786

1,04307

S2

4,6801

,77491

S3

1,3116

,74866

S4

4,7018

,88512

S5

1,9849

1,20183

S6

3,2630

1,40332

S7

2,2680

1,07059

S8

3,1692

,96578

S9

3,9732

1,08959

S10

7,0737

1,18913

S11

3,7387

1,02750

S12

2,3534

,81967

S13

1,6181

,84635

Toplam Boyut

3,4242

,32762

Tablo-1’e bakıldığında ortalaması en yüksek olan sorunun 10. soru, ortalaması en düşük olan sorunun 3. Soru
olduğu görülmektedir.
Değişkenlerin normal dağılımının incelenmesi için Çarpıklık ve Basıklık (Skewness ve Kurtosis) değerlerine
bakılmıştır.
Tablo-2: Çarpıklık ve Basıklık (Skewness ve Kurtosis) Değerleri

Toplam boyut

Çarpıklık

Basıklık

-,219

,363

Çarpıklık ve basıklık değerlerinin -2 ile +2 aralığında olması normal dağılım olduğunu göstermektedir. Toplam
boyutun çarpıklık ve basıklık değerleri -2 ile +2 arasında değer almaktadır.
Tablo-3: Grup İstatistikleri, Cinsiyet

Boyut1

Cinsiyet

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

Kadın

372

3,4433

,30855

,01600

Erkek

225

3,3925

,35537

,02369
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Tablo-4: Bağımsız Örneklemler İçin T Testi Sonuçları, Cinsiyet
Levene's Test for
Equality of Variances

Boyut1

Equal variances
assumed

t-test for Equality of Means

F

Sig.

t

df

Sig. (2tailed)

Mean
Difference

2,760

,097

1,842

595

,066

,05086

,076

,05086

Equal variances
not assumed

1,779 421,889

Tablo-3 ve Tablo-4’e bakıldığında P=0,66 olup p>0,05 olduğundan boyut 1 için cinsiyetler arasında anlamlı
farklılık bulunmamıştır.
Tablo-5: Grup İstatistikleri, Medeni Durum

Boyut1

Medeni Durum

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error
Mean

Evli

464

3,4088

,33368

,01549

Bekar

133

3,4777

,30063

,02607

Tablo-6: Bağımsız Örneklemler İçin T Testi Sonuçları, Medeni Durum

Levene's Test for t-test for Equality of Means
Equality of Variances
F
Boyut1 Equal variances 2,874
assumed
Equal variances
not assumed

Sig.

t

df

Sig. (2- Mean
tailed)
Difference

,091

2,145

595

,032

-,06891

2,273

233,389 ,024

-,06891

Tablo-5 ve Tablo-6’da P=0,032 olup p<0,05 olduğundan boyut 1 için medeni durumlar arasında anlamlı
farklılık bulunmaktadır. Medeni durumu evli olan kişilerin bekâr olan kişilere göre boyut 1 için ortalamalarının
daha yüksek olduğu görülmüştür.
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Tablo-7: Grup İstatistikleri, Eğitim Durumu
N

Mean

Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for Mean
Lower Bound

Upper Bound

İlköğretim

8

3,2404

,44558

,15754

2,8679

3,6129

Ortaöğretim

45

3,2479

,36996

,05515

3,1367

3,3590

387 3,4315

,30504

,01551

3,4010

3,4620

Yüksek lisans ve üstü 157 3,4659

,34602

,02762

3,4114

3,5205

,32762

,01341

3,3978

3,4505

Yüksek öğrenim

Toplam

597 3,4242

Tablo-8: Bağımsız Örneklemler İçin Tek-Faktörlü Varyans Analizi Sonuçları, Eğitim Durumu
Sum of
Squares

df

Mean
Square

F

Sig.

Between
Groups

1,964

3

,655

6,261

,000

Within Groups

62,007

593

,105

Total

63,971

596

Tablo-7 ve Tablo-8 incelendiğinde P=0,000 olup p<0,05 olduğundan boyut 1 için eğitim durumları arasında
anlamlı farklılık bulunmuştur. Eğitim durumu yüksek lisans ve üstü olan kişilerin boyut 1 için en yüksek
ortalamaya sahip olduğu görülmektedir.
Tablo-9: Grup İstatistikleri, Yaş
N

Mean

Std.
Deviation

Std.
Error

95% Confidence Interval for
Mean
Lower Bound

Upper Bound

10-20

29

3,4111

,28802

,05348

3,3016

3,5207

21-30

55

3,4266

,32156

,04336

3,3396

3,5135

31-40

174 3,4319

,32820

,02488

3,3828

3,4810

41-50

236 3,4195

,33150

,02158

3,3770

3,4620

51-60

87

3,4465

,32801

,03517

3,3766

3,5164

61 ve
üstü

16

3,3029

,36994

,09249

3,1058

3,5000

597 3,4242

,32762

,01341

3,3978

3,4505

Toplam
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Tablo-10: Bağımsız Örneklemler İçin Tek-Faktörlü Varyans Analizi Sonuçları, Yaş
Sum of
Squares

df

Mean
Square

F

Sig.

Between
Groups

,300

5

,060

,556

,734

Within Groups

63,672

591

,108

Total

63,971

596

Tablo-9 ve Tablo-10’a bakıldığında P=0,734 olup p>0,05 olduğundan boyut 1 için yaşa göre anlamlı bir farklılık
bulunmadığı görülmüştür.
Tablo-11: Grup İstatistikleri, Çalışılan Sektör
N

Mean

Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for Mean
Lower Bound

Upper Bound

Sağlık

65

3,5361

,27667

,03432

3,4675

3,6047

Eğitim

415 3,4538

,30968

,01520

3,4239

3,4836

Ev hanımı

31

3,2382

,27403

,04922

3,1377

3,3387

Sosyal hizmetler

22

3,3252

,27779

,05922

3,2020

3,4483

Diğer

64

3,2428

,41644

,05206

3,1388

3,3468

Total

597 3,4242

,32762

,01341

3,3978

3,4505

Tablo-12: Bağımsız Örneklemler İçin Tek-Faktörlü Varyans Analizi Sonuçları, Çalışılan Sektör
Sum of
Squares

df

Mean
Square

F

Sig.

Between
Groups

4,571

4

1,143

11,388

,000

Within Groups

59,401

592

,100

Total

63,971

596

Tablo-11 ve Tablo-12’de P=0,000 olup p<0,05 olduğundan boyut 1 için çalışılan sektöre göre anlamlı farklılık
bulunduğu görülmektedir. Çalıştığı sektör sağlık olan kişiler boyut 1 için en yüksek ortalamaya sahiptir.
Çalıştığı sektör ev hanımı olan kişiler boyut 1 için en düşük ortalamaya sahiptir.
Yüzdelik olarak incelenen 10. soruda, en sık kullanılan mimiklerin %42,4 ile ağız ve çevresinde olduğu,
sonrasında %32,7 ile kaşlar ve alın bölgesinin geldiği, %24,7’nin ise gözleri en çok kullandıkları mimik olarak
işaretlediği görülmektedir. Burun, %0,2 ile en az kullanılan mimik olmuştur.
4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Demografik bilgiler ile anket soruları arasındaki ilişkilere bakıldığında cinsiyetler arasında anlamlı farklılık
bulunmadığı görülmüştür. Eğitim durumuna göre değerlendirme yapıldığında P=0,000 olup p<0,05
olduğundan eğitim durumları arasında anlamlı farklılık belirlenmiştir. Eğitim durumu yüksek lisans ve üstü
olan kişiler en yüksek ortalamaya sahiptir. Bu durum, eğitim durumu yüksek lisans ve üstü olan kişilerin bilgiyi
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edinme, işleme ve davranışa dönüştürmeyi daha kolay gerçekleştirdikleri şeklinde yorumlanmış olmakla
birlikte katılımcıların büyük çoğunluğunu oluşturmasından kaynaklı bu sonucun elde edilebileceği de
değerlendirilmelidir. Edinilen veriler değerlendirildiğinde yaşa göre anlamlı bir farklılık belirlenmemiştir.
Katılımcıların çalıştıkları alan söz konusu olduğunda ise P=0,000 olup p<0,05 olduğundan çalışılan sektöre
göre anlamlı farklılık görülmüştür. Çalıştığı sektör sağlık olan kişiler en yüksek ortalamaya sahiptir. Çalıştığı
sektör ev hanımı olan kişiler en düşük ortalamaya sahiptir. Bu sonuç sağlık sektöründe çalışanların virüsün
ciddiyetinin farkında olmaları aynı zamanda temas ihtimallerinin yüksek olması nedeniyle maskenin
koruyuculuğunun maskeyi kullanma oranlarını arttırdığı şeklinde yorumlanmıştır. Ev hanımlarının ise temas
riski sektörel olarak değerlendirildiğinde daha düşük risk alanında olmalarının maske kullanımına olumsuz
yansıdığı düşünülmektedir.
Çalışmanın sonuçlarında medeni durumlar arasında anlamlı farklılık vardır. Medeni durumu evli olan kişilerin
bekâr olan kişilere göre ortalamaları daha yüksektir. Bu durum birlikte yaşadıkları kişilerden de kendilerini
sorumlu hissettikleri şeklinde yorumlanmıştır. Bir diğer boyut olan yaş değerlendirildiğindeyse yaşa göre
anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.
Yapılan anket ve sonuçlar incelendiğinde, katılımcıların maskenin sağlığına kattığı faydanın farkında
olmalarına ve sosyal alanlarda maske kullanmalarına rağmen iletişim esnasında sıklıkla çıkarma ihtiyacı
hissettiklerinin belirlenmiştir. Bu durum katılımcıların yeterli bilgiye sahip olmalarına rağmen bunun
davranışa yansımadığı şeklinde yorumlanmıştır.
Ayrıca 10. soruya verilen yanıtlar yüzdelik olarak incelendiğinde katılımcıların %42,4’ü en sık kullandığı
mimiklerin ağız ve çevresinde olduğunu belirtmiştir. Bu durum, maske kullanırken iletişimde kopukluk
yaşanacağı hipotezini güçlendirmektedir. Maske çıkarma ihtiyacı bulunmasının sebeplerinden birisinin,
maskenin en sık kullanılan mimikler olan ağız ve çevresini kapatması olarak yorumlanmıştır.
Sonuç olarak; bireylerin maskenin faydasıyla ilgili bilgi sahibi olmasına karşın bunun davranışlarına, bilgileri
oranında yansımadığı görülmüştür. Aynı zamanda “iletişim esnasında bireylerin mimiklerini görmek ya da
karşısındakine göstermek için, kısacası daha açık ve etkili bir iletişim için maskesini çıkarma gereği
hissetmektedir” şeklinde bir sonuca ulaşılmıştır. Bu duruma çözüm olarak iletişimi kestiği düşünülen opak
maskeler yerine; yüzün görünmesine izin veren, yerli ve milli, medikal, şeffaf maske üretimi ve kullanımının
desteklenmesi önerilmektedir.
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Özet
Bu araştırmada ergenlerde yaşam doyumlarının yordayıcıları olarak anne ve babadan algılanan duygusal
istismarın etkisi incelenmiştir. Araştırmanın katılımcıları 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı içerisinde Yozgat ilinde
farklı lise türlerinde öğrenim görmekte olan lise öğrencilerinden oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemi
belirlenirken kolay ulaşılabilir durum örnekleme yöntemi temel alınmış ve özellikle farklı lise türleri içerisinde
yer alan okulların dâhil edilmesine önem verilmiştir. Araştırmadaki veriler pandemi döneminde olunmasından
dolayı Google Forms aracılığıyla çevrimiçi olarak toplanmıştır. Araştırmaya 292 (%64,7) kız ve 159 (%35,3)
erkek olmak üzere toplam 451 öğrenci katılmıştır. Araştırmaya katılan öğrenciler 14-19 yaş aralığında olup yaş
ortalamaları da 16.35’dir (Ss=1.10). Araştırmada Yaşam Doyumu Ölçeği ve Ergenler İçin Algılanan
Duygusal/Psikolojik İstismar Ölçeği Kısa Formu-II kullanılmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen veriler
korelasyon ve regresyon analizi ile sınanmıştır. Verilerin analizinde SPSS 23 paket programı kullanılmıştır.
Araştırmada yaşam doyumu ve anne ve babadan algılanan duygusal istismar arasında negatif yönde anlamlı
korelasyonlar belirlenmiştir. Ayrıca anne ve babadan algılanan duygusal istismar ergenlerde yaşam
doyumlarının anlamlı bir yordayıcısı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonucun
ergenlerin psikolojik sağlık gelişimleri üzerinde önemli olduğu düşünülmektedir. Son olarak araştırmadan elde
edilen sonuçlar ilgili alanyazın kapsamında tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yaşam doyumu, Anneden algılanan duygusal istismar, Babadan algılanan duygusal
istismar, Ergenlik
Abstract
In this research, the effect of perceived emotional abuse from parents as being the predictor of life
satisfaction in adolescents was examined. The study group of the research consisted of the students who
were studying at various types of high schools in Yozgat in the 2020-2021 academic year. The convenience
sampling technique was used while determining the study group and it was paid attention to include the
schools among various high school types. The data were collected online via Google Forms because of
COVID19 pandemic. A total of 451 students, 292 (64,7%) female and 159 (35,3%) male students participated
in the research. The age range of the participating students was between 14 and 19 and the average age was
16.35 (Ss=1.10). The Life Satisfaction Scale and the Short Form of the Perceived Emotional / Psychological
Abuse Scale for Adolescents-II were used in the study. The data obtained were tested via the correlation and
the regression analyses. SPSS 23 package program was used for the data analysis. Significant negative
correlations were found between life satisfaction and perceived emotional abuse from parents in the
research. In addition, it was concluded that perceived emotional abuse from parents was a significant
predictor of life satisfaction in adolescents. The result obtained from the study is thought to be important for
the psychological health development of adolescents. At the final stage, the findings of the research were
discussed within the context of the relevant literature.
Keywords: Life Satisfaction, Perceived Emotional Abuse From The Mother, Perceived Emotional Abuse From
The Father, Adolescence
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GİRİŞ
Ergenlik, bir kişinin biyolojik, bilişsel, psikolojik ve sosyal özelliklerinin çoğunun çocuksu olarak kabul edilen
durumdan yetişkin olarak kabul edilen duruma kadar birbiriyle ilişkili bir şekilde değişim gösterdiği yaşam
dönemi olarak tanımlanabilir (Lerner vd., 2010). Bu değişim ile birlikte ergenler yaşamlarında birçok
gelişimsel stresörle karşılaşır ve özellikle de ergenler, çocukluktan ergenliğe geçerken bu dönemde yoğun
olarak stres yaşarlar ve bu da ergenlerin yaşam doyumları üzerinde düşürücü bir etki oluşturur (Cho ve Park,
2015).
Yaşam doyumu öznel iyi oluşun bir bileşeni olarak kişinin yaşamına ilişkin bilişsel değerlendirmelerini
içermektedir (Diener vd., 1985). Daha farklı bir ifade ile yaşam doyumu bir bireyin kendi tanımlamış olduğu
standartlar çerçevesinde yaşam kalitesine yönelik olarak öznel değerlendirmesidir. Genel yaşam doyumu,
bireylerin yaşam kalitesine ilişkin genel değerlendirmeleridir ve bireylerin farklı yaşam ortamlarındaki almış
olduğu sonuçlardan memnuniyet gibi somut değerlendirmeleridir (Yao vd., 2014). Yaşam doyumu, yaşam
boyu ruh sağlığı ve yaşam kalitesinin temel bir unsuru ve ergenler arasında olumlu gelişimin önemli bir
göstergesi olarak kabul edilmektedir (Proctor vd., 2009).
Ergenlik başladığında yaşam doyumu azalır ve ergenler yetişkinlere kıyasla yaşam doyumunda daha büyük bir
değişiklik gösterir (Diener ve Fujita, 2005; Lucas ve Donellan, 2007) çünkü ergenler için yaşam doyumu birçok
içsel ve dışsal süreçlerden etkilenmektedir (Diener ve Fujita, 2005). Kişilerarası ilişkiler ergenlerin yaşamlarını
etkileyebilir özellikle de ergenlerin aileleri ile olan ilişkileri yaşam doyumlarında belirleyici bir unsur
oluşturabilmektedir (Cho vd., 2012; Kim ve Bae, 2016). Yapılan araştırmalar da göstermektedir ki genel olarak
aile yaşantıları ergenlerin yaşam doyumları üzerinde etkilidir (Desjerdins vd., 2008; Piko ve Hamvai, 2010).
Jensen ve diğerlerinin (2013) yapmış oldukları bir araştırmada ebeveynleri ile duygusal olarak iyi ilişki içinde
olan ergenlerin yaşam doyumlarını da yüksek olarak bulgulamıştır. Psikososyal uyumla ilişkili olarak,
ergenlerde ebeveynlere bağlanma kalitesinin kilit bir koruyucu faktör oluşturduğu saptanmıştır (Scharf vd.,
2004). Diğer taraftan ele alındığında da negatif yaşam olayları ergenlerin yaşam doyumları üzerinde azaltıcı
bir etki de oluşturmaktadır (Ho vd., 2008). Yapılan araştırmalarda yaşam doyumu ile duygusal istismar
arasında da negatif yönlü ilişki olduğu görülmektedir (de Vasconcelos vd., 2020).
Çocuklukta kötü muamele, çocuğun birincil bakıcısının çocuğa duygusal veya fiziksel zarar verme riski taşıyan
herhangi bir eylemi veya genel davranışlarında yer alan ilgisizlik olarak tanımlanır (Gilbert ve diğerleri, 2009).
Yapılan çalışmalar göstermektedir ki ebeveynlerin çocuklarına yönelik en kötü muamelelerinden birisi
duygusal istismardır (Brown vd., 2019; Stoltenborgh vd., 2015). Türkiye’de yapılan bir araştırmada çocukluk
çağı ihmal ve istismar yaşantılarının ihmal ve istismar yaşantısı olmayan bireylere göre yaşam
doyumlarını azaltıcı bir unsur oluşturduğunu ortaya koymuştur (Kalyon ve Yazıcı, 2020). Bir başka araştırmada
ise anne ve babadan algılanan istismarın psikolojik sağlamlık, öz yeterlik ve problem davranışları ile ilişkili
olduğunu ortaya koymuştur (Arslan ve Balkis, 2016).
Yapılan araştırmalardan yola çıkarak ergenlerde yaşam doyumunun önemli bir unsur olduğu ve bundan da
aile yaşantılarının etkili olduğu görülmektedir. Bu doğrultuda bu araştırmada ergenlerin yaşam doyumları
üzerinde anne ve babadan algılanan duygusal istismarın etkisinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırma
soruları aşağıdaki gibidir;
- Anne ve babadan algılanan duygusal istismar ergenlerde yaşam doyumu arasında ilişki var mıdır?
- Anne ve babadan algılanan duygusal istismar ergenlerde yaşam doyumunun bir yordayıcısı mıdır?
2. YÖNTEM
Bu araştırma ergenlerde yaşam doyumlarının yordayıcıları olarak anne ve babadan algılanan duygusal
istismarın etkisini incelemeye yönelik ilişkisel bir araştırmadır. İlişkisel araştırmalar iki ya da daha fazla
değişkenin birbirini etkileyip etkilemediğini ortaya koymaya yönelik kurulan araştırma modelidir (Fraenkel
vd., 2012). Araştırmanın bağımlı değişkeni yaşam doyumu bağımsız değişkeni ise anne ve babadan algılanan
duygusal istismardır.
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Çalışma Grubu
Araştırmanın katılımcıları 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı içerisinde Yozgat ilinde farklı lise türlerinde öğrenim
görmekte olan lise öğrencilerinden oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemi belirlenirken kolay ulaşılabilir
durum örnekleme yöntemi temel alınmış ve özellikle farklı lise türleri içerisinde yer alan okulların dâhil
edilmesine önem verilmiştir. Araştırmadaki veriler pandemi döneminde olunmasından dolayı Google Forms
aracılığıyla çevrimiçi olarak toplanmıştır. Araştırmaya 292 (%64,7) kız ve 159 (%35,3) erkek olmak üzere
toplam 451 öğrenci katılmıştır. Araştırmaya katılan öğrenciler 14-19 yaş aralığında olup yaş ortalamaları da
16.35’dir (Ss=1.10).
Veri Toplama Araçları
Araştırmada Yaşam Doyumu Ölçeği (Diener vd., 1985) ve Ergenler İçin Algılanan Duygusal/Psikolojik İstismar
Ölçeği Kısa Formu-II (Erkman ve Görkem, 2012) kullanılmıştır.
Yaşam Doyumu Ölçeği: Diener ve diğerleri tarafından (1985) geliştirilen Yaşam Doyumu Ölçeğinin Türkçe’ye
uyarlama çalışması Köker (1991) tarafından yapılmıştır. Toplam beş madde ve 7‘li likert tipi bir
derecelendirmeye sahiptir. Aynı zamanda tek boyuttan oluşan ölçeğin uyarlama çalışmasında test tekrar test
tutarlık katsayısı 0.85 olarak belirlenmiştir. Bu çalışma için hesaplanan iç tutarlık katsayısı ise .87 olarak
belirlenmiştir.
Ergenler İçin Algılanan Duygusal/Psikolojik İstismar Ölçeği Kısa Formu-II: Erkman ve Görkem (2012)
tarafından geliştirilen ölçeğin kısa form çalışması Arslan ve Kabasakal (2016) tarafından yapılmıştır. Ölçeğin
orijinal formundaki iç tutarlık katsayısı anne formu için .95 ve baba formu için ise . 97 olarak bulunmuştur.
Ölçeğin kısa formundaki iç tutarlık katsayısı anne formu için .88 ve baba formu için ise .92 olarak
belirlenmiştir. Bu çalışmadaki anne formu için hesaplanan iç tutarlık katsayısı .84 ve baba formu için ise .85
olarak hesaplanmıştır.
İşlem
Araştırmanın katılımcıları Yozgat ilinde 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı içerisinde farklı lise türlerinde öğrenim
görmekte olan lise öğrencilerinden oluşmaktadır Araştırmadaki veriler pandemi döneminde olunmasından
dolayı Google Forms aracılığıyla çevrimiçi olarak toplanmıştır. Araştırmada öncelikli olarak toplam 491 veri
elde edilmiştir yalnız bu verilerden bazıları eksik madde sayısının fazla olması nedeniyle araştırma kapsamına
dâhil edilmemiştir. Bu kapsamda araştırmadaki gözlem sayısı gerekli olan çıkarma işleminden sonra 462
olarak belirlenmiştir. Analizlere geçmeden önce veri setindeki tek değişkenli uç değer incelemesi yapılmıştır.
Bu doğrultuda z puanı ± 3.3 (p < .001) aralığı dışında kalan değerler uç değer olarak kabul edilmiş (Tabachnick
ve Fidel, 2007) ve veri setinde yer alan 7 gözlem analiz dışında tutulmuştur. Tek değişkenli uç değer
incelemesinden sonra çok değişkenli uç değer incelemesi yapılmış ve bu doğrultuda da Mahalonobis uzaklık
değeri kullanılmıştır. Mahalanobis uzaklık değerine göre dışarda kalan iki gözlem daha veri setinden çıkarılmış
ve analize dâhil edilmemiştir. Tek ve çok yönlü uç değer incelemesinin ardından veri setindeki değişkenlerin
çarpıklık ve basıklık değerleri incelemiş ve değişkenlerden elde edilen bütün değerlerin +1 ve -1 aralığı
içerisinde yer aldığı görülmüştür (Tablo 1). Çoklu bağlantılılığın incelemesi CI (koşul indeksi), VIF (varyans
şişme oranları) ve tolerans değerleri incelenmiştir. Yapılan incelemede bütün değerlerin referans değerler
aralığında yer aldığı görülmüştür (Tolerance= .34, VIF= 2.92). Gerekli koşullar incelendikten sonra analize
geçilmiştir. Bu doğrultuda önce aileden algılanan duygusal istismarın yaşam doyumları arasındaki ilişkiyi
belirlemek amacıyla Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı hesaplanmış ve ardından aileden
algılanan duygusal istismarın yaşam doyumunu anlamlı şekilde yordayıp yordamadığını belirlemek için
regresyon analizi yapılmıştır. İlgili analizler IBM SPSS 23 kullanılarak analiz edilmiştir.
3. BULGULAR
Araştırmada gerekli olan analize geçmeden önce değişkenlere ait betimsel değerler hesaplanmış ve Tablo
1’de gösterilmiştir.
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Tablo 1. Araştırmadaki Değişkenlere Ait Betimsel Değerler
Değişkenler

Min

Mak.

Ss

Çarpıklık

Basıklık

Yaşam Doy.

18

35

4.03

.269

-.800

Anneden
Algılanan
İstismar

32

100

18.50

.614

-.642

Babadan
Algılanan
İstismar

32

100

18.71

.561

-.713

Araştırmada ergenlerde yaşam doyumu ile aileden algılanan duygusal istismar arasındaki ilişkiyi incelemek
amacıyla Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayıları belirlenmiş ve sonuçlar Tablo 2’de gösterilmiştir.
Tablo 2. Yaşam Doyumu ve Aile İstismarı Arasındaki Korelasyonel Değerler
Değişkenler

1

Yaşam Doyumu

-

2

3

Anneden
İstismar

Algılanan -.57**

-

Babadan
İstismar

Algılanan -.56**

.81**

-

* p< .05, ** p< .01
Tablo 2 incelendiğinde yaşam doyumu ile anneden algılanan duygusal istismar ile negatif yönde (r= -.57,
p<.01), babadan algılanan duygusal istismar ile negatif yönde (r= -.56, p<.01) anlamlı korelasyonlar
belirlenmiştir. Anne ve babadan algılanan duygusal istismarın ergenlerde yaşam doyumunu yordayıp
yordamadığını incelemek amacıyla regresyon analizi yapılmış ve sonuçlar Tablo 3’de sunulmuştur.
Tablo 3. Yaşam Doyumunun Yordanmasına İlişkin Regresyon Analizi
Yordayıcı B
Değişkenler
Sabit
Aileden
Algılanan
Duy.İstismar

Anneden
Babadan
R=.35
F(18,042)=
119,611

33.
3
-.07
-.06

Standa
rt
Hata
0.5
.01
.01

ß

t

İkili r

-

60.09**

-.34
-.28

-5.20**
-4.31**

-

Kısmi R

-.24
-.20

-.20
-.16

∆R²=.3
5
p=.000

Tablo 3 incelendiğinde ergenlerde yaşam doyumunu anne ve babadan algılanan duygusal istismar
boyutlarının anlamlı bir şekilde yordadığı belirlenmiştir. Bu iki değişken birlikte yaşam doyumuna ait
varyansın %35’ini açıkladığı belirlenmiştir (∆R²=.35, p<.001). Değişkenlerin standardize edilmiş regresyon
katsayısına göre, yordayıcı değişkenlerin yaşam doyumu üzerindeki göreli önem sırası anneden algılanan
duygusal istismar (ß=-.34) ve babadan algılanan duygusal istismar (ß=-.28) şeklindedir.
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4. SONUÇ VE TARTIŞMA
Araştırmada yaşam doyumu ve anne ve babadan algılanan duygusal istismar arasında negatif yönde anlamlı
korelasyonlar belirlenmiştir. Ayrıca anne ve babadan algılanan duygusal istismar ergenlerde yaşam
doyumlarının anlamlı bir yordayıcısı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Araştırmadan elde edilen bulgular incelendiğinde konu ile ilgili yapılmış diğer araştırma sonuçları tutarlık
gösterdiği ve desteklediği görülmektedir. Türkiye’de yapılan bir araştırmada ergenlerde çocukluk örselenme
yaşantılarının yaşam doyumları üzerindeki anlamsal etkisini ortaya koymuştur (Çeçen-Eroğul ve Bilge-Türk,
2013). Türkiye’de konu ile ilgili yapılmış diğer araştırmalarda da benzer şekilde sonuçlar elde edilmiştir
(Arslan ve Balkis, 2016; Kalyon ve Yazıcı, 2020). Bir başka çalışmada Bostan ve Duru (2013) ergenlerde
psikolojik istismar ile öznel iyi oluş arasındaki ilişkiyi ortaya koymuşlardır. Konu ile ilgili farklı kültürlerde
yapılan diğer araştırmalarda da benzer sonuçlar elde edilmiştir (de Vasconcelos vd., 2020; Xiang vd., 2020).
Yaşam doyumu bireyin olumlu ve olumsuz işleyişleri ile duyarlı bir yapıdır ve hem iyi oluşun hem de
psikopatolojinin göstergelerini sağlamaktadır (Gilman ve Huebner, 2003). Ayrıca genel olarak kötü aile
işlevinin ve çatışma halinin ruh sağlığı sorunları, problemli davranış, daha kötü akademik performans, suç
işleme ve madde kullanımı ile ilişkili olduğunu da ortaya koymaktadır (Shek, 2002a, 2020b, 2002c). Konu
pozitif özellikler açısından ele alındığında (Shek, 2002c) ebeveyn niteliklerinin, ebeveyn stillerinin ergenlerde
yaşam doyumunu pozitif yordadığını göstermiştir. Shek (2005d) yapmış olduğu bir araştırmada babaya ait
olan özelliklerin anneye ait olan özelliklere göre ergenlerdeki yaşam doyumu üzerinde daha önemli olduğunu
ortaya koymuştur. Bu yapılan araştırmada ise anneden algılanan duygusal istismarın babadan algılanan
istismara göre ergenlerin yaşam doyumları üzerinde daha güçlü bir yordayıcısı konumunda olduğu elde
edilmiştir. Alanyazından elde edilen bu durum ile farkın oluşmasında araştırmadaki çalışılan grubun cinsiyet
dağılımları ve kültürel yapılarının farklılığı rol oynamış olabilir. Yapılan araştırma sonuçları ve elde edilen
sonuçlar ergenlerde yaşam doyumlarının üzerinde aileden algılanan duygusal istismarın etkisinin beklenebilir
bir sonuç olduğunu ortaya koymaktadır.
Araştırmadan elde edilen bulgular çerçevesinde birtakım öneriler ileri sürülebilir;
-

-

Bu araştırmada aileden algılanan duygusal istismarın yaşam doyumları üzerindeki etkisi incelenmiştir.
Bu kapsamda ailelere yönelik bilgilendirici çalışmalar faydalı olabilir.
Alanyazında ergenlerde yaşam doyumlarının ruh sağlığı üzerindeki etkisinden dolayı ergenlerdeki
yaşam doyumlarına yönelik yapılacak çalışmalar önemli olabilir.
Bu araştırma ergenlerdeki yaşam doyumlarının üzerindeki etkili olan faktörlerden sadece aile
yaşantıları ele alınmıştır. Bir başka çalışmada arkadaş, partner, okul etkileri ve bireysel özellikler ve
bunların ergenler üzerindeki etkisi ele alınabilir.
Bu çalışma Yozgat ilinden elde edilen verilerle sınırlıdır. Bu kapsamda farklı örneklem üzerinde
yapılacak çalışmalar bu araştırmanın geçerliliğine katkıda bulunabilir.
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Özet
Kamu harcamaları, kamu kesiminin büyüklüğü ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki iktisat literatüründe yer
alan önemli tartışma konularından birisi olmuştur. Armey (1995) hipotezine göre kamu harcamalarındaki artış
belirli bir noktaya kadar ekonomik büyümeyi artırmakta fakat belirli bir noktadan sonra ekonomik büyümenin
azalmasına neden olmaktadır. Böylelikle bir ekonomide kamu kesiminin büyüklüğü optimal noktaya
ulaştığında ekonomik büyüme maksimum değere ulaşacaktır. Armey eğrisi olarak adlandırılan doğrusal
olmayan bu ilişki ters U biçimindedir. Bu çalışmanın amacı da kamu kesimi büyüklüğü ve ekonomik büyüme
arasındaki ilişkinin varlığı ve yönünü 1987-2019 dönemine ait verilerle Türkiye ekonomisi için test etmektir.
Çalışmada Armey eğrisinin geçerliliğini test etmek amacıyla değişkenler arasındaki ilişki ARDL sınır testi
yaklaşımı ile araştırılmış ve ilişkinin yönünü belirlemek amacıyla da Toda-Yamamoto nedensellik testi
yapılmıştır. Elde edilen bulgular, 1987-2019 dönemleri arasında Türkiye’de Armey eğrisinin geçerli olduğunu
göstermektedir ve kamu kesimi büyüklüğünün artması belirli bir noktadan sonra ekonomik büyümeyi
olumsuz etkilemektedir. Ayrıca kamu kesimi büyüklüğünden ekonomik büyümeye doğru nedensellik
bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Armey Eğrisi, Kamu Harcamaları, Ekonomik Büyüme, Eş-bütünleşme, Toda-Yamamoto
Nedensellik Testi
Government Size and Economic Growth: The Validity of Armey Curve in Turkey
Abstract
The relationship between government spending, government size and economic growth has been one of the
main arguments in the economics literature. According to Armey (1995) hypothesis, the increase in the
government spending increases economic growth up to a certain level but beyond this certain level it causes
a decrease in economic growth. Thus, when the government size reaches the optimum level in an economy,
the economic growth will also reach its maximum value. This nonlinear relationship which named Armey
curve has an inverted U shape. The aim of this study is to test the validity of the Armey curve and the causal
relationship for 1987-2019 period for Turkey. To this aim the validity of Armey curve was examined , the
relationship between the variables was tested with ARDL cointegration method and to test the causality
Toda Yamamoto approach was used. According to the findings, Armey curve hypothesis is valid for Turkey
between 1987-2019 period. So, increases in government size has negative affect on economic growth after a
certain level and there is a bi-directional causality from government size to economic growth.
Keywords: Armey Curve, Government spending, Economic Growth, Cointegration, Toda-Yamamoto Causality
Test
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1. Giriş
Ekonomik büyüme maliye politikasının en önemli hedeflerinden birisidir. Bu hedef doğrultusunda, maliye
politikasının ekonomik büyümeyi artırmak amacıyla kullandığı politika araçları bulunmaktadır. Bu amaçla öne
çıkan maliye politikası araçlarından birisi de kamu harcamalarıdır. Kamu harcamaları aracının öne çıkma
sebebi ise ekonomik büyüme hedefine ulaşmak isteyen politika yapıcılarının kamu harcama miktarının ne
olması gerektiğini ve hangi düzeyde ekonomik büyümeyi maksimize edecek bileşenlere sahip olması gerektiği
bilgisine ihtiyaç duymalarıdır. Kamu harcamalarında meydana gelen bir artışın ekonomide yaratacağı çarpan
etkisinin, ekonomik büyümeyi pozitif yönde etkileyeceği öngörülmektedir.
Kamu harcamalarının GSYH içindeki payı aynı zamanda hükümetin ekonomi içerisindeki etkinliğinin
göstergesidir. Fakat bu durum iktisat literatüründe farklı görüşlerin ortaya atılmasına zemin hazırlamıştır.
Kamu harcamaları ve ekonomik büyüme arasında pozitif bir ilişki olduğunu düşünen araştırmacılara göre
(Kolluri, 2000: Al Faris, 2002: Guerrero ve Parker, 2007) kamu harcamalarının artmasının ve kamu sektörünün
genişlemesinin ekonomik büyümeye yol açacak olan özel yatırımları teşvik edeceğini ve yatırım ortamında
iyileşme yaratacağını bu durumun da kamusal malların üretimini artıracağını varsaymışlardır. Dolayısıyla
kamu harcamalarında meydana gelen artışın ekonomik büyüme üzerinde pozitif bir etkiye sebep olacağı
görüşünü desteklemişlerdir. Diğer bir yandan Klasik iktisatçılar ve Neoklasik iktisatçılar ortak bir görüş
çerçevesinde birleşerek, kamu harcamalarını arttırmanın yaratacağı kamu genişletici etkinin, özel sektör
yatırımları üzerinde dışlama etkisine (Crowding-Out) sebep olacağını, bu durumun ise yolsuzluk ve kaynak
tahsisi problemlerine sebep olacağı üzerinde durmuşlardır.
Armey (1995)'e göre kamu harcamaları ve ekonomik büyüme arasında doğrusal olmayan bir ilişki
bulunmaktadır. Azalan verimler yasasına dayanan doğrusal olmayan (non-linear) bu ilişki ters-u biçimindedir
ve Armey eğrisi olarak adlandırılmaktadır. Armey eğrisine göre, kamu harcamalarının artması belirli bir
noktaya kadar ekonomik büyümeyi pozitif etkileyecek ve optimal noktadan sonra ekonomik büyümeyi negatif
etkileyecektir. Armey eğrisi Şekil 1'de gösterilmektedir.
Şekil 1: Armey Eğrisi
GSYH

G*

Kamu Harcamaları
K*
Şekil 1'de görüldüğü üzere; kamu harcamalarındaki artış belirli bir noktaya kadar ekonomik büyümeyi pozitif
etkilerken bu noktadan sonra artan kamu harcamaları ekonomik büyümeyi negatif etkilemekte ve ekonomik
büyümede azalışa neden olmaktadır.
Çalışmanın amacı, 1987-2019 dönemleri arasında Armey eğrisinin Türkiye’de geçerliliğini test etmek ve
optimal kamu harcamaları miktarını araştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda 1987-2019 dönemleri arasında
Türkiye’de Armey eğrisinin geçerliliği Autoregressive Distributed Lag Bound (ARDL) yöntemi ile test
edilecektir. Çalışmanın ilk kısmında Armey eğrisinin geçerliliğini test eden ampirik literatür yer almaktadır.
Sonraki bölümlerde ise veri seti ve yöntem tanıtılarak analiz sonuçlarına yer verilecektir. Son bölümde ise
sonuçlar tartışılmaktadır.
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2. Ampirik Literatür
Kamu kesimi büyüklüğü ve ekonomik büyüme arasında doğrusal olmayan ilişkinin varlığı İlk olarak Armey
tarafından (1995) ortaya atılmıştır. Literatürde farklı ekonomiler için farklı dönemlerde Armey eğrisinin
geçerliliğini test eden çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Somovati, Dilts ve Kim (2016)’ e göre Armey
eğrisinin geçerli olması için devletin kamu harcamalarını çok yüksek miktarlara taşıması gerekmektedir.
Friedman (1997) kamu sektörünün ve kamu harcamalarının ekonomiye katkı sağladığını ancak bu katkının
milli gelir içindeki payının %15’ten %50 düzeyleri sonrasına kaydıkça kamu harcamalarının ekonomik büyüme
üzerindeki marjinal faydasının giderek azaldığını ve ekonomik büyümeyi negatif etkileyeceğini göstermiştir.
Friedman'ın (1997) belirlemiş olduğu %15 optimal kamu harcaması seviyesini destekleyen çalışmalar
bulunmaktadır. (Pevcin, 2014: Vaziri vd., 2011)
Kamu kesimi büyüklüğü ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi araştıran literatürde, ilişkinin geçerliliği
konusunda ortak bir fikir birliği bulunmamaktadır. Cameron (1978) 18 ülke ve 1960-1975 dönemini kapsayan
çalışmasında, kamu harcamalarındaki artışla ekonomik büyüme arasında bir ilişkinin mevcut olmadığını ileri
sürmüştür. Kormendi ve Meguine (1986) 47 ülke için yapmış oldukları çalışmada, “En Küçük Kareler (EKK)
Yöntemi”ni kullanarak, kamu kesimi büyüklüğü ve ekonomik büyüme arasında Armey’in görüşünün aksine
pozitif yönlü bir ilişki olduğuna dair sonuçlar elde etmişlerdir. Grier ve Tullock (1989), 24’ü OECD ülkesi olmak
üzere, toplam 113 ülkeyi kapsayan çalışmasında kamu kesimi ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi 19511980 dönemleri için araştırmışlardır. Ülkelerin kamu kesiminin büyüklüğü ile ekonomik büyüme arasında
güçlü bir yakınsama ve negatif bir korelasyon olduğunu tespit etmişlerdir. Eberts ve Gronberg (1992) 19641986 döneminde, ABD ekonomisi için ekonomik büyüme ve kamu harcamalarının büyüklüğü arasında negatif
yönlü bir ilişki olduğunu tespit etmişlerdir.
Sinha (2007), Tayland ekonomisinde ekonomik büyüme ve kamu harcamaları arasındaki ilişkinin yönünü
Granger nedensellik analizi ile 1950-2003 dönemleri için araştırmıştır. Çalışmanın bulgularına göre ekonomik
büyümeden kamu harcamalarına doğru nedensellik ilişkisi bulunamazken, ARDL metodunun kullanıldığı
analizde uzun dönemde çok zayıf ilişkilerin olduğuna yönelik bulgulara yer verilmiştir. Mavrov (2007) ise
Bulgaristan için yapmış olduğu çalışmada 1990-2004 yılları arasında genel kamu hizmetleri, ekonomik
faaliyetler ve hizmetler ve diğer hükümet harcamaları için hipotezin geçerli olmadığını; eğitim, sağlık ve sosyal
güvenlik harcamaları için Armey Eğrisinin geçerli olduğu sonucunu elde etmiştir. Eğitim, sağlık ve sosyal
güvenlik harcamaları için optimal oranların sırasıyla %4,6, %4,3 ve %13,6 olduğu yapılan analiz sonucunda
elde edilmiştir.
Vaziri (2011), yapmış olduğu çalışmada İran ve Pakistan için eşik değer analizini (Threshold) kullanmış, sonuç
olarak kamu harcamaları ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin doğrusal olmayan bir ilişki olduğunu ve
Armey Eğrisinin bu iki ülke için geçerli olduğu sonucuna varmıştır. Saez ve Garcia (2017), Avrupa Birliği
ülkeleri için 1944-2012 dönemi verilerini kullanarak kamu harcamaları ve ekonomik büyüme ilişkisini
incelemişler ve bu çalışma sonucunda Bileşik Krallık ve Portekiz için pozitif ilişki olduğunu, Avusturya
Finlandiya, Portekiz, İsveç ve Belçika için değişkenler arası negatif ilişki olduğunu tespit etmişlerdir.
Türkiye’de yapılmış olan bazı çalışmalar, Wagner Yasası, Keynesyen Hipotez ve Armey Eğrisinin Türkiye için
desteklenmediğini göstermektedir. (Aytaç ve Güran, 2010: Arısoy, 2005: Kar ve Taban, 2003). Yüksel ve
Songur (2011), 1980-2010 dönemleri için Engle-Granger Eşbütünleşme ve nedensellik analizi yaptıkları
çalışmalarında cari harcamalar ile toplam kamu harcamalarından ekonomik büyümeye doğru tek yönlü
nedensellik ilişkisi olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Gül ve Yavuz (2011) ise 1963-2008 dönemini ele alarak
yapmış oldukları çalışmalarında; Eşbütünleşme, Granger Nedensellik testleri sonucunda ekonomik büyüme,
kamu harcamaları, cari harcamalar, yatırım harcamaları ve transfer harcamaları arasında bir eşbütünleşme
ilişkisinin olduğu sonucuna ulaşmışlardır, ayrıca toplam kamu harcamaları ile ekonomik büyüme arasında
nedensellik ilişkisi olduğu tespit edilmiştir. Altunç ve Aydın (2012), 1975-2010 yılları için yapmış oldukları
çalışmada, hipotezi kamu harcamaları ve ekonomik büyüme verilerinden yararlanarak Türkiye için zaman
serisi analizi yöntemiyle analiz edip veriler arasındaki ilişkinin ters-U biçiminde olduğunu, dolayısıyla Armey
Eğrisinin Türkiye için geçerli olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Bu çalışma Türkiye için optimal kamu kesimi
büyüklüğünün GSYH’deki oranının %16 olduğunu göstermiştir. Yüksel (2019), Türkiye ekonomisinde 198166

2018 yılları için ARDL Sınır Testi yaklaşımıyla Armey Eğrisinin geçerliliğini destekleyen sonuçlar elde etmiş ve
büyümeyi maksimize eden optimal kamu kesimi büyüklüğünün GSYH’deki payını %16 olarak belirlemiştir.
3.Yöntem ve Veri Seti
Çalışmada Armey eğrisinin geçerliliğini test etmek amacıyla ARDL yaklaşımı kullanılmıştır. ARDL yaklaşımı,
değişkenlerin I(0) ve I(1) olduğu durumlarda kullanılmaktadır. ARDL modelinde yer alan kamu harcamaları
değişkeninin (Gov) karesi alınarak modele (Gov2) dâhil edilmiştir. Böylelikle Armey (1995) eğrisinin ters U
biçimindeki yapısının geçerli olup olmadığının test edilmesi sağlanmıştır.

Modele dahil edilen değişkenler Tablo 1’de açıklanmıştır. Veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İstatistik
Veri portalı, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Elektronik Veri Dağıtım Sistemi ve Hazine ve Maliye
Bakanlığı veri dağıtım sistemlerinden elde edilmiştir. Elde edilen değişkenler modele logaritmik dönüşüm
uygulanarak dahil edilmiştir.

Tablo 1: Modele Dahil Edilen Veriler
Yt

GSYİH - 2010 Sabit Fiyatlarla ($)

Lgovgdp

𝐺𝑜𝑣

Kamu Harcamaları / GSYİH (%)

Lgovgdp2

𝐺𝑜𝜈2

(Kamu Harcamaları / GSYİH)2 (%)

Lcap

𝑊𝑜𝑟𝑘

Çalışma Çağındaki Nüfus (15 – 64)

Lwa

Logaritması alınmış Kamu
harcamaları/GSYİH(%)
Logaritması alınmış (Kamu
harcamaları/GSYİH(%))2
Logaritması alınmış Gayrisafi
sabit sermaye oluşumu
Logaritması alınmış Çalışma
çağındaki nufüs (15-64)

𝐶𝑎𝑝

Gayri Safi Sermaye Oluşumu - 2010 Sabit
Fiyatlarla ($)
Not: Değişkenler modele dahil edilirken logaritmik dönüşüm uygulanmıştır.
4.Amprik Bulgular
Çalışmada ilk önce değişkenlerin durağanlık derecesini belirlemek amacıyla Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF),
Phillips-Perron (PP) birim kök testleri uygulanmıştır. ADF ve PP birim kök testleri sonuçları Tablo 2’te
gösterilmektedir. Analize göre tüm veriler 1. farklarında durağan yani I(0) hale gelmektedir.
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Tablo 2: Birim Kök Analizi Sonuçları
ADF
PP
Sabit
Sabit + Trend
Sabit
Sabit + Trend
LGOVGDP
-2.7993*
-3.3591*
-2.8305*
-3.4416*
(0.0696)
(0.0751)
(0.0653)
(0.0636)
ΔLGOVGDP
-5.5849***
-5.7837***
-5.5914***
-5.7783***
(0.0001)
(0.0002)
(0.001)
(0.0002)
LGOVGDP2
-2.6020
-3.3455*
-2.6143
-3.3356*
(0.1030)
(0.07771)
(0.1006)
(0.0787)
ΔLGOVGDP2
-5.7290***
-5.8646***
-5.7268***
-5.8584***
(0.0000)
(0.0002)
(0.0000)
(0.0002)
LCAP
-1.0592
-3.7693**
-0.9524
-3.7693**
(0.7278)
(0.0317)
(0.7579)
(0.0317)
ΔLCAP
-7.7290***
-7.6216***
-7.8631***
-7.7534***
(0.0000)
(0.0000)
(0.0000)
(0.0000)
LWA
-3.4451**
-0.4524
-9.1478***
0.5027
(0.0171)
(0.9804)
(0.0000)
(0.9988)
ΔLWA
-0.6996
-4.2430**
-0.1580
-2.6907
(0.8320)
(0.0117)
(0.9339)
(0.2469)
Not: ADF testinde maksimum gecikme değeri 2 olarak alınmış, gecikmenin belirlenmesi için Schwarz bilgi
kriteri esas alınmıştır. Phillips-Perron testinde, Bartlett Kernel metodu ile tahmin edilmiş ve Newey-West
Bandwidth (automatic selection) kriterlerinden yararlanılmıştır. Tabloda *** %1 e göre reddi, ** %5’e göre
*%10’a göre reddi ifade etmektedir.
Tabloda yer alan ADF birimkök analizi sonuçları incelendiğinde sabitli ve trendli modelde tüm değişkenlerin 1.
Farkında durağan olduğu, PP testine göre ise LWA değişkeni dışında modelde yer alan tüm değişkenlerin 1.
Farklarında, sabit ve trendli modelde durağan olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Serilerin birbirleri arasındaki eşbütünleşme analizinin yapılması ve modelin tahmini ARDL (Gecikmesi
Dağıtılmış Otoregresif Model, Autoregressive Distributed Lag) yaklaşımı ile gerçekleştirilmiştir.
Tablo 3: F Testi Sonuçları
Test İstatistiği

Değer

Anlamlılık
Seviyesi

I(0) Sınır

I(1) Sınır

F-İstatistiği

56.964

10%

3.03

4.06

5%

3.47

4.57

2.5%

3.89

5.07

1%

4.4

5.72

Not: ARDL modeli tahmin edilirken katsayı kovaryans matrisi HAC (Newey-West) ve model seçim kriteri
Schwarz Criterion (SC) ile tahmin edilmiştir.
Model denklemi sonucunda F test istatistiğinin (56.964) anlamlılık düzeylerine göre alt ve üst sınır
değerlerinin aşıldığı gözlemlenmiştir. Bu sebeple, modelde yer alan değişkenler arasında eşbütünleşme
olmadığını söyleyen H0 hipotezi reddedilmiştir. Eş bütünleşmenin bulunmasından sonra kısa ve uzun dönem
ilişkiler araştırılmıştır.
Kamu harcamaları, kamu harcamalarının karesi, gayri safi sermaye oluşumu ve çalışma çağındaki nüfus
değişkenlerinin arasındaki uzun dönem ilişkinin tahmin edilmesi için uygulanan ARDL yönteminde SC bilgi
kriteri kullanılmış ve uygun gecikme uzunlukları belirlenmiştir. Elde edilen buğular Tablo 4’te sunulmuştur.
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Tablo 4: ARDL Sınır Testi Sonuçları
ARDL (1,1,1,1,0) Modeli Uzun Dönem Katsayıları
Değişkenler

Katsayı

Standart Hata

t – İstatistiği

Anlamlılık

LGOVGDP

2.055

0.372

5.51

0.00***

LGOVGDP2

-0.417

0.076

-5.44

0.00***

LWA

-1.198

0.108

-11.03

0.00***

LCAPP

0.330

0.032

10.31

0.00***

Tanısal Testler
2

R = 0.99
2

Adj. R = 0.99

2

χ

=0.30
White

(0.9664)

2

χ

Breusch-Godfrey

= 4.15

DW = 1.38

(0.1254)

Not: Parantez içindeki değerler p-olasılık değerlerini *** %1, **%5, *%10 anlamlılık düzeyini ifade
etmektedir.
Tablo 5: ARDL Hata Düzeltme modeli
Hata Düzeltme Modeli
Değişkenler

Katsayı

Standart Hata

t – İstatistiği

Anlamlılık

C

24.771

1.348

18.365

0.00

@Trend

0.029

0.001

15.523

0.00

∆LGOVGDP

0.061

0.383

0.159

0.87

∆LGOVGDP2

-0.030

0.078

-0.380

0.70

∆LWA

-6.163

1.204

-5.116

0.00

CointEq(-1)*

-0.720

0.0392

-18.346

0.00

Uzun Dönem
Denklemi

Y = 2.055625 * LGOVGDP – 0.417116 * LGOVGDP2 -1.198257 * LWA +
0.330914 * LCAPP

Hata Düzeltme Modelinde CointEq(-1) değişkeninin katsayısı negatif ve istatistiki olarak anlamlı olması
beklenmektedir. Modelde de görüldüğü gibi katsayı negatif ve istatistiki olarak anlamlıdır. Armey Eğrisi’nin
geçerliliğini belirleyen LGOVGDP2 katsayısı negatif ve anlamlı çıkmaktadır. Ayrıca uzun dönem denklemine
göre, kamu harcamalarının %1’lik artışı ekonomik büyümeyi %2.05 arttırırken, çalışma çağındaki nüfusun
%1’lik artışı ise ekonomik büyümeyi -%6.16 azaltmaktadır.
5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRMELER
Türkiye’de 1987-2019 dönemleri için kamu kesimi büyüklüğü ve ekonomik büyüme ilişkisi ve Armey eğrisinin
geçerliliğinin test edildiği bu çalışmada 1987-2019 dönemleri arasında Türkiye’de Armey eğrisinin geçerli
olduğu, kamu harcamaları ve ekonomik büyüme arasında Ters-U biçimli doğrusal olmayan bir ilişkinin var
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Dolayısıyla kamu kesimi büyüklüğündeki artışın belirli bir noktaya kadar
ekonomik büyümeyi arttırdığı optimal noktadan sonra ekonomik büyümeyi olumsuz etkilediği yorumu
Türkiye için yapılabilir. Tüm bunlar göz önüne alındığında kamu harcamalarının optimal düzeyde tutulması
gerektiğinin ve ekonomik büyüme sağlanması ve sürdürülmesi için politika oluşturulurken bu optimal
değerlerin dikkate alınması gerektiğinin önemini vurgulamak gerekmektedir.
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Özet
Bu çalışmada geleceğin teknolojilerini anlamak ve yönetmek için teknoparklar, teknoloji merkezleri,
nanoteknolojiler ve siber uzay konuları incelenmiştir. Yeniliklerin ortaya çıkışı, tanımları ve işlevleri
konusunda bilgilerin ele alınmasının yanı sıra teknik bilgiler de içeren bu yazıda, bu teknolojilerin hayatımıza
ne gibi yenilikler ve inovasyonlar kazandıracağı da incelenmiştir. Bir ülkenin teknolojik gelişmelerden geride
kalması sonucu o ülkenin ekosistemine ve daha fazlasına büyük zarar vereceği beklenmektedir. Bu nedenle
araştırmaya konu olan kavramlar üzerinde araştırma yapılarak bu konuların önemine vurgu yapmak ve
teknolojik yeniliklerin gelişimi ile devamlılığı amaçlanmıştır. Çalışma da siber uzay teriminin hayatımızda
kapladığı alan ve etkisi birçok yönden ele alınmıştır. Araştırmanın bir diğer konusu olan Teknoparklar,
üniversiteler ile sanayi arasında teknoloji transferini gerçekleştirerek araştırma-geliştirme faaliyetleri yapan,
yenilikçi ve inovasyon içeren fikir ve düşüncelerin öncüsü olma yolunda olan işletme ve şirketlere fırsatlar
tanımaktadır. Nanoteknoloji, çok küçük ölçeklerdeki malzemelerle çalışılan bir teknolojidir ve hayatımıza
entegre olarak insanlık açısından büyük önem arz etmektedir. Teknoloji merkezleri, bilgi teknolojisinin ortaya
çıkmasıyla birlikte devletlerin ve şirketlerin en önemli yatırım araçlarından biri haline gelmiştir. Geleceğin
Şehirleri günümüzde aynı zamanda “Dijital Şehir” ve “Akıllı Şehir” olarak anılmaktadır. Ülkeler artık şehirlerini
dizayn ederken, teknolojik gelişmeleri de göz önünde bulundurmak mecburiyeti içinde kalmaktadırlar.
Dünyada yaşanan küresel dönüşümün temel unsuru olarak nitelendirilen bu yenilikçi çabalar ekonominin,
ulusal kalkınma ve rekabetin ana sürükleyicisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Fakat öncelikle işletmelerin
yenilikçi çabaların önemini anlamaları gerekmektedir. Çünkü yenilikçi çabaların önemini anlayan ve bu
çabaları faaliyetleriyle bütünleştiren işletmeler, kısa sürede nasıl bir fark yaratılabileceğinin ve dünya markası
olma yolunda ne kadar hızlı ilerleyebileceklerinin somut göstergelerini görebileceklerdir.
Anahtar Kelimeler: Teknoloji ve Yenilik Yönetimi, Teknoloji Merkezi, İnovasyon, Teknoloji
Investigation of Technological Innovations, Performed for Manage Future Technologies
Abstract
Since In this study, technoparks, technology centers, nanotechnologies and cyberspace subjects are
examined to understand and manage the technologies of the future. In this article, which includes technical
information as well as information about the emergence, definitions and functions of innovations, it is also
examined these Technologies which will bring many kind of modernity and innovetions. If a country lags
behind technological developments, it will hurt that country's ecosystem and more. For this reason, it is
aimed to emphasize the importance of the subjects by doing research on the concepts subject to research, in
addition to the progression and the development of technological innovations. In the study, the area and
effect of the term cyber space in our lives are discussed from many aspects. Technoparks, another subject of
the research, provide opportunities for businesses and companies that carry out research and development
activities by transferring technology between universities and industry and are on the way to be the lead of
innovative and innovation ideas and opinions. Nanotechnology is a technology that works with very small72

scale materials and it is of great importance for humanity by integrating into our lives. Technology centers
have become one of the most important investment elements of states and companies with the emergence
of information technology. Cities of the Future are today also referred to as "Digital City" and "Smart City".
Countries are now obliged to consider technological developments while designing their cities. These
innovative efforts, which are described as the basic element of the global transformation in the world,
emerge as the main driver of the economy, national development and competition. But firstly, businesses
need to understand the importance of innovative efforts. Because businesses that understand the
importance of innovative efforts and integrate these efforts with their activities will be able to see concrete
indicators of what kind of difference can be made in a short time and how fast they can progress towards
becoming a world brand.
Keywords: Technology and Innovation Management, Technology Centers, İnovation, Technology
GİRİŞ
Bu araştırmada, teknoparklar, nanoteknoloji, siber uzay, geleceğin şehirleri konularıyla ilgili terimlerin ortaya
çıkışı, tanımları, işlevleri araştırılmış ve bu kavramlar hakkında geçmişten günümüze gerçekleştirilen
gelişmeler üzerine derin bir araştırma sonucu elde edilen bulgular değerlendirilmiştir. Siber uzay teriminin ve
siber uzayın hayatımızda kapladığı alan ve etkisi birçok yönden ele alınmıştır. Siber uzay kavramı yaygın olarak
bilgisayar kullanan insanların dijital ortamında gerçekleştirdiği iletişim ağını anlatan bir soyutlamadır.
Araştırmanın bir diğer konusu olan “Teknoparklar”, ülkemizde üniversite sayısının artması ile birlikte
yayılmaya devam etmektedir. Teknoparklar, üniversiteler ile sanayi arasında teknoloji transferini
gerçekleştirerek araştırma-geliştirme faaliyetleri yapan, yenilikçi ve inovasyon içeren fikir ve düşüncelerin
öncüsü olma yolunda olan işletme ve şirketlere fırsatlar tanımaktadır. Teknopark için literatürde biyomedikal
park, teknoloji parkı, teknopolis, teknokent, teknoloji merkezleri ve araştırma parkı gibi terimler ile birlikte
kullanılmaktadır. “Teknoloji Merkezleri” en basit tanımıyla yenilikçi fikirlere yer ve imkan sağlayan geniş
bölgelerdir. Teknoloji merkezleri, bilgi teknolojisinin ortaya çıkmasıyla birlikte devletlerin ve şirketlerin en
önemli yatırım araçlarından biri haline gelmiştir.
Geleceğin teknolojilerini yansıtan bir diğer konu ise Nanoteknolojidir. Nanoteknoloji, gelecekte adından sıkça
söz ettirecek bir teknoloji olmakla birlikte, şimdi ve ilerleyen zamanlarda hayatımıza entegre olarak insanlık
açısından büyük önem arz etmekte ve edeceği görülmektedir. Nanoteknolojinin, günümüzde bir bilim dalı mı
yoksa bir alan mı olduğu sıkça tartışma konusu olmaktadır. Çünkü nanoteknoloji çok küçük ölçeklerdeki
malzemelerle çalışılan bir teknolojidir.
Bunlara ilave olarak “Geleceğin Şehirleri”, “Görünmeyen Kıta” terimleri karşımıza çıkmaktadır. Geleceğin
Şehirleri günümüzde aynı zamanda “Dijital Şehir” ve “Akıllı Şehir” olarak anılmaktadır. Ülkeler artık şehirlerini
dizayn ederken, teknolojik gelişmeleri de göz önünde bulundurmak mecburiyeti içinde kalmaktadırlar.
“Görünmeyen Kıta” kavramı son günlerde bilim insanları tarafından araştırılmaya başlanmış ve yine bazı bilim
insanları tarafından kaleme alınan tezler ve teoriler ile gündeme gelmiştir.
1. SİBER UZAY
Bilgisayar ve internet teknolojileri, çağdaş çağın etkili, kültürel ve teknolojik ürünleri olarak ortaya çıkmıştır.
Bilgisayar teknolojileri, 1960'lardan beri askeri ve eğitim ortamlarında yaygın olarak kullanılmasına rağmen,
İnternet ve diğer bilgisayar formları ve forumları, yalnızca 1990'ların ortalarından beri kamusal kullanım ve
tüketim için yaygın olarak kullanılmaktadır. O zamandan beri, dünya çapında insan etkileşimlerinin ve kültürel
uygulamaların doğasını etkilemekte ve değiştirmektedir. İnternet ve siber uzay tartışması özellikle bireylerin
bulundukları konumlardan topluluk ile iletişim kurmak istediklerinde elindeki teknolojiyi kullanabilmeleri
düşünüldüğünde önem kazanmaktadır. Bireyler bu teknolojileri topluluk içinde ve dışındaki diğer bireylerle
bağlantı kurmak ve evlerinde hissetmek için bulundukları konumlardan kullanarak fayda sağlamaktadırlar
(Atay, 2015: 43).
İnternet, sadece iletişim kurmakla kalmayıp aynı zamanda çalıştığımız, öğrendiğimiz, satın aldığımız,
eğlendiğimiz vb. Siber uzay olarak da adlandırılan yeni bir iletişim alanıdır (Gálik, Tolnaiová, 2019: 1). Yeni
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iletişim şeklimizin yalnızca bir “aracı” değil, varoluşumuzun bir parçası haline geldiği bir boyuta
dönüşmektedir. Bu durumda sorulması ve araştırması gereken bazı durumlar ortaya çıkmaktadır.
Varoluşumuz yeni teknolojilerin etkisi altında nasıl değişmektedir? Siber uzay iletişimindeki değer sistemini
nasıl değiştiririz? Siber uzayda iletişimin olasılıkları ve riskleri nelerdir? Bunlar, siber uzayda iletişimle
bağlantılı olarak ortaya çıkan ve yanıt arayacağımız sorunlardan sadece birkaçıdır. Bu bölümün alt
başlıklarında bu sorulara yanıt aranmaktadır.
Siber uzay internetten daha fazlasını yani video oyunlarını, sosyal ağ sitelerini, anlık mesajlaşma
programlarını, web kamerası etkileşimlerini, bilgisayar teknolojilerinin diğer biçimlerini ayrıca mobil iletişim
yoluyla kullanılabilme gibi yetenekleri kapsamaktadır (Atay, 2015: 44). “Siber uzay” terimi ilk kez 1984 yılında
William Gibson tarafından “Neuromancer” kitabında kullanılmıştır (Gibson, 1984). Siber uzay kavramının
basit bir tanımı olmamakla birlikte, Cees Hamelink bunu “dijital teknolojiler tarafından yaratılan sanal iletişim
alanı” olarak tanımlamaktadır (Hamelink, 2000: 11).
1.1. Siber Uzayın Temel Birimi Bilgi
Siber uzay, sanal bir alan olmasına rağmen, fiziksel alanla birbirine bağlıdır; bireyler sosyal faaliyetlerini siber
alanlarda gerçekleştirmektedir. Siber alan, öncelikle insanların internet'e her eriştiklerinde başkalarıyla yerel
ve küresel olarak iletişim kurabildikleri, etkileşimde bulunabildikleri ortamlar sağlar. İkinci olarak insanlar
arasında tek yönlü değil, iki yönlü etkileşimi ve iletişimi temsil eder. Üçüncü olarak da, yakınsaktır başka bir
ifadeyle “Ses, veri veya resim fiziksel olsalar da tüm sinyaller dijital formata dönüşebilmektedir” (Hamelink,
2000: 11). Siber uzaydaki diğer bireyler birbirleri ile tanışmakta ve iletişim kurmaktadır. Bu bağlamda çoğu
zaman siber uzay kavramı “siber ortam” olarak kullanılmaktadır (Çahmutoğlu, 2020: 4). Siber iletişim, eposta, sosyal medya, sohbet odaları, anlık mesajlar, bloglar, web sayfaları ve cep telefonları gibi araçlar
yoluyla çok çeşitli iletişimi içermektedir. Sonuç olarak, siber uzayın birlikte anıldığı interaktif ve entegre bu
kavramlar yeni bir medya olarak karşımıza çıkmaktadır.
Siber iletişim, küresel pazarlar için yeni fırsatlar sunmaktadır. En güzel avantajlarında biri ulusal sınırlara
takılmıyor olmasıdır. Yatırım, üretim, yönetim ve teknoloji, siber alan iletişimi yoluyla ulusal sınırlar boyunca
düzenlenebilmektedir. Dünya ekonomisinde ulusötesi şirketler elektronik ticaretten en çok faydalanabilen
şirketlerdir. Ulusötesi "Baskın ulusal kimliği olmayan, belirli devletlerin politikalarıyla kontrol edilemeyen,
kurallarla kısıtlanamayan" anlamını taşımaktadır (Özkul, 2012: 484). John Tomlinson, ulusötesi şirketlerin
“dünyayı pazarlardan, doğal kaynaklardan ve iş gücünden yararlanmadaki ekonomik gücünün, pek çok
eleştirmen için, kapitalist gelişmenin yüksek noktasını ve Üçüncü Dünya ekonomilerinin ana belirleyicisini”
(Tomlinson, 1991: 37) temsil ettiğini belirtmiştir. Siber uzay iletişimi yoluyla, ulus ötesi şirketler dünyanın tüm
bölgelerine erişebilir, “yeni ürün tanıtımları, kurumsal kazançlar, tahmini satış modelleri ve malzeme
gereksinimleri hakkındaki bilgiler, kurumsal e-posta sistemleri ve katma değerli ağlar aracılığıyla ve şimdi de
internet üzerinden neredeyse anında paylaşılabilmektedir. İnternet böylece elektronik ticaretin internet'in eposta, World Wide Web ve tarayıcılar gibi temel altyapı uygulamalarını kullandığı küresel ekonominin bilgi
altyapısı haline gelmiştir. Dahası, siber iletişim sermayenin küreselleşmesini teşvik etmektedir. Bankacılık,
hisse senedi ticareti, sigorta ve finansal bilgilerin sağlanması dahil finansal hizmetler elektronik ticaretten
önemli ölçüde etkilenmiştir. Martin Carnoy'un belirttiği gibi, “Birçok finansal kurumun yirmi dört saatlik
ticaret yeteneği vardır ve büyük kurumsal yatırımcılar genellikle dünya çapında ve çeşitli finansal araçlarda
otomatik (program) bilgisayarlı ticaret yapmaktadır” (Nau, 1994: 511). Sonuç olarak, siber iletişim sayesinde
küresel pazarlar birbirine daha bağlı hale gelmektedir.
Küresel medya sistemi, küresel piyasa ekonomisinin vazgeçilmez bir bileşenidir. Ali Mohammadi adlı
araştırıcı, küresel medyanın gelişmekte olan ülkelerdeki tüketim mallarının kilit destekçisi olarak önemli bir
rol oynadığına dikkat çekmektedir. Medya reklamcılığının büyük bir kısmı, ürünlerini tanıtmak için ulusötesi
şirketler tarafından satın alınmaktadır (Mohammadi, 1997: 78). Diğer bir deyişle, internet de dahil olmak
üzere küresel medya, “kurumsal malların reklamını yapmak için aracı sağlamakta böylece yeni uluslara,
bölgelere ve pazarlara kurumsal genişlemeyi kolaylaştırmaktadır” (Herman, McChesney, 1997: 10).
Küreselleşme biçimi güçlü bir kültürel boyuta sahiptir. Ulusötesi şirketler, siber uzay iletişiminin desteklediği
bir süreç olan tüm dünyada tüketici mallarını ve hizmetlerini homojenleştirmektedir. Kültürel homojenleşme
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ülkeler arasında ve arasında eşit olmayan bilgi akışı sorununu gündeme getirmektedir. İnternetteki bilgi akışı
buna örnek olarak gösterilebilir. Gelişmiş sanayi ülkelerinden gelişmekte olan ülkelere doğru tek yönlü akışı
internet’ te geleneksel medya ile karşılaştırdığımızda televizyon, radyo ve film de örnek olarak verilebilir.
1999'da Hamelink adlı araştırıcının da belirttiğine göre “internete erişimi olan yaklaşık 170 milyon kişi
bulunmaktadır”. “Bu dünya nüfusunun % 4'ünü temsil etmekte ve bunların % 80'inden fazlası Kuzey Amerika
ve Avrupa'da yaşamaktadır”. “Neredeyse yirmi yıl sonra, 2018'in ortalarında dünyada 4,1 milyar internet
kullanıcısı olacaktır” (Hamelink, 2000: 81). Asya, tüm kıtaların en fazla İnternet kullanıcısına sahiptir. Avrupa
da internet kullanımı, perakende satışlarını 2018'de 2,84 trilyon dolar etkilemiştir ve bu satışlar 2019'da 3,45
trilyon ABD dolarına yükselmiştir (Stevens, 2019: 511). 2017 yılında, televizyon reklamları ile internet
reklamları karşılaştırıldığında 192 milyar ABD doları televizyon reklamları için, 205 milyar ABD doları internet
reklamları için harcanmıştır: bu durum küresel internet reklamcılığının TV reklamını ilk kez aştığını
göstermiştir. Siber uzay gelişimi sadece ekonomiyi değil, siyaseti de etkilemektedir. Siyasete etkisi konusunda
olumlu bir bakış açısına göre, siber iletişim insanların kamu kararlarına katılımın artmasını sağlamakta ve
bunun sonucunda daha demokratik bir toplum oluşturmak için güçlerini artırmaya katkıda bulunmaktadır.
Dünyada demokratik hareketler ve siyasi özgürlük için internet ve sosyal medyanın kullanıldığının örneklerini
görmekteyiz (Yegen, 2013: 120).
Bugün bilindiği şekliyle siber uzayın ortaya çıkmasından önce, Dataspace olarak tanımlanmasa da başka bir
alan bulunmaktaydı. Yarı iletken fiziğindeki ve kimyasındaki gelişmelerle birlikte, analog bilgisayarlar dijitale
dönüştü ve donanım boyutu küçülmeye başladı, giderek bugünün boyutuna ve bilgi işlem gücüne ulaştı.
Dataspace, bilginin dijital olarak depolanması dönemi 1960'larda başladı ve 1970'lerin ortalarında meyvesini
vermeye başladı. Birçok şirket, operasyonel ve muhasebe ihtiyaçları için mini bilgisayarlar kullanmaya başladı
ve aynı zamanda verilerin gizliliği ve bilgisayar güvenliği ile ilgili endişeler ortaya çıktı, bu da verilerin,
mahremiyetin ve ulusal güvenliğin korunmasıyla ilgili yasaların çıkarılmasıyla sonuçlandı (Kostopoulos, 2012:
156). Siber uzay, bugün en büyük yasal sınırlardan biridir (Kostopoulos, 2012: 151).
1.2. İnsanın Yeni Varoluşsal Boyutu Olarak Siber Uzay
Hayatımızın önemli bir bölümü, örneğin fikirlerimiz ve vizyonumuz siber uzaya yansıtılırsa, bu durum
hayatımızda yeni bir farkındalık oluşturabilir. Siber uzayda her gün birkaç saat geçirildiğinde, hayatımızla olan
bağımız farklı olmaktadır (Gálik, Tolnaiová, 2019: 5). Lohisse, medya kullanıldığında (modern dijital medya
için bir iletişim kanalı olarak siber uzay dahil) yalınızca iletişim aracı olarak değil, siber uzay kanalı olarak
etkilerinin artacağına vurgu yapmaktadır (Lohisse, 2003: 200). Daha spesifik olarak, bu etki bilişsel
işlevlerimizin ve yeteneklerimizin (dikkat, hafıza, hayal gücü, düşünme, vb.) Siber uzay iletişimine uyarlanması
sonucu adaptasyonumuzu değiştirebilir. Varlığımız, doğada sanal olan yeni bir boyuta uzanmaktadır. Böylece
Sanal boyut veya iletişim kurduğumuz siber alan, insanın yeni bir varoluşsal boyutu haline gelmektedir (Gálik,
Tolnaiová, 2019: 5).
Siber uzay olgusunu incelediğimizde dikkatimizi çekecek ilk şey onun karakteridir. Paradoksal olarak, içinde
3B fiziksel boyut olmadığı için siber uzayı uzay olmayan bir yer olarak tanımlayabiliriz. Bu özelliğine rağmen,
onu ağırlıklı olarak görsel veya görsel-işitsel anlamda kastetmemize rağmen, yine de bir mekan olarak
görülecektir. Dolayısıyla, bu yeni teknolojik alan, vizyonu veya fikirleri inşa etmek için kullandığımız zihinsel
boyutta var olmaktadır. Aradaki fark, siber uzay teknolojik olarak inşa edilirken, insanın zihinsel alanının
biyolojik olduğu gerçeğidir (Gálik, Tolnaiová, 2019: 5).
Siber uzayda iletişimde dikkatimizi çekebilecek ikinci şey, iletişim hızıdır. İletişim, tipik olarak gecikme
olmaksızın neredeyse anlıktır. Bunun yanı sıra, hareketi ayırt etmek için kullanılabilecek fiziksel işaretler
yoktur, ancak bu zamanı ölçmek istediğimizde bir ihtiyaçtır. Siber alem bireyleri içine aldığında zamanı
ölçmek tercih edilmez. Bunu yapmak için dışarıdan bir bakış açısına yani bir perspektife ihtiyaç duyulur. Siber
uzaydaki olaylar, zaman diyemediğimiz bir rüyayı andırmaktadır. Siber uzay ve rüyaların ikisi de şu iki özelliği
paylaşır: bu iki ortak özellik, ölçüm için kullanılabilecek sabit noktalar ve gözlemci için perspektiftir. Hayal
kurduğumuzda önce uyanmamız gerekir, ancak o zaman harcanan zamanı ölçebiliriz. Örneğin, Google Glass
veya elektronik lensler gibi siber uzaydan çıkmamızı zorlaştırabilecek teknolojilerdir (Gálik, Tolnaiová, 2019:
5).
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1.3. Siber Uzayın Resmi Etkisinin Olumlu Ve Olumsuz Yanları
Bilişim teknolojilerinin kullanımı ve özellikle siber uzayda iletişimin hem olumlu hem de olumsuz yanları
vardır. Bu bölümde Siber uzayı biçimsel olarak etkileyen zaman, boyut, düşünce yapısı ve özdeşleşme-kimlik
alanlarının pozitif ve negatif yönleri ele alınmıştır (Gálik, Tolnaiová, 2019: 8):
Zaman; siber uzayda iletişim kurduğumuzda, günümüzde neredeyse ışık hızına ulaşan muazzam bir bilgi
aktarımı yaşamaktayız. Dahası, katlanarak büyüyen bilgi miktarında muazzam bir artış bulunmaktadır. Bu,
hemen hemen her bilgiye hızlı bir şekilde erişebileceğimiz anlamına gelmektedir, ancak bilgiyi seçme ve
işleme daha zahmetli ve zaman alıcıdır ve zamanın olmaması da başka bir negatif yönde bir etkiye sebep olur;
tatil, aile, çocuk yetiştirme vb. için ayrılması gereken zamandan ödün verilmek durumunda kalınır. Çelişkili bir
şekilde bireyler, sadece zaman geçirmek, bir gruba ait olma hissini sürdürmek için internette gezinmek,
arkadaşlarla sohbet etmek veya e-posta göndererek zamanı öldürmek isteyebilir. Bunun yanı sıra, siber
uzaydaki bilgiler doğrusal olarak depolanmaz ve iletilir. Doğrusal zamanın kırılmasıyla birlikte geçmişe, tarihe,
kültüre ve geleneklere karşı ilgisizlik ve bunun yanı sıra gelecekle ilgili kayıtsızlık meydana gelebilir (Gálik,
Tolnaiová, 2019: 8).
Boyut; siber uzaydaki iletişimin olumlu bir yönü, coğrafi konumun önemsiz olmasıdır. Çünkü günümüzde
Avustralya veya ABD'de yaşayan biriyle sadece sözlü olarak değil görsel olarak da iletişim kurabilmekteyiz.
Dünyanın çeşitli yerlerinde meydana gelen olayları bile takip edebilmekteyiz. Bu, durum gerçek çevremizin,
vatanımızın, geleneklerimizin ve belirli bir yerdeki kültürümüzün değer duygusunu kaybetmemiz ile olumsuz
yönünü beraberinde getirmektedir. İnternette iletişimle birlikte yerin önemi azalmakta ve insanlar köklerini
kaybedebilmektedir. İnternet ve ayrıca küreselleşme, coğrafi konum ile sosyal rol arasındaki bağı
zedeleyebilmektedir(Gálik, Tolnaiová, 2019: 9).
Düşünme yapısı; siber uzaydaki iletişimde, düşüncede ve sonuç olarak öğrenmede bazı yapısal değişiklikler
meydana gelmektedir. Her medyanın kendi göstergebilimi bulunmaktadır ve en temel medya, örneğin özlü
sözler, yeni kültürel farklılıklarını yaratmaktadır. Bu nedenle medya, düşünmemiz ve öğrenmemiz için bir
aracıdır. Teknolojilerin artan kullanımıyla birlikte farklı düşünme yolları da aramaktayız, zaman zaman
kullanım stratejilerini temelden değiştirmeyi tercih edebilmekteyiz. Siber uzayda, kitap ve gazete, soyut ve
mantıksal olarak sürekli düşünceyi geliştirirken, televizyon ve özellikle İnternet görsel ve sürekli olmayan
düşünceyi beraberinde getirir. Sartori'ye göre televizyon ve internet gibi imaj temelli medya, düşünme, hayal
etme ve öğrenme şeklimizi değiştirmektedir. Sartori, “Televizyon, özünü etkileyen başkalaşım getirir, sadece
iletişim için bir araç değil, aynı zamanda yeni bir tür insan varoluşu inşa eden antropolojik bir araçtır, bu araç
daha sonraları gerçekliği tartışılır görüntülere dönüştürür, bu durum bilgelik ve kültürel çöküşte düşüşe
neden olur” ifadelerini kullanmıştır (Sartori, 1999: 90; Gálik, Tolnaiová, 2019: 9).
Özdeşlemşe-Kimlik; İnternette iletişimde iki tür kimlik vardır: İlki, siber uzaya girmemize yardımcı olan
medyayla zihinsel ve fiziksel bağlantı, ikincisi siber uzaydaki içerikle zihinsel tanımlamadır. Günümüzde
teknolojiyi sinir sistemine bağlamak ve teknolojiyi (yapay kol) düşünce ile kontrol etmek mümkündür. Bilgi
teknolojisi alanında da benzer uygulamalar gerçekleştirilebilir. Örneğin, Google'ın Google Glass teknolojisi ve
elektronik kontakt lensler gibi bazı teknolojiler, gelecekte insan vücudunada uygulanabilir. Bu, kazalardan
sonra yaralanan bazı insanlar için olumlu sonuçlar verebilir ve aynı zamanda bilgiye anında erişim
sağlayabilmemize kaynak oluşturabilir (Gálik, Tolnaiová, 2019: 10).
Hine’ın siber uzay kavramına negatif yaklaşımları arasında siber uzayın geleneksel "uzay", "gerçeklik" ve
"iletişim" anlayışımızı karmaşıklaştırdığı yer almaktadır. Siber uzayın zamanın ve uzayın rolünü değiştirdiğini
savunmaktadır. Uzay, dijitalleştiğinden ve aracılık ettiğinden, mekanı tahayyül etmenin geleneksel yolları,
siber uzayı ve içindeki iletişimi kuramlaştırmak için uygunsuz hale gelmektedir. Siber uzay aynı zamanda
zamansal sınırları bulanıklaştırmaktadır çünkü dünyanın her yerinden farklı coğrafi konumlarda ve zaman
dilimlerinde ikamet eden insanlar, geleneksel anlamda zamanın potansiyel kısıtlamaları olmadan siber uzayda
buluşabilmekte ve iletişim kurabilmektedir (Hine, 2000: 44).
Hine, ayrıca siber uzayın ilişkisel ve kitle iletişim tanımlarımızı etkilediğini savunmaktadır. Siber uzay, yüz yüze
ve aracılı iletişim dışında farklı iletişim yolları sunmaktadır. Geleneksel olarak iletişim, yüz yüze veya sözlü,
işitsel, görsel veya metinsel yöntemler ile gerçekleştirilebilmektedir. Siber uzay etkileşimi kolaylaştırma aracı
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olmasından dolayı metinsel, görsel, işitsel ve sözlü iletişimi tek bir çatı altında birleştirmektedir. Son olarak
Hine, siber uzayın, “gerçek ve sanal, hakikat ve kurgu, otantik ve gerçek gibi ikilikleri sorgulayarak bazı
kavramların etrafındaki geleneksel sınırları bulanıklaştırdığını savunur. Son olarak Hine, siber uzayın, "gerçek
ve sanal, gerçek ve kurgu, otantik ve uydurma, teknoloji ve doğa, temsil ve gerçeklik gibi ikilikleri
sorgulayarak" bazı kavramların etrafındaki geleneksel sınırları bulanıklaştırdığını ileri sürmektedir (Hine, 2000:
45).
2. NANOTEKNOLOJİ
Nano ölçekte malzemelerin hassas bir şekilde geliştirilmesi ve uygulanmasına dayanan Nanoteknoloji çağı çok
hızlı bir şekilde gelişim göstermektedir. ABD Ulusal Nanoteknoloji Girişimi (NNI) nanoteknolojiyi, çeşitli
yönlerden uygulanabilir yapılar ve sistemler oluşturmak için atomik veya moleküler düzeyde araştırma ve
geliştirme çabaları olarak tanımlamaktadır (Balzani, 2005: 278).
Nanoteknolojinin tarihi, Hindistan ve Çin'deki geleneksel tıbbi uygulayıcıların tedavi amaçlı altın kolloidler
(Hindistan'da antik ayurveda'da 'Suwarna Bhasma' olarak bilinir) hazırlamayı başardıkları MÖ 4. ve 5.
yüzyıllara dayanmaktadır (Paul, Chugh, 2011: 510). 1618'deki periyodik ilerlemeyle birlikte, Filozof ve Doktor
Francisco Antonii tarafından kolloidal altının hazırlanması ve tedavi edici uygulamaları hakkında bir kitap
yayınlandı. Bununla birlikte, nanomateryal bilimi alanına gerçek ilgi, ABD'de (Feynman, 1959) Richard
Feynman‘ın yaptığı meşhur konuşma ile yoğun ilgi görmüştür (Ball ve diğ., 2019: 3). Bu nanomateryal bilimi
kavramı, Eric Drexler tarafından 1980'lerde “Engines of Creation: The Coming Era of Nanotechnology” adlı
kitabıyla daha da popüler hale gelmiştir.
Günümüzde Nanoteknoloji alanı geniş bir uygulama yelpazesi ile tıp, ilaç, endüstriyel, gıda, tarım ve çevre
sektörlerinde yer almaktadır. Nanoteknolojiyi, atom oluşturmak, kompozit malzeme geliştirmek, elektronik,
nano-elektro-mekanik sistemler (NEMS) geliştirmek, biyomedikal teknolojiler, yenilenebilir enerji çözümleri
ve çevresel iyileştirme gibi hemen hemen her alanda uygulamak mümkündür (Navya, Daima, 2016: 1).
Business Communication Company'ye (BCC) göre, biyomedikal, ilaç ve kozmetik endüstrilerinde kullanılan
nanomateryallerin küresel pazarı, 2006'da 170.17 milyon dolardan 2012'de 684.4 milyon dolara yükselmiştir
ve 2020'ye kadar % 27.3'lük bir bileşik yıllık büyüme oranı beklenmektedir (Ball ve diğ., 2019: 3).
Taramalı tünelleme mikroskobu (STM), transmisyon elektron mikroskobu (TEM), X-ışını kırınımı (XRD), fourier
transmisyon kızılötesi (FTIR) gibi karakterizasyon ve manipülasyon araçlarının icadı 1981'den son gelişmelere
kadar birçok araştırmacının ilgisini çekmiştir. Bu icatların yaygın kullanımı için nanomalzemeler ve sistemler
gibi çeşitli disiplinlerden yararlanılmaktadır. STM'in temelini oluşturan kuantum mekaniksel tünelleme
üzerinde yarım yüzyıldır çalışılan bir konudur. Taramalı Tünelleme Microskopu (STM) yüzeyleri atomik ölçekte
gösterebildiği için bilimsel araştırmalarda ve endüstriyel alanda geniş kullanıma sahiptir (Ball ve diğ., 2019: 3).
2.1. Bilim ve teknolojinin bir araya gelmesi: Nanoteknoloji
Nanoteknoloji, malzeme özelliklerini manipüle etme ve nanoyapıları üretme kabiliyetiyle, bilim ve teknolojik
araştırmaların çok aktif ve hayati bir alanı haline gelmiştir. Hızlı bir şekilde geniş bir yelpazede bilim ve
mühendislik disiplinleri arasında gelişmekte, yayılmakta ve dünya çapında kamu ve kurumsal alanlarda ilgi
görmektedir. Bu teknoloji, son yirmi yılda bilim ve teknoloji alanında önemli ilerlemelere katkıda bulunmuş ve
bu da çeşitli teknolojik alanlarda ileriye dönük uygulamalara yol açmıştır. Bu uygulamalar; gelişmiş
malzemeler, biyoteknoloji ve eczacılık, elektronik, bilimsel araçlar ve teknikler ve endüstriyel üretim
süreçlerini içermektedir. Nanoteknoloji, temel bilimsel araştırma ve mühendisliğin atom ve molekül
düzeylerine entegrasyonunda bir dönem başlatmıştır. Yapıların nano boyut aralığında olması, bu ölçekte
çalışma yeteneğine sahip olması ve nano'ya özgü nitelik ve işlevlerde kullanıma uygun olması bu
entegrasyona imkan sunmuştur. Ölçeği, makro veya mikro ölçeklerle karşılaştıran büyük fizikçi Richard
Feynman, 1959'da Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'ndeki Amerikan Fizik Derneği'nde yaptığı “Çok Yer Var Yeni Bir Fizik Alanına Davet” adlı tarihi konuşmasında şu ifadeyi kullanmıştır: “İnsanların hedef alması gereken
bilgi ve teknolojinin sınırları sadece fizikte değil, aynı zamanda nano boyutlu alanlarda da bulunabilmektedir”
(Toumey, 2008: 133). Bu ünlü konuşma, nanoteknolojinin araştırmasının belirli disiplinlerle sınırlı olmadığını,
bunun yerine nano ölçekte veya nano boyutlarda bilim ve mühendislikte çok sayıda disiplinin kapısını açtığını
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açıkça göstermektedir. Nanoteknoloji o kadar çeşitlidir ki, onu tek bir teknoloji olarak düşünmek mantıklı
olmayacaktır. Nanoteknoloji, malzeme bilimi, fizik, kimya, biyoloji, tıp, mühendislik, elektromekanik sistemler
ve elektronik gibi çeşitli disiplinlerde yürütülen geniş ve keşfedilmemiş bir araştırma alanı olmaya devam
etmektedir. Ayrıca verimli enerji kaynakları, biyoteknoloji, tıbbi aletler ve yaygın hesaplama gibi alanlarda
önemli etkileri vardır. Nanoteknoloji, tasarım ve üretimde kullanılan mevcut malzemelerden çok daha verimli
olan yeni, ucuz malzemeler, cihazlar ve sistemler yaratılmasını sağlamaktadır (Slingerland, 2015: 9).
Görüldüğü üzere Nanoteknoloji disiplinler arası bir bilim alanıdır. Özellikle insan sağlığıyla mücadele etmek
için Mikrobiyoloji ve Nanoteknolojiyi birleştiren disiplinler arası yaklaşımların geliştirilmesi gerekmektedir. Bu
alanda gerçekleştirilen çabalardan biri, sık ilaç kullanımının mikroorganizmalarda antibiyotik" direncine yol
açtığı ve metal nanopartiküllerin verilmesinin gıda zincirini etkilediği durumlar nedeniyle Mikrobiyoloji ve
Nanoteknolojinin birleştirilmesidir (Ball ve diğ., 2019: 4). Nanoteknoloji, insan refahı için yeni çözümler
sunarak, çevresel ve ekolojik dengeyi koruyarak bilim ve teknoloji alanını bireysel olarak güçlendirmiştir. Bu
alanların birleşmesi, akılcı bir şekilde yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler sunmaktadır.
Nanoteknoloji alanıdaki önemli gelişmeler kısaca şunlardır: Bilgi teknolojileri alanında, daha hızlı ve daha
küçük işlemcilerin daha yüksek yoğunluklu veri depolama için kullanımı; tıp alanında, daha hızlı ilaç
geliştirme, daha hızlı teşhis, daha iyi ilaç dağıtımı; çevre alanında, kirlilik kontrolü, su arıtma ve temiz enerji;
malzeme boyutlarında, daha güçlü mühendislik malzemeleri, daha iyi katalizörler, kaplamalar, boyalar,
çizilmeye karşı direnç ve optik anahtarlama gibi gelişmiş yüzey özellikleridir. Nanoteknolojinin geliştirilmesi ve
yayılmasının ilk aşamasında, beklenen pek çok fayda henüz tam olarak gerçekleşmemiştir. Ancak, kamu ve
özel sektördeki bilim adamları ve araştırmacılar, akademik araştırmalar yoluyla teknoloji rekabetçiliğini
artırmanın paralel bir yolu olarak agresif bir şekilde nanoteknoloji araştırma ve geliştirmesine (Ar-Ge) dahil
olmaktadırlar. Aynı zamanda bazı şirketler Ar-Ge faaliyetlerini nanoteknoloji fırsatlarını araştırmaya
yönlendirmektedir (Slingerland, 2015: 32).

3. TEKNOPARK
2001 ve 2002 yıllarında ekonomide yaşanan gerileme, İnternet ve bilgi teknolojileri alanında gelişmelerin
daha açık görülmesini ve küresel finans piyasalarında yükselişe sebep olmuştur. ABD’nin Doğusunda,
Güney'inde ve Avrupa'daki eski sanayi bölgelerinde yaşanan iflas dalgalanmaları, fabrika kapanışları ve üretim
yerlerinin değiştirilmesi, dünya teknoloji endüstrisinin merkezlerinde özellikle Silikon Vadisi'nde, BT
endüstrisinin yeni işler için büyüme motoru olma potansiyeli sağlamıştır. Aynı zamanda Meksika, Güneydoğu
Asya, Doğu Avrupa, Hindistan ve en önemlisi Çin gibi düşük maliyetli üretim ve hizmet veren bölgelerde, yeni
BT üretimi komplekslerinin büyümesine sebep olmuştur. Bu büyüme sadece imalat sanayi merkezlerinden
değil, aynı zamanda ürün geliştirme, çip ve yazılım geliştirme tasarımı adımlarına da taşınmıştır. Endüstri
uzmanları, gelişmekte olan ekonomilerdeki yüksek teknoloji üretiminin giderek artan entegrasyonunu
tanımlamak için inovasyonların ekonomide can damarı olduğu ifadesi ile teknolojik inovasyonların önemine
vurgu yapmaktadırlar (Pyka, Burghof, 2013: 15). Teknopark, bir üniversite veya araştırma kurumunun
öncülüğünde üretilen bilginin ticarileştirilmesini amaçlayan; bünyesinde Ar-Ge ve yenilik temelli firmaları
barındıran bir kurumdur (Asheim, Isaksen, 1996: 42). Hauser tarafından Teknoloji ve inovasyon merkezleri
için yapılan benzer bir tanımı da, teknoloji ve yenilik merkezleri, araştırma ve teknolojinin ticarileştirilmesini
köprüleyen faaliyetleri kolaylaştırabilecek kurum içi bilgi ve yetenek geliştirmek için yüksek öğretim
kurumlarıyla birlikte çalışan misyon odaklı kuruluşlardır (Hauser, 2010: 12).
Bilim parkı, yenilik merkezi, teknoloji merkezi gibi adlarla da anılan teknoparklar ile girişimcilere danışmanlık,
mali ve teknik destek, risk sermayesi gibi destekler verilmektedir. Yeniliklere dayalı kalkınmaya katkıda
bulunmak üzere teknopark kurulması, literatürde Teknopark Modeli olarak da adlandırılmıştır (Gülbaş, 2011:
139). Ülkelerin orta gelirden yüksek gelir düzeyine geçememesinin çözüm yollarından biri, yeniliklerin
geliştirilmesidir (Yalçıntaş, 2014: 87). Bu amaçla Üniversite-Sanayi İşbirliği (ÜSİ) teşvik edilmektedir. Kökeni
1850’li yıllara dayanan ÜSİ, üniversitenin Ar-Ge altyapısı ve beşeri sermayesi ile sanayi sektörünün
kaynaklarını (deneyim, finansman vb.) bir araya getirmek için kurulan karşılıklı etkileşim ortamıdır (Dura,
1994: 101).
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Üniversite Sanayi İşbirliği’ne ortam sağlayan kurumlardan biri, teknoparklardır. Üniversitenin teşvik ettiği
mezunlardan W. Hewlett ve D. Packard, 1939 yılında Palo Alto’daki bir garajda küçük bir elektronik firması
kurmuştur. Bu garaj, dünyada kümelenmenin en ünlü örneği olan Silikon Vadisi’nin kuruluş yeridir (Hospers
ve diğ., 2009: 285).
Türkiye’de teknopark kurma çalışmaları 1980’lerde başlamıştır. Türkiye’de, 4691 sayılı yasada teknopark
kavramı yerine Teknoloji Geliştirme Bölgeleri kavramı kullanılmıştır. Dünyadaki gelişmiş ülkelere baktığımızda
ise benzer oluşumların farklı ülkelerde farklı şekilde adlandırıldıklarını görmekteyiz. İngiltere’de Science Park
(Bilim Parkı), ABD’de Research Park (Araştırma Parkı), Fransa’da Technopole (Teknoloji Kenti), Japonya’da
Technopolis (Teknoloji Kenti), Almanya’da Grunderzentrum (Kurucu Merkez) terimleri benimsenmiştir. Ayrıca
“Enterprise Center” (Girişim Merkezi), “Innovation Center” (Yenilik Merkezi), “Excellence Center”
(Mükemmelliyet Merkezi), “Industrial Park” (Endüstriyel Park) gibi adlandırılmalara da rastlanmaktadır. İlk
teknopark, Ege Üniversitesi bünyesinde 1989 yılında kurulan İzmir Teknopark’tır (Çelik, 2019a: 52). Bölgesel
Kalkınma Ajansları (BKA’lar) da teknoparkların kurulmasına öncülük etmiştir. Bu kapsamda Bölgesel Kalkınma
Ajansları, Karaman İş Geliştirme Merkezi (2011), Konya Bölgesel İnovasyon Merkezi (2011), Çorum Teknoloji
Geliştirme Bölgesi (2012), İzmir İnovasyon Merkezi (2012) gibi yapıların kurulmasını desteklemiştir (Çelik,
2019b: 1114).
Dünyanın ilk teknoparkı, ABD’nin Stanford Üniversitesi bünyesinde 1952 yılında kurulan Stanford Araştırma
Parkı’dır. Yenilikleri teşvik etmek için teknopark kurulması, üretim, istihdam, Ar-Ge gibi yönlerden yerel
kalkınmaya katkı sağlamaktadır. Günümüzde 84 tane teknopark olup; 23 tanesi geliştirme aşamasındadır.
Teknoparklarda Ar-Ge faaliyeti yapan firma sayısı 5.219 olup; bunların % 37’si yazılım sektöründedir. 2018 yılı
itibariyle yaklaşık 50 bin personelin istihdam edildiği teknoparklarda, 30 bin Ar-Ge projesi tamamlanmış,
1.053 tane patent tescil ettirilmiş ve 3,6 Milyar Dolar tutarında teknolojik ürün ihracatı yapılmıştır (T.C. Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı, 2018).
Bilgi teknolojisi de modern kapitalizmin yenilikçi potansiyelini simgelemektedir. Sanayi sadece son yılların
teknolojik devrimlerinin merkezinde yer almakla kalmamış, aynı zamanda yeni şirket, üretim ağları ve iş
biçimlerinin oluşturulması için de bir alan oluşturmuştur. 1990'lar da, yeni teknolojilerin, yeni kurulan
şirketlerin ve yüksek ücretli işlerin kalıcı olarak büyümesinin sonucu çoğu ülkede yaygın olan durgunluk
döngülerinin son bulması yeni kapitalizmin bileşenleri olarak tasvir edilmiştir. Ekonomistler buna “Yeni
Ekonomi” adını vermektedir ve sosyologlar “ağ toplumunun” yükselişi olarak yorumlamaktadır” (Castells,
1996: 378).
3.1. Teknoloji ve İnovasyon Merkezleri
12 ülkedeki Teknoloji ve İnovasyon Merkezlerinin uluslararası bir karşılaştırmasını yapan Hauser Raporu,
ulusal inovasyon sistemlerindeki rolleri tanımlamıştır. Bu roller, üniversite araştırmasının ilk keşif aşaması ile
ticarileştirme için endüstriyel gelişme arasındaki yenilik zincirinde uygulamalı araştırma yapmak; bilgi,
ekipman ve uygulamalı araştırma sağlayarak KOBİ'lerde yeniliği desteklemek; büyük ve KOBİ firmalarına
teknik ve ticarileştirme hizmetleri sağlamak; yüksek vasıflı bir işgücünün gelişmesine katkıda bulunmak, temel
araştırma yapmak gibi çok çeşitli etkinlikleri içermektedir. Bu teknoloji merkezleri ile işbirliği yapan
girişimciler ve yenilikçi şirketler, riski azaltmak, pazara ürün ve hizmet sunma süresini kısaltmak ve yeni
teknolojinin kullanımını yoğunlaştırmak için Ar-Ge maliyetlerini paylaşmakta ve paha biçilmez becerilere,
makinelere ve ekipmana erişim sağlamaktadırlar (Hauser, 2010: 8).
Teknoloji ve İnovasyon Merkezleri, ulusal ve bölgesel inovasyon düzeylerini artırmak için merkezi bir rol
oynamakta ve bu da rekabetçi bilgi ekonomilerinde ekonomik büyümeyi sağlamaktadır. Bu merkezler,
araştırma toplulukları ve endüstri arasında bilgi akışını ve teknoloji transferini mümkün kılmaktadır. Bu süreç,
firmalar ve araştırma kurumları arasındaki “kültürel uçurum” u daraltmaktadır (OECD, 2013: 23). Teknoloji ve
İnovasyon Merkezleri, dünyadaki birçok inovasyon ekosisteminin önünde gelmektedir. Bu merkezleri bir
inovasyon aracı rolü oynayan diğer merkezlerden ayırmak gerekmektedir. Araştırma odaklı merkezler, yani
“yetkinlik merkezleri” veya “mükemmellik merkezleri”, araştırma projelerinde işbirliği yapmak için akademik
iş ortaklarını bir araya getirmektedir (OECD, 2013: 23). Bu merkezler büyük ölçüde bilim odaklıdır ve yüksek
bir Ar-Ge ölçeğine sahiptir. Bu amaçla, araştırma odaklı merkezler bilgi aracıları ve bilgi üreticileri olarak
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hareket etmektedirler. Öte yandan, teknoloji merkezleri daha iş odaklıdır. Bir inovasyon ekosisteminde, bu
merkezler bilgi aracıları, bilgi tedarikçileri, teknoloji geliştiricileri ve altyapı sağlayıcıları olarak hareket
etmektedir. Düşük veya orta büyüklükte Ar-Ge ölçeğine sahiptirler ve "danışmanlık benzeri bir yaklaşım"
kullanarak çoğunlukla KOBİ'lere iş hizmetleri sağlamaya odaklanmaktadırlar (OECD, 2013: 24). Bu nedenle,
teknoloji ve inovasyon merkezleri firmalara bu müşterilerin ihtiyaçlarına özel talep üzerine hizmetler
sağlamaktadırlar. Genel olarak, birinci sınıf teknoloji altyapısını açık erişimle birleştirilen bu hizmetler, işbirliği
yapan firmaların ve girişimcilerin yeni veya geliştirilmiş bir ürünü geliştirme veya ticarileştirme, yeni bir
pazara girme ve / veya ihracatlarını artırma çabalarını önemli ölçüde iyileştirebilmektedirler.
İşbirliğine dayalı yönelimleri nedeniyle teknoloji ve inovasyon merkezleri araştırma topluluğu, endüstri (yani
KOBİ'ler, girişimciler), kamu ve özel yatırımcılar, devlet daireleri ve ajansları ve diğer inovasyon aracı
kurumları arasında ortaklıklar kurulmasına yardımcı olurlar. Teknoloji ve inovasyon merkezleri tarafından
güçlendirilen ve sürdürülen araştırma ve inovasyon ortaklıkları, teknolojik uzmanlaşma çabalarına destek olur
ve en yeni fikirleri üretmek, bunları pazara sunmak için gerekli olan finansal ve beşeri sermayenin
oluşturulmasına yardım ederler. Ayrıca devam eden iletişim, etkileşim ve öğrenme ışığında, teknoloji ve
inovasyon merkezlerinin sağladığı ortaklıklar, bilgi tedarikçilerinin yerel firmaların sürekli değişen Ar-Ge ve
bilgi gereksinimlerini belirleyip ele almasına yardımcı olurken, diğer yandan, müşterilerinin değişen
ihtiyaçlarını belirlemede yerel firmaları desteklemektedir (Hepburn, Wolfe, 2014: 4).
Diğer bir önemli noktada, Teknoloji ve inovasyon merkezlerinin sofistike alıcılar arasında yeni teknolojilere
olan talebi artırma kapasitesidir (OECD, 2013: 51). Teknoloji ve inovasyon merkezleri, programlar ve bilgi
yayma girişimleri sunarak, firmaların kurumsal müşterilerin ihtiyaçları konusundaki farkındalığını artırabilir. Ek
olarak, pazar eğilimleri hakkında doğru bilgi sağlayan teknoloji tanıtım etkinlikleri, seminerler ve konferanslar
ve Teknoloji ve inovasyon merkezleri tarafından barındırılan diğer ağ oluşturma fırsatları, firmaların işlerine
fayda sağlayabilecek teknolojik yenilikler konusundaki farkındalığı arttırmaktadır (Hepburn, Wolfe, 2014: 4).
4. GELECEĞİN ŞEHİRLERİ
1990'ların ikinci yarısında yaşanan yüksek teknoloji ürünlerinin gelişimi özellikle 'Dijital Şehir' hareketi
dönemini başlatmıştır. 1990'lı yıllardan 2000'li yıllara kadar, dijital şehirler gelişim göstererek Avrupa ve
Asya'da faaliyete geçmiştir. İlk bakışta, günümüzün akıllı şehirleri kullandıkları faklı teknolojilerden kaynaklı
olarak dijital şehirlerin varisi olarak görülmektedir. Yani dijital şehirler web servislerine dayalı aktivitelerle
karakterize edilirken, akıllı şehirler duyusal servisler sergilemektedir. Bu yorum her ne kadar yanlış olmasa da
bir o kadar da ikna edici değildir çünkü bazı dijital şehirler sanal ve gerçek şehirleri birbirine bağlamak için
geliştirilmişlerdir. Google Trends'e deneme amaçlı olarak “dijital şehir” ve “akıllı şehir” adlı iki anahtar kelime
girildiğinde akıllı şehirlerin dijital şehir faaliyetlerinin sona ermesinden on yıl sonra geliştiğini görmekteyiz.
Dijitalden akıllı şehirlere doğru gidildiğinde kesinlikle teknolojik gelişmeler olduğu görülse de, “dijital şehir”
siber uzayın keşfi olarak görülmekteyken, “akıllı şehir” fiziksel alanın kullanımı olarak değerlendirilmektedir.
Bu yaklaşım, dijital ve akıllı şehirlerin ötesinde ne olduğunu ön görmeyi kolaylaştırmaktadır. Gelecekte
şehirlerin, siber ve fiziksel alanlarda daha sıkı bir şekilde birbirine bağlanması ve sistem ve mimarilerin evrimi
beklenmektedir (Ishida, 2017: 1151).
4.1. Dijital Şehir
Avrupa ve Asya'da dijital şehirleri geliştirmek için çeşitli yaklaşımlar kullanılmıştır. ABD'de ilgili faaliyetlere
topluluk ağları denmektedir. Bu yaklaşımlar 2000, 2002 ve 2003 yıllarında “Dijital Şehirler” başlıklı üç kitapta
toplanmış ve yayınlanmıştır. Ishida bu faaliyetleri üç kategoriye ayırmıştır, bunlar: sosyal etkileşim, sanal alan,
sanal ve gerçek alanları birbirine bağlamadır (Ishida, 2000: 15).
4.1.1. Sosyal Etkileşim
1994 yılından bu yana her yıl Avrupa Dijital Şehirler Konferansı düzenlenmektedir. Ele aldıkları konular
arasında telematik uygulamaları ve araçsız şehirler yer almaktadır. Digital Şehirler’e örnek olarak daha önce
Besselaar ve Beckers tarafından kaleme alınan Dijital Şehir Amsterdam’ dır, çeşitli topluluk ağları için bir
platform olarak inşa edilmiştir. Bu şehir vatandaşlar arasındaki sosyal etkileşime odaklanmaktadır (Besselaar,
Beckers, 2003: 66). Digital Şehir Amsterdam, belediye meclisi ve vatandaşlar arasındaki iletişim için DDS (De
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Digitale Stad) adlı kar amacı gütmeyen bir kuruluş tarafından başlatılmış ve tüm iletişim metin yoluyla
sağlanmıştır. Terminaller, kütüphaneler gibi halka açık alanlara yerleştirilmiş ve bu deneyin başarısı
vatandaşların internete olan ilgisini arttırmıştır. İlk on haftada 10.000 kişi dijital şehre kaydolmuş ve 100.000
erişim gerçekleşmiştir. Sistem büyümeye devam ederek, 1998'de 80.000 kullanıcı dijital şehre kaydedilmiştir
(Besselaar, Beckers, 2003: 67).
4.1.2. Sanal Uzay
Helsinki Arena 2000 Projesi, Helsinki telefon şirketinin (şimdi ki adı Elisa) girişimiyle 1996'da başlamıştır.
Projenin amacı, yeni nesil büyükşehir ağlarını inşa etmektir. Bu ağ, vatandaşların canlı video ile birbirleriyle
iletişim kurmasını sağlamıştır. Klasik otomobil topluluğu üyeleri, canlı video aktarımı kullanarak onarım
gerçekleştirmişlerdir (Linturi ve diğ., 2000: 86). Yüksek hızlı ağların geliştirilmesine paralel olarak, Helsinki'nin
tamamında bir 3D şehri inşa edilmiştir. Modelde, dijital şehri evde görüntülemek için daha fazla hesaplama
gücü ve iletişim bant genişliğine ihtiyaç duyulmuştur. 3D sanal gerçekliğin yararlı olup olmadığı konusunda
büyük bir tartışma olsa da, 3D Helsinki yeni teknolojileri tercih eden Finliler tarafından kabul görmüştür
(Ishida, 2017: 1151).
4.1.3. Sanal ve Gerçek Alanları Bağlama
Kyoto, bin yıldan fazla süre Japonya'nın başkenti olarak kalmıştır ve daha uzun süredir de Japonya'nın kültür
merkezi olarak anılmıştır. 1998'de Kyoto için iki tasarım politikasına sahip bir dijital şehir projesi başlatılmıştır.
Birinci tasarım, Kyoto ile güçlü bir bağlantı kurmaktır: Dijital şehir fiziksel olarak tamamlandıktan sonra
kentsel topluluklar için günlük bilgi merkezi olmuştur. İkinci politika, şehirde oluşturulan gerçek zamanlı
duyusal bilgiler ile web arşivlerini dinamik olarak entegre ederek dijital şehri yaşatmaktır (Ishida, 2002a: 78).
Dijital şehirlere uygun sistem mimarisi olarak üç katmanlı model önerilmiştir. Bilgi katmanı olarak adlandırılan
ilk katman, web arşivlerini ve gerçek zamanlı duyusal verileri bütünleştirmek ve şehir metaforunu kullanarak
düzenleme yapmaktır. Arayüz katmanı adı verilen ikinci katman, dijital şehirlerin sezgisel bir görünümünü
sağlamak için 2B haritalar ve 3B sanal alanlar kullanmaktır. FreeWalk ve sosyal aracılarla birlikte 3B sanal
alanlar için Q senaryo açıklama dili geliştirilmiştir. Avatarlar, arabalar, otobüsler ve trenler gibi hareketli
nesnelerin animasyonu, şehirlerdeki bazı dinamik aktiviteler görüntülenmiştir. Üçüncü katman, şehir
sakinlerinin ve turistlerin birbirleriyle etkileşime girdiği etkileşim katmanı olarak adlandırılmıştır (Ishida,
2002b: 55).
4.2. Akıllı Şehir
Akıllı şehirler hakkında literatürde çok sayıda araştırma yayınlanmıştır. Akıllı şehrin kavramsal benzerlikleri
arasında dijital şehir, akıllı şehir, sanal şehir, her yerde bulunan şehir ve bilgi şehri yer alsa da, faaliyetlerinin
önemli bir bölümü dijital şehir adı altında toplandığından, bu çalışma da dijital şehir ve akıllı şehir kavramları
karşılaştırılmıştır (Anthopoulos, Fitsilis, 2010: 303). Dijital şehirler geniş bant aralığında iletişim ve yenilikçi,
hizmet odaklı bilgi işlem hizmetleri sağlarken; akıllı şehirler kaynak kıtlığı, yetersiz ve zayıf altyapı, enerji gibi
karmaşık sosyal sorunlara kendi kendini izleme ve kendi kendine yanıt arama sistemi teknolojilerini
uygulamaktadır (Nam, Pardo, 2011: 288).
Yukarıdaki tanımlar dijital ve akıllı şehirlerin iki ayrı yönüne vurgu yapmaktadır. Birincisi, dijital şehirlerin, IoT
teknolojisini kullanan akıllı şehirler arasındaki farkı vurgulayan teknolojik yönüdür. Diğeri, insan toplumundaki
rolleri ayırt eden sosyal yönüdür: dijital şehirler siber alanı keşfederken akıllı şehirler fiziksel alanı kullanır.
Hem dijital hem de akıllı şehirler, araştırma ve geliştirme yapmak için topluluk tarafından benimsenen genel
yaklaşımlar olan paradigmaları temsil etmektedir. Birinci teknolojik yön ele alındığında, akıllı şehirlerin bir
sonraki aşamasını tasarlamak ileri seviye teknolojik yapıyı temsil ettiği için zorlayıcı olması mümkün
görünmektedir. İkinci sosyal yönün ise gelecekteki şehirlerin insan toplumlarındaki sonu ve gelecekteki evrimi
tetikleyebileceği tartışılmaktadır (Ishida, 2017: 1152).
SONUÇ VE ÖNERİLER
Yeniliklerin ortaya çıkışı, tanımları ve işlevleri konusunda bilgilerin ele alınmasının yanı sıra teknik bilgiler de
içeren bu yazıda, bu teknolojilerin hayatımıza ne gibi yenilikler ve inovasyonlar kazandıracağı da
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incelenmiştir. Bu konular tüm dünya üzerinde çok yaygın olmasa da ileride karşımıza çıkması beklenmektedir.
Bilim dünyası da bu yeni keşiflere ve icatlara önceden hazırlıklı ve açık olmanın avantajlarına sahip
olabileceklerdir. Artık tüm ülkelerin en önem verdiği noktalar arasında, yenilikler ve keşifler yer almaktadır.
Haliyle de değişen dünyaya ve küreselleşmeye ayak uydurmak zorunda kalınmaktadır. Bir ülkenin teknolojik
gelişmelerden geride kalması o ülkenin ekosistemine ve daha fazlasına büyük zarar verdiği düşünülmektedir.
Bu nedenle araştırmaya konu olan kavramlar üzerinde araştırma yaparak konuların önemine vurgu yapmak,
ek olarak teknolojik yeniliklerin gelişimi ve devamlılığı amaçlanmıştır. Çalışma da siber uzay teriminin ve siber
uzayın hayatımızda kapladığı alan ve etkisi birçok yönden ele alınmıştır. Araştırmanın bir diğer konusu olan
“Teknoparklar”, teknoloji/bilim parkı, teknoloji ve inovasyon merkezi, bilim merkezleri, teknokent ve
araştırma parkı gibi terimler de kullanılmaktadır. Çalışmada bu terimlerin kavram kargaşasının önüne
geçilmesi maksadı ile literatürde yer alan kullanımına ait alt başlıklar ile birlikte ele alınmıştır. Geleceğin
teknolojilerini yansıtan bir diğer konu ise Nanoteknolojidir. Nanoteknoloji, gelecekte adından sıkça söz
ettirecek bir teknoloji olmakla birlikte, ilerleyen zamanlarda hayatımıza entegre olarak insanlık açısından
büyük bir önem arz etmektedir. Bunlara ilave olarak “Geleceğin Şehirleri” terimi “Dijital Şehir” ve “Akıllı
Şehir” alt başlıkları ile birlikte incelenmiştir.
Günümüzde küresel alanda yaşanan rekabet, teknolojik gelişim hızının artması, tüketici ihtiyaç ve
beklentilerinin çeşitlenmesi ve ürün yaşam sürelerinin kısalması gibi nedenler işletmeleri, eskiye oranla çok
daha yoğun bir şekilde tüm işletme fonksiyonları bazında yenilikçi çabalar göstermeye zorlamaktadır.
İşletmeler inovasyon faaliyetlerinde iş birliğine giderek ve dışarı açılarak, inovasyon kavramını ve sürecini
kolektif bir olgu haline getirmişlerdir. Bununla birlikte İnovasyon ve yeni ürün geliştirme başarısını ve
performansını etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Sahip olunan yenilikçi kabiliyet, işletmelere pazardaki
rakip ürünlerden daha ucuz, kaliteli ve farklı ürün geliştirme veya üretim maliyetlerini önemli ölçüde
düşürecek bir üretim süreci oluşturmaları gibi fırsatlar yaratarak, rekabet üstünlüğü elde etmelerine yardımcı
olacaktır. Görüleceği üzere, dünyada yaşanan küresel dönüşümün temel unsuru olarak nitelendirilen yenilikçi
çabalar, ekonominin ve bu bağlamada ulusal kalkınma ve rekabetin ana sürükleyicisi olarak karşımıza
çıkmaktadır. Ticari başarıyı gerektiren yenilikçi çabaların işletme bazında başarısı için yenilikçi stratejilerin
geliştirilmesinin yanı sıra bütünsel bir faaliyet olarak algılanması gerekmektedir. Bu bakış açısı ile işletme
bazında yenilikçi veya inovasyon kavramının öğrenilmesi ve buna yönelik olarak kurum kültürünün
oluşturulması adaptasyon sürecini hızlandıracaktır. Ayrıca, işletmelerin, belli bir sektörde ve coğrafyada yer
alan, birbirine benzer veya tamamlayıcı ürünler / hizmetler üreten / satan ve bu nedenle de ortak zorluklar ve
fırsatlarla karşılaşan işletme grupları olarak tanımlanan kümelerin yenilikçi faaliyetlerini geliştirmelerine
imkan sağlayan fırsatlar desteklenmelidir. Bu fırsatların sağlanacağı yapılar teknopark şeklinde olabileceği gibi
özel sektör veya kamu tarafından desteklenen yapılar veya doğal olarak karşımıza çıkan yapılar şeklinde
olabilir. Fakat öncelikle işletmelerin teknolojik ve yenilikçi çabaların önemini, olumlu ve olumsuz yanlarını
anlamaları gerekmektedir. Bunların yaratacağı avantaj ve dezavantajları bilen ve bu çabaları faaliyetleriyle
bütünleştirebilen işletmeler, kısa sürede nasıl bir fark yaratılabileceğinin ve dünya markası olma yolunda ne
kadar hızlı ilerleyebileceklerinin somut göstergeleri ile karşılaşabileceklerdir.
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Özet
Kadınların işgücüne katılımı hem dünyada hem de ülkemizde artış göstermektedir. Ancak yapılan
araştırmalara göre üst düzey yönetici pozisyonlarındaki kadın sayısı hala yeterli oranda bir artış
gösterememekte, erkeklere oranla kadın çalışan sayısının oldukça düşük oranlarda olduğu
gözlemlenmektedir. Kadınlar gerekli donanıma ve deneyime sahip olsalar dahi üst düzey yönetici
pozisyonlarına yükselmekte bir hayli güçlük çekmektedir. Bunun nedenini ise görünmeyen engeller olarak
tanımlanan “cam tavan” oluşturmaktadır. Kadınların üst yönetim pozisyonlarına dahil edilmemesinin ya da
yönetici pozisyonundaki kadınların, belirli bir aşamadan sonra yükselmelerinin önündeki tüm engellerin
toplamı "Cam Tavan" ya da "Cam Tavan Sendromu” olarak adlandırılmaktadır. Bu kavram adından da
anlaşılacağı üzere görünmez bir engeli tanımlamaktadır. Bu çalışmada, cam tavan kavramı ve cam tavanın
boyutları literatür araştırması yapılarak açıklanmaya çalışılmıştır. Cam tavan alt boyutlarına ilişkin
algılamaların demografik özelliklere göre farklılaşıp farklılaşmadığı çalışmanın temel varsayımıdır. Araştırma
kadın iş gücünün yoğun olarak istihdam edildiği tekstil sektöründe gerçekleştirilmiş olup araştırma
örneklemini Karabük’te tekstil sektöründe faaliyet gösteren bir firmada çalışan 102 kadın oluşturmaktadır.
Örneklemden hızlı bir şekilde veri toplama ve analiz etme konusunda etkili bir yöntem olan anket tekniği
uygulanmıştır. Verilerin analizi istatistik paket programı ile gerçekleştirilmiş olup güvenirlik analizi, frekans
analizi, bağımsız örneklem t testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ile değerlendirmeler yapılmıştır.
Araştırmada cam tavan sendromu ve alt boyutlarına ilişkin algıların yaş, medeni durum, mesleki pozisyon ve
çocuk sahibi olma durumuna göre farklılaştığı gözlemlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Cam Tavan, Cam Tavan Alt Boyutları, Demografik Özellikler, Tekstil Sektörü
A Research of the Glass Ceiling in Terms of Demographic Variables: A Case Study of The Textile Industry
Abstract
Female labor force participation rate is increasing both in the world and in our country. However, according
to the researches, the number of women in senior management positions still can not increase at a sufficient
rate and it is observed that the number of female employees is quite low compared to men. Even if women
have the necessary talent and experience, they have great difficulty in promoting to senior management
positions. The reason for this is the "glass ceiling" defined as invisible obstacles. The sum of all barriers to the
inclusion of women in senior management positions or the promotion of women in managerial positions is
called "Glass Ceiling" or "Glass Ceiling Syndrome". This concept defines as an invisible barrier. In this study;
the concept of the glass ceiling and the dimensions of it have been tried to be explained through a literature
search. The basic assumption of the study is whether the perceptions of the glass ceiling and sub-dimensions
differ according to demographic characteristics. The research was carried out in the textile sector where the
female workforce is heavily employed and the research sample consists of 102 women working in a company
operating in the textile sector in Karabük. The data collection method which has chosen for this study is
survey method. The analysis of the data was made through statistical program and the data is evaluated by
reliability analysis, frequency analysis, ANOVA and t test. In the study, it was observed that the subdimensions of glass ceiling syndrome differ according to age, marital status, title and having children.
Keywords: Glass Ceiling, Sub-Dimensions Of The Glass Ceiling, Demographic Variables, Textile Industry
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GİRİŞ
Kadınlar toplam dünya nüfusunun yaklaşık yüzde ellilik kısmını oluşturmasına rağmen, çalışma hayatında ve
üst yönetim pozisyonlarında erkekler ile yakın oranlarda temsil edilmemekte, özellikle üst kademelerde kadın
çalışan sayısı azalış göstermekte olduğu gözlemlenmiştir ( Barutçugil, 2002:13-14).
Kadınların küresel ekonomiye katılım oranı gün geçtikçe artış göstermektedir. Ancak kimi zaman
kendiliğinden oluşan, kimi zaman kadınların vazgeçmelerinden kaynaklı olan, kimi zaman erkeklerin güç
üstünlüğü dayatmalarından kimi zamansa sadece cinsiyet farkı ya da yalnızca keyfi nedenlerde ortaya çıkan
cam tavan kadınların iş hayatında ilerlemesine engel teşkil etmektedir ( Carnes ve Kelley, 2011:70).
Son yıllarda, kadın ve erkek çalışanlar ya da yöneticiler arasındaki maaş farkı azalmaya ya da kadın işi-erkek işi
algılamaları yıkılmaya başlasa dahi yönetim kademelerine yükseldikçe kadın sayısının azaldığı
gözlemlenmektedir. Kadınların üst yönetim kademelerine yükselmesini engelleyen cam tavanın çeşitli
bileşenleri bulunmakla birlikte söz konusu bileşenleri etkileyen faktörler bulunmaktadır. Çalışmada cam tavan
bireysel faktörlerden kaynaklanan engeller, örgütsel faktörlerden kaynaklanan engeller, toplumsal
faktörlerden kaynaklanan engeller olarak 3 ana grupta incelenmiş olup söz konusu engellerin katılımcıların
demografik özelliklerine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğinin araştırılması amaçlanmıştır.
Özetle, bu çalışmanın amacı, çalışanların kadınların üst yönetim pozisyonlarına ulaşmasını engelleyen cam
tavan sendromu ve alt boyutlarına ilişkin algılamalarını demografik değişkenler boyutunda incelemek ve
uygulamalı olarak desteklemektir. Bu bağlamda öncelikle çalışmada, cam tavan kavramı ile ilgili literatür
taraması yapılmıştır. Alan araştırması bölümünde ise, Karabük’te tekstil sektöründe faaliyet gösteren bir
firmadaki kadın çalışanlara uygulanan araştırmanın sonuçları değerlendirilmiştir.

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
2.1. Cam Tavan Kavramı
“Cam Tavan”(Glass Ceiling) terimi ilk kez 1986 yılında, Wall Street Journal’da Hymowitz ve Schellhardt
tarafından türetilmiştir. Cam tavan, kurumlarda, devlet yönetimi ile ilgili işlerde ya da kar amacı gütmeyen
kuruluşlarda vb. yerlerde üst düzey pozisyonlara gelmek için hevesli olan veya girişimde bulunan kadınların
karşısına çıkan engellere değinen bir kavramdır (Lockwood,2004:2). Hymowitz ve Schellhardt’e (1986: 15731592) göre cam tavan, kadınların üst yönetim kademelerine yükselmesini engelleyen veya kısıtlayan, örgütsel
hiyerarşilerdeki üst yönetim seviyesinin hemen altında bulunan bir engeli tanımlayan bir metafor olarak
tanımlanmaktadır.
Kooskora ve Bekker’e (2007:73) göre ise cam tavan sendromu, kadınların üst yönetim kademelerinde yer
almalarını önleyen görünmeyen engeller olarak tanımlanmaktadır. Cam tavan, kamu ve özel organizasyon
yapılarında çok az kadının (veya ötekileştirilmiş olan diğer azınlıkların) aşabildiği gerçek veya algılanan engel
veya başlık olarak ifade edilebilmektedir. Birçok kadın istihdam edildikleri organizasyonlarda yardımcı
pozisyonlarında istihdam edilirken niteliklerine ve çabalarına rağmen üst pozisyonlara ulaşamamakta ya da
ulaşmakta çok fazla zorluk çekmektedir. Bu bakımdan, cam tavan kadınlar için bir sınır olarak görülmektedir
(Bullard ve Wright, 1993,189).
İstihdam veya terfi için düşünülen kadınlar, kendileri ve değerlendiriciler tarafından yeterliliklerinin erkeklere
göre daha düşük olduğu şeklinde yargılanabilmektedir. Bir çalışma ortamında, kadınların performansı ve
itibarının erkeklerden daha az olumlu değerlendirildiği durumlar söz konusu olabilmektedir (Monk-Turner,
1992, s.228). Etaugh ve Kasley (1981:196-202) tarafından gerçekleştirilen çalışmaya göre, işyerinde başarı
olasılığına ilişkin algılanan potansiyelin cinsiyete göre farklılık gösterdiğini gözlemlenmiştir. Hem erkek hem
de kadın çalışanlar, özellikle de erkek çalışanların görüşleri kadın çalışanlara yönelik oldukça olumsuz olduğu,
işe alım konusunda kadınlar hakkında incelenen önyargının nedeninin cinsiyet olduğu söylenebilmektedir.
90’lı yılların sonlarına doğru yapılan çalışmalarda kadın ve erkek çalışanlar arasındaki ücret açığının azalmaya
başladığı gözlemlenmeye başlanmasına rağmen (Lynch ve Post 1996:27), 2000’li yılların başlarında yapılan
çalışmalara göre alt ve orta düzey yönetim pozisyonlarındaki kadınların oranı çarpıcı bir şekilde artarken, üst
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yönetim pozisyonlarına ulaşan kadınların oranı görece olarak düşük kaldığı gözlemlenmiştir
(Dreher,2003:541). Kadınların yönetim kademelerindeki pozisyonları artmasına rağmen, birçok büyük özel
sektör şirketinde üst yönetimde yetersiz temsil edilmeye devam etmektedir. Organizasyonun ana hedeflerine
ulaşmak için yetki ve sorumluluğa sahip üst yönetim pozisyonlarında yer alan kadınların, hem asıl amacı özel
uzmanlık ve yardım sağlamak olan alt ve orta kademe pozisyonlarda bulunan kadınlar hem de her iki
pozisyonda da yer alan erkek çalışanlardan performanslarına ilişkin daha düşük puanlar aldığı
gözlemlenmiştir. Bu bulgulara ek olarak, terfi eden kadınlar terfi eden erkeklerden daha yüksek performans
puanları aldığı ve terfi ve performans derecelendirmelerinin arasındaki ilişkinin kadınlarda daha güçlü olduğu,
bu durumun sonucu olarak da kadınların terfi için daha katı standartlara tabi tutulduğu sonucuna varılmıştır
(Lyness ve Heilman, 2006:777).
Cam Tavan Sendromunun cinsiyet temelli bir sorun olarak tanımlanmasının kadın çalışanlar üzerinde özellikle
kariyer yaşamlarında önemli etkileri olduğu görülmektedir. Bu nedenle organizasyonlarda kadın çalışanlara
organizasyon içinde yükselme ve karar alma mekanizmalarında yer alma fırsatı sağlayan dikey otoritenin
etkisinin daha az olduğu ve buna ek olarak kurmay otoritenin daha belirgin olduğu söylenebilmektedir
(Bulgur ve Bal, 2020: 631).
Literatürde, kadınların üst düzey pozisyonlarda ilerlemelerini engelleyen çeşitli faktörler belirtilmiştir. Önde
gelenler şu şekildedir: eğitim, finansman, kaynak ve deneyim eksikliği, cinsiyet temelli stereotipler, iletişim
tarzlarındaki farklılıklar, gayri resmi ağlardan dışlanma, iş / yaşam programları için sınırlı yönetim desteği, akıl
hocalarının ve rol modellerin eksikliği; mesleki cinsiyet ayrımı ve tutumsal ve örgütsel önyargılar (Sabharwal,
2013:3).
Kadınların üst yönetim pozisyonlarına yükselmesindeki cam tavan engelleri bireysel, örgütsel ve toplumsal
faktörlerden kaynaklanan engeller olmak üzere üç ana grupta incelenmiştir (Karaca, 2007:53).
Tablo 1. Cam Tavan Engelleri
Bireysel Faktörlerden
Kaynaklanan Engeller

Örgütsel Faktörlerden
Kaynaklanan Engeller

Toplumsal Faktörlerden Kaynaklanan
Engeller

Çoklu Rol Üstlenme

Örgüt Kültürü

Mesleki Ayrım

Örgüt Politikaları
Kadınların Kişisel Tercih ve Algıları

Mentor Eksikliği
İnformal İletişim Ağlarına
(Networklara)Katılamama

Stereotipler (Cinsiyetle Bağdaştırılan
Kalıplaşmış Önyargılar)

(Karaca, 2007:53).

2.1.1 Bireysel Faktörlerden Kaynaklanan Engeller
 Çoklu Rol Üstlenme
Çoklu rol üstlenme, kadınların eş, anne ve iş yaşamındaki kadın rollerini ayrı ayrı üstlenebilmesi durumudur
(Çetin ve Atan,2012:126). Günümüzde oldukça zorlu olan çalışma koşulları ve rekabet ortamıyla başa çıkmaya
çalışan kadınlar aynı zamanda ev ve aile yaşamıyla ilgili yükümlülükleri de yerine getirmeye çalışmaktadır.
Özellikle anne olan çalışan kadınlar, anne ve eş rollerinden dolayı, aile ve iş hayatında başarılı olabilmek için
ikisini de iyi bir şekilde dengelemek zorunda kalmaktadır ( Taşkın ve Çetin,2012:20).
Üzerlerine iyi eş olmak ve annelik gibi misyonlar yüklenen kadınlar eğitimlerine devam edip kendilerini
geliştirmekte güçlük çekmektedirler. Aynı zamanda meslek edinmelerinde kendilerine faydalı olabilecek
konferanslara, araştırma geliştirme projelerine, eğitim programlarına karşı mesafelerini korumaktadırlar. Bu
geleneksel rolleri benimsemiş ve sorgusuz bir şekilde kabul etmiş olan kadınlar çalışma hayatlarındaki rollerini
ikinci plana atarlar ve yönetici olmayı kendilerine uygun olarak görmezler. Üst düzey pozisyonlarda görev
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almak isteyen kadınlar da eşlerinden yeteri kadar destek göremediğinde yükselmelerinde güçlük
yaşamaktadırlar ( İnandı vd.,2009:81).


Kadınların Kişisel Tercih ve Algıları
Kişisel tercih ve algılar kadınların kendi kendilerine koyduğu engeller olarak ortaya çıkmaktadır.
Türkiye’de cam tavan üzerine yapılan bir araştırmada kadınların kariyerlerini engelleyen sebeplerden birinin
kadınların bizzat kendileri olduğu öne sürülmüştür. Araştırmaya göre, kadınların kendi kendilerine koyduğu
engeller aşağıdaki gibidir:
- Cinsiyet rollerini ilişkin tutumlar,
- Toplumsal değerleri sorgulamadan içselleştirmek,
- Özgüven eksikliği, kararsızlık, ne istediğini bilememek,
- Kendini geliştirme, koşullarını değiştirme isteği veya inancı olmamak,
- Sistemi destekleme zorunluluğu hissetmek,
- Kariyerde yükselmeyi tercih etmemek / kariyer yönelimli olmamak,
-Kariyerde yükselmenin gerekliliklerini ve zorunluluklarını göze almamak (Karaca, 2007:55).

2.1.2. Örgütsel Faktörlerden Kaynaklanan Engeller


Örgüt Kültürü

Barutçugil (2011:83) örgüt kültürünü şu şekilde tanımlamıştır: Bir grup tarafından organizasyonun dış uyum
ve içsel bütünleşme problemlerini çözerken öğrenilen, yeterince iyi sonuçlar verdiği için geçerli kabul edilen
ve bu nedenle yeni gelenlere benzer problemlerde algılamanın, düşünmenin ve hissetmenin doğru yolu
olarak öğretilen paylaşılmış temel varsayımlardır. Bir örgütün kültürü çalışanların birbirine olan davranışlarını
ve tutumlarını, cinsiyete dayalı ayrımcılığın yapılıp yapılmadığını da etkilemektedir. Örgüt bireylerinin diğer
kadın çalışanlara ya da kadın yöneticilere karşı davranışları da örgütün kültür tipine göre değişkenlik
gösterebilmektedir.
Tablo 22. Kadınların Erkek-Egemen Örgütlerde Çeşitli Konumlandırmaları
Erkeğin
Kabul edilen
Konumlandırılması
Dostça
Konuk
Düşmanca
Marjinal
(Temel, Yakın ve Misci,2006:34).

Kadının Konumlandırılması
Muhalefet edilen
Kabul ettirilen
Yazlıkçı
Köstebek

Yeni gelen
Davetsiz misafir

Tablo 2’de görülen ‘Konuk’ metaforunda bulunan kadınlar örgütte kısa süreli bulundukları ve kalıcı
olmayacakları için dost olarak algılanırlar fakat üzerlerinde bir takım sınırlandırmalar bulunmaktadır. Bu
yüzden bu metaforda kadının üzerinde cam tavan etkisinin yoğun olduğunu söylemek mümkündür. ‘Marjinal’
metaforunda ise erkekler kadını denetim altında tutmaya çalışırlar ve varlığından oldukça rahatsızdırlar.
‘Yazlıkçı’, ‘Köstebek’, ‘Yeni Gelen’ ve ‘Davetsiz Misafir’ metaforlarında da yine aynı şekilde kadınlar, her ne
kadar dostça ve düşmanca olarak iki zıt kategori şeklinde algılansa da, erkekler tarafından örgüte tam
anlamıyla dahil edilmemekte, edilse dahi geçici olacağı düşünülmekte ya da sınanılmaktadır (Temel, Yakın ve
Misci,2006:34).
 Örgüt Politikaları
Örgütsel politikalar, kadınların kariyer planlama çabalarını doğrudan etkileyen faktörlerden biridir. Kadınların
kariyerlerinde ilerlemesinde fırsatlar yaratabildiği gibi engeller de oluşturabilmektedirler. Toplumsal
önyargılar kadınların işe alınma ve yerleştirilme aşamasında dahi engel teşkil etmektedir. Kadınlar ya işe
alınmamakta ya da alınsalar dahi erkeklerle farklı koşullara maruz kalmaktadırlar (Karaca,2007:59).
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 Mentor Eksikliği
Mentorluk ilişkisine giren kadın yöneticilerin daha fazla özgüven kazandıkları, farkındalıklarının ve becerilerini
kullanma düzeylerinin arttığı gözlemlenmiştir. Erkek ağırlıklı mesleklerde ise kadın mentor sayısının
yetersizliğinin, yönetim kademelerinde kadın yönetici azlığı ve erkeklerin kritik pozisyonlarda daha fazla yer
almalarından kaynaklandığı ortaya çıkmıştır (Ceylan,2004).
Mentorluk kavramı yeni bir kavram olmamakla birlikte, kadınların diğer çalışan kadınlara mentorluk yapması,
yardımcı olmak için biçimsel rehberlik programları uygulaması yeni bir olgudur. New York Üniversitesi
Araştırma Merkezi’nin yaptığı bir araştırmaya göre, turizm sektöründe cazibe, sempatiklik ve empati
kurabilme gibi unsurlarla yöneticilik pozisyonuna gelen kadınların, kendi kadın çalışanlarıyla dayanışma
içerisinde olamadığını ortaya koymuştur (Anafarta, Sarvan ve Yapıcı, 2008:119)
 İnformal İletişim Ağlarına Katılamama
İnformal ağlara katılamama, literatüre “old boy’s network” (eski çocuklar şebekesi) olarak da girmiştir.
Yapılan araştırmaların çoğu kadınların bu şebekeden uzakta tutulduğunu göstermektedir. Çoğu örgütte hala
geçerli olan “old boy’s network”’ün kadınların üst pozisyonlara yükselmelerinde en önemli kısıtlamalardan
biri olduğunu belirtilmiştir (Costen vd, 2003: 1).
Kadınlar, erkeklere oranla ilerlemek için iletişim ağlarının gerekliliğin ve öneminin daha az farkındadırlar ve bu
ağlarının bencil önceliklere dayandığını düşünmektedirler. Erkeklerin kendi aralarında değişik iletişim
stillerine sahip olmaları kadınları bu iletişim ağlarının dışında bırakmaktadır. Bunun sonucu olarak da
çalıştıkları örgütü ya da kendilerini ilgilendiren bilgi ve haberlerden erkeklere oranla daha zor haberdar
olmaktadırlar (Çetin, 2011:81).
Erkek hakimiyetinde olan ağlar kadının önünü daha örgüte yeni dahil olurken tıkamaktadır. Örgüt içinde
sosyalleşme aşamasına geçildiğinde ise kadınlara biçilen roller incelendiğinde ise, kadına erkeklere oranla
daha basit ve niteliksiz işler verildiği gözlemlenmektedir (Aksoy, 71:2012).
2.1.3.Toplumsal Faktörlerden Kaynaklanan Engeller
 Mesleki Ayrımcılık
Cinsiyet ayrımcılığının en önemli göstergelerinden birisi de, işlerin kadın işi ve erkek işi olarak ayrılmasıdır.
Yapılan araştırmalara göre de işlerin cinsiyet bakımından farklılıklar gösterdiği kanıtlanmıştır. Toplumun
yargıları nedeniyle kadınlar, yoğun olarak tarım, ev hizmetleri ya da büro işlerinde ve düşük ücretli, vasıfsız
işlerde çalıştırılmaktadır (Dalkıranoğlu ve Çetinel, 2008:278).
Geçmişten günümüze kadar olan süreçte, işlerin kadın işi ve erkek işi olarak ayrılması düşüncesi hala bir
değişim gösterememiştir. Meslekler ve işler, yetenekleri, ilgileri, değerleri, rolleri de davranışları ile kişi veya
grubu cinsiyet temeline dayandırılarak ayrılmaktadır. Kadınların belirli sektör ya da işlere yönelmesi ya da
yönlendirilmesi iş yaşamının cinsiyete göre ayrıştırılmasını doğallaştıran uygulamalar olarak ortaya çıkmıştır.
Kadınların sadece belirli türdeki işleri(vasıfsız, düşük ücretli) yapması gerektiği algısı hala yıkılamamıştır
(Dolmacı ve Türeli,2012:5).
 Stereotipler (Cinsiyetle Bağdaştırılan Kalıplaşmış Önyargılar)
Toplumsal cinsiyetle ilgili olan kalıplaşmış yargılar, kadın ve erkeklerin nasıl davranmaları gerektiğine yönelik
inançlar olarak tanımlanabilmektedir. Bu kalıplaşmış yargılara( stereotiplere) örnek olarak kadının çocuk ve
yaşlı bakımıyla ilgilenmesi, bazı sektör ve mesleklerin kadın veya erkeklere özgü olarak değerlendirilmesi
verilebilir. Bu tarz önyargıları benimsemek bazı işlerin kadınlara göre oldukça zorlu olduğu düşüncesini
doğurarak, bu tarz işleri kadınlar açısından erişilmez kılmaktadır. Türkiye’de meslek ayrımına değinecek
olursak, hemşirelik ve ev hanımlığı kadın mesleği olarak görülürken, polislik ya da mühendislik gibi meslekler
erkek işi olarak görüşmektedir, bu durum da bu kalıplaşmış yargıları açıkça göstermektedir (Bilgin ve vd.,
2012:10).
Kadınlara toplum tarafından atfedilen negatif özelliklerden bazıları şu şekildedir(Başak,2012:122):
-Başkasının yönlendirmesine açık olmama
-Daha az fiziksel güce sahip olma
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-Bilim ve matematikte daha az başarılı olma
-Seyahat etmeye daha az istekli olma
-Fiziksel tehlikeye maruz kalma ve fiziksel güç kullanma konularında da daha az gönüllü olma.

3. METODOLOJİ
3.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi
Çalışmadaki temel amaç, öncelikle tekstil sektöründe istihdam edilen kadınların üst yönetim pozisyonlarına
yükselmesini engelleyen cam tavana ilişkin algılarının belirlenmesi ve bu algıların çalışanların demografik
özelliklerine göre farklılaşıp farklılaşmadığının belirlenmesidir.
3.2. Araştırmanın Sınırlılıkları
Bu araştırma, kapsamı, maliyet ve zaman yetersizliği nedeniyle Karabük’te tekstil sektöründe faaliyet
gösteren bir firmada çalışan kadınlarla sınırlı tutulmuştur ve onların görüşleriyle sınırlıdır.
Veri toplama aracı olarak araştırma teknikleri arasından yalnızca anket tekniği uygulanmıştır. Anket
sonucunda ulaşılan sonuçlar araştırma anketinde yer verilen ifadeler ile sınırlı durumdadır.
3.3.Araştırmanın Örneklemi ve Veri Toplama Yöntemi
Araştırmanın evrenini Karabük’te tekstil sektöründe faaliyet gösteren bir firmada çalışan 460 kadın
oluşturmaktadır. Bu veriler ışığında araştırmanın örneklemi de basit tesadüfi örnekleme metodu kullanılarak
tek aşamada belirlenmiştir. 102 kadın çalışana ulaşılmış olup 102 adet anket uygulanmıştır.
Araştırmada örneklemden hızlı bir şekilde veri toplama ve analiz etme konusunda etkili bir yöntem olan anket
tekniği uygulanmış olup veriler toplanmıştır. Araştırmada kullanılan anket iki bölümden ve toplam 44 sorudan
oluşmaktadır. İlk bölüm katılımcıların demografik özelliklerini, ikinci bölüm ise cam tavana alt boyutlarına
yönelik algılarını ölçmeyi amaçlamaktadır.
3.4. Araştırmadan Kullanılan Ölçekler
Cam tavana ilişkin algılamaları inceleyebilmek ve ölçebilmek için Karaca (2007) tarafından geliştirilen cam
tavan ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğe ilişkin alt boyutlar aşağıdaki gibidir:


Bireysel Faktörlerden Kaynaklanan Engeller
o Çoklu rol üstlenme
o Kadınların kişisel tercih ve algıları
 Örgütsel Faktörlerden Kaynaklanan Engeller
o Örgüt kültürü ve örgüt politikaları
o İnformal iletişim ağlarına katılamama
 Toplumsal Faktörlerden Kaynaklanan Engeller
o Mentor eksikliği
o Mesleki ayrımcılık ve
o Stereotipler (Cinsiyetle Bağdaştırılan Kalıplaşmış Önyargılar)
Anket soruları 5’li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum, 2= katılmıyorum, 3= kararsızım, 4= katılıyorum, 5=
kesinlikle katılıyorum) ölçeğinde hazırlanmış olup katılımcılardan en uygun seçeneği işaretlemeleri
istenmiştir.
Cam tavan boyutlarından çoklu rol üstlenmeyi ölçmeye yönelik beş soru (1,2,3,4,5), kadınların kişisel algı ve
tercihlerini ölçmeye yönelik yedi ifade (6,7,8,9,10,11,12), örgüt kültürü ve politikalarını ölçmeye yönelik sekiz
ifade (13,14,15,16,17,18,19,20), informal iletişim ağları ile ilgili tutumları ölçmeye yönelik üç ifade (21,22,23),
mentorluk ile ilgili tutumları ölçek adına iki ifade (24,25), mesleki ayrıma ilişkin algılamaları derecelendirmeye
yönelik altı ifade ( 26,27,28,29,30,31), stereotipler (kalıplaşmış önyargılar) boyutunu derecelendirmeye
yönelik yedi ifade (32,33,34,35,36,37,38) yer almaktadır.
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Cam tavana yönelik tutumları derecelendirmek amacıyla kullanılan ifadeler aşağıdaki gibidir: Çoklu rol
üstlenme boyutuna ilişkin algılamaları ölçmek üzere kullanılan ifadeler şu şekildedir: “Kadının yeri esinin
yanında bulunmak ve iyi bir anne olmaktır”; “Ev islerinde eşit sorumluluk paylaşımı gereklidir”; “Çalışma
yasamı bir kadının iyi bir anne ve es olmasını önler” ;” Kadınların evli ya da çocuk sahibi olmaları
performanslarını olumsuz yönde etkiler”; “Su anda ya da gelecekte çocuk sahibi olma düşüncesi kadınların
kariyer hedeflerini sınırlar”. Kadınların kişisel tercih ve algıları ile ilgili tutumları derecelendirmek için
kullanılan ifadeler: “Kadınlar kariyer hedeflerini gerçekleştirmek için belirli bir plana sahiptirler”; “Kadınlar
için işlerinde ilerleme ve gelişme olanakları çok önemlidir”; “Kadınlar başarılı bir yönetici olmak için gerekli
yetenek, objektif görüş ve inisiyatife sahiptir”; “Kadınlar üst düzey yönetici olduklarında yalnız kalma korkusu
yaşarlar”; “Üst düzey kadın yöneticiler, kadın olma özelliklerini yitirirler”; “Kendine güveni olan kadınlar, üst
yönetici olmanın zorluklarını kolaylıkla aşarlar”; “Kadınlar terfi etme ve daha yüksek pozisyonlara gelme
konusunda isteksizdirler”. Örgüt kültürü ve politikalarına ilişkin algılamaları ölçek için yararlanılan ifadeler şu
şekildedir: “Kadınlar, maaş, prim, statü gibi konularda ayrımcılığa maruz kalırlar”; “Üst düzey yöneticilik için
erkeklere kadınlardan daha çok fırsat sağlanmaktadır”; “Kadınlar yeteneklerine göre daha düşük konumlarda
çalıştırılmaktadır”; “Kadınlar aynı konumdaki erkek çalışanlarla eşit ücret almaktadır”; “Kadınlar yönetsel
görevlere gelmelerini sağlayacak eğitim fırsatlarından erkeklerle eşit şekilde yararlanmaktadır”; “Personel
çıkarılması gerektiğinde (kriz döneminde) öncelikle kadınlar işten çıkarılmalıdır”; “Kurumda kadın ve
erkeklere yönelik eşit performans değerleme politikaları mevcuttur”; “Kurumda is yasamı erkeklerin
kurallarıyla yönetilmektedir”. İnformal iletişim ağları boyutuyla ilgili algılamaları derecelendirmek için ölçekte
şu ifadeler yer almaktadır: “Kadınlar erkek iş arkadaşları ve üstleri ile rahat iletişim kurabilirler”; “Erkekler
genellikle resmi olmayan kurum dışı ilişkilerin etkisiyle kendi cinslerini kayırıcı davranışlarda bulunurlar”;
Kadınlar erkek-baskın iletişim ağlarına girmekte zorlanmaktadır”. Mentor eksikliğine ilişkin algılamaları
ölçmeye yönelik ifadeler: “Kadınlara rol modeli olabilecek yeterli sayıda kadın yönetici yoktur”; “Kurumda
mentorluk ilişkisinden kadınlar yeterince yararlanmaktadır”. Mesleki ayrım ile ilgili tutumları ölçmeye yönelik
ifadeler: “Aileler kız çocuklarını kadınlara yönelik olduğunu düşündükleri mesleklere yöneltmektedir”;
“Kurum içinde görev dağılımı kadın ve erkek için farklılık arz etmektedir”; “Kadın çalışanlar mesleklerinde
ilerleme konusunda erkeklere göre daha çok çalışmakta ve daha uzun süre beklemektedir”;” Üst düzey
yönetici kademelerine ulaşmada etkili olan kilit görevlerde, kadınlar yeterince yer almaktadır”; Kadınlar üst
düzey yönetici olarak atanmamalıdır”; “Erkekler kadınlara göre üst düzey yöneticilik konumuna daha
uygundur”. Son olarak stereotiplere ilişkin tutumları ölçmeye yönelik ifadeler ise şu şekildedir: “Kadınlar
kariyerlerine erkekler kadar bağlı değildirler”; Kadın yöneticiler hızlı ve mantıksal karar alamazlar”;” Kadınlar
yöneticilik özelliklerine sahiptir”; “Kadınlar is dünyasının güçlüklerine erkekler kadar direnç gösteremezler”
“Kadınlar erkeklere göre daha duygusal olduklarından üst düzey yöneticilikte başarılı olamazlar”;” Kadınlar
uzun mesailere, şehirlerarası ya da ülkeler arası seyahatlere sıcak bakmazlar”; “Kadınların yetenekleri üst
düzey yönetici olmaları için sınırlıdır”.
3.5. Araştırmanın Hipotezleri ve Verilerin Analizi
Katılımcıların cam tavan sendromuna ilişkin algılamalarının demografik özelliklerine göre farklılaşıp
farklılaşmadığını incelemek amacıyla oluşturulan hipotezler aşağıdaki gibidir:


H1: Katılımcıların cam tavan sendromuna ilişkin algılamaları yaş durumuna göre anlamlı bir farklılık
göstermektedir.



H2: Katılımcıların cam tavan sendromuna ilişkin algılamaları medeni duruma göre anlamlı bir farklılık
göstermektedir.



H3: Katılımcıların cam tavan sendromuna ilişkin algılamaları eğitim durumuna göre anlamlı bir
farklılık göstermektedir.



H4: Katılımcıların cam tavan sendromuna ilişkin algılamaları çocuk sahibi olma durumlarına göre
anlamlı bir farklılık göstermektedir.



H5: Katılımcıların cam tavan sendromuna ilişkin algılamaları mesleki pozisyonlarına göre anlamlı bir
farklılık göstermektedir.
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H6: Katılımcıların cam tavan sendromuna ilişkin algılamaları mesleki deneyimlerine göre anlamlı bir
farklılık göstermektedir.
Çalışmada elde edilen verilerin sosyal bilimler için hazırlanan bir istatistik paket programı kullanılarak
gerçekleştiriştir. Verilerin analizi üç aşamada gerçekleştirilmiştir:
1.

Demografik özelliklere ilişkin frekans tabloları

2.

Güvenilirlik Analizi (α=0.83,5 )

3.

Hipotezleri test etmeye yönelik bağımsız örneklem t testi ve tek yönlü varyans analizi

3.6. Bulgular
Çalışmanın örneklemini oluşturan 102 katılımcıya ilişkin demografik özellikler aşağıdaki gibidir:
Tablo 1. Demografik Özellikler
Yaş

Frekans (f)

Yüzde%

18-30

52

51,0

31-40

30

29,4

41-50

15

14,7

51 ve üzeri

5

4,9

Toplam

102

100

Evli

61

59,8

Bekar

41

40,2

Toplam

102

100

İlköğretim

35

34,3

Lise

41

40,2

Ön lisans

11

10,8

Lisans

13

12,7

Lisans üstü

2

2,0

Toplam

102

100

Üst kademe

8

7,8

Orta kademe

37

36,3

Alt kademe

57

55,9

Toplam

102

100

1-5 yıl arası

37

36,3

6-10 yıl arası

26

25,5

Medeni Durum

Eğitim Durumu

Mesleki Pozisyon

Deneyim
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11-15 yıl arası

20

19,6

16-20 yıl arası

12

11,8

21 yıl ve üzeri

7

6,9

Toplam

102

100

Çocuk Sahibi

47

46,1

Çocuk Sahibi Değil

55

53,9

Toplam

102

100

Çocuk Sahibi Olma

Katılımcıların demografik özellikleri incelendiğinde, yaş kategorisine göre katılımcıların büyük çoğunluğunun
18-30 yaş arasında yer almaktadır. Sonuçlara göre çoğunluğun genç yaş grubundan oluştuğu
gözlemlenmektedir. 51 ve üzeri yaş aralığına sahip katılımcı sayısı ise toplam katılımcıların %4,9 ‘unu
oluşturmaktadır. Katılımcıların %59,8’i evli iken % 40,2’si bekardır. Buna göre katılımcıların büyük çoğunluğu
evli kadınlardan oluşmaktadır. Katılımcıların %41’i lise, %11’i ön lisans ve %13’ü lisans mezunudur.
Katılımcılardan %8’i üst yönetim pozisyonlarında yer aldığı göz önüne alınarak söz konusu pozisyonlarda yer
alan katılımcıların en az orana sahip olduğu söylenebilmektedir. 1-5 yıl arası deneyime sahip katılımcılar
çoğunlukta iken (%36,3), 21 yıl ve üzeri katılımcıların düşük bir orana sahiptir (%6,9). Çocuk sahibi olmayan
(%53,9) katılımcıların çocuk sahibi olan (%46,1) katılımcılara göre daha fazla olduğu gözlemlenebilmektedir.
Katılımcıların cam tavan sendromuna ve alt boyutlarına ilişkin algılamalarını incelemek amacıyla
gerçekleştirilen tek yönlü varyans analizi (Anova) ve bağımsız örneklem T testi uygulanmıştır.
Tablo 2. Katılımcıların Can Tavan Sendromuna İlişkin Tutumlarının Yaş Değişkeni Açısından Karşılaştırılması
ANOVA Sonuçları

F

P

Çoklu rol üstlenme

1,346

0,264

Kadınların kişisel tercih ve algıları

1,804

0,152

Örgüt Kültürü ve Örgüt Politikaları

3,012

0,014*

İnformal iletişim ağlarına katılamama

0,493

0,688

Mentor eksikliği

0,906

0,441

Mesleki ayrımcılık

0,994

0,399

Stereotipler

0,411

0,746

* p<0,05
Tablo 2’ye göre yaş faktörü ile yalnızca örgüt kültürü ve örgüt politikaları boyutu arasında anlamlı bir farklılık
söz konusudur (p<0,05). Yaş kategorileri incelendiğinde 51 ve üzeri yaş kategorisinde olan katılımcıların örgüt
kültürü algı düzeyleri (X̄ =4,3571), en genç yaş grubu olan 21-30 yaş grubunda bulunan katılımcılardan
(X̄ =3,5522) daha yüksektir. Bu durum ileri yaş grubundaki katılımcıların genç katılımcılara göre örgüte daha
bağlı olduğunu ve örgütün kültürüne yönelik algılarının daha olumlu olduğunu göstermekte olduğunu
söylemek mümkündür.
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Tablo 3. Katılımcıların Can Tavan Sendromuna İlişkin Tutumlarının Medeni Durum Değişkeni Açısından
Karşılaştırılması
Bağımsız Örneklem T Testi Sonuçları

F

P

Çoklu rol üstlenme

3,119

0,049*

Kadınların kişisel tercih ve algıları

0,557

0,457

Örgüt Kültürü ve Örgüt Politikaları

2,703

0,103

İnformal iletişim ağlarına katılamama

3,461

0,066

Mentor eksikliği

3,461

0,066

Mesleki ayrımcılık

2,921

0,091

Stereotipler

10,267

0,020*

* p<0,05
Tablo 3 incelendiğinde medeni durum ile çoklu rol üstlenme ve stereotipler boyutu arasında anlamlı bir
farklılık olduğu gözlemlenmektedir (p<0,05).
Medeni durum kategorisi incelendiğinde aralarında çok büyük fark olmamakla birlikte evli kadınların
stereotiplere ve çoklu rol üstlenme boyutlarına yönelik algı düzeylerinin bekar kadınlara oranla daha yüksek
olduğu görülmektedir.
Tablo 4. Katılımcıların Can Tavan Sendromuna İlişkin Tutumlarının Eğitim Durumu Değişkeni Açısından Karşılaştırılması

ANOVA Sonuçları

F

P

Çoklu rol üstlenme

0,250

0,618

Kadınların kişisel tercih ve algıları

0,353

0,703

Örgüt Kültürü ve Örgüt Politikaları

0,249

0,78

İnformal iletişim ağlarına katılamama

1,055

0,352

Mentor eksikliği

1,444

0,241

Mesleki ayrımcılık

1,922

0,155

Stereotipler
* p<0,05

1,466

0,236

Tablo 4’de belirtilen anova testi sonuçlarına göre katılımcıların cam tavana ilişkin algılamalarının eğitim
durumu değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermediği gözlemlenmektedir (p>0,05).
Tablo 5. Katılımcıların Can Tavan Sendromuna İlişkin Tutumlarının Çocuk Sahibi Olma Durumuna Göre
Karşılaştırılması
Bağımsız Örneklem T Testi Sonuçları

F

P

Çoklu rol üstlenme

4,758

0,001*

Kadınlar kişisel tercih ve algıları

1,457

0,257

Örgüt Kültürü ve Örgüt Politikaları

1,703

0,203

İnformal iletişim ağlarına katılamama

2,725

0,098

Mentor eksikliği

0,727

0,379

Mesleki ayrımcılık

1,445

0,255

Stereotipler
* p<0,05

3,283

0,076
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Tablo 5’de belirtilen bağımsız örneklem t testi sonuçlarına göre, katılımcıların çoklu rol üstlenme boyutuna
yönelik tutumları çocuk sahibi olma durumuna göre farklılaşmaktadır. Katılımcılardan lise mezunu olanların
algıları en yüksek orana sahipken ( 𝑥̅ = 2,8568) lisans mezunu olan katılımcılar en düşük orana ( 𝑥̅ = 2,0818)
sahiptirler.
Tablo 6. Katılımcıların Can Tavan Sendromuna İlişkin Tutumlarının Mesleki Pozisyon Durumuna Göre
Karşılaştırılması
ANOVA Sonuçları

F

P

Çoklu rol üstlenme

3,151

0,047

Kadınların kişisel tercih ve algıları

0,005

0,995

Örgüt Kültürü ve Örgüt Politikaları

0,461

0,632

İnformal iletişim ağlarına katılamama

0,712

0,493

Mentor eksikliği

1,528

0,222

Mesleki ayrımcılık

6,615

0,002*

Stereotipler
* p<0,05

5,443

0,001*

Tablo 6 incelendiğinde mesleki ayrımcılık ve stereotiplere yönelik algıların unvan/statü ye göre farklılık
gösterdiği görülmektedir(p<0,05). Her iki boyuta da yönelik algı düzeylerinin orta kademe yönetim
pozisyonlarında daha fazla görüldüğü gözlemlenmektedir. Bu durum, araştırmanın yapıldığı kurumda alt
kademe pozisyonlarında çalışan kadınların tamamının kadın olması ve üst kademe pozisyonlardaki kadınların
ise istedikleri pozisyonlara yükselmiş olmaları fakat orta kademe pozisyonlarında erkek sayısının diğer
pozisyonlara oranla daha fazla olması kadınların bu kademedeki kadınların sözü edilen iki boyuta yönelik
algılarının yüksek olması olarak açıklanabilmektedir.
Tablo 7. Katılımcıların Can Tavan Sendromuna İlişkin Tutumlarının Mesleki Deneyim Durumuna Göre
Karşılaştırılması
Anova

F

P

Örgüt Kültürü

0,686

0,603

Çoklu rol üstlenme

2,205

0,074

Kadınların kişisel tercih ve algıları

1,636

0,172

Mentor eksikliği

1,276

0,285

İnformal iletişim ağlarına katılamama

0,874

0,483

Mesleki ayrımcılık

0,743

0,562

Stereotipler

2,155

0,08

* p<0,05
Tablo 7’de belirtilen anova testi sonuçlarına göre katılımcıların cam tavana ilişkin algılamalarının mesleki
deneyim değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermediği gözlemlenmektedir (p>0,05).

4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Yönetici pozisyonundaki kadınların, belirli bir aşamadan sonra yükselmelerini engelleyen tüm faktörlerin
toplamı "Cam Tavan" ya da "Cam Tavan Sendromu” olarak adlandırılmaktadır. Bu kavram adından da
anlaşılacağı gibi görünmez bir engeli tanımlamaktadır. Bir kadın yöneticinin belirli bir noktaya kadar
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yükseldikten sonra önemli bir terfi beklediği anda adını tam olarak ortaya koyamadığı nedenlerden ötürü
istediği terfiyi alamama durumu şeklinde de açıklanabilmektedir (Şiyve,2004).
Örgütlerde kadınların üst yönetimlere dahil edilmesi erkek ve kadın arasında güç sorununa da neden olmakta
özellikle erkek egemen kültüre sahip örgütler kadınları üst düzey pozisyonlarda görmek istememektedir. Bu
nedenle kadınları üst yönetim pozisyonlarına ulaşmak için şeffaf bir tavan engeli ile karşılaştıkları
söylenebilmektedir ( Yoğun Erçen, 2008:20).
Araştırmada, tekstil sektöründe istihdam eden 102 kadın çalışanın cam tavana ilişkin algıları ve cam tavan ve
alt boyutlarına ilişkin algılamaların demografik özelliklere göre farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir.
Gerçekleştirilen analiz sonuçlarına göre;


Örgüt kültürü ve politikaları boyutu yaşa göre anlamlı bir farklılık göstermektedir (p<0,05).



Çoklu rol üstlenme ve stereotipler boyutları medeni duruma göre anlamlı bir farklılık göstermektedir
(p<0,05).



Çocuk sahibi olma durumu çoklu rol üstlenme boyutuna göre farklılaşmaktadır (p<0,05).



Mesleki ayrımcılık ve stereotiplere yönelik algıların mesleki pozisyona göre farklılık gösterdiği
görülmektedir(p<0,05).



Cam tavan ve alt boyutları deneyime ve eğitim durumuna göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir.

Yaş değişkenine göre, örgüt kültürü ve politikaları boyutuna ilişkin algılamaların farklılaştığı gözlemlenmiştir.
Yaş kategorileri incelendiğinde 51 ve üzeri yaş kategorisinde olan katılımcıların örgüt kültürü ve politikalarına
ilişkin algı düzeyleri (x ̅ = 4,3571) diğer yaş gruplarına göre daha yüksektir. Bu duruma ilişkin olarak ileri yaş
grubundaki katılımcıların genç katılımcılara göre örgüte daha bağlı olduğunu veya örgütün yapısını olduğu gibi
kabul ettikleri söylenebilmektedir.
Evli katılımcıların bekar katılımcılara oranla çoklu rol üstlenme boyutuna ve stereotipler boyutuna ilişkin
algılamalara verdikleri cevapların ortalama puanlarının daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Evli kadınların
aile yaşamlarındaki sorumlulukları daha fazla olduğu için kariyerlerinde ilerlemelerine ve üst yönetim
kademelerine yükselmelerine yönelik kalıplaşmış olan inançlara daha fazla inandıkları söylenebilmektedir. Ek
olarak eşlerinden destek göremeyen kadın çalışanların da basmakalıp önyargılara daha fazla inandıklarını
belirten çalışmalar bulunmaktadır. Yaygın olarak paylaşılan cinsiyet stereotipleri, insanların cinsiyet farklılığını
ve eşitsizliği algılayıp uyguladıkları kültürel kuralları veya şemaları oluşturdukları için aslında cinsiyet
sisteminin "genetik kodu" dur. Toplumsal cinsiyet, bireylerin bir özelliğinden çok, kalıplaşmış yargıları
içermektedir. Cinsiyet sistemi, sosyal hiyerarşi ve liderlikle derinden iç içe geçmiştir çünkü cinsiyet
stereotipleri, erkekleri kadınlardan daha fazla statü değerliliği ve yetkinlik ile ilişkilendiren inançları içerdiği
söylenebilmektedir (Ridgeway, 2001: 637).
Çocuk sahibi olan katılımcıların üzerlerine iyi bir eş ve anne olmak gibi misyonlar yüklendiği için çoklu rol
üstlenme alt boyutuna ilişkin algılamalarının daha yüksek olduğu söylenebilmektedir.
Mesleki ayrımcılık ve stereotiplere yönelik algı düzeylerinin orta kademe pozisyonlarda daha fazla görüldüğü
gözlemlenmektedir. Söz konusu pozisyonda yer alan katılımcıların erkeklere göre daha alt kademelerde
çalıştıkları ve işlerin kadın işi-erkek işi olarak ayrıldığı görüşüne sahip olduğu söylenebilmektedir.
Cam tavan ve alt boyutlarına ilişkin algılamalar eğitim durumu ve mesleki deneyim değişkenine göre anlamlı
bir farklılık göstermemektedir. Bu durumun sonucu olarak kadınların meslekteki deneyim yılı fazla olsa dahi
cam tavana ilişkin algılamalarının değişmediği ve benzer şekilde eğitim düzeylerinin yüksek ya da düşük
olması kadınların üzerlerinde hissettikleri şeffaf bir tavan algısına ilişkin anlamlı bir farklılık yaratmadığı
söylenebilmektedir.
Hoşgör vd. (2016) tarafından 313 kadın sağlık personeli üzerinde yapılan çalışmada, çoklu rol üstlenme, örgüt
kültürü ve politikaları, informal iletişim ağlarına katılamama ve stereotiplere ilişkin algılamaların yaş
değişkenine göre anlamlı olarak farklılaştığı belirlenmiştir.
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Ersarı vd. (2016) tarafından Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde görev yapmakta olan 224 öğretim üyesine
uygulanan çalışmada elde ettikleri sonuçlara göre, kadın kariyer engelleri ve alt boyutlarının medeni duruma
göre farklılaştığı, evli kadınların kariyer engellerine ilişkin algılamalarının bekar kadınlara göre daha yüksektir.
Karaca (2007) 140 kadın ve erkek banka yöneticisi üzerinde gerçekleştirmiş olduğu çalışmada benzer şekilde,
cam tavan engellerine ilişkin algılamaların eğitim düzeyine ve deneyimlerine göre farklılaşmadığını tespit
etmiştir. Büyükyaprak (2015) Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında çalışan 1204 kadın personelin
katılımıyla geçekleştirdikleri çalışmada çoklu rol üstlenme, kadınların kişisel tercih algıları, örgüt kültürü ve
örgüt politikası, informal iletişim ağlarına katılamama, mentor eksikliği, mesleki ayrımcılık, kalıplaşmış
önyargılar boyutlarına ilişkin algılamaların çocuk sayısına göre değişmediği sonucuna varmıştır.
Öztürk (2011) 185 kadın öğretim elemanı üzerinde gerçekleştirilmiş olan çalışmada, kadın öğretim
elemanlarının unvanlarına göre, kişisel tercih algıları, örgüt kültürü ve örgüt politikası, informal iletişim
ağlarına katılamama, mentor eksikliği ve mesleki ayrımcılık değişkenlerine arasında anlamlı bir fark olduğu,
çoklu rol üstlenme, stereotipler değişkenlerine anlamlı olarak farklılaşmadığı gözlemlenmiştir. Araştırma
kadın istihdamının yoğun olduğu tekstil sektöründe gerçekleştirilmiştir. Erkeklerin daha yoğun olarak
istihdam edildiği sektörlerde de araştırmalar gerçekleştirilmesi ile daha geniş sonuçlara ulaşabileceği
düşünülmektedir. Özellikle cinsiyete yönelik stereotiplerin kültürel boyutlarda da incelenmesi ve bu alanda
araştırmaların genişletilmesinin kadınlara yönelik önyargıların azalmasında yardımcı olacağı düşünülmektedir.
Kurumların, kadınların eş-annelik ve iş hayatı arasında seçim yapmak zorunda kalmak zorunda kalmayacakları
şekilde organize olmaları, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda kurum ve kuruluşların ve özellikle de
kadınların kendi aralarında da “kız kardeşlik” ruhu ile hareket etmeleri önemli farklar yaratacağı
düşünülmektedir. Bunun yanı sıra, üst yönetim kademelerine ulaşmayı hedefleyen kadınların cinsiyet
stereotiplerini öncelikle kendileri tarafından da aşılmak için çaba sarf etmeleri cam tavanları aşabilmek adına
faydalı olacağı düşünülmektedir.
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Abstract
The supply chain is a process that includes all the product life cycle processes of the products or services
provided as well as the operations within a period starting from gathering the raw material until it is
eventually delivered to the customer, the information flow, physical distribution and recycling activities. If
effectively managed, it provides cost and customer satisfaction advantages.The global supply chain, on the
other hand, is not limited to domestic suppliers and businesses, with the increasing impact of globalization
on economies, but also supplies products or intermediate goods for companies that operate all over the
world and have global sales capabilities in terms of brand and turnover.For companies preparing to become
a supplier of world brands, many new needs, from machine to software, from analysis and training to
certificates, cause an increase in costs. In this context, the Ministry of Commerce have begun to provide a
support of global supply chain to these firms, producing in Turkey, ready for globalization, and getting
prepared to compete for becoming suppliers to the world industry giants. Although this support provides a
great advantage for companies, global supply chain, in application, faces many problems such as supply
source, lead time, political problems, hidden costs, parity changes, payment methods, customs tariffs, legal
problems, language and culture. The purpose of this study is to examine the global supply chain support,
which has just begun to be implemented in Turkey, through SWOT analysis, and to reveal the strengths and
weaknesses of the application as well as the opportunities and threats offered. Thus, this application, which
is still being studied upon in Turkey, will be considered within an academic perspective to see what
contribution it is able to make to our country’s international trade.
Keywords: Supply Chain, Global Supply Chain, Global Supply Chain Support, SWOT Analysis
Türkiye’de Küresel Tedarik Zinciri Desteği: Beklentiler, Çözüm Önerileri
Özet
Tedarik zinciri, ürün veya hizmetlerin ürün yaşam döngü proseslerini içine alan, hammaddeden yola çıkıp son
müşterinin eline ulaşana kadar geçen operasyonları, bilgi akışını, fiziksel dağıtımını ve geri dönüşüm
faaliyetlerini içeren bir süreçtir. Etkili yönetilmesi durumunda maliyet ve müşteri memnuniyeti avantajı
sağlamaktadır. Küresel tedarik zinciri ise küreselleşmenin ekonomiler üzerindeki etkisinin artması ile sadece
yurt içindeki tedarikçilerle ve işletmelerle sınırlı kalmamakta, dünyanın her yerinde faaliyet gösteren, marka
ve ciro bakımından küresel ölçekte satış kabiliyeti olan firmalar için ürün ya da ara mal tedariği sunmaktadır.
Dünya markalarının tedarikçisi olmaya hazırlanan firmalar için makineden yazılıma, analiz ve eğitimden
sertifikalara kadar pek çok yeni ihtiyaç masrafların artmasına neden olmaktadır. Bu bağlamda Ticaret
Bakanlığı Türkiye’de üreten, küreselleşmeye hazır, dünya sanayi devlerine tedarikçi olmak için rekabete
hazırlanan firmalar için küresel tedarik zinciri desteğine başlamıştır. Destek firmalar için büyük bir avantaj
sağlamakla birlikte küresel tedarik zinciri uygulamada; tedarik kaynağı, tedarik süresi, politik problemler, gizli
maliyetler, parite değişimleri, ödeme metotları, gümrük tarifeleri, yasal sorunlar, dil ve kültür gibi pek çok
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problemle karşı karşıya kalmaktadır. Bu çalışmanın amacı Türkiye’de henüz uygulanmaya başlanan küresel
tedarik zincir desteğini SWOT analizi yaparak incelemek, uygulamanın güçlü ve zayıf yönlerini, sundukları
fırsatları ve tehditleri ortaya koymaktır. Böylece Türkiye ‘de çalışması devam etmekte olan uygulamanın
ülkemizin uluslararası ticaretine nasıl bir katkı sağlayabileceği akademik bir bakış açısı ile ele alınacaktır.
Anahtar kelimeler: Tedarik Zinciri, Küresel Tedarik Zinciri, Küresel Tedarik Zinciri desteği, SWOT Analizi,
INTRODUCTION
The global supply chain includes products from outside the country where a business is located and
worldwide network to provide services structure (Talay and Bayram, 2020). With the COVID-19 crisis, as the
world economy is entering the most difficult period of recent times; localization trends, especially in supply
chains, bring new risks and opportunities for countries. The restructuring of global supply chains during this
period are being investigated for new opportunities to increase Turkey's competitive power and production.
At this point global supply chain has come into effect as a project by the Turkish Economy Ministry. (Turan,
2018).
The purpose of this paper is to extend the understanding of global supply chain management via SWOT
analyse.

2. LITERATUR REVIEW
Global supply chain management is basically the same as supply chain, but it focuses on transnational
companies and organizations. Manuj and Mentzer (2008), propose a model for global supply chain which
integrate literature from several disciplines ‐ including logistics, supply chain management, operations
management, strategy, and international business. This conceptual framework assessing risks in supply
chains. In another work by the same authors called “global supply chain risk management strategies” (Manuj
and Mentzer, 2008),explore the phenomenon of risk management and risk management strategies in global
supply chains. Cohen and Lee, (2020) discussed the relationship between operation management and global
supply chain with strategy development. The paper focus on government policy and its affect on the global
chain. The Covit-19 pandemic has also affected the global supply chain studies. For example Guan et al.,
(2020) analyse the supply-chain effects of a set of idealized lockdown scenarios, using the global trade
modelling framework. They find that long term lock downs maximize the logistic losses however earlier,
stricter and shorter lockdowns can minimize overall losses. Choi et al., (2019) study mean-variance risk
analysis for global supply chain operations. They underline the benefits of blockchain technology related to
mean-variance risk analysis. To be specific, they examine the demand management operations and build an
MV model for buyers with the use of air logistic management and then integrated with blockchain
technology. In the literature, the global supply chain has been handled with different topics. Supplier
innovation is one of these different issues. Kim and Chai, (2017) analyzes supply and purchasing executives
and managers in the manufacturing industry. They study diffusion of innovation theory to explain supplier
innovativeness from the perspective of the global supply chain. Srivastava and Rogers, (2021) evaluate global
supply chain risks management via industry sector. They use an online survey to gather information from
three industry sectors (Audit, Finance and Consulting, Automotive, and IT and Software) and suggest risk
mitigation profiles for all of them. Meixell and Gargeya, (2005) review decision support models for the design
of global supply chains, and assess the fit between the research literature in this area and the practical issues
of global supply chain design.
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3. METHODOLOGY AND CASE STUDY
This study was initiated to support the Turkey is considered a global supply chain with a SWOT analysis.
Table 1.
Strengths




Reduce Costs
Better customer service
High-speed system

Opportunities




Higher volume
International customers
Broader perspective

Weaknesses




Political, Economic and Environmental
Instability
Different standards and regulations
Language and communication barriers

Threats




Harder supply chain planning
Financial disadvantages of logistics
management
Exchange rate

3.1. Strengths
Global supply chains can have lots of benefits for companies across a host of industries. While it's important
to factor in things like freight costs and shipping time, the cost savings from purchasing goods from other
countries can be significant. Additionaly better and faster customer service is another strong side of global
supply chain.
3.2. Opportunities
Global supply chains let companies stretch, reaching goods with a higher volume that never otherwise be
able to offer their customers. Also companies can reach international customers easily. Broader perspective
on business is another opportunity for the firms. It means trading with different cultures improves the vision
of companies.
3.3. Weaknesses
Political economic and natural uncertainties affect supply chain and its collaboration on a global scale. These
issues can cause difficulties sourcing the supply flow and can hurt both sales and customer satisfaction.
Managing a global supply chain requires companies to understand laws standards and regulations in multiple
countries. At the same time, different countries have a lower quality level so companies should consider
additional ethical issues. Language and communication barriers another limitation of international logistics
management. Having to communicate with companies very important for both sides that can cause delays or
result in their accepting an agreement with terms they misheard.
3.4. Threats
Companies needs analysis for successfully manage a global supply chain. But the flow covers unexpected
delays, customs clearance time, transportation changes and variations in the responsiveness of suppliers
makes analysis very difficult. On the other hand your company might choose a global supply chain to benefit
from lower production costs and boost your profits, you also have to consider the extra competition you
gain, and you might find you need to lower your prices more to compete. Another threat is financial
exchange rate changes. Global supply chain management cause more complexities when it comes to securing
financing and working with different payment systems.
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4. CONCLUSION
WTO predicts a 9.2% decrease in the volume of commodity trade in 2020. Foreign Direct Investment flows
are forecast to decrease 30% in 2020 (Budak and Korkmaz, 2020). Also in 2020, foreign direct investment
flows are estimated to decrease by 30%. At this point we have reached, the economic results of Covid-19
showed us that; the global supply chain is essential for trade and investment. Despite inevitable challenges
like political, economic and environmental instability global supply chains can maximize opportunities and
provide real-time orchestration by anticipating the following trends and planning accordingly.
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Özet
Dijital dönüşüm anlayışı, kamu hizmetlerinde bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılması suretiyle
ilk olarak e- devlet uygulamaları ile birlikte kendisini göstermiştir. Endüstri 4.0, yapay zeka gibi
teknoloji alanında gerçekleşen -ve devam eden- yenilikler, kamu hizmetinin kuruluşunda ve
sunumunda yeni yöntemlerin hayata geçirilmesi gerekliliğini de beraberinde getirmiştir. Özellikle
yapay zeka teknolojilerinin getirdiği bir çok teknolojik uygulamanın uyarlanması, toplumsal talepler ve
kamu hizmetinde kurumsal, sosyal ve teknolojik ihtiyaçlara uygun plan ve programlar çerçevesinde
yürütülmesi, yeni yöntemlerin, kavramların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Kamu hizmetlerind e
dijital dönüşüm alanındaki uyarlama faaliyetlerinin yürütülmesi ve gelişmelerin de durdurulamaz bir
hızla devam ediyor olması karşısında; bu hızın kamu hizmeti anlayışında nasıl bir etkiye sahip olacağını
önceden belirlemenin mümkün olmadığını söylemek, alanın dinamik yapısı karşısında yanlış
olmayacaktır. Ancak teknolojideki bu gelişmelerin, kamu hizmetlerine uyarlanması noktasında, tüm
toplumun birlikte katkı sağlayarak, ihtisaslaşma odaklı yeni hizmet stratejilerinin planlanması
çerçevesinde yürütülebileceği bir süreç olduğu söylenebilecektir. Çünkü, teknolojik bir yenilik, kamu
hizmetine uyarlandığında; hizmetten yararlananlar yenilik konusunda gerekli bilgi ve deneyime sahip
değilse, beklenen amaç gerçekleşemeyeceği gibi; salt bilgilendirme ve yeterli deneyimi kazandırma
çalışmaları da yeterli olmayacaktır. Bununla birlikte, güvenliğin temin edilmesi kriterlerinin
belirlenmesi, altyapının oluşturulması ve kaynak yaratılması gibi ihtiyaçların da planlamaya dahil
edilmesinin önemli olduğu düşünülmektedir. Çalışmamız, kamu hizmeti teorisi yönüyle bu sürecin,
tarafımızca “ortak hizmet sunumu” biçiminde yeni bir kavram olarak nitelendirilebileceğini aktarmak
için hazırlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Dijital kamu hizmeti, dijital dönüşüm, yapay zeka, ortak hizmet sunumu, kamu
hizmetinde uyarlama ilkesi.
Assessments On "Joint Service Presentation" As A New Concept in Adapting The Innovations to
The Public Service By Digital Transformation
Abstract
The concept of digital transformation, in other words, utilization of information and communication
technologies in public services first manifested itself with e-government applications. Innovations in
the field of technology such as Industry 4.0 and artificial intelligence have brought along the necessity
of implementing new methods in the establishment and presentation of the public service. In
particular, the adaptation of many technological applications brought by artificial intelligence
technologies, the implementation of social demands, plans, and programs for co rporate, social, and
technological needs in public service have led to the emergence of new methods and concepts. It
being the fact that the adaptation activities in the field of digital transformation in public services and
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the continuation of developments are at an unstoppable pace; it would not be wrong to say that it is
not possible to predict in advance what effect this speed going to have on the concept of public
service, given the dynamic nature of the field. However, at the point of adapting these d evelopments
in technology to public services, it can be said that it is a process that can be carried out within the
framework of planning new service strategies focused on specialization by contributing to the whole
society. That is, when technological innovation is adapted to the public service; if the beneficiaries of
the service do not have the necessary knowledge and experience in that innovation, the expected
purpose will not be realized, and only informing and providing adequate experience will also not be
sufficient. Therefore, it is considered important to include needs such as determining the criteria for
ensuring security, creating infrastructure, and creating resources in the planning. This present study
has been prepared to convey that this process can be considered as a new concept in the form of
“joint service presentation” in terms of public service theory.
Keywords: Digital public service, digital transformation, artificial intelligence, joint service
presentation, adaptation principle of the public service.
GİRİŞ
1970’li yıllarda bilgisayarın hayatımıza girmesi ile tartışılmaya başlanan, ( örneğin 1970’li yıllarda Adalet
Bakanlığında görevli olan Prof. Dr. Durmuş Tezcan adli sicil kayıtlarının bilgisayara aktarılması konusunda bir
rapor hazırlamış ve bu süreçte görev almıştır, TEZCAN, 1979: 53-79; TEZCAN, “La protection des utilisateurs
des systèmes d'Informatique juridique : Rapport sommaire concernant la position de la Turquie, in Actes du
cinquième symposium sur l'informatique juridique”, Avrupa Konseyi yay., Strasbourg, 1979:109-111. Daha
sonra Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Bahri Öztürk’ün uzun yıllar görev yaptığı Türk Ceza Kanunu Tasarısı Komisyonun
hazırladığı TCK tasarısında, “bilişim suçlarına ilişkin düzenlemeler” Prof. Dr. Durmuş Tezcan’ın kişisel verilerle
ilgili olarak Bakanlık için yaptığı çalışmada kullandığı kavramlara yer verilmiştir, (Öztürk, Altınok Çalışkan,
Seyhan, 2020: 74.) ve 2010’lu yıllardan itibaren ise en önemli konulardan biri haline gelen dijital
dönüşüm anlayışı (Dijitalizasyonun köklü değişimlerinin gerekçesi olarak açıklanan Endüstri 4.0 terimi
her ne kadar ilk olarak 2015 yılında gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumunda gündeme gelse de
aslında ilk olarak 2011 yılında Almanya Hannover Fuarında kullanılmıştır. Bununla birlikte, dijitalleşme
sürecinin, dört ayrı dalga şeklinde yayıldığı, birinci dalganın 80’li yıllarda bilgisayarların topluma
tanıtılması ile başladığı; ikinci dalganın 90’lı yıllarda bu bilgisayarların ve internetin kullanımının
yayılması ile birlikte bilgiye erişimin de daha kolay bir hale gelmesini temsil ettiği; üçüncü dalganın ise
mobil internetin keşfi ile internete bağlanmanın mekândan bağımsız bir hale gelmesi ile ortaya çıktığı
ve son olarak dördüncü dalganın ise internet kullanımının yalnızca insanlar tarafından değil, araçlar,
uygulamalar ve nesneler tarafından da gerçekleştirilmeye başlaması “nesnelerin interneti -IoT” ile
devam ettiği kabul edilmektedir. Davidsson, Hajinasab, Holmgren, Jevinger, Persson, 2016:p.1) kamu
yönetiminde ilk olarak e- devlet “elektronik devlet” uygulamaları (18 Aralık 2008 tarihinde açılan eDevlet Kapısı 22 kamu hizmetiyle açılmış; 2020 Aralık itibariyle 700 kuruma ait 5 bin 300’ün üzerinde
hizmet sunma noktasına gelmiştir. Bkz. https://cbddo.gov.tr/haberler/4977/siber-guvenlik-haftasibasladi. Çevrimiçi Tarihi: 01.01.2021) ile birlikte kendisini göstermiş ve böylece kamu hizmetlerinin
sunumunda bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılması öngörülmüştür (Tamer, Övgün, 2020:776).
Günümüzde ise kamu hizmeti, Endüstri 4.0, yapay zeka, nesnelerin interneti “Internet of Things - IoT”
(Nesnelerin internet (IoT), internet üzerinden birbiriyle bilgi alışverişinde bulunan ve çevreden bilgi
toplayarak nesnelerin etkileşimde bulunduğu bir ağ oluşturan, birbirine bağlı fizikse l nesnelerin bir
koleksiyonudur. Nesnelerin İnterneti, sağlık, akıllı ev ve binalar, akıllı şehirler, endüstriyel sektör
“IloT”, akıllı enerji ve akıllı şebeke, akıllı tarım gibi hemen hemen tüm alanlara entegre edilebilir.
Capisizu, 2018: 523-532) gibi teknoloji alanında gerçekleşen (ve gerçekleşmeye devam eden) yenilikler
nedeniyle; hizmetin kuruluşunda ve sunumunda yeni yöntemlerin hayata geçirilmesi gerekliliğini de
beraberinde getirmiş; bu nedenle de çok faklı boyutlara ulaşmıştır. Özellikle yapay zeka
teknolojilerinin getirdiği bir çok teknolojik uygulamanın, Ülkeler düzeyinde gelişen teknolojiler,
toplumsal talepler ve kamu hizmetinde kurumsal, sosyal ve teknolojik ihtiyaçlar çerçevesinde
belirlenen plan ve programlar dahilinde kamu hizmetlerine uyarlanması; beraberinde yeni yöntemlerin
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ve kavramların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu kapsamda, hukuk-adalet hizmetleri- alanında
“SEGBİS-ses ve görüntü bilişim sistemi” (4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu,
3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ve 27/12/2007 tarihli ve 5726 sayılı Tanık
Koruma Kanununa dayanılarak hazırlanan, “Ceza Muhakemesinde Ses Ve Görüntü Bilişim Sisteminin
Kullanılması Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde, ses ve görüntü bilişim sistemlerinin kullanılması,
ifade alma ve sorgu işlemleri ile duruşmaların video kaydına alınması; Cumhuriyet Başsavcılığı veya
mahkemenin yargı çevresi dışında bulunan veya mahkemede hazır bulunamayan kişilerin -şüpheli,
sanık, tanık, şikayetçi, katılan vb.- video konferans yoluyla dinlenilmesi ve ifadelerinin kayda alınması
imkanı sağlanmıştır. SEGBİS’in kullanılması sonucunda, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 52,
58, 94, 147/1-h, 180, 196 ve 219’uncu maddelerinde öngörülen ifade alma, sorgu ve duruşma
işlemlerinde teknik imkânlardan yararlanma, sesli görüntülü iletişim tekniğini kullanma ve teknik
araçlarla kayda almaya dair düzenlemelerin dijital ortamda uygulanması; ifadesi ya da savunması
alınacak kişilerin bizzat mahkemesince dinlenilmesi ya da sorgulanması neticesinde her somut
uyuşmazlık konusu dosyaya, kişiye ve olaya göre daha sağlıklı ifade alınması; mahkemece duruşmaların
daha etkin yönetimi ve mahkemenin, duruşma sırasında gerçekleşen olaylara ve tarafların beyanları na
daha iyi hakim olmasını temin etmektedir. Uygulamaya ilişkin Yönetmelik için bkz. RGT.
20.09.2020/28060), “UYAP –ulusal yargı ağı portalı”; sağlık alanında salgınla mücadelede kullanılan
“HES Kodu Uygulaması”, eğitim öğretim hizmetleri alanında, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde Milli
Eğitim Bakanlığı Resmi Dijital Eğitim Platformu olan EBA –eğitim bilişim ağı-; kolluk hizmetleri
kapsamında kadına karşı şiddetin önlenmesinde KADES “kadın acil destek” uygulaması ( Kadın Acil
Destek Uygulaması (KADES) uygulaması 24 Mart 2018'de uygulanmaya başlanmıştır. KADES, kadınların ve
çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri biraz da olsun engellemek adına kullanıcılara
sunulmuş resmi bir uygulamadır. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve acil durumlarda
uygulanan acil müdahale uygulamasıdır. https://www.icisleri.gov.tr/kadin-destek-uygulamasi-kades Çevrimiçi
Tarihi: 7.01.2020) gibi dijital uygulamalar; nesnelerin interneti (Internet of Things-IoT)-, veri madenciliği
kavramları örnek verilebilir. Kamu hizmetlerinde dijital dönüşüm alanındaki uyarlama faaliyetlerinin
yürütülmesi ve gelişmelerin de durdurulamaz bir hız ile ilerliyor olması karşısında; bu hızın kamu
hizmeti anlayışında nasıl bir etki doğuracağını önceden belirlemenin çok da mümkün olmadığını
söylemek, bu alanın dinamik yapısı karşısında yanlış olmayacaktır. Ancak teknolojideki bu gelişmelerin
günümüzde kamu hizmetlerine aktarılması (uyarlanması) ihtiyacı, yeni hizmet stratejilerinin
ihtisaslaşma odaklı planlanmasını gerektirmekte ve kamu hizmetinin güncel gelişmelere uyarlanması
çalışmaları bu gereklilik çerçevesinde de yürütülmektedir. Çünkü bu yenilikler, tüm toplumun katkı
sağlayarak birlikte gerçekleştirebileceği bir süreçtir.
Örneğin dijital dönüşümün gereği olan bir teknolojik yenilik kamu hizmetine uyarlandığında; hizmetten
yararlananlar bu yenilik konusunda gerekli bilgi ve deneyime sahip değilse, kamu hizmetinden
beklenen amacın gerçekleşemeyeceği düşünülmektedir. Bununla birlikte, hizmet sunumunun nasıl
sağlanacağı noktasında, hizmetten yararlananlar yönüyle sadece kamusal bilincin oluşturulması, bir
diğer ifadeyle kişileri bilgilendirme ve yeterli deneyimi kazandırma çalışmaları yeterli olmayıp ;
güvenliği temin edecek yeni kriterlerin belirlenmesi, teknolojik altyapının oluşturulması ve kaynak
yaratılması gibi ihtiyaçların da öngörülerek planlamaya dahil edilmesini gerektirecektir. Bu
gerekliliklerin hizmeti sunanlar –kamu personeli- bakımından da performans ölçütlerinin belirlenmesi,
verimliliğin arttırılması gibi aslında özel işletme usullerinde geçerli olan insan kaynakları yönetimi ilke
ve standartlarının, kamu hizmetlerinde daha da etkili bir şekilde kullanılmaya başlanmasını gerekli
kılmıştır (3136 Sayılı “2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programının Onaylanması Hakkında
Cumhurbaşkanı Kararı”nda 2.1.6 başlıklı “Maliye Politikası” başlıklı kısım gereğince, alınması gerekli
tedbirler olarak kamu personelinin performansını artıracak, çalışan memnuniyetinin artırılması
amacıyla kamu personelinin mali ve sosyal haklarının planda öngörülen makroekonomik politikalarla
uyumlu olarak belirlenmesi öngörülmüş; bu amaçla Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, Strateji
ve Bütçe Başkanlığı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu personelinin daha verimli
çalışabilmesini teminen mesleki ve kişisel eğitim planlarının hazırlanmasına destek olması için
geliştirilen araçların kullanılmasını yaygınlaştırmaları; daha verimli ve memnun bir şekilde
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çalışılabilmesi için insan kaynakları uygulamalarını yaygınlaştıracak kurumlararası işbirliklerinin
artırılması yönünde hedeflerin belirlendiği görülmektedir. Bkz. RG. 27.10.2020/31287(Mükerrer).
Bilgi ve iletişim teknolojisi alanında gerçekleşen bu yeniliklerin bir başka önemli etkisi de, kamu
hizmetlerinde şeffaf yönetim ilkesinin daha aktif kullanılmasını sağlamak olmuştur. Böylece kamu
yönetiminde “eşitlik”, “saydamlık” ve “verimlilik” gibi hedeflerin gerçekleştirilmesinin kolaylaştığı
söylenebilecektir. Kamu hizmeti sunumunun giderek daha fazla sayıda organizasyonu içeren bir süreç
olduğunu, bilgi teknolojisinin, kamu hizmetlerinde eşitliğin sağlanması ve verimliliğin artmasında, eş
zamanlı iyileştirmeler sağladığını, birleştirilmiş birden fazla hizmet sunum stratejisi ile yürütülmesinin,
hatta devlet teşkilatı içerisinde yeni ihtisaslaşmış birimler oluşturularak (Gelişen teknolojiler,
toplumsal talepler ve kamu sektöründeki reform eğilimleri doğrultusunda, farklı kurumlar altında ayrı
ayrı sürdürülen dijital dönüşüm (e-Devlet), siber güvenlik, milli teknolojiler, büyük veri ve yapay zekâ
ile ilgili çalışmaların tek çatı altında toplanması amacıyla, 10 Temmuz 2018 tarihli ve 30474 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında T.C.
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi kurulmuştur) bu yönde uluslararası değişim ve yeniliklerle
uyumlu plan ve projelerin oluşturulmasında ve sunumunda belki de kamu hizmetinde yeni bir kavram
olarak “ortak hizmet sunumu”na doğru gelişme gösterdiği -uygulamadaki örnekler de dikkate
alındığında- söylenebilecektir.
Çalışmamızda bu genel perspektiften hareketle ele alacağımız konular;
1- Dijital dönüşüm nedir?
2- Kamu hizmeti kavramı ve uyarlama ilkesi nedir?
3- Neden kamu hizmetlerinde dijitalizasyon önemlidir?
4- Yeni bir kavram: “ortak hizmet sunumu” nedir?
olmak üzere, dört temel başlık atında, ancak kamu hizmetlerinin çeşitliliği dikkate alındığında, “dijital
dönüşüm” ile bu dönüşümün kamu hizmetlerinin sunumuna uyarlanması ve bu etkini n yeni bir kavram
olarak ortaya çıkardığı düşünülen “ortak hizmet sunumu” anlayışı ile sınırlı olarak ele alınmıştır.
I.
DİJİTAL DÖNÜŞÜM NEDİR?
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızlı bir şekilde gelişmesi neticesinde, bu gelişimin sunduğu olanaklar
karşısında, toplumsal ihtiyaçlar da farklılaşmıştır. Değişen toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda köklü
ancak bütüncül bir değişime ihtiyaç duyulmuştur. Bu ihtiyacın karşılanması amacıyla insan, iş süreçleri
ve teknoloji unsurlarını kamu özel ayrımı yapılmaksızın bütüncül olarak bir araya getiren dönüşüme,
dijital dönüşüm adı verilmektedir. Kamu hizmetlerinde dijital dönüşüm ise, e -devlet ile başlamış ve
böylece gelişen bilgi teknolojilerinin sunduğu tüm imkanlar kullanılarak, merkezden yerele kadar
sunulacak kamu hizmetlerinin daha hızlı, etkili, kesintisiz, verimli ve güvenli bir biçimde sunulmasını
temin ederken; hizmetten yararlananların (idare edilenlerin) da devlete karşı olan yükümlülüklerini ve
kamusal işlemlerini daha kolay ve hızlı, kesintisiz ve güvenli bir şekilde yerine getirebilmesi sürecini
ifade eder. İlk defa 18 Aralık 2008 tarihinde 22 kamu hizmetiyle açılan e-Devlet Kapısı; 2020 Aralık
itibariyle 700 kuruma ait 5 bin 300’ün üzerinde hizmet sunma noktasına gelmiştir(Bkz.
https://cbddo.gov.tr/haberler/4977/siber-guvenlik-haftasi-basladi (Çevrimiçi Tarihi: 01.01.2021).
Özellikle salgınla mücadelede, hayatın kaldığı yerden devam etmesini temin etme bakımından, eğitim
gibi sürekli ve düzenli yürütülmesi özellikle önem arz eden bazı hizmetlerin kesintiye uğramadan
devamını temin etme noktasında dijital dönüşümün ve hizmetlere uyarlamanın ne kadar önemli
olduğu bir kez daha anlaşılmıştır.
II.

KAMU HİZMETİ KAVRAMI VE UYARLAMA İLKESİ

Kamu hizmeti teorisi, idare hukuku literatürünün en temel ve bir o kadar da tartışılan konularındandır
ve henüz kavram idare hukuku doktrininde, üzerinde tam olarak ortak bir fikir birliğinin sağlanamadığı
bir alan olarak kabul edilmektedir (Çal, 2007: 601; Yayla 2009: 71). Ancak bu kavramın tanımının
yapılması özellikle idare hukukunun kamu malı, kamu görevi, idari sözleşme gibi kavramlarının kamu
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hizmetine gönderme yapılmak suretiyle yapılıyor olması nedeniyle önemli ve gereklidir ( Gözler, 2019:
254). İdare Hukuku bir içtihat hukukudur; bu nedenle İdare Hukukunun diğer ilke ve kuramları gibi
kamu hizmeti kavramı da mahkeme kararlarında somut uyuşmazlığın çözümünde gerekli olan
kriterlerin değerlendirilmesi kapsamında yer almaktadır (Örneğin Anayasa Mahkemesi, E. 2007/2, K.
2011/13, T. 13.01.2011 tarihli kararında kamu hizmetini aynısıyla, “....Devlet ya da diğer kamu tüzel
kişileri tarafından ya da bunların gözetim ve denetimleri altında, genel ve ortak gereksinimleri
karşılamak, kamu yararını ya da çıkarını sağlamak için yapılan ve topluma sunulmuş bulunan sürekli ve
düzenli etkinlikler olarak tanımlanan kamu hizmetinin, kamu hukukunun genel ilkeleri gereğince,
doğrudan idare, kuruluş ve kurumları eliyle, kamusal yönetim biçimine göre yürütülmesi asıl ve
olağandır....” tanımlamıştır. Karar için bkz. www.kazanci.com Çevrimiçi Tarihi: 28.12.2020; Benzer
biçimde Danıştay 1. Dairesi, E. 1992/232, K. 1992/294, T. 24.9.1992 tarihli kararında kamu hizmetini
aynısıyla, “Çağdaş anlamıyla kamu hizmeti, bir kamu kurumunun ya kendisi tarafından ya da bu kamu
kurumunun yakın gözetimi altında özel girişimci eliyle kamuya sağlanan hizmettir. Ayrıca bir hizmetin
kamu hizmeti sayılabilmesi için, onun tekel altında yürütülmesi de gerekmez. Kamu hizmeti kurmak ya
da özel bir faaliyeti kamu hizmeti haline getirmek ise yasa koyucuya ait bir yetkidir. Bir kamu hizmeti
doğrudan doğruya kanunla kurulabileceği gibi kanunun verdiği yetkiye dayanılarak yürütme organınca
da kurulabilir” biçiminde tanımlamıştır. Karar için bkz. www.kazanci.com Çevrimiçi Tarihi: 28.12.2020).
Ancak bu kavramın, kanuni ve içtihadî bir tanımı yoktur ve öğretide genel olarak kamu hizmeti
denilince, devlet ve diğer kamu tüzel kişilerinin toplumun genel ve ortak ihtiyaçlarını gidermek
amacıyla doğrudan doğruya ifa ettiği ya da gözetim ve denetimi altında özel kişilere yaptırdığı
hizmetler anlaşılır (Sancakdar, Önüt, Us Doğan, Kasapoğlu Turhan, Seyhan, 2020: 537; Gözler, 2019:
255) Kamu hizmeti, idari faaliyetin konusunu oluşturur ve idare hukukunun bağımsız bir hukuk dalı
olarak ortaya çıkmasının temel unsurudur Akyılmaz, Sezginer, Kaya, 2020:547) ve muayyen bir zaman
ve mekanda ortaya çıkan umumi, kollektif mahiyette olan bir ihtiyacın karşılanması için icra edilen
faaliyetlerdir (Onar, Cilt II, 1966: 583).
Kamu hizmeti tanımının organik, maddi ve şekli unsur olarak üç temel unsuru bulunmakta; organik
anlamda, idareler tarafından, kamuya ait mal ve teçhizatla, kamu personeli eliyle yürütülen faaliyet
olarak; maddi anlamda, kamu yararına, toplumun ortak ve genel ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile
yürütülen hizmetler olarak; şekli anlamda ise kamusal yönetim usullerinin kullanılarak yürütüldüğü
faaliyetler olarak tanımlanmaktadır (Akyılmaz, Sezginer, Kaya, 2020: 547; Gözler ise kamu hizmeti
unsurlarını organik ve maddi unsur olarak ikiye ayırarak tanımlamıştır. Gözler , 2019: 255-270).
Anayasanın kamu hizmetine yönelik düzenlemelerine baktığımızda kavramın, kimi zaman “faal iyet, iş,
uğraş”, kimi zaman da “kamu kuruluşları” anlamında kullanıldığı görülmektedir. Örneğin, Anayasanın
128. maddesinde düzenlenen “Devletin kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel
idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli
görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür” hükmündeki kamu hizmeti “iş, uğraş”
anlamında; Anayasa m. 70’deki “Her Türk kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir” hükmünde ise,
kamu kurum ve kuruluşlarını ifade etmektedir.
Bununla birlikte, “kamu hizmeti kavramı” sadece idare hukukunda değil, kamu hukukunun tüm
alanlarında muğlak bir kavram olarak kabul edilmiş (Derbil,1950:28). ve zamanla özellikle de II. Dünya
savaşından sonra devlet müdahaleciliğinin gittikçe artması sonucu gelişme göstermiş ve değişme
uğramıştır (Sancakdar, Önüt, Us Doğan, , Kasapoğlu Turhan, Seyhan, 2020: 537). 1980 sonrası serbest
piyasa ekonomisinin etkisiyle devletin ekonomik yönü ağır basan hizmetlerden elini çek mesi ile
birlikte, özelleştirmeler artmış; kamu hizmetlerinin özel kişiler tarafından gördürülmesi usulü etkili
olmaya başlamış; bununla birlikte idarenin kamu hizmetlerinin sunumu bakımından gözetim ve
denetim yükümlülüğü ise özellikle sorumluluk hukuku bakımından devam etmiştir. Bu nedenle kamu
hizmeti tanımı doğrudan idarenin yürütmekle yükümlü olduğu hizmetler olarak tanımlanmaktan öte
gözetim ve denetim yükümlülüğünün devam etmesi kaydıyla özel kişilerce görülen hizmetler olarak da
tanımlanmıştır. Bununla birlikte kimi hizmetler ise hem devlet hem de özel sektör tarafından
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yürütülürken; özel kişilerin bu hizmetleri belirli standartları sağlaması ve bu standartları sağladığına
ilişkin idarenin ruhsat, imtiyaz, izin gibi çeşitli işlemleri ile yürütmesi yö ntemiyle sağlanmıştır. Daha
sonra, hızlı nüfus artışı ve bunu tetikleyen altyapı ihtiyacındaki artış, kentleşme, nüfusun artışı ile
altyapı hizmetlerine duyulan ihtiyaç, gelişmekte olan ülkelerin sebebiyet verdiği küresel krizlerin baş
göstermesi, küreselleşmenin etkisiyle büyük uluslararası şirketlerin yüksek kazanç beklentisi içine
girerek uzun süreçli proje arayışlarına çıkmaları, devletlerin finansman yaratmak için özelleştirmeye
başvurmaları gibi nedenlerle, ülkeler yeni bir model olarak Kamu Özel İşbi rliği (KÖİ) modelini tercih
etmiş; bu model, başta ulaştırma ve sağlık sektörleri olmak üzere birçok sektörde uygulanmıştır.
Türkiye’de 2014-2018 döneminde Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü,
İstanbul Havalimanı, sekiz adet şehir hastanesi gibi önemli projeler KÖİ modeliyle hayata geçirilmiştir
(Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, On Birinci Kalkınma Planı (2019 2023), Temmuz 2019, s. 22).
Dolayısıyla kamu hizmeti anlayışı ve sunumu geçmişte ülkede n ülkeye, zamanın koşullarına, sahip
olunan kültürel değerlere, devletlerin yönetim biçimlerine, ekonomik ve siyasi ortam gibi çeşitli
unsurların etkisine göre gelişim ve farklılık gösterebilmekteydi. Ancak bugün için, bu temel unsurların
yanında ülkelerin kamu hizmeti anlayışını ve sunumunu etkileyen, küresel çapta meydana gelen
gelişmeler de etkili olmaktadır (Göçoğlu, 2020: 615-628). En tepede insan aklının yer aldığı,
bünyesinde nesnelerin interneti, bulut bilişim, blok zinciri, büyük veri ve yapay zekâ gibi birçok
teknolojiyi barındıran bu dönüşüm açısından irdelendiğinde çok farklı bir yön ve hız kazanmıştır; öyleki
küresel boyutta ortak hedeflerin karşılanmasına yönelik standart ilkeler belirlenmesi yoluna gidilmiştir.
Örneğin Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), kapsayıcı ve sürdürülebilir büyümeyi
destekleyen politikaların nasıl uygulanacağı konusunda, hükümetlere tavsiyelerde bulunarak, dünyanın
dört bir yanındaki üyeleri ve ortakları için daha fazla refah sağlamak için tavsiyelerde bulu nmuş;
günümüzde ise BM, G7, G20 gibi diğer çok taraflı forumlarla giderek daha yakın işbirliği içinde, kanıta
dayalı politika analizinin yanı sıra, öneriler, standartlar ve küresel politika ağları yoluyla küresel
zorluklara yapısal reformların ve çok taraflı çözümlerin ilerletilmesine yardımcı olmaktadır. OECD,
Mayıs 2019'da dijitalizasyonun bir gerekçesi olan yapay zeka alanındaki gelişmeler ile ilgili olarak,
yapay zeka ilkelerini belirlemiştir. Yenilikçi ve güvenilir, insan haklarına ve demokratik değer lere saygı
duyan bir amaçla belirlenen bu ilkeler, OECD üyesi ülkeler tarafından OECD Yapay Zeka Konsey
Tavsiyesinin onaylanması ile kabul edilmiştir. OECD üyelerinin ötesinde, Arjantin, Brezilya, Kosta Rika,
Malta, Peru, Romanya ve Ukrayna gibi diğer ülkeler de yapay zeka ilkelerini benimsemiştir. Haziran
2019'da, G20 , OECD Yapay Zeka İlkelerinden yola çıkan insan merkezli yapay zeka ilkelerini
benimsemiştir (OECD Yapay Zeka İlkeleri “The OECD AI Principles”; OECD’nin güvenilir yapay zeka için
mevcut ilkelerine ek olarak beş tamamlayıcı değer temelli ilke belirlemiştir. Bunlar:


Yapay zeka, kapsayıcı büyümeyi, sürdürülebilir kalkınmayı ve refahı teşvik ederek insanlara ve
gezegene fayda sağlamalıdır.
 Yapay zeka sistemleri hukukun üstünlüğüne, insan haklarına, demokratik değerlere ve
çoğulculuğa saygı duyacak şekilde tasarlanmalı; adil ve dürüst bir toplum sağlamak için uygun
güvenlik önlemleri içermelidir - örneğin gerektiğinde insan müdahalesini mümkün kılar.
 İnsanların yapay zeka temelli sonuçları anlamasını ve bunlara meydan okuyabilmesini sağlamak
için, yapay zeka sistemleri etrafında şeffaflık ve sorumlu açıklama olmalıdır.
 Yapay zeka sistemleri, yaşam döngüleri boyunca sağlam, güvenli ve emniyetli bir şekilde
işlemeli ve potansiyel riskler sürekli olarak değerlendirilmeli ve yönetilmelidir.
 Yapay zeka sistemlerini geliştiren, dağıtan veya işleten kuruluşlar ve bireyler, yukarıdaki ilkeler
doğrultusunda düzgün işleyişlerinden sorumlu tutulmalıdır.
Bu ilkeler, 22.05.2019’da, OECD üyesi ülkeler tarafından imzalanmıştır. Bu metin ayrıca, hükümetler
tarafından yapay zekâ üzerine imzalanan ilk metindir. İlkeler için Bkz. https://www.oecd.org/goingdigital/ai/principles/ Çevrimiçi Tarihi: 30.12.2020). OECD, bu ilkelerin uygulanması bakımından
hükümet ve kurumların neler yapması gerektiğine ilişkin önerilerde de bulunmuştur. Bu çerçevede
özellikle yapay zeka yatırımlarının teşvik edilmesi, veri ve bilgi alışverişini kolaylaştıran altyapı,
109

teknoloji ve mekanizmalar geliştirilmesi ve kolay ulaşılır olması gibi ilkeler (Bkz.
https://www.oecd.org/going-digital/ai/principles/ Çevrimiçi Tarihi: 30.12.2020), özellikle kamu
hizmetlerinin uyarlanması bakımından önemli ve ilintili olduğu düşünülen ilkelerdir.
Bu gelişim ve etkiler birlikte değerlendirildiğinde, kamu hizmeti kavramını tanımlamada yaşanan bu
zorluğun, onun dinamik yapısından kaynaklandığı ve gelişen teknoloji ve artan ihtiyaçlar karşısında
sürekli değişiklik yapılmasını gerektiren bir alan olmasından kaynaklandığı söylenebilecektir (Örneğin
OECD’nin Yapay Zeka İlkeleri, yapay zekâ uygulamalarını desteklerken; esnek lik ve işlerlik kazandıran
niteliktedir. Çünkü bu alan sürekli gelişmekte ve yenilenme ihtiyacını da beraberinde getirdiği
düşünülmektedir.) Örneğin, çalışma konumuzun da temelini oluşturan bilgisayar, internet, nesnelerin
interneti (IoT) ve iletişim teknolojileri ile yapay zeka teknolojilerindeki yeniliklerin kamu hizmetine
devam eden etkileri, bir diğer ifadeyle dijitalizasyonun getirdikleri esas alındığında; bugün geçmişteki
kamu hizmeti anlayışından bambaşka bir boyuta ulaşan, kamu hizmeti anlayışının o rtaya çıkmasına
neden olmuştur. Bu nedenle günümüzde kamu hizmetini tanımlamaya çalıştığımızda, klasik tanıma
sadık kalınarak, devlet ve diğer kamu tüzel kişilerinin, toplumun genel ve ortak ihtiyaçlarını gidermek
amacıyla, “planlama görevi”, “gözetim yetkisi” ve “denetim yetkisi” kendi uhdesinde kalmak kaydıyla;
kendisi, özel kişiler ve hizmetten yararlananlar ile birlikte ve bütüncül yürüttüğü hizmetler biçiminde
tanımlanabileceği düşünülmektedir. Elbetteki bu tanımın da yeterli olmayacağı ve zamanla çok farklı
boyutlara ulaşabileceği söylenebilecektir. Çünkü bugün en hızlı yaşanan teknolojik gelişme ve kamu
hizmetine uyarlama çalışmaları, yapay zeka alanında gerçekleşen yeniliklerdir ve bu yeniliklerin kamu
hizmeti boyutuyla toplumsal ihtiyaçlara cevap verebilmesi ancak bu hizmetten yararlanacak olanların
ilgili yenilik hakkında gerekli bilgi, deneyim ve yeteneğin temin edilmesi ile mümkün olabilecektir. Bu
gerekliliği sağlayabilmek de ancak hizmetin kuruluşundan yürütülmesine, hizmeti sunan insan
unsurundan -kamu görevlisi- hizmetten yararlananların da dahil olduğu bütüncül bir yaklaşımı esas
alarak, ihtisaslaşma odaklı hizmet sunumu ile gerçekleştirilmesi biçiminde söz konusu olabilecektir. Bu
konuda Ülkemizde ve uluslararası alanda yürütülen çalışmalar, teknolojinin hizmetten yararlanacaklara
ve hizmeti yürüteceklere öğretilmesi, entegre edilmesi üzerine devam etmektedir. Örneğin,
Ülkemizde, “81 İlde 81 Siber Kahraman Projesi” ile Dijital Dönüşüm Ofisi ile Türkiye Stratejik Teknoloji
Dönüşümleri Araştırma Merkezi (TÜSİDAM) tarafından, Türkiye genelinde siber güvenlik alanında
düzenlenen etkinliklerle, farkındalık seminerleri ve uygulamalı eğitim programları ile binlerce
öğrencinin
siber
güvenlik
farkındalığının
artırılması
sağlanmıştır
(https://cbddo.gov.tr/projeler/81ilde81siberkahraman/ (Çevrimiçi Tarihi: 2.01.2021).
Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde esas alınan bazı ilkeler bulunmaktadır. Bunlar, süreklilik, uyarlama
(değişkenlik), yararlanmada eşitlik ve meccanilik (bedelsizlik) olarak dört başlık altında
incelenmektedir. Çalışma konumuz uyarlama –değişkenlik- ilkesi ile sınırlandırıldığından, temelde bu
ilkeden hareketle değerlendirmeler yapılacaktır ancak ilgisi kapsamında diğe r ilkelerden de yeri
geldiğinde söz edilebilecektir. Uyarlama –değişkenlik- ilkesi, kamu hizmetlerinin yeni teknolojik
gelişmelere uygun hale getirilmesidir ve bu ilke süreklilik ilkesini de sağlamak bakımından kamu
hizmetinin gelişen teknolojiye uyarlanmış şekliyle görülmesini ifade eder (Akyılmaz, Sezginer, Kaya,
2020:552). Uyarlama yukarıda kamu hizmeti anlayışının hızlı değişiminden hareketle, sadece teknolojik
yeniliklerin hizmetin sunumuna uyarlanması şekliyle yeterli olmayıp; idari teşkilatın ihtisas laşma odaklı
yeniden planlanmasını, idare edilenlerin –hizmetten yararlananların- bu teknolojiye entegrasyonunu
sağlayacak gerekli çalışmaların yapılmasını; ayrıca yasama organının yeni teknolojik gelişmeler
karşısında bireylerin hak ve özgürlüklerini koruyan, Ülkenin küresel anlamda teknolojik güvenliğini
temin edecek gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını, kaynak yaratılmasını, hatta yargının da bu
ihtiyaçlara uygun doğabilecek boşluklarda içtihadi kriterler yaratmak koşuluyla hukuka uygunluk
denetimini yürütmeyi temin etmesini içerdiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Bu nedenle, kamu
hizmetini özellikle yapay zeka teknolojileri kapsamında uyarlamanın, tam anlamı ile başarı sağlaması,
sadece idarenin değil, bir Ulusal Devlet Politikasının belirlenmesi ve bütüncül çalışmaların yürütülmesi
ile hatta uluslararası alanda Uluslararası Kuruluşların da özellikle doğabilecek zararların en aza
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indirgenebilmesi, kötüye kullanımların önlenmesi bakımından etik ilkelerin belirlenmesi ve sorumluluk
sınırlarının çizilmesi suretiyle mümkün olabileceği söylenebilecektir.
Bu nedenle gerek Ülkemiz açısından gerek ise uluslararası alanda yapay zeka teknolojilerinin
gerektirdiği bilgi ve deneyimin topluma kazandırılması noktasında, bu perspektiften planlamalar
yapılarak ciddi çalışmalar yürütülmekte ve kaynak yaratılmaktadır. Örneğin Türkiye’de
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin katkılarıyla hazırlanan çizgi film ile çocukların güvenli
internet kullanımı, sanal zorbalık, internet bağımlılığı, yapay zekâ gibi pek çok konuyu ele alan; böylece
toplumda özellikle de çocuklar arasında dijital okuryazarlığın ve dijital farkındalığın artırılmasına
yönelik çalışmalar yapılmış ve Aralık 2020 tarihinden itibaren de bu çalışmalar yayımlanmaya
başlanmıştır. Kamu kurum ve kuruluşları ile kritik altyapı niteliğinde hizmet veren işletmelerin bilgi ve
iletişim güvenliği kapsamında genel olarak alması gereken tedbirleri belirlemek için “Bilgi ve İletişim
Güvenliği Tedbirleri” konulu 2019/12 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi (R.G.T. 06. 07.2019, S. 30823).
yayımlanmıştır. Yayımlanan Genelge doğrultusunda, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi “Bilgi ve
İletişim Güvenliği Rehberi”ni hazırlamış ve Temmuz 2020’de yayımlamıştır. Hazırlanan bu Rehberin
temel amacı, bilgi güvenliği risklerinin azaltılması, ortadan kaldırılması ve özellikle gizliliği, bütünlüğü
veya erişilebilirliği bozulduğunda milli güvenliği tehdit edebilecek veya kamu düzeninin bozulmasına
yol açabilecek kritik bilgi/verinin güvenliğinin sağlanması için asgari güvenlik tedbi rlerinin belirlenmesi
ve belirlenen tedbirlerin uygulanması için yürütülecek faaliyetlerin tanımlanması olarak belirtilmiştir
(Rehber, bilgi işlem birimi barındıran veya bilgi işlem hizmetlerini sözleşmeler çerçevesinde üçüncü
taraflardan alan, devlet teşkilatı içerisinde yer alan kurum ve kuruluşlar ile kritik altyapı hizmeti veren
işletmeleri kapsamaktadır. Rehberin uygulanması sonucu elde edilmesi beklenenler somutlaştırılarak
12 hedef tanımlanmıştır. Bunlar: 1. Yerli ve milli ürün kullanımının teşvik ed ilmesi 2. Rehberi
uygulayacak kurum ve kuruluşlarda yapılacak mükerrer çalışmaların ve yatırımların önüne geçilmesi 3.
Güvenlik tedbirlerinin üç seviyeli olacak şekilde derecelendirilmesi ve varlık gruplarına güvenlik
dereceleri ile uyumlu asgari güvenlik tedbirlerinin uygulanması 4. Rehberin güvenlik tedbirleri ile ilgili
detayların izlenebilirliğinin sağlanacak şekilde yapılandırılması 5. Güvenlik tedbirlerinin ürün ve
teknoloji bağımsız olarak uygulanabilir olması 6. Güvenlik tedbirlerinin uygulanıp uygu lanmadığının
denetlenebilmesi 7. Güvenlik tedbirlerinin birbirinden bağımsız şekilde uygulanabilirliğini sağlayacak
şekilde gruplandırılması ve rehberin modülerliğinin sağlanması 8. Tedbirlerin teknik olarak tüm kurum
ve kuruluşlar tarafından uygulanabilir olması 9. İhtiyaçlar, gelişen ve değişen şartlar dikkate alınarak
rehberin sürdürülebilirliğinin sağlanması 10. Rehberin format ve içeriğinin özgün olması 11. Rehberin
hem güvenlik tedbirlerini uygulayacak personele hem de bu tedbirlerin uygulanıp uygulan madığını
kontrol edecek denetçilere hitap etmesi 12. Rehber içeriğinin bilgi güvenliği çerçevesinde
oluşturulmuş mevzuat ve rehberler ile ulusal/uluslararası standartlara uyumlu olması olarak
sıralanmıştır. Bkz. Türkiye Cumhuriyeti Dijital Dönüşüm Ofisi, “Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi”,
Temmuz 2020, s. 17). Teknolojik gelişmelerin ileride ulaşabileceği seviye ve doğabilecek risklerin
şimdiden kesin ve net olarak belirlenmesi hızlı değişim ve gelişim dikkate alındığında sağlıklı
olmamakla birlikte; örneğin bu alanda ihtisaslaşmış bir Kurum olarak faaliyetlerini yürüten Dijital
Dönüşüm Ofisi Başkanının belirttiği gibi (Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Sn. Dr. Ali
Taha Koç’un, Milli Siber Güvenlik Zirvesi Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmasın dan alıntılanmıştır. Bkz.
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi resmi internet sayfası, https://cbddo.gov.tr/ Çevrimiçi Tarihi:
07.01.2020) ihtiyaç duyulan –örneğin kuantum- teknolojilere yatırım yapılması, kaynak yaratılması,
siber güvenlik odaklı yürütülecek çalışmaların ve alınacak önlemler, Ülkemizi uluslararası alanda
teknolojiye yön veren bir ülke konumuna getirmesi açısından oldukça önemlidir. Bu çalışmaların ise
yerli ve milli kaynakların kullanılması ve geliştirilmesi ile yapılması, idari kolluk yönüyle kamu
güvenliğinin temin edilmesi bakımından önem arz ederken, sektörel anlamda uluslararası boyutta öncü
sıralarda yer almamızı sağlayacaktır.
Sonuç olarak uyarlama ilkesi ile kamu hizmetleri günün koşullarına uygun ve daha hızlı (MartinhoTruswell, 2018. https://hbr.org/2018/01/how-ai-could-help-the-public-sector Çevrimiçi Tarihi:
14.01.2021) olarak yürütülürken; günümüz anlamında uyarlama hizmetten yararlananlar bakımından
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da ilgili yeniliğin gerektirdiği bilgi ve deneyime sahip olmayı da gerekli kıldığı düşünülmektedir. Bu
yönüyle, kamu hizmetlerinin uyarlanması ilkesinin, artık klasik uyarlamadan oldukça farklı, ulusal ve
uluslararası standartlara uygun ve hizmetten yararlananların, katılanların da dijitalizasyonun gerekli
kıldığı yeterli deneyime sahip olması ve kullanabilmesi ile mümkün olabilecek bir ilkeyi ifade ettiği
söylenebilecektir.
III.
NEDEN KAMU HİZMETLERİNDE DİJİTALİZASYON ÖNEMLİDİR?
Kamu hizmetlerinde dijitalleşme, 2030 Gündemi ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ve OECD’nin
belirlediği hedeflere ulaşmak noktasında önemli olmakla birlikte; kamu hizmeti sunumunun etkinliğini
ve verimliliğini artırmak ve dezavantajlı durumda olanlara ulaşmak, salgın gibi küresel ölçekli krizlerle
mücadele de dahil olmak üzere birçok önemli olanaklar sağlamaktadır.
Teknolojinin kamu hizmetlerine uyarlanmasında, e-devlet ile başlayan dijital dönüşüm, yapay zeka ile
her düzeyde etkili, hesap verebilir ve kapsayıcı kurumlar ve uygulamalar inşa etmek ile efektif hale
gelebilecektir. Bunu sağlayabilmek de kurumların ihtisaslaşmış olmasının yanında, hizmetten
yararlananların da yukarıda belirttiğimiz gibi, kamu hizmetini sürdürebilir kılma yönüyle sürece
katılmasını gerekli kılmaktadır. Bu katılım tarafımızca çalışma konumuzun da temelini oluşturan “ortak
hizmet sunumu” olarak nitelendirilmektedir.
IV.

YENİ BİR KAVRAM: “ORTAK HİZMET SUNUMU”

İnsanlar, dijital teknolojiye, hayatlarının her alanında giderek daha merkezi bir parçası haline gelmesi
nedeniyle güvenebilmelidir. Çünkü güvenilirlik, aynı zamanda yeniliğin kabulü için bir ön koşuldur
(European Comission “ WHITE PAPER: On Artificial Intelligence – A European approach to excellence
and trust 19.2.2020 COM(2020), p.1. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission-whitepaper-artificial-intelligence-feb2020_en.pdf (Çevrimiçi Tarihi: 05.01.2020).
İşte bu güveni sağlayabilmenin ve çalışma kapsamında kamu hizmetlerinin dijital dönüşümün
uyarlanması ile işler hale gelmesini temin etmenin en önemli unsurunun ise, hizmetten yararlananların
da dahil olduğu, toplumun tüm unsurlarının konu hakkında yeterli bilgi ve deneyime sahip olmasının
sağlanması ile mümkün olabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle dijital dönüşümün getirdiği
yeniliklerin kamu hizmetine uyarlanmasında, “ortak hizmet” anlayışının geçerli olacağı; bu nedenle de
kamu yönetiminde geçerli olan yönetişim ilkesinin daha da işler hale getirilmesinin bu anlayışı
destekleyebileceği düşünülmektedir.
İşte bu nedenle kamu hizmetlerinde dijital dönüşümün klasik kamu hizmetl erinin kurumsal bazda
uyarlanması ile değil; merkezi ve yerel tüm otoritelerin bütüncül olarak yeniliklere uygun yönetimsel
ve teknolojik altyapı ve kaynağa sahip olmasının yanında; kamu hizmetinde yararlananların da kamu
hizmetinin işlerliğini temin etmek bakımından sürece dahil edilmesi ile, “ortak hizmet” anlayışına
dönüştüğü söylenebilecektir. Bu nedenle kurumlar, merkezden yerele kamu hizmetlerini kurup
işletirken, bu yeniliklerin topluma nasıl işler hale getirileceğinin öğretilmesi noktasında da yine o
hizmetten yararlananların bir kısmının eğitilmesi ile tüm toplumun eğitilmesi temin edilmekte ve
böylece ortak bir hizmet sunumu gerçekleşmektedir. Bu yönüyle, kamu hizmeti sunumunda kamu
idare ve kurumları belli hizmetleri protokoller yapmak suretiyle “ortak” olarak zaten sunmaktadır;
bizim burada “ortak hizmet sunumu” kavramıyla ifade ettiğimiz husus, idarelerin güçlerini ve
uzmanlıklarını birleştirip sundukları hizmetlerden ziyade, idarenin yanında hizmetten yarananların da,
çeşitli araçlarla, hizmet sunumuna, hizmetin nasıl işler hale getirileceği noktasında eğitilerek onların da
diğer yararlananları eğiterek hizmete dahil edilmesini ifade etmektedir. Bu nedenle, “Ortak” ifadesi,
idarelerin ortaklaşa hizmet sunmasının ötesinde bir anlam ifade etmekte, hizmetten yararlananlara da
çeşitli görev ve sorumlulukların yüklenerek; teknolojik yeniliğin toplumda uygulanabilir hale
getirilmesi; hizmetten yararlananların da teknolojik bilgi ve yeterliliğe sahip olmasını temin ederek
yürütülmesini ifade etmektedir.
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Bu genel tanım ve gerekliliklerden hareketle, kamu hizmetlerinde dijital dönüşümün “ortak hizmet
sunumu yönüyle” önemi ve gerekliliği genel hatları ile aşağıdaki gibi sıralanabilecektir.
Bunlar:
1. Kamu hizmetlerinin hızlı, etkili ve daha az maliyetle sunulmasını temin etmektedir.
2. Farklı kullanıcı gruplarına kamu hizmetlerinin farklı –ihtiyaca özel- sunulmasını temin
ederek; özellikle, dezavantajlı ve hassas grupların eşitlik ilkesinin bir gereği olarak farklı
uygulamalar yoluyla hizmetten tam ve gereğince yararlanması temin edebili r. Örneğin görme
duyusunda dezavantajlı olan bir öğrenciye dijital kitap okuma ile dinleyerek öğrenmesini temin
etmek ve yine özel sınav sistemi temin etmek ihtiyaca uygun hizmet sunumunun temin edeceği
söylenebilecektir.
3. Hizmette aksayan yönler dijital yolla elde edilen bilgilerin çeşitli teknolojik yenilikler ile
–örneğin yapay zeka- ile yorumlanması neticesinde daha hızlı ve akılcı çözümlenmesini temin
edebilir.
4. Kamu hizmetlerinde kırtasiyecilik olarak nitelendirdiğimiz bürokrasi engellerinin
ortadan kalmasına yardımcı olarak (Örneğin kamu kurum ve kuruluşlarında yapay zeka odaklı
uyarlama çalışmaları, Mart 2021’de tüm kamu kurumlarında uygulamaya alınacak olan
Elektronik Yazışma Projesi 2.0 (EYP 2.0) ile kamu kurumları arasındaki resmi yazışmaların
elektronik ortamda çok daha güvenli ve etkin şekilde gerçekleşmesini sağlamayı
hedeflemektedir. https://cbddo.gov.tr); hizmetten yararlananların Devlete ve idareye olan
itibarının artmasını temin edebilir.
5. Covid-19 gibi küresel ölçekli salgınlarla mücadelede, hızlı ve önleyici kolluk tedbiri
uygulamaları ile kamu hizmetinden yararlananların korunması temin edilebilir; akılcı ve bilimsel
verilere dayalı mücadele yöntemleri uygulanabilir.
6. Sosyal yapıya özgü sorunların çözümünde, örneğin kadına şiddet gibi, sağlık
çalışanlarına şiddet gibi etkili olabilir. Örneğin yapay zekanın sağladığı teknolojik imkan
dahilinde, sağlık çalışanı ve hasta yakının iletişimi esnasında, kişilerin vücut ısılarından duygu
durumlarının tespit edilerek, saldırı anına gelmeden önceden uyarı mekanizmalarının kurulması
ile önleyici kolluğun olaya müdahalesi temin edilebilir ve böylece kişilerin zarar görmesi
engellenebilir.
7. Yönetimde şeffaflık sağlanarak, idare edilenlerin gerek kendileri hakkında gereks e kamu
hizmetinin işleyişine ilişkin konularda hızlı ve doğru bilgiye ulaşmasını temin edecektir. Aynı
zamanda kurumların işleyişine ilişkin aksamaların aktarımında hız ve etkin çözüm ile hizmet
kalitesi temin edilebilecektir.
Sonuç ve Öneriler
Dijital dönüşümün getirdiği yeniliklerin kamu hizmetine uyarlanmasında yeni bir kavram olarak “ortak
hizmet sunumu”nun özellikle dijitalizasyon ile bütüncül değerlendirilmesi neticesinde, çalışmamızda
belirtilen yararları ile sınırlı sayıda olmadığı özellikle belirtilmelidir. Belirlenenlerin çoğunun çok temel
konulara ilişkin olduğu ve bunların çoğunun uygulamada olan ya da yakın zamanda olabilecek
uygulamaların değerlendirilmesi sonucu belirlendiği belirtilmelidir. Zira bu alanın dinamik yapısı kesin
sınırlarını belirlemeye de engeldir.
Kamu hizmetlerinde dijital dönüşümün “ortak hizmet sunumu yönüyle” yararının yanında, özellikle
idare edilenler bakımından doğabilecek zarar konusunun da ayrı bir çalışmada ve detaylı olarak ele
alınması gerekir. Çünkü, bu zararların önlenmesi, özellikle idarenin kamu hizmetlerini yürütmekte,
hizmetin kuruluşundan işleyişine kadar her türlü tedbiri almakla sorumlu olduğu; zarardan, şartlarına
göre kusur ya da kusursuz sorumluluk ilke ve kurallarının işletilmesi suretiyle sorumluluğ unun
doğabileceği yönleri ile önemli ve gereklidir. Bununla birlikte, doğabilecek zararların kimilerinin
bugünden öngörülmesinin mümkün olmadığı söylenebilecektir. Bu durumda nasıl bir yol izlenmesi
daha yararlı olacaktır?
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1. Teknojik gelişmelere uygun yeni yasal düzenlemelerin yapılması gereklidir. Burada asıl
amaç, hukukun temel amacı olan temel hak ve özgürlüklerin korunmasıdır. Bu nedenle
öngörülemeyen zararlar nedeniyle, özellikle modern teknolojilerin gücü, yönetişim ve kamu
yönetiminin dijital dönüşümü, idare edilenlerin başta özel hayatına müdahaleyi
kolaylaştırabilmektedir. Hiç şüphesiz, kamu hizmetlerinin veya girişimlerinin etkisini
belirlerken, hizmetten yararlananların katılımı son derece önemlidir. Bu nedenle daha fazla
bilgiyi hizmetten yararlananlara açık hale getirmek, kendilerini sürece dahil hissetmelerine
yardımcı olabilir. Bunun iki yönlü değerlendirilerek sınırlarının çizilmesi gerekir. Bir yandan
kişilerin özel hayatını güvence altına almak bir yandan da kamu güvenliğinin tüm boyutları il e
güvence altına alınmasını temin etmektir. Bu konuda Kişisel Verilerin Korunması Kanununun
yerinde bir örnek olduğu düşünülmektedir. Bu Kanun, bir yandan kişilerin verilerini koruma
altına alırken; üstün kamu yararı olarak nitelendirilen ve hukuk devleti ilkesi gereğince kamu
düzeninin gerekli kıldığı hallerde ve yasa ile sınırları çizilmek suretiyle istisna hükümlerinin
uygulanmasını gerekli kılabilmektedir.
2. Kamu hizmetlerinde, dijital dönüşümün olumlu etkilerini ortaya çıkarmaya ve efektif
yararlanmaya odaklanılmalı; ancak olumsuz sonuçların da doğabileceği hususu göz ardı
edilmemelidir. Bu nedenle olası gizlilik endişelerinin olduğu durumlarda, gerekli minimum
verileri kullanmaya yönelik dijital tedbirler alınmasının teknolojik olarak mümkün olup
olmadığı ve bu kapsamda “veri minimalizasyonu” ilkesinin ne derece uygulanacağı da ayrıca
değerlendirilmelidir.
3. Kamu hizmetinden yararlananlara, kamu hizmetlerinde dijital dönüşümün önemini
göstermek; yeniliklerin ve kötüye kullanımların önlenmesini engelleyecek bilgi ve deneyimin
kazandırılmasının çok önemli olduğu düşünülmektedir. Böylece hizmetten yararlananların
“kötüye kullanım” hakkındaki endişeleri giderilirken, yanlış kullanımdan doğan zararların da en
aza indirilmesinin temin edilebileceği düşünülmektedir. Bu nedenle ortak hizmet sunumu
olarak nitelendirdiğimiz kamu hizmetlerinin dijital yenilikleri kullanabilen bir “idare edilenler”
yönünün sağlanması etkili ve öenlidir. Bu nedenle Üniversitelerde bölüm farketmeksizin “dijital
okur-yazarlık” derslerinin mevcut müfredata eklenerek işletilmesi bu amaca yönelik yürütülen
çalışmalara örnek olarak verilebilir.
4. Nihayet hayatın tüm alanında geçerli olmaya başlayan etik ilkeler ve mevcut
uygulamalarda da sunulan kamu hizmetlerinde bir etik kurul oluşturulması çalışmalarının, daha
geniş bir alana sirayet edecek şekilde oluşturulmasının yararlı olacağı düşünülmektedi r. Çünkü,
yürütülecek belirli bir projede etik hakkında düzenli tartışmalar yaparak sunulacak hizmetin
kalitesini ve doğabilecek zararların en aza indirilmesini temin edebileceği düşünülmektedir.
Etiğin de tıpkı kamu hizmeti gibi değişikliklere ayak uydurması gerekir. Bu nedenle etik
değerlendirmeler günlük yürütülen hizmetin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmelidir.
Böylece dijital dönüşüm ile sunulan bir kamu hizmetinin başkalarını nasıl etkileyeceği
saptanırken, düşünce ve insan farklılıklarının, dezavantajlı hassas grupların dikkate alınması
bakımlarından oldukça önemli bir husus olduğu düşünülmektedir.
Bu temel noktalardan hareketle, idare edilenlerin de kamu hizmetinin sunumuna katılması, kamu
hizmetini işler hale getirmek, hedeflenen yararın temin edilmesi yönüyle, kamu hizmetinden
yararlananların da ilgili yeniliğe uyum sağlaması ve katılması tarafımızca “ortak hizmet sunumu” olarak
nitelendirilmektedir. Ve ancak günümüzde, teknolojiye uyum sağlayabilen bir toplum ile kamu
hizmetlerinden beklenen yarar elde edilebilecektir.
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Özet
Ülkelerin kalkınma göstergesi olarak sadece ekonomik büyüme oranlarının yetersiz bulunması üzerine
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından 30 yıldan beri çok sayıda ülke için sağlık, eğitim ve
sosyal unsurları da göz önüne alan İnsani Gelişme endeksi yayınlanmaktadır. Çalışmanın başlıca amacı, insani
gelişme ile seçili makroekonomik göstergeler arasındaki ilişkiyi analiz etmektir. Bu amaçla 70 ülkenin 19902018 yılları arasındaki verileri kullanılarak ülkelerin insani gelişmişlik düzeyine göre makroekonomik
değişkenleri karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Bu bağlamda öncelikle en düşük ve en yüksek insani
gelişmeye sahip ülkelerin işsizlik, enflasyon, ticari açıklık, finansal bütünleşme ve döviz kuru gibi ekonomik
değişkenleri karşılaştırılmıştır. Diğer yandan ele alınan ülkeler bölgesel olarak da gruplanarak insani gelişme
ve makroekonomik göstergeleri yönüyle kıyaslamalı bir analiz sunulmuştur. Son olarak panel veri yöntemleri
kullanılarak seçili makroekonomik değişkenlerin insani gelişmişlik üzerindeki etkisi tahmin edilmiştir. Elde
edilen sonuçlar, düşük enflasyon ve işsizlik oranının, yüksek ticari açıklık, yüksek finansal bütünleşme ve döviz
kuru değerlenmesinin insani gelişmeye katkısının bulunduğunu göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: İnsani Gelişme, Makroekonomik Göstergeler, Panel Veri, Kalkınma
The Relationship Between Macroeconomic Indicators and Human Development
Abstract
United Nations Development Programme (UNDP) publishes Human Development Index for a large number of
countries since 30 years which takes health, education and social factors besides economic growth as the
countries’ development indicator. The basic aim of this study is to analyze the relationship between human
development and a number of macroeconomic indicators. To this aim, we first compare the economic
variables such as unemployment, inflation, trade openness, financial integration and exchange rate for
countries with lowest and highest human development. On the other hand, human development and
macroeconomic variables are compared for different regional groups. Lastly, we estimate the effect of
macroeconomic indicators on human development employing panel data techniques. The results show that
low inflation and unemployment rate, high trade openness, financial integration and appreciated currency
enhance human development.
Keywords: Human Development, Macroeconomic Indicators, Panel Data, Development
1.Giriş
2.Dünya savaşından sonra 1970’li yıllara kadar, ülkelerin kalkınma hedeflerine ulaşabilmek için büyüme odaklı
bir anlayışa sahip oldukları görülmektedir. O dönemde Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla (GSYİH), kişi başına düşen milli
gelir ve buna benzer ekonomik göstergelerin kalkınmayı yansıtan en iyi göstergeler olarak kabul edilmekteydi.
Günümüzde küreselleşmeyle birlikte ülkelerin birbirleriyle etkileşimlerinin artması ile kalkınma
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göstergelerinin sadece iktisadi büyüme oranlarına göre değerlendirilmemesinin gerektiği, kalkınmanın
gerçekleşebilmesi için ulusal gelir yanında sosyal ve beşeri değerlerin de gelişmesi gerektiği birçok iktisatçı
tarafından savunulmuştur (Uçan ve Koçak, 2018: 1-2).
Ülkelerin kalkınma düzeylerini tek bir ölçütle açıklamak, ekonomik, sosyal ve siyasal durumlarındaki farklılık
sebebiyle zordur. (Başar vd., 2015: 1) Bu doğrultuda, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı( UNDP) tarafından
1993 yılından bu yana çok sayıda ülke için sağlık, eğitim ve sosyal unsurları da göz önüne alan İnsani Gelişme
endeksi yayınlanmaktadır. Endeksin oluşturulmasında kişisel gelirinin yanı sıra eğitim ve sağlık gibi insan
yaşamının kalitesini belirleyen iki önemli değişkeni de temel alarak ilk olarak 1990 yılında Amartya Sen’in
görüşlerinden yararlanılmıştır. İnsani gelişme endeksi, sonrasında Pakistanlı ekonomist Mahbubul Haq
önderliğinde bir ekip tarafından geliştirilmiş ve 1993 yılından itibaren Birleşmiş Milletler Gelişme Programı
tarafından yıllık Gelişme Raporu'nda sunulmuştur.
İnsani gelişme üzerine yapılan bu çalışmanın başlıca amacı, insani gelişme ile seçili makroekonomik
göstergeler arasındaki ilişkiyi analiz etmektir. Bu amaçla 70 ülkenin 1990-2018 yılları arasındaki verileri
kullanılarak ülkelerin insani gelişmişlik düzeyine göre makroekonomik değişkenleri karşılaştırmalı olarak
incelenmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde öncelikle insani gelişme endeksinin temel bileşenleri ve nasıl
oluşturulduğu açıklanmıştır. Üçüncü bölümde makroekonomik faktörler ile insani gelişmişlik üzerine geçmişte
yapılan çalışmalara yer veren bir literatür özeti yer almaktadır Dördüncü bölümde, farklı düzeyde insani
gelişmeye sahip ülkelerin seçili makroekonomik göstergelere göre kıyaslamalı bir analizi sunulmuştur. Bu
bölümde öncelikle en yüksek ve en düşük insani gelişmeye sahip on ülke makroekonomik değişkenleri
açısından kıyaslanmış, daha sonra ise bölgesel bir karşılaştırma yapılmıştır. Beşinci bölümde ise panel veri
yöntemleri kullanılarak seçili makroekonomik değişkenlerin insani gelişmişlik üzerindeki etkisi tahmin
edilmiştir. Son bölümde ise; çalışmada elde edilen sonuçlara dair genel bir değerlendirme yer almaktadır.
2. İnsani Gelişme Endeksi: Teorik Çerçeve
İnsani gelişme, büyüme oranlarının bir ülke için tam olarak gelişmişlik seviyelerini doğru bir şekilde
yansıtmadığını, insanlarının yaşamlarının daha iyi düzeye gelebilmeleri için temelinde yine insan odaklı bir
yaklaşımın olması gerekliliğini savunmaktadır. Bu bağlamda; Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)
tarafından son 30 yıldır çok sayıda ülke için sağlık, eğitim ve sosyal unsurları da göz önüne alan İnsani Gelişme
endeksi yayınlanmaktadır. İnsani gelişme endeksi (İGE) ilk olarak 1990 yılında Pakistanlı ekonomist Mahbub ul
Haq önderliğinde bir ekip tarafından geliştirilmiş ve 1993 yılından bu yana Birleşmiş Milletler Gelişme
Programı (UNDP) tarafından yıllık insani gelişme raporunda sunulmaktadır.
İGE 0 ile 1 arasında değer almaktadır. 0 en düşük insani gelişmişlik seviyesini gösterirken; 1 değeri ise en
yüksek insani gelişmişlik seviyesini göstermektedir. Ülkeler kendi içlerinde endeks puanlarına göre düşük,
orta, yüksek ve çok yüksek şeklinde 4 farklı gruba ayrılmaktadır. Değer aralıkları ve gruplar aşağıda yer
verilmiştir (UNDP, 2018).





0,800- ve üzeri: Çok Yüksek İnsani Gelişmeye Sahip Ülkeler
0,700-0,800: Yüksek İnsani Gelişmeye Sahip Ülkeler
0,550-0,700: Orta İnsani Gelişmeye Sahip Ülkeler
0,550- altı: Düşük İnsani Gelişmeye Sahip Ülkeler

İnsani gelişmeyi ölçmede üç temel unsur ele alınmaktadır. Bu üç temel boyut, Birleşmiş Milletler Kalkınma
Programı (UNDP) tarafından şu şekilde açıklanmaktadır.




Uzun sağlıklı ve insanca bir yaşam ( Sağlık Boyutu)
Beklenen ve ortalama eğitim(okullaşma) oranı ( Eğitim Boyutu)
Satın alma gücü paritesine göre hesaplanan kişi başına GSMH ( Gelir Boyutu)
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Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda İGE aşağıdaki şekildeki gibi hesaplanmaktadır:

Uzun ve Sağlıklı Yaşam
• Doğuşta beklenen
yaşam süresi

Yaşam Beklentisi Endeksi

Bilgi
• Beklenen eğitim süresi
• Ortalama eğitim yılı

Eğitim Endeksi

İyi Bir Yaşam Standardı
• Gayri Safi Milli Gelir
(PPP $)

GSMG Endeksi

İNSANİ GELİŞME ENDEKSİ (İGE)
Şekil 1: İnsani Gelişme Endeksi’nin Boyutları Kaynak: UNDP, Human Development Report, 2018
3. Literatür
Bu çalışma insani gelişme ile seçili makroekonomik göstergeler arasındaki ilişkiye odaklanmaktadır. Bu başlık
altında da insani gelişme ve makroekonomik göstergeleri barındıran çalışmalar kısa bir şekilde özetlenmiştir.
Çoban(2019), ticari açıklığın insani gelişme üzerindeki etkisini araştırmıştır. Bu araştırma kapsamında V4
ülkeleri için (Çekya, Polonya, Slovakya, Macaristan) 1995-2014 dönemine ait yıllık verileri kullanarak dengeli
panel analizi sonucunda dış ticari açıklığın insani gelişmişliği pozitif yönde etkilediği sonucuna ulaşmıştır. Bir
diğer benzer çalışma olan Hamid ve Amin (2013) 24 ülkede 1980-2005 dönemini kapsayan çalışmalarında
ticari açıklık ve insani gelişmişlik arasındaki ilişkiyi genelleştirilmiş momentler (GMM) yöntemini kullanarak
araştırmışladır. Analizleri sonucunda, ticari açıklık ve insani gelişmişlik arasında pozitif bir ilişki tespit
edilmiştir.
Kabadayı(2013), orta yüksek gelirli ülke gruplarının 1995-2010 dönemine ait veriler kullanılarak ticari açıklık
ve ilgili kontrol değişkenlerinin insani gelişmişlik üzerine olan etkisini ele almıştır. Panel veri analizi sonucunda
açık piyasaya sahip olan ekonomilerin, dışa kapalı ekonomilere göre daha etkin olduğunu, bununla birlikte
ticari açıklığın insani gelişme üzerinde pozitif etkisinin olduğuna dair bir sonuç elde edilmiştir.
Imandoust ve Monteleri(2013), 1996-2010 dönemlerini kapsayan çalışmalarında OPEC ülkelerinde
demokrasinin insani gelişme üzerinde etkilerini panel veri analizi yöntemiyle incelemişlerdir. Modeli iki yönlü
sabit etkiler modeliyle tahmin etmişler ve demokrasinin alt bileşenlerinin insani gelişmişlik üzerine pozitif ve
istatiksel olarak anlamlı bir ilişkisi bulmuşlardır. Demokrasinin genel olarak insanların düşüncelerini özgürce
ifade etme ve siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel sistemi seçme özgürlüğü ve yaşamın her alanında tam
katılımı üzerine kurulu olacağını söylemişlerdir. Analizlerinde petrol zengini ülkelerde petrol fiyatlarının
artmasıyla beraber demokrasi düzeyinin düşeceğini ve bunun toplumlar arasında yaşam kalitesinin
düşmesine ve sosyal refah düzeyine zarar vereceği sonuçlarını bulmuşlardır.
Ulaş ve Keskin(2017), 20 seçili ülkenin 2010-2014 yılları arasındaki dönem için insani gelişme endeksinin
ülkenin ekonomik performansı üzerindeki etkisini araştırmışlardır. Ekonomik performans olarak büyüme
oranı, kişi başına GSYİH, genç işsizliği, enflasyon oranı, cari işlemleri almışlardır. İnsani gelişme endeksinin
ekonomik performans üzerindeki etkisini anlamak için, bu iki bulgu arasındaki ilişkiyi Spearman sıra
korelasyon katsayısı ile analiz etmişlerdir. Analiz sonucunda, insani gelişmişlik ile ekonomik performans
arasında pozitif bir korelasyon olduğuna dair sonuca ulaşılmıştır.
Badri(2016), 24 OIC ülkesindeki 2005-2013 dönemini kapsayan çalışmada finansal gelişme, finansal eş
bütünleşme ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi panel veri analizi yöntemiyle araştırmıştır. Finansal
gelişmenin, insan eğitiminin(gelişiminin) ve devlet harcamalarının büyümede pozitif bir etkiye sahip
olduğunu; finansal eş bütünleşmenin büyüme üzerinde negatif bir etkiye sahip olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.
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Yayla ve Şaşmaz (2020), 26 OECD ülkesi için 1995-2017 yıllarını kapsayan çalışmalarında devlet
harcamalarının insani gelişmişlik üzerindeki etkisini panel veri analizi yöntemiyle araştırmışlardır. Dumitrescu
ve Hurlin nedensellik testi sonucunda insani gelişmeden devlet harcamalarına doğru tek yönlü bir nedensellik
ilişkisi tespit etmişlerdir. İnsani gelişmişliğin olmasıyla beraber devlet harcamalarındaki etkinliğinin ve
kalitenin değişebileceğini öne sürmüşlerdir.
Prasetyo ve Zuhdi(2013), veri zarflama yöntemini kullandıkları çalışmalarında 2006-2010 döneminde, 81 ülke
için devlet harcamalarındaki verimliliğinin eğitim ve sağlık sektöründeki payını insani gelişmişlik üzerindeki
etkisini araştırmışlardır. Yapmış oldukları çalışma doğrultusunda, insani gelişme ve devlet harcamaları
arasında olumlu bir ilişkinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Sehrawat & Giri (2014), Hindistan için 1980-2012 yılları arasındaki yıllık verileri kullanarak finansal gelişmişlik
göstergeleri ve insani gelişmişlik arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır. Çalışmalarında ARDL, nedensellik ve
varyans ayrıştırması yöntemlerini kullanmışlardır. Yaptıkları çalışma sonucunda, değişkenler arasında uzun
dönemli bir ilişkinin varlığını, finansal gelişme göstergelerinden insani gelişmeye doğru tek yönlü nedensellik
ilişkisi tespit edilmiştir.
Asongu(2013), 52 Afrika ülkesinin 1996-2010 yılları arasındaki dönemi kapsayan çalışmalarında, ticari açıklık
ve finansal açıklık göstergelerinin insani gelişme ile arasındaki ilişkiyi panel veri analizi yöntemleriyle
incelemişlerdir. Ticari açıklığın insani gelişmeyi olumlu yönde etkilediğini fakat finansal dışa açıklığın
artmasıyla beraber insani gelişmişliğin azaldığına dair bir sonuç bulmuşlardır.
Özdemir ve Salihoğlu (2019), insani gelişmeyi etkileyen çok sayıda makroekonomik değişkenin varlığını
belirterek değişkenleri ekonomik, politik ve sosyo-ekonomik faktör olarak kategorilere ayırmışlardır.
Ekonomik değişken olarak hoşnutsuzluk endeksini (enflasyon ve işsizlik ilişkisini içerir, ekonomik özgürlük
endeksini; politik faktör olarak politik özgürlük endeksini; sosyo-ekonomik faktörler olarak kullandığı
değişkenler ise küresel barış ve yaşam memnuniyeti endeksini analize dâhil etmişlerdir. Yapmış oldukları bu
çalışmada politik ve ekonomik faktörlerin insani gelişmişlik arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Analiz
sonrasında ekonomik özgürlük, politik istikrar, işsizlik ve enflasyon oranlarını veren hoşnutsuzluk endeksi
arasında pozitif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir.
4- İnsani Gelişmişlik ve Makroekonomik Göstergeler Arasındaki İlişki: Karşılaştırmalı Analiz
Çalışmamızda insani gelişmeyi etkileyebileceğini düşündüğümüz makroekonomik göstergeler kullanılarak,
ülkelerin insani gelişmişlik düzeyine göre makroekonomik değişkenleri karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Bu
bağlamda öncelikle en düşük ve en yüksek insani gelişmeye sahip ülkelerin işsizlik, enflasyon, ticari açıklık,
finansal bütünleşme ve döviz kuru gibi ekonomik değişkenleri karşılaştırılmıştır. Diğer yandan ele alınan
ülkeler bölgesel olarak da gruplanarak insani gelişme ve makroekonomik göstergeleri yönüyle kıyaslamalı bir
analiz sunulmuştur. Tablo 1 çalışmada kullanılan değişkenlerin açıklamalarını ve elde edildikleri kaynakları
sunmaktadır.
Tablo 1. Değişkenlerin Açıklaması ve Kaynakları
Değişkenin Kısaltması
İGE
Reel Efektif Döviz Kuru
İşsizlik
Ticari Açıklık

Değişken Adı
İnsani Gelişme Endeksi
Reel efektif döviz kuru(2010=100)
İşsizlik
Ticari Açıklık(%GSYİH)

Kaynak
UNDP
World Bank World Development Indicators (WDI)
World Bank World Development Indicators (WDI)
World Bank World Development Indicators (WDI)

Dev. Har.
Fin. Büt.

Devlet Harcamaları(%GSYİH)
Finansal Bütünleşme {(Dış varlıklar
+dış yükümlülükler) (%GSYİH)}
Yatırımlar (%GSYİH)
Enflasyon

World Bank World Development Indicators (WDI)
Lane ve Milesi-Ferretti (2017)

Yatırımlar
Enflasyon

World Bank World Development Indicators (WDI)
World Bank World Development Indicators (WDI)
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Tablo 2 ve tablo 3’te sırasıyla en yüksek ve en düşük insani gelişme düzeyine sahip 10 ülkenin 1980-2018
yılları arasındaki ortalama işsizlik, enflasyon finansal bütünleşme, ticari açıklık, yatırım ve devlet harcamaları
oranları verilmiştir.
Tablo 2. En yüksek İGE’ye Sahip 10 Ülkenin İnsani Gelişmişlik endeksi ve Seçili Makroekonomik Göstergeleri
İGE
Ülke
Norveç
Avusturalya

0.92

İsviçre
Birleşik Krallık

0.91
0.90
0.89

İsveç

0.89

İşsizlik
(%)
4.1
6.6

Enf.
(%)
2.2

3.8
5.9

2.6
1.1
2.5

7.1

1.9

Hollanda
0.88
5.2
2.04
Almanya
0.88
7.3
1.8
Kanada
0.88
7.9
2.02
Danimarka
0.82
6.2
1.9
Yeni Zellanda 0.87
6.2
2.1
Not: En Yüksek İnsani Gelişmeye Sahip 10 Ülke
oluşturulmuştur.

Fin. Büt

Ticari Açıklık
(%)

Dev.
Har.(%)

Yatırım
(%)

294.2
197.4

70.1
39.9

21.1
17.9

22.2
25.8

817.4
198.2

100.5
25.01

11.9
15.1

24.8
20.9

378.4

77.1

25.7

22.9

10561
295.1
240.2
151.2
206.9
1990-2018

125.2
23.2
21.03
66.4
19.2
21.5
66.7
20.9
21.6
86.3
24.9
20.4
58.04
17.98
21.7
yıllarına ait verilerin ortalaması alınarak

Tablo 2 incelendiğinde Norveç, Avusturalya, İsviçre, Birleşik Krallık, İsveç, Hollanda, Almanya, Kanada,
Danimarka ve Yeni Zelanda’nın dünya sıralamasında en yüksek insani gelişmeye sahip ilk 10 ülke olduğu
görülmektedir. Tablo 3’te verilen en düşük insani gelişmeye sahip 10 ülke arasında ise Pakistan, Kamerun,
Togo, Côte d'Ivoire, Uganda, Gambiya, Malawi, Burundi, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Nijer yer almaktadır.
En yüksek insani gelişmeye sahip ilk 10 ülkenin 1980-2018 dönemindeki ortalama makroekonomik
göstergelerine bakıldığında öncelikle düşük işsizlik ve enflasyon değerleri dikkat çekmektedir. Bu ülkelerde
enflasyon oranlarının genel olarak %2 ve altında olduğu görülürken; işsizlik ortalaması ise %8’in altındadır. En
düşük insani gelişmeye sahip ülkelerin birçoğunda daha yüksek (%10 ve üzeri) enflasyon değerleri
görülmektedir. Düşük insani gelişmeye sahip ülkelerin işsizlik verileri ise çok az sayıda yıl için elde
edilebildiğinden sağlıklı bir değerlendirme yapılamamaktadır.
Ülkelerin toplam dış varlık ve yükümlülüklerinin GSYİH’ları içindeki payı hesaplanarak bulunan finansal
bütünleşme oranlarına bakıldığında, yüksek insani gelişmeye sahip ülkelerin finansal bütünleşme oranlarının
düşük insani gelişmeye sahip ülkelere göre çok daha yüksek olduğu görülmektedir. Hollanda, İsviçre, İsveç ve
Almanya finansal açıklığın en yüksek olduğu ülkeler arasındadır. Bunun yanında Pakistan, Uganda ve Malawi
gibi düşük insani gelişmeye sahip ülkelerin finansal bütünleşme oranları oldukça düşüktür. Finansal
bütünleşmeyle beraber ülkeler arasında sermaye dağılımının geliştiğini yani yatırımcıların fonlarını daha
verimli oldukları alanda değerlendirmelerine fırsat verildiğini, bu da fonların tekrar dağılımına fonların en
verimli yatırım fırsatlarına dönmelerini sağlar insani gelişme için önemli bir etki yaratır. (Şenol, 2019:343)
Ülkelerin ihracat ve ithalat değerleri toplamının GSYİH’ları içindeki payı alınarak elde edilen ticaret açıklık
düzeylerine bakıldığında, yüksek insani gelişme düzeyine sahip ülkelerin ticaret açıklıklarının, düşük insani
gelişmeye sahip ülkelerin oldukça üzerinde olduğu görülmektedir. Hollanda, İsviçre ve Danimarka gibi yüksek
insani gelişmeye sahip ülkelerin ticari açıklıkları çok yüksek düzeyde iken (yüzde 80’in üzerinde); düşük insani
gelişmeye sahip Burundi, Pakistan ve Uganda gibi ülkelerin ticaret açıklığı oldukça düşüktür (yüzde 40’ın
altında).
Ülkelerin devlet harcamalarının GSYİH içindeki paylarına bakıldığında yüksek insani gelişme düzeyine sahip
ülkelerin devlet harcamalarının düşük insani gelişmeye sahip ülkelere göre daha yüksek olduğu
görülmektedir. İsveç, Danimarka, Hollanda ve Norveç devlet harcamalarının en yüksek olduğu ülkeler
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arasındadır (yüzde 20’nin üzerinde); Pakistan, Kamerun ve Gambiya gibi düşük insani gelişmeye sahip
ülkelerin devlet harcamaları oranları oldukça düşüktür(yüzde 12’nin altında).
Tablo 3. En Düşük İGE’ye Sahip 10 Ülkenin İnsani Gelişmişlik endeksi ve Seçili Makroekonomik Göstergeleri
Ülke

İGE

İşsizlik
(%)

Enf.
(%)

Fin. Büt

Ticari
Açıklık
(%)

Dev.
Har.(%)

Yatırım
(%)

Pakistan
Kamerun
Togo
Côte d'Ivoire
Uganda
Gambiya
Malawi
Burundi

0.48
4.14
8.4
54.2
33.03
10.8
15.8
0.47
5.1
3.4
89
47.2
11.66
21.3
0.45
3.53
3.98
161.5
81.1
13.9
19.5
0.43
4.6
3.6
162.1
76.5
13.52
12.6
0.42
3.3
6.4
85.5
39.9
11.5
20.7
0.40
9.4
6.03
176.5
55.2
10.7
12.4
0.39
11.86
20.9
82.6
61.9
14.3
14.8
0.34
4.42
10.9
143.3
34.5
19.2
11.02
Orta Afrika Cum.
0.33
108.5
43.2
12.6
12.6
Nijer
0.28
2.6
2.9
85.3
48.2
15.1
21.2
Not: En Düşük İnsani Gelişmeye Sahip 10 Ülke 1990-2018 yıllarına ait verilerin ortalaması alınarak
oluşturulmuş
Tablo 4.Bölgesel Karşılaştırma
Bölge

Eastasia
Africa
Europe and
Cen. Asia
Latin

İGE

Ticari
Açıklık
(%)

İşsizlik
(%)

Enflasyo
n
(%)

Fin. Büt

0.75
0.46
0.82

4.2
12.2
8.5

3.7
7.4
29.7

240.6
124.3
897.4

103.9
66.5
95.8

12.9
13.6
19.2

27.9
18.8
22.3

0.69

7.6

52.7

148.4

68.8

13.1

20.9

17.7

24.2

18

21.3

10.8
18.9
19.8

22.5
22.8
22.3

Middle East 0.71
11.4
6.7
322.4
75.3
and North
Africa
North
0.89
6.9
2.2
219.2
45.8
America
South Asia
0.51
3.98
7.9
53.8
34.01
OECD
0.83
7.9
8.8
815.2
85.1
EU
0.82
8.9
16.8
1113.7
108.4
Kaynak: UNDP (2018), İnsani Gelişmişlik Endeksi Verilerinden Derlenmiştir

Dev.
Har.(%)

Yatırımlar
(%)

Tablo 4’e bakıldığında, ülkeler bölgesel bir şekilde gruplandırılarak insani gelişme ile makroekonomik
göstergeler arasında karşılaştırmalı bir analiz görülmektedir. Bölgelerin insani gelişmişlik seviyelerine
bakıldığında Avrupa-Orta Asya ve Kuzey Amerika bölgelerinin en yüksek insani gelişme seviyesine sahip
olduğu görülürken; Afrika ve Güney Asya’nın en düşük insani gelişmişliğe sahip bölgeler olduğu
görülmektedir. OECD ve EU gibi ekonomik birliklere de baktığımızda insani gelişmişlik seviyesinin yüksek
olduğu görülmektedir.
En yüksek insani gelişmeye sahip Avrupa-Orta Asya ve Kuzey Amerika bölgelerini değerlendirmek gerekirse;
insani gelişmenin dört kategorisinden de ülke gruplarını içermektedir. Enflasyon ve işsizlik oranları Avrupa121

Orta Asya ve Kuzey Amerika bölgelerinde genelde çoğu ülke için düşük oranlarda olmasına rağmen tabloda
yüksek görülmektedir. Bu bölgelerde enflasyon ve işsizlik oranlarının diğer bölgelere kıyasla kısmen yüksek
olmasının sebebi özellikle Doğu Avrupa ve Orta Asya’daki ülkelerde, Sovyetler Birliği’nin çöküşü ile beraber
gerçekleşen askeri çatışmaların mevcut olması, ekonomik krizlerin, salgınların ve çatışmaların yoğunlukta
olduğu dönemlerde zaman zaman yüksek oranlarda seyir etmesinden kaynaklanmaktadır.1
Ülkelerin toplam dış varlık ve yükümlülüklerinin GSYİH’ları içindeki payı hesaplanarak bulunan finansal
bütünleşme oranlarına bakıldığında, yüksek insani gelişmeye sahip Avrupa-Orta Asya ve Kuzey Amerika
bölgelerinin finansal bütünleşme oranları çok yüksek düzeydeyken; Afrika ve Güney Asya gibi bölgelerde
finansal bütünleşme oranları oldukça düşüktür.
Ülkelerin ticaret açıklık düzeylerine bakıldığında, yüksek insani gelişmeye sahip Avrupa-Orta Asya bölgesinin
ticari açıklık oranı çok yüksek düzeyde iken (yüzde 95’in üzerinde); düşük insani gelişmeye sahip Güney Asya
bölgesinde ise ticaret açıklığı oldukça düşüktür (yüzde 35’ın altında).
Ülkelerin devlet harcamalarının GSYİH içindeki paylarına bakıldığında yüksek insani gelişme düzeyine sahip
Avrupa-Orta Asya ve Kuzey Amerika bölgelerinin devlet harcamaları yüksek düzeyde iken(yüzde 18’in
üzerinde); Güney Asya ve Afrika gibi düşük insani gelişmeye sahip bölgelerde devlet harcamaları oldukça
düşüktür (yüzde 14’ün altında).
Bölgesel kıyaslamalara ek olarak sunulan OECD ve EU gibi ticari birliklerin de insani gelişmişlik oranlarının çok
yüksek olduğu görülmektedir. Finansal bütünleşme, ticari açıklık, devlet harcamaları ve yatırım oranlarının
oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Enflasyon ve işsizlik oranları çoğu ülke için düşük oranlar içermesine
rağmen, mevcut siyasi ve küresel krizlerin varlığından dolayı bazı ülkeler için yüksek oranlar içermektedir.2

5. Ampirik Analiz ve Bulgular

5.1 Veri Seti ve Yöntem
Bu çalışmanın amacı insani gelişme ile seçili makroekonomik göstergeler arasındaki ilişkiyi analiz etmektir.
Çalışmada, 1990-2018 dönemine ait 70 ülkeden oluşan veri seti kullanılmaktadır. Çalışmada tahmin edilen
model aşağıdaki gibidir.

İ𝐺𝐸 = 𝐵0 + 𝛽1𝑓𝑖𝑛𝑖,𝑡 + 𝛽2𝑟𝑒𝑒𝑟́ 𝑖,𝑡 + 𝛽3 𝑖ş𝑠𝑖,𝑡 + 𝛽4𝑡𝑖𝑐𝑖,𝑡 + 𝛽5𝑑𝑒𝑣𝑖,𝑡 + 𝛽6𝑒𝑛𝑓𝑖,𝑡 + 𝛽7𝑦𝑎𝑡𝑖,𝑡
(1)
+∈𝑖,𝑡
Çalışmada panel veri yöntemleri kullanılarak seçili makroekonomik değişkenlerin insani gelişmişlik
üzerindeki etkisi tahmin edilmiştir.

5.2 Analiz Sonuçları
Analize başlamadan önce çalışmada kullanılan değişkenlere ait tanımlayıcı istatistiklere yer verilmiştir.
Tablo 5’de değişkenlere ait gözlem sayıları, ortalamaları, standart sapmaları, minimum ve maksimum
değerleri görülmektedir.

1

Örneğin Ermenistan, Estonya, Letonya, Litvanya, Moldova, Rusya ve Ukrayna gibi ülkelerde 1993-1997 yılları arasında
çok yüksek enflasyon ve işsizlik oranları seyretmektedir.
2
Bulgaristan, Şili, Kolombiya, Hırvatistan, Estonya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, Letonya, Litvanya, Meksika, Polonya,
Romanya, Slovenya, Türkiye gibi bu birliklere üye olan ülkelerin yıllar içerisinde yüksek enflasyon ve işsizlik oranları
barındırdığı tespit edilmiştir.
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Tablo 5.Tanımlayıcı İstatistikler
Değişken

Ort.

Min.

Max.

Gözlem Sayısı

0.7

0.213

0.954

2608

Fin. Büt.

492.5

6.9

37088.0

2301

Reel
Efek.
Döv. Kuru

101.8

32.6

740.6

2502

İşsizlik

7.8

.3

33.2

2060

Ticari Açıklık

86.8

13.7

442.6

2570

Dev. Har.

16.02

1.9

43.5

2574

Enflasyon

22.9

-11.7

7481.6

2452

Yatırımlar

22.3

2.8

52.9

2557

İGE

Analize başlamadan önce serilerin durağan olup olmadıklarının incelenmesi gerekmektedir. Panel birim
kök testleri serilerin durağan olup olmadıklarını inceler. Durağan olmayan serilerle gerçekleştirilen
ekonometrik analizlerle yapılan çalışmalarda yanıltıcı sonuçlarla karşılanabilmekte ve bu durum da sahte
regresyon problemine neden olabilmektedir. Tablo 6’da Im Pesaran ve Shin (2003) panel birim kök testi
sonuçlarına yer verilmiştir.
Tablo 6. IPS Birim Kök Sonuçları
SABİTLİ VE TRENDLİ

SABİTLİ
İstatistik
P Değeri
Değeri

İstatistik
Değeri

P Değeri

İGE

-3.4318

0.0003*

-1.7667

0.0000*

FİN. BÜT

-2.7001

0.0035*

-2.5783

0.0000*

İŞSİZLİK

-6.4910

0.0000*

-2.1095

0.0000*

REEL
EFEKTİF
DÖVİZ KURU

-4.6273

0.0000*

-1.9187

0.0000*

ENFLASYON

-1.7802

0.0000*

-3.0343

0.0000*

TİCARİ AÇIKLIK

-5.1362

0.0000*

-2.4181

0.0000*

DEV. HAR.

-5.0184

0.0000*

-2.2s460

0.0000*

YATIRIMLAR

-6.0145

0.0000*

-2.3144

0.0000*

Değişkenler

Not: *%5 ,**%10 anlamlılık düzeyinde birim kök yoktur Ho hipotezinin reddedildiğini ifade etmektedir.
Tablo 6’da IPS birim kök testi sonuçları incelendiğinde, %5 ve %10 anlamlılık düzey değerlerinde tüm
seriler durağan bulunmuştur.
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Değişkenler

Tablo 7. Sabit Etkiler Tahmincisi Sonuçları
Katsayı
Olasılık Değeri

ENFLASYON

-.0119681

(0.000)*

TİCARİ AÇIKLIK

.0611806

(0.000)*

DEV. HAR.

.0426699

(0.000)*

FİN. BÜT.

.0403083

(0.000)*

İŞSİZLİK

-.022332

(0.000)*

YATIRIMLAR

.0033888

(0.481)

REEL EFEKTİF DÖVİZ KURU

.0431022

(0.000)*

_CONS

.0324269

(0.385)

Not: * %5 Anlamlılık Seviyesi
Seriler yapılan panel birim kök testiyle durağan bulunmuş ve sonrasında yukarıda verilen model sabit
etkiler tahmincisi ile tahmin edilmiştir.3
Tablo 7’de yer alan sonuçlara göre; reel efektif döviz kuru, enflasyon, ticari açıklık, finansal bütünleşme ve
işsizlik oranları insani gelişmeyi istatiksel olarak anlamlı şekilde etkilerken, yatırım değişkeninin katsayısı
pozitiftir ancak istatiksel olarak anlamlı değildir.
Tahmin sonuçlarına göre;
Reel kurdaki bir artış para biriminin reel olarak değer kazandığını ve ülke parası reel anlamda güçlü olan
ülkelerin insani gelişmişlik oranlarının daha yüksek olduğunu göstermektedir.4 Ülke parasının reel olarak
güçlü olması, o ülkedeki alım gücünün yüksek olması demektir.
Ticari açıklık, bir ülkedeki ithalat ve ihracat toplamı olan dış ticaret hacminin GSYİH’e oranıdır. (ithalat +
ihracat / GSYİH). Ülkelerde ticari dışarı açıklık artıkça insani gelişmişlik de artmaktadır. Ticaret, gelir ve
büyümenin önemli bir belirleyicisi olarak kabul edilmektedir. İnsani gelişmenin önemli yapıtaşlarından olan
gelir boyutunda gerçekleşen bir iyileşme, insani gelişmişlik için önem arz etmektedir. (Silajdzic ve Mehic,
2018,10-11)
Devlet harcamaları, kamunun ihtiyaç duyduğu eğitim, sağlık, savunma, ulaşım ve çevre vb. harcamaları
kapsamaktadır. Devlet harcamalarının içerisinde insani gelişmenin temel boyutlarından olan eğitim ve sağlık
alanına yönelik yapılan harcamalar insani gelişme için oldukça önemlidir. Devlet harcamalarında gerçekleşen
bir artış insani gelişmişlik oranını da artırmaktadır.(Yayla ve Şaşmaz, 2020: 182)
Finansal bütünleşme, bir ülkedeki toplam varlıklarıyla toplam yükümlülüklerinin toplamının GSYİH içindeki
payıdır. ( Dış Varlıklar + Dış Yükümlülükler / GSYİH). Sabit etkiler tahmin sonuçlarına göre finansal
bütünleşmeyle insani gelişme arasında pozitif bir ilişki vardır. Finansal bütünleşmeyle beraber sermaye
dağılımının geliştiğini yani yatırımcıların fonlarını daha verimli oldukları alanda değerlendirmelerine, bu da
fonların tekrar dağılımına fonların en verimli yatırım fırsatlarına dönmelerini sağlar insani gelişme için olumlu
bir etki yaratır. (Şenol, 2019:343)
Yüksek enflasyon ve işsizlik oranları, insani gelişme için olumsuz bir etki yaratır.
3

Prob> chi2=0,0000 yapılan Hausman testi sonucunda olasılık değeri %5 anlamlılık seviyesinde reddedilmiş, sabit etkiler tahmincisinin
geçerli olduğuna, rastsal etkiler tahmincisinin geçersiz olduğuna karar verilmiştir.
4

Reel efektif döviz kuru endeks olduğu için ülkeler arası kıyas yapılması uygun değildir ve yukarıdaki karşılaştırmalı
analizlerin yapıldığı tablolarda yer almamaktadır.
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6.Sonuç
Çalışmanın başlıca amacı, insani gelişme ile seçili makroekonomik göstergeler arasındaki ilişkiyi analiz
etmektir. Bu çalışmada 1990-2018 yılları arasında farklı gelir düzeylerine sahip 70 ülkeye aitbir örneklem
kullanılarak ülkelerin insani gelişmişlik düzeyine göre makroekonomik değişkenleri karşılaştırmalı olarak
incelenmiştir. Öncelikle en düşük ve en yüksek insani gelişmeye sahip ülkelerin işsizlik, enflasyon, ticari
açıklık, finansal bütünleşme ve döviz kuru gibi ekonomik değişkenleri karşılaştırılmıştır. Diğer yandan ele
alınan ülkeler bölgesel olarak da gruplanarak insani gelişme ve makroekonomik göstergeleri yönüyle
kıyaslamalı bir analiz sunulmuştur.
Yapılan karşılaştırmalı analizler sonucunda gelişmekte olan ülkelerde işsizlik ve enflasyon oranlarının, gelişmiş
olan ülkelere göre nispeten yüksek işsizlik ve enflasyon oranlarına rastlanmıştır. Çalışmada veri setinde yer
alan Afrika bölgesindeki ülkelerin veri eksikliği sebebiyle enflasyon ve işsizlik oranları olduğundan daha düşük
bulunmuştur. Örneklemde yer alan yüksek insani gelişmiş ülkeler ile en düşük insani gelişmiş ülkeleri
kıyasladığımızda aradaki en belirgin farklardan biri finansal bütünleşme oranlarıdır. Finansal bütünleşme ile
beraber ülkeler uluslararası finans kaynaklarına daha kolay bir şekilde erişimin sağlanmasıyla beraber sahip
olunan tasarruf oranlarının daha verimli ve etkin yatırımlara dönüşmesine izin vermekte ve insani gelişme için
önemli bir yapıtaşı oluşturmaktadır. Bir diğer faktör olan ticari açıklık değişkeni için ülkeler insani gelişmişlik
düzeylerini artırabilmeleri için yapmış oldukları ticari faaliyetlerinin önündeki bariyerleri kaldırmalı ve daha
serbest bir ticari faaliyet politikası izlemelidir. Serbest ticaret faaliyeti sonucunda ülkedeki rekabet gücünün
artması hedef alınacak ve kaynakların daha etkin kullanımına izin verilecektir. Ülkeler aynı şekilde insani
gelişmişlik seviyelerinde bir iyileşme istiyorlarsa devlet harcamalarına da önem vermelidir. Çünkü insani
gelişmenin unsurlarından olan eğitim ve sağlığa yapılan harcamalar devlet harcamalarındaki önemi ve payı
büyüktür.
Çalışmanın son bölümünde yapılan ekonometrik analizler doğrultusunda, panel veri yöntemleri kullanılarak
seçili makroekonomik değişkenlerin insani gelişmişlik üzerindeki etkisi tahmin edilmiştir. Elde edilen sonuçlar,
düşük enflasyon ve işsizlik oranının, yüksek ticari açıklık, yüksek finansal bütünleşme ve döviz kuru
değerlenmesinin insani gelişmeye katkısının bulunduğunu göstermiştir. Çalışma sonraki aşamalarda modele
insani gelişmeyi etkileyebileceğini düşünülen sağlık ve eğitim harcamalarını da içeren göstergeler dâhil
edilerek genişletilmesi ve geliştirilmesi planlanmaktadır.
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Osmanlı’da Çocukluğun Politik İnşası: "Çocuk Dünyası" Dergisi Üzerine Bir İnceleme (1913-1914)5
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Özet
Çocuk kelimesi, bireyin yetişkinlik öncesi dönemini niteleyen biyolojik bir kavram iken çocukluk, çocuğun
algılanışı ve yetiştirilme biçimine ilişkin toplumsal bir kavramdır. Çocukluk kavramına yüklenilen anlamlar,
biçilen roller tarih boyunca her dönemde farklılık göstermiştir. Aydınlanma Dönemi sonrası başta Avrupa
olmak üzere toplumların modern anlamda değişip dönüştürülme sürecinde çocukluğun politik olarak inşa
edildiği görülmüştür. Aynı şekilde Osmanlı'da da modern toplumun dönüştürülmesinde, çocukluğun politik
olarak inşa edilmesi önemli bir rol oynamıştır. Çalışmada Osmanlı toplumsal değişiminin en önemli tarihsel
aralığını teşkil eden 1913-1914 yıllarına odaklanılmıştır. Bu yıllarda çıkarılmış olan Çocuk Dünyası dergisi
üzerinden çocukluğun politik olarak nasıl inşa edildiği incelenmiştir.
Çalışmada ilk olarak Osmanlı'da Tanzimat Dönemi'nden başlayarak 1913 yılına kadar söz konusu sürecin nasıl
gerçekleştiği ele alınarak çocuk dergiciliğinin Osmanlı'daki tarihsel gelişimi hakkında bilgi verilmiştir.
Sonrasında ise çalışmamızın ana kaynağı olan Çocuk Dünyası dergisinde "politik inşa" imgelerinin yer aldığı
metinler değerlendirilmiştir. Sonuç olarak Balkan Savaşları sonrası 1913-1914 yıllarında "Osmanlı Çocuğu"
fikrinden vazgeçilip, "milliyetperver" ve "Türk Çocuğu" imgeleri üzerinden çocukluğun politik olarak yeniden
inşa edildiği incelenilen metinler üzerinden tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Osmanlı Çocuğu, Türk Çocuğu, Türkçülük, Politik İnşa.
Abstract
While child word is a biological concept that point out the pre-adult period of people; childhood is a social
concept related to the perception and upbringing of children. The meanings and roles assigned to the
concept of childhood have differed in each period throughout history. It was seen that childhood was
politically constructed in the process of modernization ve transformation of societies, primarily in Europe,
after the Enlightenment Period. Likewise, in the Ottoman Empire the political construction of childhood
played an important role in transforming modern society. The study focuses on the years 1913-1914, which
constitute the most important historical period of Ottoman social change. Through Çocuk Dünyası magazine,
published in those years, how childhood politically constructed was examined.
In the study, firstly, while the political construction process of childhood in the Ottoman Empire from the
Tanzimat Period until 1913 is discussed; it was given the information about the historical development of
children magazine's in the Ottoman Empire. After that the texts containing images of "political construction"
in Çocuk Dünyası, are evaluated. As a result, it was determined through the studied texts that the idea of
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"Ottoman child" was abandoned in the years of 1913-1914 after the Balkan Wars, and childhood was
politically reconstructed through images of "nationalist" and "Turkish child".
Keywords: Ottoman Child, Turkish Child, Political Construction, Turkism.
1. GİRİŞ
Çocukluk kavramına yüklenilen anlamlar, biçilen roller tarih boyunca her dönemde farklılık göstermiştir.
Çocuğa, toplum nezdinde sadece biyolojik bir birey olarak değil aynı zamanda sosyo-kültürel ve politik olarak
da yaklaşılmıştır. Biyolojik olarak temelde neslin devamı olarak bakılan çocuk, Aydınlanma Dönemi sonrası
keskin şekilde "politik inşa" sürecinin temel bir parçası olmuştur. Özellikle 19. yüzyıl sonrası çocuğa atfedilen
değer ve yargıların tümden değişmesiyle çocukluk için yeni ve özel bir zamanın kapıları aralanmaya
başlamıştır. Bu değişim tüm dünyada aynı anda ve benzer şekilde olmasa da başta Avrupa olmak üzere
Osmanlı'da da gözlemlenebilir düzeyde olmuştur. Tarihsel perspektifte gerçekleşen bu değişimler üzerine
genel hatlarıyla iki ayrı kategoride akademik çalışmalar yapılmaktadır. Birincisi, çocuğa ve çocukluğa sosyokültürel ve siyasal olarak bakılması neticesinde oluşan "politik inşa" üzerine yapılan çalışmalar, ikincisi ise
çocuğun biyolojik gelişimi üzerine yapılan çalışmalardır.
Bu çalışmada ise çocukluğun "politik inşa"sı üzerine bir araştırma yapılmıştır. II. Balkan Savaşı ile I. Dünya
Savaşı arası Osmanlı’da çocukluğun politik olarak yeniden inşa edilmeye çalışıldığı bir geçiş dönemdir. 19131914 yılları Osmanlı'da, toplumun topyekûn yeniden inşa edilme sürecinin incelenebileceği bir dönemdir.
Özellikle bu çalışmada ulaşılmak istenilen amaç Balkan Savaşları sonrası toplumda hâkim olan "Osmanlı
Çocuğu" imgesinin yerini nasıl ve ne şekilde "milliyetperver" ve "Türk Çocuğu" imgesine bıraktığının "Çocuk
Dünyası" dergisinde yer alan politik yazılar üzerinden edebi ve tarihsel perspektifde incelenmesidir. Bu geçiş
sürecinin incelemesinin ve tarih alanyazınına yeni bir çalışma katılmak istenmesinin en önemli sebebi
dönemin siyasi erkinin politik düşünceleriyle yetiştirilmek istediği yeni neslin, ileride Cumhuriyet Dönemi'nin
genç kadrolarının temelini oluşturacak olmasıdır.
Araştırmanın 1913-1914 yılları ile sınırlandırılması "Osmanlı Çocuğu"ndan "Türk Çocuğu"na geçiş sürecinin
niteliksel perspektiflerle incelenmek istenmesindendir. II. Meşrutiyet'in ilânı ve yeni kurulan meclisin ulaşmak
istediği demokratik hedefler gereği Osmanlı vatandaşı söylemi 1908 sonrası önem kazanmıştır. Ancak Balkan
Savaşları'nın hezimetle sonuçlanıp gayr-i müslimlerin birer birer merkezden koparak ayrı devletler kurmaları,
Osmanlı vatandaşı düşüncesinin de sonunu hazırlamıştır. Dönemin siyasi erki İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin
ana fikri olan Türkçülük politikası, Balkan Savaşları ile yeniden siyasal ve toplumsal alanda güç kazanmaya
başlamıştır. II. Meşrutiyet sonrası siyasi temelde oluşturulmaya çalışılan Türkçülük politikası gereği devletin
emanet edileceği yeni nesli, "Türk Çocuğu" hasletlerine göre yetiştirmek İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin en
temel amaçlardan biri olmuştur. Türk çocuğu imgesiyle ulaşılmak istenilen ise; her anlamda millî, kahraman,
militarist, intikam hissine sahip, çalışkan, dürüst, milliyetçi ve vatansever bir nesil ortaya çıkarmaktır. Bu
araştırmanın temel problematiğini oluşturan "politik inşa" kavramının özünde de belirtilen fikir ve ulaşılmak
istenilen hasletler yatmaktadır. Öyle ki çocuğun önceden belirlenen sosyo-kültürel ve politik değerlerle
istendik bir bireye dönüştürülmesi süreci "politik inşa" olarak tanımlanmaktadır. Ulaşılmak istenilen
kavramlara bakıldığında çocukluğu politik olarak şekillendirme girişimi basit bir uğraş değildir. Kendi içinde bir
bütünlüğü olan, tamamen sistemli bir düşünce, plan, program ve etkin bir uygulama ile sonuç alınabilecek bir
harekettir.
Niteliksel tarihsel araştırma ve doküman analizi yöntemi benimsenen bu araştırmada ana kaynak olarak eski
harfli çocuk dergisi kullanılmıştır. 1913-1914 yılları arasında çocukluğun politik inşa sürecinin net şekilde
anlaşılabilmesi için "Çocuk Dünyası" dergisinden yararlanılmıştır. Çocuk dergileri, çocuklukla ilgili
incelenebilen tarihsel doküman ve materyaller içinde "devletin –dönemlere göre değişen– çocuk politikalarını
belirleyen kavramları" en net biçimde inceleyebileceğimiz birinci derece kaynaklar olması hasebiyle zikredilen
dergi ana kaynak olarak belirlenmiştir. (Okay, 2005:127).
İncelediğimiz tarihsel dönem aralığına uyan söz konusu dergi oluşturulmak istenilen yeni çocukluk anlayışıyla
ilgili ortaya atılan politik fikirlerin belirgin şekilde tartışıldığı bir dergidir. Çocuk Dünyası Dergisi, Türk Yurdu
Kitabhanesi tarafından neşredilmiş ve açıktan Türk Çocuğu fikrini ateşli bir şekilde savunmuştur. Ayrıca
çalışmada incelenilen "Çocuk Dünyası" dergisinin yanı sıra, tarih alanyazını taranarak çocukluğun politik inşası
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sürecine katkı sağlayan eserlerden ve ana kaynağımız olan dergiyle ilgili önceden yapılmış olan çalışmalardan
da yararlanılmıştır.
Bu çalışmada ilk olarak Osmanlı'da 19. yüzyıla kadar çocukluğun toplumsal durumu hakkında bilgi verildikten
sonra Tanzimat Dönemi'nde çocuğa bakışın nasıl değiştiği ve kurumsal manada çocukluk için neler yapıldığı
ayrıntılandırılacaktır. Osmanlı'da modern çocukluğun oluşmasında en önemli yol II. Meşrutiyet Dönemi'nde
kat edilmiştir. Bu yüzden II. Meşrutiyet Dönemi'ne etraflı bir şekilde değinilip, Meşrutiyet'in ilânı, dönemin
çocuk edebiyatı, yetiştirilmek istenen yeni "ideal çocuk" imgesinin içeriği ve buna bağlı olarak eğitim-öğretim
alanında yapılan yenilikler detaylandırılacaktır. Özellikle tezimizin ana meselesi olan Balkan Savaşları sonrası
Türk milliyetçisi, intikam sahibi, kinci ve militarist hasletlere sahip "milliyetperver çocuk" ve "Türk çocuğu"
imgesinin hangi atmosferde niçin ve ne şekilde oluşturulduğuna odaklanılacaktır. Dördüncü ve beşinci
bölümde ana kaynaklarımız olan dergilerin içinde yer alan "politik inşa" imgeleri üzerine yazılmış yazılar
detaylı bir şekilde ele alınıp değerlendirilecektir. Çalışmada varmayı hedeflediğimiz yaklaşım, Osmanlı son
döneminde siyasi erkin yetiştirmek istediği ideal nesil için sosyo-ekonomik, sosyo-kültürel ve sosyo-politik
olarak nasıl bir yol izlendiğini Çocuk Dünyası dergisindeki örnekler üzerinden ortaya çıkarmaktır.
2. OSMANLI DEVLETİ’NDE ÇOCUKLUĞUN TARİHSEL GELİŞİMİ
Osmanlı'da çocuklara atfedilen değer ve yargıların özünde İslamiyet vardı. İslamiyet'in belirlediği kural ve
kaidelere göre çocukların hayatı şekillenmiştir. İslamiyet'te çocukluk geniş ve ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır.
Kur'an ve Sünnet'te, çocuk buluğ çağına erene kadar mükellef sayılmamıştır. Buluğa erene kadar himaye
altında tutulması gereken biri olarak görülen çocuk, ilk olarak biyolojik gelişimi göz önünde tutularak belli bir
yaş aralığına konumlandırılmıştır. İslamiyet'te çocukluk, yetişkinlikten farklı ve özel bir biyolojik dönem olarak
algılandığından çocukların yetiştirilme sorumluluğu yetişkinlere verilmiştir.
İslamiyet'e göre çocuklar doğuştan Müslüman ve günahsızdır. Rûm Sûresi 30-32. ayetlerindeki "kendini
Allah'ın insanlara yaratılışta verdiği dine ver" meali ve Hz. Peygamber'in hadisindeki "her doğan İslam fıtratı
üzere doğar, sonra annesi, babası onu Yahudileştirir, Hıristiyanlaştırır veya Mecusileştirir" ifadeleri bu
görüşün temel kaynaklarındandır. Öyle ki ölen çocukların günahsız oldukları için direkt cennete gideceklerine
inanıldığından çocuk cenazelerine talkın verilmemesi de bu düşünceden ötürüdür. (Tan, 2016:4)
İslamiyet'e göre çocukluğun dönemleri ise şöyledir; "doğumundan başlayıp sütten kesilinceye kadar sabiyy,
sütten kesilme ile yedi yaş arası gulâm, yedi ile on yaş arası yâfi'î ve on ile on beş yaş arası hazver olarak
adlandırılmıştır." Doğumundan yedi yaşına kadar hiçbiri sorumluluğu olmayarak ceza sorumluluğu dışında
kalan çocuklar, yedi-on beş yaş arası ise ta'zir denilen ceza ve eğitim uygulamasına tabidirler. (Tan, 2016:5)
İslamiyet'te yetişkinliğe geçiş biyolojik olarak buluğa ermekle başlamaktadır. Ancak toplumsal ve kültürel
olarak çocuğa eğitim verilip disipline edilmesi yedi yaşında başlayıp on beş yaşına kadar devam ettiği
zamanlarda olmuştur. Klasik dönemde yedi yaşında başlayan eğitim on, on bir yaşlarında bitse de 19. yüzyıl
da on beş yaşına kadar hatta yüksek okulların açılmasıyla daha da uzun süre devam etmiştir. Kısaca
Osmanlı'nın tüm dönemlerinde İslamiyet temelli bakışın topluma uyarlanmış haliyle çocuklar yetiştirilmiştir
demek yanlış olmaz.
Genel hatları ile Osmanlı'da çocuğa bakışın mantıksal kavramını anlattıktan sonra, bu bölümde ilk olarak
kuruluş yıllarından 19. yüzyıla kadar çocuğun nasıl algılandığından ve aile/toplum yapısındaki yerinden
bahsedilmeye çalışılacaktır. Daha sonra ise Tanzimat Dönemi'nde başlayan algısal farklılıkların temeline
değinilip, II. Meşrutiyet Dönemi'nde nasıl bir çocukluk istendiği ve Balkan Savaşları sonrası oluşan yeni
"Türkçü-milliyetperver" çocuk değerleri üzerinde durulacaktır.
2.1. Osmanlı'da Tanzimat Dönemine Kadar Çocuğun Toplumsal Durumu
Tarih boyunca kurulan Türk devletlerinde ailelerin sağlamlığı ve gelişmişliği hep ön planda olmuştur. Türk
ailesinin en önemli unsuru olan çocuk, ailelerin gözünde bir servet, istikbal, ailenin ve toplumun garantisidir.
Aile içinde çocuk vazgeçilmez bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Çocuksuz aileler neredeyse kabul
görmemektedir. Turan'ın aktarımıyla Osmanlı kuruluş dönemi aile hayatıyla ilgili Aşıkpaşâzade söyle
söylemektedir; "Bu âlemde maksâd olan birkaç şeydir. Oğul evlendirmek, kız çıkarmak ve dünyadan ahrete
iman ile gitmek". (Turan, 1999:483) Aile kurumunun ana amacı neslin devamını sağlamaktır. Çocuk evliliğin
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beklenen meyvesidir. Doğum aile için büyük bir mutluluk demektir. Çocuğun doğumu sonrası yaşan sevinçten
ötürü " hediyeler verilir hatta babalar çoğu zaman ziyafet bile verirlerdi." (Doğan, 1999:376) Çocuğun
doğumu, isim verilmesi, erkek çocukların sünnet edilmesi toplum için önemli zaman dilimleri olmuştur.
Çocuğun ilk eğitimi ise aile içinde evde, anne babalar tarafından verilmiştir. Çocuğun rol modeli klasik
dönemde anne, babası olmuştur. Çocuk büyüyünceye kadar anne, babasına bağımlı yaşamıştır. Osmanlı
toplumunda çocukluklar, büyüyüp gençliğe erişseler bile aileleri tarafından sahiplenilmeye devam
edilmişlerdir. Ta ki genç evlenip ayrı bir aile kuranca bu sahiplenme son bulmaktadır. Osmanlı toplumunda
çocuk yetiştirme bir süreç dâhilinde yapılmaya çalışılmıştır. Ailede öğrenilecek bilgiler, cami ve medreselerde
öğrenilecek dini bilgiler, okullarda öğrenilecek bilgiler olarak devam etmiştir. Çocuk yetiştirmek için aileler
kendilerinden önce gelen atalarının öğretilerini tekrar ettirselerde Tanzimat Dönemi'ne kadar bu klasik
uygulamalar yeterli olmuştur. Osmanlı ailesi için iyi bir çocuk yetiştirmek her dönem önem arz etmiştir.
Özellikle ailelerin iyi çocuk yetiştirilmesine önem vermelerinin altında yatan sebeplerin başında ise, "hayırlı
bir evlat yetiştirip topluma kazandırılırsa ebeveynin sevap defterinin hiç kapanmayacağı inancı" gelmektedir.
(Turan, 1999:488) Çocuk yetiştirilmesine önem verilmesinin bir diğer sebebi ise çocukların, devletin ve
toplumun geleceği olarak görülmeleridir. Aile özelde kendi soyunun ve sülalesinin devamı için çocuğunu
yetiştirirken genelde ise çocuğun yetiştirilmesi toplum ve devletin devamı içindir.
Osmanlı toplumu için çocuk değerliydi ve geleceğin emanetiydi. Ancak Osmanlı Dönemi çocukluk tarihi
üzerine derinlemesine çalışma yapmamıza imkân sağlayacak yeterli sayıda kaynak, çalışma ve doküman şuan
için tam anlamıyla mevcut değildir. Osmanlı Dönemi'nde çocuk vardı ve değerliydi ancak modern çocuk
algısında olduğu gibi kendine has müstakil bir varlıkta değildi. Klasik dönem boyunca çocuk sadece ailenin
merkezinde kalmış devlet nezdinde direk olarak toplumsal bir önem atfedilmemiştir.
Klasik dönemle ilgili direk çocukluk üzerine yapılan çalışmalar çok fazla olmasa da aile, kadın ve toplumsal
cinsiyet üzerine yapılan çalışmalar bizlere çocuklukla ilgili önemli bilgiler vermektedir. Bu dönemle ilgili
kapsamlı ve müstakil çalışma Yahya Araz tarafından yapılmıştır. (Araz, 2017).
Dönemli ilgili bilgiler kısıtlı olmakla birlikte çocuklar aile gözetiminde çocukluklarını yaşamışlardır. Osmanlı
klasik döneminde çocuğun eğitim ve bakımından ilk olarak aile sorumlu olmuştur. Bu dönemde eğitimin
temeli dini içerikliydi ve çocuğa ilk dini bilgileri öğretmekte yine ailenin sorumluluğundaydı. Erkek çocuklar,
genellikle on iki yaşını tamamladıktan sonra genç olarak telakki edilip bir mesleğe yönlendirilmişlerdir. Kızlar
için ise genç olmak demek evlenilebilecek olgunluğa gelmek demekti. Erkekler buluğa erip vergi defterlerine
kaydedilince ancak devlet nezdinde bir değere sahip olmuşlardır.
Osmanlı'da klasik dönemde aile temelli, toplum eksenli gerçekleşen çocuk eğitimi ve çocukluk algısı Tanzimat
sonrası ilk önemli değişimini gerçekleştirip modern bir şekil almaya başlamıştır. Sadece aile ve ilk
mekteplerde çocuklara verilen eğitimlerin kaliteli bir nesil yetiştirmek için yeterli olmadığının anlaşılmasıyla
artık çocuk eğitiminde ailenin yanında, okul, öğretmen ve devlet faktörü de ön plana çıkmaya başlayacaktır.
2.2. Tanzimat'tan II. Meşrutiyet'e Modern Çocukluğun Oluşumu
Tanzimat Dönemi, Osmanlı Devleti'nde geniş çaplı yenileşme hareketlerinin ortaya çıktığı bir zaman dilimidir.
Bu dönemde yapılan yenileşme girişimleri, 17. ve 18. yüzyıllarda yapılan kısa süreli bir veya birkaç mesele
üzerine odaklanılan ıslahat girişimlerinden farklı olmuştur. Tanzimat öncesi genellikle askeri ve ekonomik
alanda yapılan yenileşme hareketleri artık siyasal ve toplumsal alanda da yapılmaya başlamıştır. Özellikle,
siyasi ve askeri alanda yaşanan gerileme ve güç kaybı sosyal ve ekonomik yaşamda da birçok sorun ortaya
çıkarmıştır. Sorunların çözümü için Batılılaşma yolu tercih edilmiştir.
Avrupa'da bu dönemde yeni bir çocukluk algısı oluşmuş ve çocuk eğitimine özen gösterilmeye başlanmıştı.
Özellikle Fransız İhtilali sonrası ortaya çıkan "yurttaş çocuk" idealizme neticesinde çocuk ve çocukluk
devletlerin temel politikalarından biri haline gelmeye başlamıştı. Avrupa'da çocukluk üzerinde oluşan bu algı
değişikliği 19. yüzyılda Osmanlı'da da çocukluğa bakışı değiştirecek ve yeni bir çocukluk oluşturma
girişimlerini hızlandıracaktır.
19. yüzyıl kısaca Osmanlı Devleti için modernleşme ve yenileşme dönemi demektir. 1800'lerin başında
dünyaya gelen çocuklar Osmanlı klasik yaşamı ile modernleşmeye çalışılan yaşam arasında kalmışlardır. Öyle
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ki bu dönem hem klasik yapıların ayakta kalıp faaliyetlerine devam ettiği hem de yeni modern kurumların
faaliyete başladığı bir dönem olmuştur. Eski ve yeninin bir arada olması ikililik ve kafa karışıklıklarına yol
açmakla birlikte çoğu zaman da siyasi ve hukuksal problemlere de yol açmıştır. (Öztan, 2013:35) Böyle bir
ortamda yetişen yeni nesilde klasik yaşam ve modernleşme arasındaki değişimi derinden hissetmiştir. İlber
Ortaylı bu durumu şöyle özetlemektedir;
"Tanzimat'tan önce eğitim düzeninde bir ikilileşme başlamıştı. …Klasik dönemde her sınıf halk ve
her dinî grup için, tamamıyla dinî eğitimin hâkim olduğu Osmanlı İmparatorluğu'nda, 19. yüzyıl
başından itibaren orduda ve nihayet mülki idaredeki modernleşme dolayısıyla laik niteliğe yakın,
modern eğitim veren okullar kuruldu ve bunlar dinî eğitim kurumlarının yanı başında ve onların
aleyhine yayılıp gelişmeye başladılar." (Ortaylı, 2017:211).
Sultan III. Selim ve öncesinde önemli yenileşme hareketleri olmuşsa da ilk defa geniş kapsamlı yenileşme
hareketleri Sultan II. Mahmut Dönemi'nde yapılmaya başlamıştır. Özellikle eğitim alanında yapılan yenileşme
hareketleri bu dönemde çocukluğun şekillenmesindeki önemli unsurların başında gelmiştir. Eğitim konusu bu
dönemde üzerinde önemle ilgilenilen bir konu olmuştur. Sultan II. Mahmut Dönemi'nin eğitim alanında en
büyük atılımlarından birisi ilkokulların İstanbul başta olmak üzere zorunla hale getirilmesi olmuştur. (Yüksel,
2019: 22) Sultan II. Mahmut 1824 yılında yayınladığı fermanla "ilköğretimin her yurttaş için zorunlu hale
getirildiğini, okuma ve yazma öğrenimiyle birlikte dînî bilgilerin de öğretilmesi gerektiğini" halka duyurmuştu.
(Hayta, 2012:109).
Eğitimin zorunlu yapılması yeni bir zihni dönüşümün başlangıcı olmuştur. Devlet artık çocukların yaşamını
düzenleyerek çocuklar üzerindeki müdahalelerini günden güne sıkılaştırmaya başlayacaktır. Ancak Tanzimat
öncesinde evde eğitim gören çocuklar gibi, Tanzimat sonrası okullarda zorunlu eğitime tabi tutulan çocukların
toplumsallaşması da din eksenli olmuştur. Özellikle ilk mekteplerde çocuklar için modern eğitimden geçmiş
öğretmenlerin olmamasından dolayı çocuklar yeni kurulan okullarda medrese mezunu öğretmenlerden
eğitim almak zorunda kalmışlardır. Bu nedenle yeni okullarda medrese etkisi uzun süre devam etmiştir.
Medrese mezunu öğretmenlerin verdiği eğitimden dolayı II. Mahmut döneminde en az başarı ilköğretimde
gösterilmiştir.
Osmanlı'da Müslüman tebaa Tanzimat öncesi denetimsiz ve plansız bir ilköğretim eğitiminden geçerek yine
içeriği tam olarak planlanmamış askeri ve teknik yüksek okullara gidiyorlardı. Oysaki aynı tarihlerde
Balkanlardaki Hıristiyan tebaa planlı bir ilkokul eğitiminden sonra yine planlı ve programlı yüksek okullara
devam etmekteydiler. Tanzimat bürokrasisi özellikle "Müslüman tebaanın cehaletten kurtarılması ve
Osmanlılık ruhunun yerleşmesi için yaygın ve modern bir eğitimin gerekliliği" konusu üzerine yoğunlaşmıştı.
(Ortaylı, 2017:212-213). İlköğretimin zorunlu kılınmasından sonra yapılacak ikinci ve önemli bir iş ise ilkokullar
ile yüksek öğretim arasında köprü olan ortaokulların yani rüşdiyelerin düzenlenmesi olmuştur.
Yeni kurulan Rüşdiye Okulları'na, Sıbyan Mektepleri'ni bitirenler gideceklerdir. II. Mahmut Dönemi'nde
kurulan rüşdiyeler eğitimin devamlılığı ve niteliğinin artırılması için önemli bir girişim olmuşlardır. Sultan II.
Mahmut modern eğitimin gerekliliğini anlayabilen ve eksikliğini gidermek için ciddi manada gayret eden bir
yönetici olmuştur. Bu dönemde Avrupa'ya öğrenci gönderilmiş, eğitimdeki yeni yaklaşımların yerinde
öğrenilmesine özen gösterilmiştir
Sultan II. Mahmut gibi Sultan Abdülmecit'te eğitime önem vermiştir. Sultan Abdülmecit 1845 yılında Yüksek
Şûra'nın açılışındaki konuşmasında eğitimin amaçlarını "din ve dünya için gerekli olan din bilgilerini ve yararlı
bilimleri (fenleri) yaymak ve halk arasındaki cahilliği kaldırmak" olarak belirtmiştir. (Berkes, 2014:230) Bu
ifade ile genel manada eğitimden beklenilen ilk olarak dini, sonra fenni öğrenmek ve cahilliği bitirmektir.
Eğitim kurumlarının günden güne yaygınlaşıp çoğalmaya başlamasından sonra Sultan Abdülmecit, ülkedeki
eğitimin düzenlenmesi için 1846 yılında "Meclis-i Maârif-i Umumiye"yi kurmuştur. (Yüksel, 2019:23). Meclis
1847 yılından itibaren eğitim alanında reform çalışmalarına başlamıştır. İlk iş okul sayılarının artırılması
olmuştur. Daha sonra bu kurum, okullar için modern eğitim müfredatları hazırlamış ve öğrencilerin alacakları
eğitimin içeriğini belirlemiştir. 1857 yılına gelindiğinde ise eğitim bakanlığı teşkilatını oluşturacak olan Maârif-i
Umumiye Nezareti kurulmuştur. (Dilgen, 2019:52) Dönemin modern eğitim kurumlarında öğrenim görüp
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mezun olanlar, ilerleyen zamanlarda toplumda ortaya çıkacak yenilikçi ve milliyetçi fikirlerinin öncüleri
olmuşlardır.
Osmanlı, bilindiği üzere farklı din, dil ve ırktan insanın bir arada yaşadığı bir devletti. 19. yüzyılda hızlı bir
şekilde yayılmaya başlayan milliyetçilik fikrinden etkilenmemek ve kötü giden gidişatı düzeltmek için
Tanzimat (1839) ve Islahat Fermanı (1856) yayınlanmıştı. Müslim ve gayr-i müslimin eşit olarak telakki
edilmesi ile devlet nazarında artık "Osmanlılık" ideali gündeme gelmiştir. "Osmanlı insan tipi" oluşturmak için
ise eğitimden faydalanılması yoluna gidilmiştir. 1 Eylül 1869 yılında Maârif-i Umumiye Nizamnamesi ile
medreseler dışında ilk, orta ve yüksek şeklinde okullar derecelendirilmiştir. Nizamnameye göre ilkokul ise
tüm ülkede zorunlu olmuştur. Çocuğunu ilkokula yollamayan aileler "üç defa ihtar edilecek, sonra mali
durumuna göre beş kuruştan yüz kuruşa kadar para cezası" ile cezalandırılabileceklerdi. (Ortaylı, 2017:214).
Nizamnamede eğitim dili ise Türkçe olarak belirlenmiştir. Ülkedeki tüm ilkokullarda eğitim dili Müslim ve
gayr-i müslim tüm tebaanın çocukları için Türkçe olarak düzenlenmiştir. Ayrıca rüşdiyeden itibaren her
tebaanın isterse kendi dilinde eğitim alabileceği belirtilse de gayr-i Müslim ve gayr-i Türk tebaanın eğitim
gördüğü okullarda Türkçe dersi ve Türkçe öğretmeni bulundurma zorunluluğu getirilmiştir. (Ortaylı,
2017:216). Bu dönemde Türkçe konuşulmaya ve Türkçe derslerine ayrı bir önem verilmeye başlanmıştır. Dil
noktasından hareketle eğitim üzerinde birlik sağlanmak istenmiştir.
Toplumsal eşitlik ve Osmanlıcılık ideali anlayışı sonucunda ilkokullarda zorunlu olan Türkçe eğitimin
ortaöğretimden sonra serbest bırakılması eğitimde birliğin oluşmasını engelleyen önemli bir etken olmuştur.
Öyle ki her ne kadar Türkçe eğitim çerçevesinde korumacı bir yaklaşım benimsense de bu dönemde kültürel
olarak Osmanlı toplumu batılılaşmaktaydı. Fransız dili ve kültürü topluma nüfus etmeye başlamıştı. Özellikle
yeni açılan okullar Fransa örnek alınarak kurulmuştur. Fransa'ya eğitim için gönderilen öğrencilerde –sayısı az
olmakla birlikte– Fransız kültürünü ülkeye taşıyan yeni aydınlar olarak ülkeye dönmüşlerdir. Eğitimde yabancı
dil ise bu dönemde Fransızca olmuştur. Hatta 1879 yılında "Tanzimat eğitiminin temeli olan" rüşdiyelere de
yabancı dil olarak Fransızca dersi konulmuştur. (Kafadar, 2016:127).
Tanzimat Dönemi'nde başta eğitim olmak üzere yapılan reformlar sonucun da yeni bir çocukluk arzu
edilmeye başlamıştır. Arzu edilen çocukluğun ortak motifininse herkes için kabul edilebilir olması
gerekmekteydi. Özellikle Islahat Fermanı sonrası ortak yurttaşı tanımlamak için Osmanlı vatandaşı tabiri
kullanılmaya başlamıştır. Osmanlılık fikrinin yaygınlaşması ve kabul görmesi içinse eğitimden ciddi manada
yararlanılmıştır.
Tanzimat Dönemi'nde ayrıca çocuk terbiyesinin bağımsız ve uzmanlık gerektiren bir alan olduğu anlaşılmıştır.
Eğitim için Fransa'ya gönderilen ilk dört öğrenciden birisi olan Edhem İbrahim Paşa'nın yazdığı "Terbiye ve
Talim-i Adab ve Nesayih-ül Etfal" (Çocuklara Öğütler) isimli kitabı çocuk eğitimine gösterilen alakayı
anlamamızı sağlayacak önemli bir kaynaktır. Tanzimat Dönemi'nde çocuk, giderek bağımsız bir özne haline
gelmeye başlamıştır. Avrupa ile sosyo-ekonomik ilişkilerin gelişmesi ve orta sınıf olarak adlandırılacak bir
zümrenin oluşmasıyla imparatorluğun büyük kentlerinde çocuklar için giyim kuşam başta olmak üzere, çeşitli
oyuncaklar ve özel ürünler getirtilip satılmaya başlamıştı. "İstanbul, Selanik, İzmir gibi Avrupa ile ticari ilişkileri
olan şehirlerde adeta bir çocuk modası oluşmuş, Avrupa'dan ithal edilmeye başlayan yeni ve modern
oyuncaklar ise klasik Eyüp oyuncaklarının yerini de almaya başlamıştı." Öztan, bu değerlendirmesiyle büyük
kentlerde yaşanan değişimi kısaca anlatmaktadır. (Öztan, 2013:35)
Çocuklara yönelik kitap yayıncılığı da Tanzimat Dönemi sonrası yaygınlaşmıştır. İlk olarak Tanzimat yazarları,
Fransızcadan hayvan öykülerini çevirmişler daha sonra ise dünya klasiklerini Türkçeye kazandırmışlardır.
Yapılan çevirilerde Aydınlanma Dönemi'ne ait didaktik üsluplu eserler çokça tercih edilmiştir. Yusuf Kâmil
Paşa'nın 1862 yılında Fenelon’dan yaptığı "Telemak" çevirisi bu bağlamda çevrilen ilk eserdir. (Öztan,
2013:36) Ayrıca Ahmet Lütfi tarafından "Robinson Crusoe", Mahmut Nedim tarafından ise "Guliver" Türkçeye
çevrilmiştir. Bu çeviriler ile çocuk edebiyatı ve masallarındaki boşluklar doldurulmaya çalışılmıştır. Ahmed
Midhat, Recaizade Mahmut Ekrem ve Şinasi'de Fransızcadan manzumeler ve ahlaksal öyküler çevirmişlerdir.
(Erdoğan, 2016:79-80) 1869 yılından itibaren yayınlanmaya başlayan çocuk dergilerinde de sıkça bu çevirilere
yer verilmiştir. 19. yüzyılın ikinci yarısında çocuk eğitimiyle ilgili birçok yayın hazırlanmıştır. Yazılan eserlerde
çocukların ahlaki bir değer kazanarak sosyal hayata katılmaları ve iyi bir vatandaş olarak uyumlu davranışlar
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geliştirmeleri hedeflenmiştir. (Dilgen, 2019:52) Kitaplar ve çocuk dergilerinin yanında çocukların hayatına
tiyatroda girmiştir. Kısıtlı da olsa kentlerdeki çocuklar tiyatro gitmeye başlamışlardır. (Yüksel, 2019:47).
19. yüzyılın ikinci yarısında çocukların en kolay ulaşabildikleri yayınların başında çocuk dergileri gelmektedir.
Sayıları her geçen gün artan çocuk dergileri genellikle kentlerdeki orta sınıf ailelerin çocuklarına hitap
etmiştir. Çıkan dergilerin dönem itibariyle her yere ve her kesime ulaşması da şartlar gereği beklenmemiştir.
Dergiler üzerinden dönemsel olarak çocuk imajını okumak da genellikle mümkündür. Dergilerde yazılıp
çizilenlerden hangi dönemde nasıl bir çocukluk istendiği de anlaşılabilmektedir. (Öztan, 2013:37). Özellikle
Sultan II. Abdülhamit Dönemi'nin siyasi anlayışı çocuk edebiyatına ve dergilerine net bir şekilde yansımıştır.
1876-1908 arası dönemde din, ahlak ve itaat imgelerinin ön planda olduğu bir eğitim düşüncesi dergilerdeki
yazılara da yansımıştır. (Dilgen, 2019:52-53).
Tanzimat Dönemi'nden, 1908 yılına kadar geçen sürede ideal çocuk tanımı devlet için her dönemde değişiklik
göstermişse de çocuklardan beklenilen siyasal otoriteye ve vatana bağlılık, disiplinli olmak, itaatkârlık,
dürüstlük ve çalışkanlık gibi hasletler değişmemiştir. I. Meşrutiyet Dönemi boyunca Sultan II. Abdülhamit'in
politikasına uygun olarak dini içerikli yazıların çocuk yayınlarında ağırlığının arttığı gözlemlenmektedir. Ders
kitaplarında da dini telkinler çokça yer almıştır. Bu dönemde Osmanlı üst kimliği oluşturmak için çocukların
Osmanlı Türkçesi etrafında birleşerek dil ortaklığı sayesinde kardeşlik duygularının da gelişmesi
hedeflenmiştir. "Maarifperver" ve "şefkatli" sultanın çocuklardan beklentisi ise itaat, sadakat ve çalışkanlıktır.
Sultan II. Abdülhamit Dönemi'nin karakteristik özelliği "muhafazakâr modernleşme" olmuştur. (Öztan,
2013:41-44)
Sonuç itibariyle, 19. yüzyılda eğitim kurumlarının yaygınlaşması ve devlet yöneticilerinin geleceğe dair planlar
yapmaya başlamalarıyla çocukluk kamusal alanda değer kazanmıştır. Klasik dönemde çocuğun sorumluluğu
devlet tarafından aileye bırakılırken, eğitimin zorunlu hale gelmesiyle çocuğun hayata hazırlanması sürecine
devlette dâhil olmuştur. Ancak okullaşma ve eğitim ile dönüştürülmeye çalışılan çocukluk devlet sınırları
içinde yaşayan tüm çocukları kapsamamaktadır. Toplumun büyük bir çoğunluğu kırsalda yaşadığından
çocuklarla ilgili yapılan yenilikler ilk başlarda sadece şehirlerdeki çocuklara sınırlı kalmıştır. Islahat Fermanı
sonrası ortaya çıkan "Osmanlı Çocuğu" fikri dönemin arzu edilen çocuk imgesi olmuştur. II. Abdülhamit
Dönemi’nde Osmanlıcılık fikrinin yanına dindar ve itaatkâr nesil imgeleri de eklenmiştir. Çocukluğun modern
değerlerle yoğrulduğu bu dönemde devlet eli ile dönüştürülüp şekil verilmeye çalışılan bir çocukluk söz
konusudur. Osmanlı üst kimliği oluşturma düşüncesinde olan dönemin idarecileri bu amaçlarına çocukluk
üzerinden de ulaşmak istemelerine rağmen başarılı olamamışlardır. Yabancı eğitim kurumlarında eğitim
gören gayr-i Müslimler, modern okulda eğitim gören öğrenciler ve klasik usulde medrese eğitimi gören
çocuklar "Osmanlılık" kalıbı altında maalesef toplanamamışlardır. Ancak modern okullarda eğitim gören nesil
II. Meşrutiyet’in ilân edilmesinde etkili olmuştur. Tanzimat Dönemi'nde bağımsız bir özne olarak keşfedilen
çocuk, II. Meşrutiyet Dönemi'nde artık inşa edilecektir.
2.3. II. Meşrutiyet'in İlânı Sonrası Türk Çocuğuna Geçiş ve Milliyetperver Çocuk İdealizmi
II. Meşrutiyet'in ilânıyla birlikte Osmanlı Devleti'nde siyasal olduğu kadar toplumsal da birçok değişim ve
dönüşüm gerçekleşmiştir. 1908 sonrasında siyasette meşruti ve demokratik bir düzen oluşturulmaya
çalışılırken bir yan da toplumun yeniden şekillendirilmesi gündeme gelmiştir. Yeniden şekillendirilmek
istenilen toplum hayatı içinde özellikle aileye, eğitime ve çocuğa ayrı bir önem atfedilmiştir. (Gündüz, 2004:
39-47). II. Meşrutiyet rejiminin yöneticileri toplumun şekillenmesi için yeni bir çocuk yetiştirilmesi gerektiği
inancına sahiptiler. Rejimin yeni yetişecek çocuktan ilk beklentisi ise meşruti idareye sahip çıkacak nitelikte
olmasıydı. (Öztan, 2013: 45).
Ayrıca "Tebaa"dan "vatandaşa" geçiş fikri de bu dönemde hızlanmıştır. II. Meşrutiyet, modern anlamda
"vatandaş" kavramını inşa etmek için eğitimi yani okulları kullanmıştır. Devlet, okullar aracılığıyla "çocukvatandaş" yetiştirme projesini Meşrutiyet'in ilânı sonrası uygulamaya koymuştur. Çocukları bilgilendirme ve
bilinçlendirmek için Müstebizade İsmet tarafından 1909 yılında "Rehber-i İttihad" adıyla ilkokul çocukları için
kitap yazılmıştır. Vatandaşlık bilgisi ders kitabı niteliğinde olan bu eser, "vatan, vatanseverlik, insaniyet,
hürriyet, müsavat, askerlik" gibi kavramları çocukların anlayacağı dilde açıklamaya çalışmıştır. Müstebizade
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İsmet, bu eserle Osmanlıcılık ideolojisi doğrultusunda bir vatan ve vatanseverlik bilincinin çocuklarda
gelişmesini amaçlamıştır. (Üstel, 2018: 33). Kitapta ayrıca "millet meclisi" kelimesi de ilk defa kullanılmıştır.
II. Meşrutiyet'in ilânı sonrası 1913 yılına kadar ki dönemde yöneticilerin yetiştirmek istediği çocuk, Osmanlı
üst kimliğinde bütünleştirilen "yurttaş çocuk" veya "Osmanlı çocuğu" figürü olmuştur. (Yaşar, 2018:316).
1908 yılında Meşrutiyet'in ilânından hemen sonra "Malumat-ı Medeniye" isimli ders kitapları yayınlanmıştır.
1910-1911 yılları arasında Maarif Nazırı olan ve "Tûbâ Ağacı Nazariyesi" ile tanınan Emrullah Efendi
tarafından "Malumat-ı Medeniye"dersi iptidai, rüşdiye, idadi ve sultani gibi okullarda okutulmak üzere ders
programlarına eklenmiştir. (Üstel, 2018:24). Bu ders ile Osmanlı tebaasından her bir öğrencinin yurttaş
olarak II. Meşrutiyet'in ilânı sonrası yeni belirlenen hak ve sorumluluklarını bilmesi ve vatana aidiyet
noktasında ortak bir bilinç oluşturulması amaçlanmıştır. İlk yayınlanan kitapların ortak amacı ise çocuklara
Meşrutiyet rejiminin ve Kanun-ı Esasi'nin ne olduğunu açıklayıp iyice benimsetmek olmuştur. Dersin adı ve
kitapların içeriği ise birkaç yıl içinde değişmiş, Malumat-ı Medeniye dersi isminin yanına "ahlakiye, hukukiye,
iktisadiye, kanuniye" gibi ilaveler yapılmıştır. (Yaşar, 2018:327).
Zorunlu yapılan yurttaşlık bilgisi dersi öncelikle ilk ve ortaokulların ana pedagojik hedefi haline gelmiştir.
Çocuklara yurttaşlık bilgisi ile "hürriyet, müsavat, adalet ve uhuvvet" ilkeleri öğretilerek yeni bir Meşrutiyet
nesli yetiştirilmek istenmiştir. (Civelek, 2019:137-163). Meşrutiyet'le birlikte artık çocuk potansiyel bir
kamusal özneye dönüşmüştür. Çocuk sadece ailenin değil, bazen ulusun bazen de ırkın geleceği olarak ele
alınmaya başlamıştır. Devletin gözünde çocuk yarının üreticisi, askeri en önemlisi de vatandaşı haline
gelmiştir. (Üstel, 2018:32). II. Meşrutiyet Dönemi boyunca merkeze devletin gücü ve otoritesi alınarak
çocukluğu dönüştürme politikası uygulanmıştır. Bu politik uygulama çocukluk tarihi içinde Osmanlı'da bir
dönüm noktası teşkil etmiştir. Devleti kurtarmak için beslenilen en büyük ümitlerden biri de yeni bir nesil
yetiştirme düşüncesi olmuştur.
Ders kitaplarında ve eğitim müfredatında yapılan değişikliklerle, "görev" duygusuna dayanan, "kamusal
sorumluluk" fikrine sahip pedagojik bir yaklaşım benimsenmiştir. Bu dönemde askerlik şerefli ve mukaddes
bir "görev" olarak tanımlanmıştır. Siyasi iktidarın "ideal çocuk"tan beklentileri kısaca; vatana bağlılık, itaat,
vatanperverlik, çalışkanlık, dürüstlük ve ahlaklı olmaktır. (Öztan, 2013:46) İktidar, çocukları eski rejimin
fikirlerinden bir an önce kurtarıp, Meşrutiyet rejimine adapte etmek istemiştir. Eskiyi yerip yeniyi yüceltme
ise üç şekilde olmuştur.
Birincisi; Meşrutiyet'in ilan edildiği 10 Temmuz (23 Temmuz) gününün "milli bayram" olarak kutlanmasıdır. İlk
1909 yılında başlanarak, her yıl resmi törenlerle coşkulu bir şekilde kutlan bu bayram devletin ilk milli
bayramı olarak tarihe geçmiştir. 1909 kutlamalarında Osmanlılık fikri ve milli birlik ruhu törenin öne çıkan
vurgusu olmuştur. "Milli bayram" olan 10 Temmuz kutlamalarına çocuklarda dâhil edilip bizzat kutlamalara
katılmaları amaçlanmıştır. (Yılmaz, 2012:1145-1155). Dönemin çocuk kitapları ve dergilerinde de bu güne özel
bir önem atfedilerek kutlama şiirleri ve metinleri yazılmıştır. 10 Temmuzlar, çocukların "eski rejim"i yerip yeni
rejime adapte olmalarını sağlayan geniş kapsamlı ilk sosyo-politik faaliyet olmuştur. (Öztan, 2013:45)
Yeni rejime adaptasyonun ikinci yolu okullardaki ders kitapları ile olacaktır. Ders kitaplarındaki tarih
bahislerinde öğrencilere III. Selim'den başlayarak tüm padişahların devletin ve milletin ilerlemesi için
çalıştıkları anlatılırken, Sultan Abdülaziz ve II. Abdülhamit zorba ve zalim olarak anlatılacaktır. (Civelek,
2019:164-165). Öyle ki zaten bu iki padişahta meşruti yönetimin hayata geçebilmesi için tahtan indirilmişti.
Çocuklara bu bilgiler verilerek Abdülhamit Dönemi'nin bir istibdat dönemi olduğu, özgürlüğün ise II.
Meşrutiyet'le geldiği aktarılmak istenmiştir. Meşrutiyet'in ilk yıllarında II. Abdülhamit Dönemi'nin çok fazla
kötülenmesinin nedeni, yeni yetişen neslin Meşrutiyet rejimine bir an önce adapte edilmek istenmesinden
ileri gelmektedir.
Çocukları Meşrutiyet rejimine adapte edip, istendik nesil oluşturmanın üçüncü yolu ise okul dışı öğrenme
faaliyetlerinden olan çocuk kitapları ve dergileri idi. II. Meşrutiyet'in ilânından hemen sonra başta İstanbul
olmak üzere büyük şehirlerde basın patlaması yaşanmış, birçok yeni gazete ve dergi yayınlanmaya
başlamıştır. (Gündüz, 2004:39). Bu yeni yayınların içinde birçok çocuk dergisi de bulunuyordu. Her görüşten
fikri savunan dergileri bu dönemde bulmak mümkün idi. Çocuk eğitiminde II. Meşrutiyet döneminde dergiler
önemli bir rol oynamıştır. 1909-1913 yılları arasında genellikle Osmanlıcılık fikri üzerine yazılar yayınlanmıştır.
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Balkan Savaşları'nın kaybedilmesiyle çocuk dergilerinin içerikleri ve yetiştirmek istenilen nesil ideali topyekûn
bir değişime uğramıştır. 1913-1914 yıllarında ise ana hedef "Türk ve milliyetperver" bir çocuk yetiştirmek
olmuştur. Bu fikri değişim ve dönüşümler rahatlıkla dönemin çocuk dergileri üzerinden takip edilebilmektedir.
Tezimizin dördüncü ve beşinci bölümünde bu konuyu daha detaylı inceleyeceğiz.
İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin 1909 yılından sonra yönetimde çok daha etkin olmasıyla çocukluğa dair
uygulanacak fikir ve görüşler de tek elden çıkmaya başlamıştır. İttihat ve Terakki Cemiyeti yöneticileri
Meşrutiyet ve modernleşme fikirlerinin yanına birkaç sene sonra "Türklük" ve "milliyetçilik" fikrini de
ekleyeceklerdir. Bu dönemde hâkim olan siyasi fikirler bilindiği üzere Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülüktü.
II. Meşrutiyet'in ilânı sonrası ortaya atılan müsavat (eşitlik) fikri sonucu Osmanlıcılık fikri benimsenen resmî
telakkiydi. İttihat ve Terakki'nin Osmanlıcılık fikrini benimsemesinin özünde sınırları içinde yaşayan gayr-i
müslim milletlerin ulusçuluk fikrini özümsemelerini engellemek vardı. Bu yüzden merkeze tabii tüm milletleri
Osmanlı üst kimliğinde toplamak ana amaçlarıydı. Ancak Trablusgarp ve Balkan Savaşları sonrası Osmanlıcılık
fikri sorgulanmaya başlamıştır.
Balkan Savaşları sonrası Osmanlı Türkleri arasında özellikle Yusuf Akçura tarafından Pan-Türkizm
propagandası yapılmaya başlanmıştır. (Berkes, 2014:436-438). Balkan Savaşla-rından sonra, Osmanlıcılık ve
İslamcılık fikrinin yerine Türk Milliyetçiliği fikri benimsenmiştir. Özellikle Müslüman Arnavutların da 1912
yılında Osmanlı'dan ayrılmaları milliyetçilik fikrinin benimsenmesinin sebeplerinden biri olmuştur.
Arnavutların ayaklanıp Osmanlı'dan ayrılması ile Türkler, daha ırkçı düşünerek kendi milliyetçiliklerine hızlı bir
şekilde biçim vermeye başlamışlardır. (Ahmad, 2017:213-214). Trablusgarp ve Balkan Savaşları'nda yaşanan
toprak kayıpları milliyetçi duygu ve düşüncelerinde ön plana çıkmasına neden olmuştur. Türk milliyetçiliği
artık 1913 sonrasında devletin ana ideolojisi olmuştur. Bu ideolojik değişim sadece siyasette değil,
edebiyatta, ekonomide ve her alanda kendini göstermiştir.
Bu düşünce değişiminden çocuklukta nasibini almıştır. Balkan Savaşları sonrası artık eğitimdeki ana düşünde
"milli bir nesil" yetiştirmek olmuştur. Bunun için ilk önce ders programlarında, eğitim sisteminde ve idari
yapılanmada değişiklik yapılarak eğitimde millileşmenin yolu açılmıştır. (Okay, 1999:489) 23 Eylül 1329 (6
Ekim 1913) tarihinde 101 maddelik "Tedrisat-ı İbtidaiye Kanun-ı Muvakkati"nin yürürlüğe konulmasıyla ile
iptidai mekteplerin nasıl bir eğitim vereceği belirlenerek eğitimdeki fikri dönüşümün temelleri atılmıştır.
Kanunun beşinci maddesinde;
"…Mekatib-i ibtidaiyenin hedefi mecburiyet-i tahsiliyeye tabi olan etfali hayat için en ziyade lazım
olan malumata mazhar etmek, mütedeyyin, mukaddem ve gayur bir insan olarak yetiştirmektir.
Mekatib-i ibtidaiye, tahsil ve terbiye hususundaki vazifesini gittikçe iyi bir surette ifâ ederse
memleket fikir, ahlak, iktisat cihetiyle günden güne yükselir. Bu teâli ve terakki sayesinde din ve
milliyet hususlarında hüviyet-i mahsusasını muhafazaya muvaffak olur. Mektep sıralarındaki yeni
nesil hem ananat-ı diniye ve milliyeyi muhafazaya hem de şerâit ve ihtiyacat-ı hazıra ile telif-i
nefse alıştırılır" denilmektedir. (Yaşar, 2018:321-322).
Kanunun bu maddesi ile çocuklardan; donanımlı, hayat için gerekli bilgileri öğrenmiş, dinine bağlı, çalışkan,
memleketini, dinini ve milletini yüceltip koruyacak bireyler olmaları istenir. Artık bu talimatname ile kısaca
istendik çocuğun veya "makbul vatandaş"ın özelliklerini; dinine bağlı, milliyetini tanıyan, eğitimli ve
vatansever olmak şeklinde sıralamak mümkündür. (Üstel, 2018:37). Dönemin Maarif Nazırı Şükrü Bey'de yeni
düzenlenen eğitim programının amacını "her manasıyla adam yetiştirmek" olarak ifade etmiş ve şöyle
açıklamıştır;
"Memlekete adam yetiştirmek, her manası ile adam yetiştirmek gayesi programlarımızda birinci
düşündüğümüz nokta oldu. Tam bir adamın nasıl olabileceği meselesi nazar-ı dikkate alınırsa
bence onun dinene merbut, vatanını sever, milliyetini tanır… bir adam olması lazım gelir. İşte biz
tam adamı bu suretle yetiştirmek, dinini sever, riayetkâr olur vatanını sever… bir adam olmak
üzere yetiştirmek gayesini programlarda takip ettik". (Kafadar, 2016:275)
Balkan Savaşları sonrası göze çarpan bir diğer değişim ise çocukların artık militarist yetiştirilmek istemesidir.
Kaybedilen toprakların geri alınmak istemesini arzulayan iktidar çocukları birer küçük asker gibi yetiştirecek
ve onları savaşa hazırlayacaktır. 1913 müfredatı ile okulların ders programına "Terbiye-i Bedeniye, Sıhhiye,
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Asker Talimi, Oyun ve Nişan" gibi dersler eklenmiştir. (Yaşar, 2018:325). Özellikle beden terbiyesi konusuna
çok önem verilmiş, çocukların sağlıklı olmaları için spor yapmaları önemsenmiştir. Asker Talimi dersleriyle de
çocuklar haftada iki saat askeri içerikli eğitime tabi tutulmuşlardır.
Tüm bu siyasal ve toplumsal gelişmeler neticesinde toplumu büyük bir kin, intikam ve öç duygusu kaplamıştır.
Kaybedilen toprakları geri almak için bu üç duygu çocuklara da öğretilmiştir. İttihat ve Terakki Cemiyeti artık
Osmanlıcılık fikrinden tamamen dönmüş, "Milliyetçi-Türkçü" bir politika benimsemiştir. 1913 yılında yazar
Özdemir tarafından çocuklara hitaben yazılan "Türk Ruhu Nasıl Yapılır" isimli kitapta "Yunan, Bulgar, Sırp
adlarını ve bunlar gibi yapmak isteyenleri hiçbir vakit unutma! Biz gafil avlandık, sen gafil avlanma" şeklindeki
cümle çocuklara verilmek isten mesajı açıkça göstermektedir. (Okay, 1999:490). Dönemin çocuk edebiyatının
konuları da bu cümlede anlatılanlarla benzer içeriktedir. Çocuk dergilerinde çocuklar, yitirilen toprakların
intikamını alacak, savaşacak, gözünü kırpmadan ölüme gidecek askerler ve kahramanlar olarak tasvir
edilmiştir. (Öztan, 2013:51). İnceleyeceğimiz Çocuk Duygusu ve Çocuk Dünyası dergilerinde de çocukları
militarist figürlerle süsleyen onlarca yazı bulunmaktadır. Dergilerde ayrıca çocuklara Türklerin tarihteki zafer
ve kahramanlıkları da hikâyeler ve destanlarla sıkça anlatılmaya çalışılmıştır. Dergilerde şehitlik, cihat ve
gazilik gibi yüce kavramlar çokça işlenmiştir.
İlk defa 1913 yılında "Türk Yavrusu" isimli çocuk dergisinin adında "Türk" kelimesi yer almıştır. Ömer
Seyfettin; "Türk Çocuğu, sözü edilenleri başarabilmek için bedenini, izcilik ve idmanla; zihnini, bilgi ve fenle;
ruhunu ise milli mefkûre ile güçlendirmelidir" demektedir. (Öztan, 2013:53). Beden, zihin ve ruh üçlüsünü
geliştiren etmenler, "Türk ve milliyetperver" çocuğun oluşması için vazgeçilmez değerler ve yapılması
gerekenlerdir. Dönemin çocuk dergilerinde bu üç unsur olan beden, zihin ve ruhla ilgili bilgiler içeren yazılar
da mevcuttur.
Dönemin çocuklarını militarist ve milliyetçi hasletlerle donatmak için gerekli olan tüm fikri yapı 1913-1914
yıllarında hızlı bir şeklide oluşturulmuştur. Bu iki yıllık süreç çocukluğun Osmanlı'da politik olarak yaşadığı en
kapsamlı dönüşüm zamanıdır denilebilir. Bizde bu iki yıllık politik dönüşüm sürecini, Çocuk Dünyası
Dergisi'ndeki politik yazılar üzerinden açıklamaya çalışacağız.
3. ÇOCUK DÜNYASI DERGİSİ HAKKINDA GENEL DEĞERLENDİRME
II. Meşrutiyet Dönemi'nde çıkan Çocuk Dünyası dergisi, milliyetçi düşüncelerin ön planda olduğu bir dergidir.
Türk Ocakları'nın çıkardığı Türk Yurdu Dergisi'nin çocuk versiyonudur denilebilir. (Okay, 1999:490). Dergide
millîlik vurgulanan en önemli değerdir. Millî masal, millî hikâye başlıklarıyla birçok yazı yayınlanmıştır. Çocuk
Dünyası dergisi 1913-1914, 1918-1919 ve 1926-1927 tarihleri arasında üç dönem yayınlanmıştır. Biz
çalışmamızda derginin ilk dönemini inceleyeceğiz. Derginin ilk sayısı 14 Mart 1329'da (27 Mart 1913)
çıkmıştır. İlk dönemde toplam 79 sayı yayınlanmış ve son sayısı 22 Teşrinievvel 1330'da (4 Kasım 1914)
yayınlanmıştır. Çalışmamızda derginin 1-75. sayıları Hakkı Tarık Us Koleksiyonundan, 76-77-78 ve 79. sayıları
ise İ.B.B. Atatürk Kitaplığı'ndan temin edilmiştir.

136

Resim 3. 4. Çocuk Dünyası 1. Sayısı Kapağı. 14 Mart 1329 (27 Mart 1913).
Dergide 1. ve 50. sayılar arası çıkan baskılar birinci dönem birinci yıl sayılarıdır. 50 ile 79. sayılar arasında
çıkanlar ise birinci dönem ikinci yıl sayılarıdır. Derginin 1. sayısındaki künyesi ise şöyledir;
Birinci sene / Numara 1 / Perşembe/ 14 Mart Sene 1329. Çocuk Dünyası başlığının hemen altında ise
"Çocukların fikirlerinin açılmasına yardım eder" yazmaktadır. Haftada bir çıkar. Müdürü: Tevfik Nureddin.
Müracaat yeri, Babıâli Caddesi 77 numaralı "Türk Yurdu" Kitabhanesinde Çocuk Dünyası Müdüriyeti. Seneliği:
Osmanlı memleketi için 15 kuruş, Rusya için 2 Ruble, başka memleketler için 5 Frank. Alt kısımda ise satış
fiyatı olarak 10 pare yazmaktadır. Bilgiler birinci sayının ikinci tabından alınmıştır. 51. sayıdan sonra
"Çocukların fikirlerinin açılmasına yardım eder" sloganı "Çocukların fikirlerinin açılmasına yardım eder ve
haftada bir çıkar millî mecmuadır" olarak değişmiştir.
Derginin müdürü Tevfik Nureddin'dir. 36. sayıya kadar başlıkta ve matbaa bilgisinin yanında ismi verilmiştir.
36. sayıdan 50. sayıya kadar ise başlıkta derginin naşiri Türk Yurdu Kitabhanesi olarak geçmektedir. Derginin
adresi ve çıkaranı 75. sayıda şöyle verilmiştir. Adres: İstanbul, Çocuk Dünyası: Posta Kutusu 74. Çıkaran: Türk
Yurdu Kitabhanesi. Babıâli Caddesi, Numara 77. Telefon Numarası, İstanbul 58. Derginin ilk 50 sayısında ise
adres ve müracaat yerleri sık sık değişmiştir. Derginin 25. sayısına kadar amblemi sadece "Çocuk Dünyası"
yazısıdır. 25. sayıda dergi spor kulüplerinin armasına benzeyen bir amblem ile çıkmıştır. Bu amblem 51. sayıda
kaldırılmıştır. Amblemin arkasında güneş, hilal ve yıldız, ortasında çapraz şekilde Çocuk Dünyası yazısı ve sağ
ortasında ise İstanbul yazmaktadır.

Resim 3. 5. Çocuk Dünyası Dergisi Amblemi. (25), 1. 29 Ağustos 1329 (11 Eylül 1913).
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Dergi 8. sayıya kadar toplam sekiz sayfa olarak tek bir kapak olarak çıkmıştır. 8. Sayıdan sonra 8+4 sayfa
olarak çıkmış ve dış kapak renkli olarak basılmıştır. 37. Sayıdan sonra ise72. Sayıya kadar 16 sayfa olarak
çıkmıştır. 73 sayıdan sonra ise kâğıt kıtlığından dolayı 12 sayfa olarak çıkmıştır. Yazılar her sayfada iki sütun
şeklinde yayınlanmıştır. Derginin ilk 50 sayısı 27x19; 51-79. sayıları 24x16 ebatlarında yayınlanmıştır. (Erikli,
2019:14). Derginin 1914'de yayın hayatına ara vermesinin sebebi ise Müdür Tevfik Nureddin'in askere
alınmasıdır. Derginin tekrar yayın hayatına döndüğü 1918 senesinde yayınlanan 80. sayısında bu durum
okurlara şu şekilde duyurulmuştur:
“Küçük Dostlarımıza
Muhterem meslektaşım Tevfik Nurettin Bey’in hizmet-i mukaddese-i vataniye iştiraki dolayısıyla bir müddet
neşriyatını tatil eden Çocuk Dünyası bugün yine sizlere kavuştu ve inşallah muntazaman Talebe Defteri
ağabeysi ile birlikte küçük dostlarını ziyaret edecektir.” (Erikli, 2019:11).
Çocuk Dünyası Dergisi haftada bir Perşembe günleri yayınlanmıştır. Derginin çıkış amacına ilişkin ilk sayısında
yazarı belli olmayan “Çocuk Dünyası'nın Düşüncesi” başlıklı yazıda şöyle denilmektedir;
Çocuk Dünyasının Düşüncesi
-Analara, babalaraBizim memleketimizde en ziyade ehemmiyet verilmek lazım gelen çocuk hayatı ve çocuk bilgisi,
mateessüf şimdiye kadar en ziyade ihmal olunmuş bir ihtiyacımızdır.
Milletler arasında bu zamandaki varlığımızın nenden bu kadar düşkün ve geri kaldığını düşünecek
olursak, belki birinci sebep olarak küçüklerimizin fikirlerini terbiye etmek, bezemek hususundaki
kayıtsızlığımız hatırımıza gelecek…
Gençlerimizin manen ihtiyacıyla mütenasip bir seviye-i fikriye de bulunmamalarını ve onların terki
yolunda geniş adımlar atamamalarını muahezeye kendimizde bir hak olmadığını zannediyoruz…
Gençliğin beşiği çocukluk ilmidir; sabâvet günlerini boş ve faidesiz geçirmelerine göz
yumduğumuz gençler, eğer zaman adamı olarak yetişmemişlerse bu kabahat onlarda değil,
onları bu halde bırakanlardadır…
Bizim aile ocaklarımızda çocukların terbiyesine dikkatli bir surette çalışmak beyhude bir
yorgunluk addolunur, ne okuyacakları bile düşünülmez. Hâlbuki yüksek edebiyat
mecmualarından, mühim fen kitaplarından, nihayetsiz siyasiyat derslerinden ziyade lazım olan
bir şey varsa oda "Çocuk Terbiyesi"dir. Bu, olmadıkça onlar daima bir yokluk içinde
kalacaklardır…
Müteveffa Tolstoy hayat-ı sa'yinin bir kısmını çocuklar için basit, fakat son derece nefis masallar
yazmakla geçirmiş ve hatta kendi köyünde açtığı mektepte ömrünün sonuna kadar köylü
çocukların terbiyesiyle meşgul olmuştur. Bizde ise, henüz evlatlarımızın ellerine verilmeye layık bir
kitap bile yoktur, çocuk edebiyatı, çocuk malumatı derin bir boşluk içindedir… İşte biz bu boşluğu
doldurmak ve çocuklarımızı okumaya ve düşünebilmeye alıştırmak, onların küçük dimağlarını
ileride memlekete faideleri dokunacak bir halde beslemek arzusuyla "Çocuk Dünyası"nı
çıkarıyoruz…
Şu birkaç sene içinde bizde bu yolda birkaç teşebbüs görüldü, mesela eski devirde "Çocuklara
Mahsus Gazete" ve sonra da "Arkadaş", "Şabab" gibi bir iki mektepli gazetesi çıktı, fakat
yaşayamadılar… Biz bunu rağbetsizlikten ziyade çocuk psikolojisini, çocuk ruh ve ihtiyacını
tamamıyla tayin edemeyerek küçüklerin anlayamayacakları yahut güç hazmedebilecekleri
mevzular üzerinde yürümüş olmalarına hamlederiz. Avrupa da çocukları esastan mütalaaya
alıştırmak, fikirlerini terbiye etmek için en ziyade efsane(fable)'lerden, masal (legente)'lerden
istifade ediyorlar. Orada çocuk asarı, edebiyatı bütün bunlarla doludur…
İbare okumayı henüz söktüren bir küçüğün gözü önünde çetin ve sıkıcı yazılar yığıp da mütalaa ile
arasında, daha başlangıçta fena bir imtizaçsızlık, sönüklük tevlit etmedinse, kendisine pekte
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yabancı olmayan hikâyelerle evinde okumaya karşı bir sevgi ve istek uyandırmak elbette daha
doğru bir hareket olur…
Biz Çocuk Dünyası için bu esası gözetiyoruz. Fransız, Alman, İngiliz ve Rus çocuk edebiyatına ait
asarlardan istifade etmekle beraber asıl millî masallarımızdan müstefit olmaya çalışacağız.
"Çocuk Dünyası" ara sıra ilaveler ve hususi çocuk risaleleri neşrederek memleketimizde çocuk
yoksuzluğunu mümkün olduğu kadar çabuk kaldırmaya gayret edecektir." (Çocuk Dünyası, 1.
Sayı, 1-2. 14 Mart 1329).
Yukarıda bahsedilen amaçlar doğrultusunda çıkan dergi çocuklar tarafından rağbet görmüştür. Dergideki
eserlerin ortak teması ise "milliyetçilik ve millîlik"tir. Dergide ayrıca dönemin önce gelen meşhur edebiyatçı,
şair, yazar ve düşünürlerinden Ziya Gökalp, Aka Gündüz, Edhem Nejad, Mehmed Emin (Yurdakul), Hüseyin
Ragıp (Baydur), Ali Ulvi (Elöve), İsmail Hakkı (Baltacıoğlu), Kazım Nami (Duru), Ömer Seyfettin gibi isimler
yazılar yazmışlardır.
Çocuk Dünyası dergisi, çocuk edebiyatına "politika"yı sokan bir süreli yayın olma özelliğini de taşımaktadır.
Özellikle dergide, "millî hikâye", "millî masal" üst başlıklarıyla Ziya Gökalp’ın "Alageyik", "Türk’ün Tufanı",
Edhem Nejad’ın "Kahraman Nuri", imzasız "Türk Serencamları" ya da Nazım’ın "Ben Türk’üm" başlıklı şiirleri
politik yaklaşımlar barındırmaktaydı. (Okay, 2006:514-515). Kin, intikam ve öç başlıklı şiirlerde etnisite ve
milliyetçilik temelli içeriklerden oluşuyordu. Bu yazılar, Balkan Harpleri sonrası hız kazanan milliyetçilik
akımından dolayı bu şekilde çıkmaktaydı. Ülke içindeki siyasi ve toplumsal ortam savaş sonrası oluşan
kederiyle intikam alacağı günü beklemekteydi.
Çocuk Dünyası dergisinde, vatan sevgisi, çocuk eğitimi, millî hikâyeler, tercüme romanlar ve hikâyeler,
makaleler, şiirler, ninniler, nasihatler, oyunlar, fennî ve ilmî konular başta olmak üzere birçok konuda yazılar
mevcuttur. Biz tezimizin inceleme kısmında dergide yer alan çocukluğun politik inşasıyla ilgili yazıları ele
alacağız.
4. ÇOCUK DÜNYASI DERGİSİ'NDE POLİTİK İNŞA UNSURU İÇEREN METİNLER
1913 sonrası dönemde siyaseten ve toplumsal olarak büyük bir değişim geçiren çocukluk algısı yeni hasletlere
bürünmüştür. Savaşın getirdiği militarist ruh bu hasletlerin en belirgidir. Çocuklar dergideki yazılarda çoğu
zaman birer küçük asker ya da savaşçı gibi tasvir edilmişlerdir. Şehitlik ve gazilik ise en çok övülen kavramlar
olmuştur. Yazılan metinler ile çocuklara vatan için savaşma ve intikam alma duygusu kazandırılmaya
çalışılmıştır. Kaybedilen toprakların geri alınması için öç ve intikam duygusuyla beslenen zihinler savaşa
psikolojik olarak adeta hazır hale getirilmek istenmiştir.
Osmanlı çocuğu imgesinin zayıflayıp Türk çocuğu imgesinin gündemde olduğu bu yıllarda yazılan yazılarda
ekseriyetle Türklükten bahsedilmiştir. 1914 yılından itibaren ise artık Türkçülüğün yanında Turancılık kelimesi
de metinlerde görülmeye başlamıştır. Ekonomik olarakta kalkınmak isteyen siyasi irade çocuklara çalışkanlık,
ticaret, millî ekonomi terimlerini öğretip benimsetecek yazılar yayınlanmasını sağlamıştır. Vatan ve bayrak
sevgisi ile Türk tarihine övgüler içeren metinler çocukların manevi olarak duygulanmalarını sağlamıştır.
Dergilerde yazılan çocuk oyunlarından ise faydalı içerik olarak bahsedilmesine rağmen birçoğu kin, intikam ve
etnisite içeren kelimelerle doludur. Erkek çocuklarının politik olarak şekillenmelerini öncelikli olarak ele alan
dergiler kız çocukları içinse ahlak ve terbiye yazıları ile daha yumuşak bir şekillendirme girişiminde
bulunmuşlardır. Politik inşa imgeleriyle ilgili yazılan yazılarda başlıklar; öç, kin, intikam, vatan ve bayrak
sevgisi, Türk çocuğu, askerlik, şehitlik, gazilik, yurt sevgisi, tarım, ticaret, millî tarih gibi konular ön plana
çıkarılmaya çalışılmıştır. Aşağıda verilen metin örneklerinde ön plana çıkarılan duyguları keskin ifadelerle
görmek mümkündür. Metin sonunda sayı ve sayfa numaraları ile tarihler verilerek araştırma ve inceleme
yapmak isteyen okuyuculara kolaylık sağlanması düşünülmüştür. Metinlerin transkriptinde orijinal formları
korunmaya çalışılmıştır.
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4.1. Öç, Kin ve İntikam İmgeleri
Öç Duygularından
Küçük yavrularımıza
Yeşil dağlar siyah oldu, kan bulandı ırmağa
Razımızdır kalpleriniz buna rahat durmağa
Bağırtarak götürdüler hemşireni asmağa
Başlarında tüy bitmedik kardeşleri yakmağa
Dedelerin sarığını çıkardılar, boğdular
Tanrımızın hediyesi kır atını yırttılar!
Ay, yıldızlı sancağını çamurlara attılar
Analardan öksüz kalan masumları sattılar
Yurdumuzun bu dertleri bize tesir etmeli
Yediğimiz bu silleler artık bize yetmeli
Yavrularım siz bunları unutmayın, belleyin
Öç duygusu kalbimizin derinine sinmeli
Beşiktaş: Akaretler
Rodoslu Ahmet Kemal
S. 13, s. 3. 6 Haziran 1329 (19 Haziran 1913)

Öç Türküsü
Türk yavrusu, artık uyan!
Düşmanların: Bulgar, Yunan..
Ellerinde nazlı anan,
"Öç" almağa çağırıyor
"Kurtar!" diye bağırıyor!..
Mini mini Türk ordusu
Altun ordunun yavrusu
Yunan, Bulgar.. düşmanındır
Ocağını yıkan onlar
Kardeşini boğan onlar;
Öç almayı unutma, sen,
Bil ki, kinin imanındır..
Mini mini Türk ordusu
Altun ordunun yavrusu
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Öç almanın geldi günü
Durma sen git al üçünü!
Bu öç sana kuvvet verir
Küçük sinek dağ devirir
"Öcünü al!" diyor anan;
Sana düşman: Bulgar, Yunan
Mini mini Türk ordusu
Tütüyor bak, üç kokusu!..
Tekeler
S. Korkut
S. 36, s. 1. 14 Teşrinisani 1329 (27 Kasım 1913)
Öç
Türk uyandı düşman bunu anlasın
Ağlasın da yüreğini dağlasın
Yemin ettik alacağız intikam
Türk ile giden silahını yağlasın!
Dinle vatan şu yavrunun sözünü
Karıştırmış sözü ile özünü
Sevin artık sürmeyecek çok zaman,
Görecektir düşman Türkün yüzünü!
Türk elinde yarın boru çalacak;
Selanik'i tekrar geri alacak
Kalk kardeşim sarıl şanlı sancağa
Var mı bunu Türk'ten başka yapacak?
Beşiktaş 10 Temmuz 330
Besimi Muharrem
S. 79, s. 6. 23 Teşrinievvel 1330 (5 Kasım 1914)

Öç
Ey Türkoğlu senin dahi damarında o kan var.
O kan sana miras kaldı Cengiz Hakandan
Evet, belki senin dahi tarihinde muradlık var
Evet, onlar daha yaman İskender'den, der’adan.
O mertlikle işte bu gün görünmeli cihana
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O Türklükten bütün dünya titremeli, ürkmeli
O kanlar ki işte bugün ateş saçsın her yana
Tarihindeki lekeleri zaferlerle örtmeli
Bundan sonra intikamdır sana rehber olacak
Onunla sen dinlediğin emellere irersin
İntikamdır sana zafer kapıları açacak
Onunla sen dinlediğin emellere irersin
İntikamdır sana zafer kapıları açacak
Onunla sen dilediğin ülkelere gidersin…
5 Teşrin-i Evvel 330
Ragıp Galib
S. 79, s. 7. 23 Teşrinievvel 1330 (5 Kasım 1914)
4.2. Milliyetçilik, Türkçülük, Turancılık ve Türk Çocuğu İmgeleri
Mektep Çocuklarının İlahisi
Yüce tanrı! Biz ki yavru Türkleriz
Sana geldik, vatan için duaya!
Yurdumuzun necatını dileriz,
Elimizi açtık işte semaya!
Biz yalvarır iken, söyle: Âmin!
Duamızı kabul eyle: Âmin!
Yüce Tanrı! Bize pak bir yürek ver
Temiz aşkla sevmek için vatanı!
Hudut emin değil, bir tunç bilek ver
O ezmeden, biz ezelim düşmanı!
Hilal haçça yenilmesin: amin!
Türklük bitti denilmesin: amin!
Yüce Tanrı! Kalbimizi uyandır,
Yasamızın manasını duyalım!
Beş bin yıldır Türk onunla şanlanır,
Biz de Türk’üz, soyumuza uyalım!
Bu soy şanda daim olsun: Âmin!
Hak yolunda kaim olsun: Âmin!

142

Yüce Tanrı! Biz üç yüz bin şehidi,
Unutmadık, sinemiz de kinler var!
Kadın! Çocuk, denilmedi kesildi,
Yemin ettik kalmayacak bir Bulgar!
Bize güç ver, .çabuk büyüt: Âmin!
Vereceğiniz kanlı öğüt: Âmin
Yüce Tanrı! Dirilt eski kurtları!
Bir demirci çekiçle sed yarsın;
Geri almak için aziz yurtları
Bizi yine Ergenekon'dan çıkarsın
Türk mehdisi yine doğsun: Âmin!
Deccal garbı kana boğsun: Âmin

Yüce Tanrı! İzimize ışık saç,
Tarihimiz öz yolunu anlasın!
Damarında tıkanıklık varsa aç
İslamlığın eski kanı kaynasın!
Kanlanalım, canlanalım: Âmin!
Günden güne şanlanalım: Âmin

Yüce tanrı! Bize doğru, irfan ver
Medeniyet eksik: tamam edelim
Bir nurlu din, bir ateşli iman ver,
Yoldan çıkan halkı İslam edelim

Yoldaşımı ezan olsun: âmin
Rehberimiz Kuran olsun: âmin
Gün Alp
S. 21, s. 1. 1 Ağustos 1329 (14 Ağustos 1913)

Turan Yavrularına!
Hep çalışın! Sakın tembel durmayın!
Harp yetmedi: çünkü hayat kavgadır
Fen yolunda istikbali avlayın!
İlmin nuru cehlinizi azaltır.
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Semanız da mağmum duran şu hilal,
Siz den bekler, sade sizden, teslimi!
İntikam almaz isen etmez helal
Ay yıldızın ağlar senin Türk teselli!

Yurdun için besle yüksek bir emel!
Mefkûresiz, bil ki gün yaşanmaz!
Vicdanını kirletmesin hiçbir el!
Turan genci! Olma bari sen haylaz!
Süleyman Sırrı
S. 37, s. 1. 21 Teşrinisani 1329 (4 Aralık 1913)
4.3. Askerlik, Şehitlik ve Gazilik Övgüsü
Hürmet Size
Türk şehrini saçarken,
Göze alıp ölümü ufukları aşarken
Fethi, sadık erler şehit oldu pek yazık,
Türkün iki aslanı kaybolduk pek yazık
Hürmet size kahraman ve muhterem şehitler

Her Osmanlı kalbinde yaşayacak namınız
Ufuklara ulaştı sizin yüce şanınız
Ateşiniz Türklerin kalplerinde yanacak,
Kalpte ateş yandıkça Türklük sizi anacak
Hürmet size kahraman ve muhterem şehitler

Fethi, sadık ölmedi; ufuklarda yaşarlar
Onlar bize mezardan şan ve şeref saçarlar
Ey Türk genci kalbine yaz bu yüce erleri
Çalıştılar bu mertler yükseltmeğe Türkleri
Aksaray
Nazım Hürrem
S. 50, s. 4. 20 Şubat 1329 (5 Mart 1914)
4.4. Vatan ve Bayrak Sevgisi
Yurt Sevgisi
Düşmana teslim etmek mecburiyetinde bulunduğumuz sevgili Selanik’in bir köşesinde ufak bir mektep
bulunuyordu. Bu mektep, eskiden Türkler tarafından idare olunmak da idi. Fakat düşman şehre girdikten
sonra hocalar mektebi bırakıp kaçtılar. Birkaç ay sonra mektep Yunanlılar tarafından açılarak derslere
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başlandı; Yunan çocukları arasında birkaç da Türk bulunuyordu; bu masum yavrular muallimin verdiği
derslere daha çok çalışıyor, kalplerinde bir intikam duygusu besliyor idiler. Bir gün Yunanlı bir müfettiş
mektebi ziyarete gelmişti, Rum çocuklarından bazılarını kaldırıyor ve sualler soruyordu. Fakat hiçbirisinden
doğru cevap alamıyordu. Birden gözü, arka sırada oturan Osman’a ilişti, bu Türk çocuğunun sa’y u gayretini
anlamak istedi. Tahtaya çağırarak, haritanın üstünde ilk önce Yunanistan’ı sonra Almanya’yı, Fransa’yı,
İtalya’yı göstermesini söyledi, Osman hiç irkilmeden oralarını gösterdi. Müfettiş şaşaladı biraz düşündükten
sonra:
-E, pekiyi… Şimdi de Türkiye’yi göster, dedi.
Osman bu suale cevap vermedi. Müfettiş ne için sustuğunu sorunca, Osman başını dikti ve sağ elini
parmakları açık ve gergin bir halde kalbinin üstüne koyarak: "İşte Türkiye…" dedi.
Galatasaray
M. Fahreddîn
S. 70, s. 14. 10 Temmuz 1330 (23 Temmuz 1914)

Vatana
Bizi her gün şefkatli kucağında besleyen
Müşfik ninen, ey sevgili merhametli vatanım!
Hepimizin ninesisin.. Güzel vatan seni ben
Çok severim sensin altın toprakların yatağım

Güzel vatan! Her gün bizi sen besledik fakat biz
Senin için çalışmadık.. tembelliğe kapıldık
En nihayet bu felaket geldi bize, hepimiz
Senin şanlı kucağından, Rumeli’den atıldık….

Güzel vatan! Niçin senin ak saçını yoldular?
Niçin seni o mel’unlar tâ göğsünden vurdular?
Senin şanlı kucağında beslenen büyüten
Evladını pis düşmanlar vatanından kovdular?...
Güzel vatan sen yavrundan şefkatinin ayırma..
İstikbalin ümitleri- emin ol ki bizleriz
Müsterih ola nineciğim! sen ağlama bağırma:
Büyüyünce senin için düşmanla harp ederiz!...
22 Mayıs,1329 Afitab Marif
Mehmet Muhyiddin
S.12, s.3. 30 Mayıs 1329 (12 Haziran 1913)
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4.5. Çalışkanlık, Millilik, Ticaret İmgeleri
Çalışmazsak
(Şiir)
Ey vatanın dertli evlatları uyanın!
Çalışalım: uğurunda bu zavallı vatanın..
Uyuyanlar. Boş duranlar sefil olur inanın
Çalışmazsak: bu sevgili vatanımız mahvolur!
Çalışmazsak düşman gelir, harmanlar söndürür
Vatan düşer o melunlar yetimleri öldürür
Yurdumuzu alçak düşman harabeye döndürür
Çalışmazsak: bu vatanın her tarafı kan olur!

Çalışmazsak düşman haçı camilere asılır
Pis çanları ecdadımın türbesinde çalınır
Şu al kanlı bayrağımız çamurlara atılır!
Çalışmazsak: anası fagan olur "ah" olur!

“Afitab-ı Maarif” Haziran 1329,
Muhyiddin
S. 15, s. 7. 20 Haziran 1329 (3 Temmuz 1913)

Turan Yavrularına!
(Şiir)
Hep çalışın! Sakın tembel durmayın!
Harp yetmedi: çünkü hayat kavgadır
Fen yolunda istikbali avlayın!
İlmin nuru cehlinizi azaltır.

Semanız da mağmum duran şu hilal,
Siz den bekler, sade sizden, teslimi!
İntikam almaz isen etmez helal
Ay yıldızın ağlar senin Türk teselli!

Yurdun için besle yüksek bir emel!
Mefkûresiz, bil ki gün yaşanmaz!
Vicdanını kirletmesin hiçbir el!
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Turan genci! Olma bari sen haylaz!
Süleyman Sırrı
S. 37, s. 1. 21 Teşrinisani 1329 (4 Aralık 1913)
Ticaret
(Şiir)
Şu zamanda milletlerin ruhu olan ticaret,
Niçin, niçin yurdumuz da bir tekâmül görmesin?
Bir zamanlar kâinata korku saçan bu millet,
Neden, bu gün ticarette büyük nam vermesin?

Kardeşlerim! Yaşamağı isterseniz geliniz,
Hep beraber çalışıp da birer tüccar olalım
Ah biraz da altın tosun silah tutan eliniz
Haydi gelin! şu millete ön ayak olalım

Şu asır da Türkler için zengin olmak gerektir,
Zengin olmak kardeşlerim tüccar olmak demektir
Hep zenginler fakir olan insanları üzerler
Ticaretsiz bir vatanda yabancılar gezerler

Ey Türkoğlu! Şu talisi vatanını seversen,
Gururlanan düşmanımı mahveylemek ister misin?
Sen tüccar ol, çünkü şimdi tüccar bir necattır
Tüccar olmak en sevimli, en tatlı bir hayattır

Yaşamak için gece gündür her dakika çalışan
Milletlerden Rus, İngiliz, Fransızla, Alaman
Ticaretin sayesinde çok terakki etmişler,
Cezayir'e, Mısır’a, Hinde bu saye de gitmişler.

Fabrika yok, hocamızın sarığını yapacak,
Bir İslam yok, ölümüzün kefenini satacak!
Kefen, sarık, yaramaz hep Avrupa’ya gidiyor
Sonra bunlar silah olup bizi helak ediyor
Ticaret-i Mekteb-i Alîsinden
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Nazım Hürrem
S. 41, s.4. 19 Kânunuevvel 1329 (1 Ocak 1914
Tacir Ol Kardeşim!
(Şiir)
Asrımızın en birinci silahı;
Bil ki aziz vatandaşım, paradır,
Bununladır Türk yurdunun felâhı;
Parasızlık tehlikeli yaradır.

Para kazan; fakat senin kazancın;
Alın teri, namus ile olmalı,
Çalış, uğraş hiç olmasın usancın;
Aziz yurdun altın ile dolmalı.

"El kâsibü habîbullâh" buyuran,
Peygamberin emrediyor tacir ol,
Ticarettir insanları doyuran;
Tacir ol da kendine sen âmir ol.

Kardeş senin azametli ecdâdın;
Bilesin ki memur, paşa değildi,
O zamanlar gayur olan İslâm'ın;
Karşısında bütün cihan eğildi.

Haydi, kardeş tacir ol ki şanlansın;
Aziz yurdun, İslamlığın, Türklüğün,
Tacir ol ki eski şanın canlansın;
Şansız oldu Türk milleti ah bugün…
Ticâret Mekteb-i Alîsinden
Nâzım Hürrem.
S. 57, s. 6. 10 Nisan 1330 (23 Nisan 1914)
Ticaret Ninnisi
(Şiir)
"Nesîh Muammer"e
Büyüyünce oğlum tacir olacak,
Şu tali’siz yurda âmir olacak,
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Cebi sarı altınlarla dolacak;

Çalış yavrum ol ninni,
Memur olma âmir ol ninni!...

Saadetle yaşamak için dünya da,
İnsanlara para lâzım daima,
Uyu; fakat bunu düşün rüyanda:

Çalış yavrum tacir ol ninni,
Kendine sen âmir ol ninni!...

Ticaretle kurtulacak memleket,
Kâinata nam verecek bu devlet,
Yaşar mı hiç ticaretsiz bir millet?

Çalış yavrum tacir ol ninni,
Kendine sen âmir ol ninni!...

Memurluğu düşüncenden sil; unut,
Paşalığı vicdanında sen uyut,
Ticarete pek muhtaçtır bil bu yurt;

Çalış yavrum tacir ol ninni,
Kendine sen âmir ol ninni!...
Ticâret Mekteb-i Alîsinden:
Nâzım Hürrem
S. 72, s. 1. 24 Temmuz 1330 (6 Ağustos 1914)
4.6. Çocuk Oyunlarındaki Politik Yaklaşım
Türk Yavrusu
(Vedat’a)
Birbirine çatışmış, yaslanmış ufak eski evleri arasından kıvrılarak bu gülerek geçen dar bir sokağın loş muhitte
dört çocuk idiler.. Bunların meserretli sesleri, hiddetli haykırışları sokağın hava-yı sükutunu
dolduruveriyordu..
Birden bire yükselen afacan bir ses: muharebe! Dedi muharebe oynayalım! Bu teklif derhal kabul edildi. Yine
o ses şimdi diyordu. Siz ikiniz İhsan ile Siret? Bulgar. Fevzi ile ben de Osmanlıyız.
Hayır! Ben Bulgar bu.. ne olacak.
İstemem oynamam!
Birkaç dakika medid bir sükût devam etti. Afacan ses birden bire yine haykırdı:
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-Kura çekelim.. Herkesin kısmetine ne çıkarsa razı olacak… Artık buna bir diyeceğin yok ya?
Yeni kur’a çekildi… Fevzi ile Siret Bulgar; İhsan ile afacan sesin sahibi Osmanlı olmuşlardı.
Siret buna itiraz etmek istedi fakat sonra gülerek peki dedi kabul ettim.. Muharebe başladı.
İlk hamle de "Fevzi" iki küçük kahraman tarafından esir alındı. Şimdi iki Osmanlıya karşı yalnız (Siret) kalmıştı.
Bu şakaklarından kıvrılarak, dalgalanarak gelen güzel kumral saçlarının say elediği açık alı zekâ nurlarıyla
parlayan büyük ela gözleri, mütebessim ve sevimli bakışlarıyla çevik ve gürbüz bir Türk yavrusu idi.
İki Osmanlı'nın ikinci hücumu da başladı.
Birkaç saniye sonra, Siret zavallı (Siret) de iki büyük kalpli Osmanlının esiri olmuştu…
Hücumda (Siret) mağlup olmuştu. Bununla beraber o son derece mesrur idi. Bu ufak cengin bütün safhalarını
dikkatle seyreden ben (Siret)in kendini hiç müdafaa etmediğini görmüş ve mağlubiyetinde bir cahiliyet
olduğunu hissetmiştim… Afacan ses yükseldi Osmanlılar kazandı, yaşasın Osmanlılar!
Bu avaza-i mesrete diğer seslerde iştirak etti.
Çocuklar dağıldı. Siret de evine girmek üzere idi yetiştim ve kendisine sordum. Niçin, dedim niçin kendini
arkadaşlarına karşı müdafaa etmedin kendi arzunla mağlup oldun… Sen her halde onlara faik idin onları
mağlup edebilirdin… Bu asil ruh, bu Türk yavrusu güldü ve nasıl efendim, dedi, zanneder misiniz ki ben bu
oyunda bile: "Türk yenildi" dedirteyim.
13 Eylül 1329 Cuma Galatasaray
Ruhi Neşat
S. 29, s. 2. 27 Eylül 1329 (9 Ekim 1913)
5. SONUÇ
Çocukluğun politik olarak kırılma noktası ise II. Meşrutiyet Döneminde olmuştur. Osmanlı vatandaşı
yetiştirme ile başlayan süreç balkan savaşları ile değişime uğramıştır. Önce Balkanlardaki gayr-i Müslimlerin,
ardından da 1913 yılından itibaren Müslüman toplulukların Osmanlı’dan ayrılmaya başlamalarıyla yeni bir
millet tasavvuru ortaya çıkmıştır. Osmanlı vatandaşı söylemi kısa sürede yerini Türk vatandaşı-milletine
bırakmıştır. 1913-1914 Türkçü politikaların gün yüzüne çıkmaya başladığı yıllar olmuştur. İşte bu iki dönemde
yayınlanan çocuk dergilerinde de bu değişim ve dönüşüm görülmüştür.
İncelediğimiz dergilerden Çocuk Dünyası dergisi ilk çıktığı günden itibaren Türk çocuğu fikrini benimsemiş ve
bu fikrin yayılması için yayın yapmıştır. 1913 yılı yazılarında Türkçülük terimleri geçerken 1914 yılı yazılarında
Türkçülük kelimesinin yanında Turancılık kelimesi de kullanılmaya başlamıştır. Dergideki her sayı ve yazıda
mutlaka ya doğrudan ya da dolayı olarak, kin, intikam, öç, milliyetçilik, askerlik gibi konulara değinilmiştir. Çok
olmamakla birlikte yazılan çocuk oyunlarında bile siyasi ve ideolojik metinlere yer verilmiştir. Askerlik, şehitlik
ve gazilik üzerine çok fazla metin yayınlanmış, sık sık bu konulara duygusal olarak değinilmiştir. Çocuk Dünyası
döneminin en popüler dergilerinden biri olarak bazı zamanlar tirajı sekiz binlere kadar çıkmıştır. Dergide
anne-babalar için de çocuk terbiyesini öğrenmeleri için metinlere yer verilmiştir. Dergi genel itibariyle Türk
Yurdu dergisinin çocuk versiyonu gibi işlemiştir. Dergiye gönderilen teşekkür ve takdir yazılarından derginin
bir hayli ilgi ile takip edildiği düşünülmektedir.
Dergi aslında toplumun isteğine göre yazmış ve bu nispette teveccüh görmüştür demek yanlış olmaz. Dergi
çocuğun ahlaki erdemlerle yetişmesini hedefleyen beyanlarda bulunurken diğer yandan çok keskin ifadelerle
politik ve siyasi imgelere yer vererek çocukları etkilemek istemesi pedagojik olarakta derginin gayeleri ile
çeliştiğini bizlere açıkça göstermektedir.
Dergideki metinler didaktik üslupta, çocuklara ödev, sorumluluk ve görevlerini hatırlatan içerikler
barındırmaktadır. Yazıların içeriklerine bakıldığında yeni bir çocukluk oluşturulmak istendiğini açıkça
anlaşılmaktadır. Millîliğin ön plana çıktığı yazılar okuyan çocukları etkileyecek düzeyde ve bilinçlice yazılmış
yazılardır. Derginin yazar kadrosunda dönemin önde gelen edebiyatçıları vardır. Dergideki yazılar, dönemin
edebiyatın içine politik unsurların nasıl girdiğini de göstermektedir. Sonuç olarak istendik çocuğun
yetiştirilmesi için 1913-1914 yıllarında çocuk dergilerinden yararlanılarak politik unsurlar sistemli bir şekilde
çocukların zihinlerine işlenmeye çalışılmıştır.
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Özet
Dünyanın varoluşundan itibaren “kadın” konusunda tartışmalar olmuştur. Ataerkil toplumlarda kadınların
ikincil konumda olması, kadına şiddet, kadının söz hakkının olmaması, kadınların erkek egemenliği altında
olması, kadın ve erkek eşitsizliği problemlerinden kaynaklanmaktadır. Günümüzde bu tartışmalar hala devam
etmektedir. 19. Yüzyılda Batı’da “kadın hareketleri” kapsamında kadın hak arayışları ve çalışmaları başlamış,
Türkiye de bu toplumsal hareketlerden etkilenmiştir. Türkiye’de, Avrupa Birliği’nin (AB) teşvikleriyle birlikte
toplumsal cinsiyet konusunda gelişmeler yaşanmış ve AB belgelerinde yer alan toplumsal cinsiyet eşitliğini
uygulamak için sivil toplum kuruluşları birçok adım atmıştır. Bu çalışmada Avrupa Birliği’nin, Zonguldak
ilindeki derneklerde “kadın”a katkısını, sivil toplum kuruluşu olan derneklerde kadınlara yönelik ayrımcılık,
soyutlanma, etiketlenme gibi durumlara maruz kalıp kalmadığını ve Avrupa Birliği’nin oluşturduğu kadınerkek eşitliği yönündeki hedeflerin gerçekleşme düzeyinin derneklerdeki göstergeleri incelenmiştir. Bu
çalışmanın yönteminde mülakat tekniği kullanılmıştır. Veri toplama sürecinde Zonguldak Valiliğinden dernek
listesi talep edilmiştir. Kadın ve AB ile ilgili olan derneklerle görüşmeler yapılmıştır. Türkiye’de faal dernek
sayısı 121.626’dır. Zonguldak ilindeki dernek sayısı ise 1112’dir. Bu dernekler içerisinde Kadın Hakları
Dernekleri yer almakta fakat sadece bir derneğin AB ile ilişkisi bulunmaktadır. Avrupa Birliği ile ilişkisi bulunan
toplam üç dernek vardır. Bu üç dernekte kadınlara karşı ayrımcılık, soyutlanma ve etiketlenme yapılmadığı
saptanmıştır. Türkiye’deki derneklerde hala kadın katılımı yeterli olmadığı, AB ile derneklerin iş birliğinin
yeterli düzeyde gelişmediği görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kadın Hakları, Avrupa Birliği, Sivil Toplum Kuruluşları, Zonguldak.
Abstract
There have been discussions on “women” since the existence of the world. Women being in a secondary
position, violence against women, women not having the right to speak, women being under male
domination in patriarchal societies stem from the inequality of women and men. These discussions are still
going on today. In the 19th century, the search and studies for women’s rights started within the scope of
“women’s movements” in the West, and Turkey was also affected by these social movements. There have
been developments in gender issues in Turkey with the incentives of the Europen Union (EU) and civil society
organizations has taken many steps to implement gender equality included in the EU documents. In this
study, the contribution of the Europen Union to “women” in associations in the province of Zonguldak,
whether women in the associations as civil society organizations are exposed to discrimination, isolation and
labeling, and the realization level of the goals of gender equality created by the European Union in the
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associations have been examined. Interwiev technique was used in the method of this study. During the data
collection process, the list of associations was requested from the Zonguldak Governorship. Meetings were
held with associations which function in the fields of women an the EU. The number of active associations in
Turkey is 121.626. The number of associations in Zonguldak province is 1.112. These associations include
Associations for Women’s Rights, however, only one association has a relationship with the EU. There are a
total of three associations affiliated with the European Union. It has been determined that no discrimination,
isolation and labeling are conducted against women within these three associations. It is clear that the
participation of women in associations is still not sufficient in Turkey, and also the cooperation between the
EU and associations has not developed sufficiently.
Keywords: Women’s Rights, the European Union, Civil Society Organizations, Zonguldak

GİRİŞ
Tarihin başlangıcından bu yana kadınların, kamusal alanda temsil edilme biçimlerinin erkeklere göre daha geri
planda olduğu bilinmektedir. Kadınların toplumsal, siyasal ve özel yaşamlarında kendilerine biçilen rollerden
sıyrılmak istemeleri ve kendilerini ifade etmeye çalışmaları, “kadın” üzerine inşa edilen normların
tartışılmasına neden olmuştur. Özellikle ataerkil toplumlarda; aile içinde yeniden üretimin sağlanmasının
kadının görevi sayılması (temizlik, yemek, çocuk bakımı gibi), kadınların söz haklarının olmaması, erkeğin
kadın üzerindeki egemenliği ve erkeklere tabii olması, kadınların ikincil konumda olması, kadınlara karşı
yapılan ayrımcılık ve şiddet gibi problemler, kadınların ilerlemesine engel olarak karşımıza çıkmaktadır.
Dolayısıyla ataerkil sistemin içinde barındığı “erkek-güç mü iktidar mı” ilişkisi, kültürel ve sosyal olarak kadın
ve erkeğe farklı rollerin biçilmesine, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır.
Sosyal bilimlerde, toplumsal cinsiyet kavramının tarihine bakıldığında daha önceden kadın çalışmaları olarak
yer aldığı ifade edilmektedir. 19. Yüzyılda, Batı’da başlayan yeni toplumsal hareketlerle birlikte “kadın
hareketleri” gerçekleşmiştir. Kadınların kamusal alanda dışlanmasını ele alarak başlayan hareket ve arayışlar
düzenlenmiş ve bu hareketler zamanla hız kazanmış, aktiviteler ve kampanyalar düzenlenmiştir. Batı’da
ortaya çıkan bu hareketlerden Türkiye de etkilenmiş ve hem kadınların bilinçlenmesi açısından hem de
akademik alanda kadın çalışmalarının önemi artmıştır. Ataerkil bir yapıya sahip olan Türkiye’de toplumsal
cinsiyet alanında “kadın” konusundaki tartışmalar hala devam etmekte ve kadına yönelik; özel alandaki
işlevini, işgücüne katılımını, sosyal hayata katılımını vb. ele alan çalışmalar hızla devam etmektedir. Ülkemizde
kadınların sorunları; kadınların ikincil planda kaldığı, ataerkil yapının egemenliği, kadına şiddet, taciz, ev
işlerinin kadına yüklenmesi olarak ifade edilmektedir. Dolayısıyla kadınların yaşadığı bu sorunlar, kadınların
sosyalleşme süreçlerini derinden etkilemektedir. Kadınlar, Sivil Toplum Kuruluşlarına (STK) üye olarak
kendilerini ifade etmeye, sosyalleşmeye ve kamusal görünür olmaya çalışmaktadır. Batı’da ortaya çıkan
STK’lar günümüzde uluslararası ve ulusal düzeyde sosyal, kültürel, politik, hukuki, çevresel vb. birçok alanda
faaliyet göstermektedir.
Uluslararası kurum ve kuruluşların, toplumsal cinsiyet ve kadının güçlendirilmesi yönündeki teşvikleriyle
kadına yapılan ayrımcılık minimum seviyeye indirilmeye çalışılmaktadır. Bu konuda Birleşmiş Milletler (BM),
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Avrupa Birliği (AB), İslam İşbirliği Teşkilatı (İTT) gibi birçok kurum ve
kuruluşlar çalışmalar yürütmektedir. Türkiye’de, Avrupa Birliği’nin teşvikleri sayesinde “toplumsal cinsiyet”
konusunda gelişmeler yaşamaktadır. Avrupa Birliği ile birlikte projeler yürüten derneklerde kadın-erkek
eşitliğine ve kadın çalışmalarına önem verilmektedir.
Bu çalışma, AB’nin Zonguldak ilindeki derneklerin “kadın”a katkısını, derneklerdeki erkeklerin kadına bakış
açısını, kadınların sivil toplum kuruluşu olan derneklerde kadınlara yönelik ayrımcılık, soyutlanma,
etiketlenme gibi durumlara maruz kalıp kalmadığını ve AB’nin oluşturduğu kadın-erkek eşitliği yönündeki
hedeflerin gerçekleşme düzeyinin derneklerdeki göstergelerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu amaç
doğrultusunda ilk olarak çalışmanın kavramsal çerçevesi olan feminizm kuramlarına değinilmiş, daha sonra bu
çerçeve dâhilinde Avrupa Birliği ve toplumsal cinsiyet ilişkisine değinilmiş, çalışmanın metodolojisi, bulgular
ve yapılan çalışma kapsamında öneriler sunulmuştur.
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2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Feminizm erkek hegemonyası altındaki kadın cinsiyetini ve rollerini toplumsal cinsiyet eşitsizliği üzerinden
açıklamaktadır. Toplumsal cinsiyet, kadın ve erkeğe toplum tarafından sosyal ve kültürel olarak atfedilen
farklılığın inşa ettiği toplumsal rolleri ve kadın-erkek eşitsizliğini kapsamaktadır. 19. yüzyılda farklı
toplumlarda, devletlerin iktidarlarını güçlendirmelerine, toplumsal taleplere ve çatışmalara karşı ifade
özgürlüğü, barış hareketleri, kadın hareketleri, çevreci hareketler gibi yeni hak arayışlarıyla dönüşüm
yaşanmıştır. Yeni toplumsal hareketlerde yaşanan bu dönüşümle birlikte ‘toplumsal cinsiyet’ kavramının
kullanımı yaygınlaşmaya başlamıştır (Topal Demiroğlu, 2014:134).
‘Toplumsal cinsiyet’ kavramından önce, ‘feminist çalışmalar’ kavramı, daha sonra ise ’kadın çalışmaları’
kavramı sosyal bilimler alanında kullanılmıştır. Bu nedenle toplumsal cinsiyet kavramı feminizmle birlikte
değerlendirilmektedir. Feminizm kavramı, 1837 yılında Fransa’da, daha sonra İngilizcede ‘kadıncılık’
kavramının yerine kullanılmaya başlanmıştır. Alexandre Dumas’ın 1872 yılında ‘feminizm’ kavramını Kadın
Hakları anlamında ilk kez kullandığı belirtilmektedir (Yörük, 2009:63). Feminizmin temel objesi kadındır.
Kadının toplumdaki statüsü, ev içi ve dışındaki rolleri, kadının ezilmişliği ve sömürüsü, cinsiyet farklılıkları,
ataerkil toplum yapısı gibi konuları tartışılmaktadır (Taş, 2016:164). Erkek ile kadın arasındaki eşitsizliğin
giderilmesini amaçlayan feminizm kuramları, üç başlık altında ele alınmaktadır.
2.1. Liberal Feminizm
Batı’da ortaya çıkan devrim ile birlikte aydınlanma/akılcılık dönemi gerçekleşmiş ve yeni kuramlar hayata
geçirilmiştir. Feministlerin ortak amacı kadınların, erkeklerle aynı doğal haklara sahip olma isteğinden
kaynaklandığı ifade edilmektedir. Liberal feminizmin öncüsü Mary Wollstonecraft, Fransız Bakan Talleyrand’a
ithafen; kadınların yeni Fransa Anayasasının dışında tutulması durumunda, Fransa’nın bir tiranlık olarak
kalacağını vurgular. Erkek liberal düşünürlerin kadın hakkındaki düşünceleri ise ikincil, yeterli olmayan,
adlandırılmayan, öteki olarak belirtilmektedir. Bunun nedeni doğal olarak insan (erkek) aklının; akıldan
yoksun olan, insan olmayanlara (kadınlara) akıl dayatma hakkı bulunması olarak tanımlanmaktadır. 19.
yüzyılda başta Sanayi Devrimi gibi tarihsel dönüşümler nedeniyle kamusal alan akılcılık, özel alan ise ahlak ve
akıl-dışılık olarak nitelendirilmiş kadının konumu özel alanla eşleştirilmiştir (Donovan, 2014:21-25). Buradan
yola çıkıldığında, kadınların ikincil konumda olmalarına ve ayrımcılığa karşı birey olduklarını kabul ettirmeye
çalıştıkları, erkeklerle eşit haklara sahip olmak istedikleri görülmektedir.
Liberal feministler, bireyin bağımsızlığına, evrenselliğe, erkeklere ait olan değerlere kadınların da sahip
olabileceğine vurgu yapmaktadır. İlk feminizm türü olan Liberal feminizmde Amerikan kültürünün etkisi
olduğu görülmektedir. Liberal feminizmde kadınlara ve erkeklere aynı liberal ilkelerin uygulanması gerektiği
ifade edilmiştir. Temelde kadınların eşit oy hakkı talebini içeren bu kuramda, statü ve fırsat eşitliği yaratma
çabası bulunmaktadır. Liberal feministler eğitimin önemini; kadının özel ve kamusal alanda entelektüel
gelişimi gerçekleştirebilmesi, aynı zamanda bir birey olarak kendilerini geliştirmeleri gerektiğini savunarak,
kadınların kendi konumlarını belirleyebileceklerini ifade etmişlerdir. Ayrıca kadınların serbest piyasaya dâhil
olmaları gerektiğini belirtmişlerdir. Kadın hakları konusunda ilk sistematik ve ayrıntılı savunuculuğu yapan
Taylor ve Mill’dir. Taylor, kadınların hem medeni haklara sahip olmasını hem de kamusal alanda tam eşitlik
sahibi olmasını ve kadınların tüm mesleklerde yer alabileceğini savunmuştur (Altınbaş , 2010:22-31). Bundan
dolayı kadınların ataerkil yapının baskısı altında kalmaları nedeniyle, feministlerin bir hareket başlattıkları ve
her alanda özgür bir birey olarak kamusal alanda var olmak istedikleri görülmektedir.
2.2. Marksist (Sosyalist) Feminizm
Marksist/sosyalist feminizm, kadının konumunu ve toplumsal cinsiyet konusunu kadınların emeği üzerinden
ele almaktadır. 18. yüzyılda sanayileşmeye yeni başlayan ülkelerde, erkek işçilerin çalışma saatlerinin
iyileştirilmesi talebinin reddedilmesi nedeniyle kadın işçilerin seslerinin çıkmasının mümkün olmadığı
belirtilmektedir. Hem Aydınlanma düşüncesi hem de Karl Marx’ın teorisinde kadınları ele alması, işçi
hareketlerinin oluşması ve Marksist feminizmin kurulmasını sağlamıştır (Öztürk, 2011:87).
Marksist feminizm, kadınların ezilmesini konu almış ve kadınların boyun eğmesine neden olan maddi temeli,
kapitalizm ve kadınların statüsü arasındaki ilişkiden belirlemeye çalışmıştır. Sosyalist feminizm ise kapitalist
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toplumda kadının ev içindeki rollerini değerlendirmiş, ev içi emek ve bunun kapitalizme katkısını incelenmiştir
(Donovan, 2014:151). Marksist feminizme göre kapitalist düzende kadınların ev içinde, erkeğin ise ev dışında
çalışması yani kadınların işgücünde ikincil konumda olması temel sorundur. Eşit olmayan sınıf ilişkilerinin
(cinsel baskılama da dahil olamak üzere) temel nedenini erkek eğemenliği oluşturmaktadır. Özel mülkiyet
kadınların mal olarak görülmesine ve haklardan yararlanamamalarına neden olmaktadır (Birkalan Gedik,
2014:110). Engels “Aile Kökeni”ndeki teziyle anaerkilliğin ataerkilliğe dönüştüğünü, bunun nedeninin
ekonomik gelişmeler, özel mülkiyet ve kâr metaları olduğunu belirtmiştir. Engels, kadınların ezilmişliğinin, ev
işini toplumsal endüstriye dönüştürerek kadınların özel alanla eşleştirilmesini engellemekte olduğunu ve
toplumsal işgücüne katılımı sağladığını iade etmektedir (Donovan, 2014:146.148).
Marksist feminizm ile Sosyalist feminizm, toplumsal cinsiyet eşitsizliği bakımından kadının ezilmişliği
konusundan benzerlik gösterse de ikisi arasında farklılıklar bulunmaktadır. Marksist feminizm, kapitalist
toplumlarda kadınların ezilmişliğini üretim tarzı ve üretim ilişkileri üzerinden ifade etmekte, “yeniden üretim”
ile çözümlemekte ve kadınların erkeklere göre yeniden üretim konusunda dezavantajlı olduklarını
belirtmektedir. Ayrıca kadınların ezilmişlikleri sınıf, ırk, etnik ve sosyo-ekonomik olarak farklı konular altında
ifade edilmektedir. Sosyalist feminizm ise kadınların ezilmişliğini kaliptalist ataerkillik kavramı üzerinden
açıklamaktadır. Dolayısıyla Sosyalist feministler kadınların hem ev işinde hem de iş yerinde emek
harcadıklarını, erkeklerin ise sadece iş yerinde emek harcadıklarını ifade ederek, erkeklerin kadınların ezdiğini
açıklamışlardır (Güneş, 2017:247). Aile içinde kadınların ev içinde yemek, temizlik, çocuk bakımı gibi işler
yapmaları, onların yeniden üretim yaptıklarını fakat ücret almadıklarını göstermektedir. Bu durumun
kadınların ikincil konumda olmasına ve emeğine, kendine yabancılaşmasına neden olduğu söylenebilir.
Özetle, Marksist femizm tarihsel süreç içerisinde artı değerin ortaya çıkmasıyla birlikte anaerkil yapının
ataerkil yapıya dönüştüğünü, erkeklerin yaptıkları iş karşılığında ücret aldığını ve bunun kadınların ezilmesine
neden olduğunu ifade etmektedir. Dolayısıyla burada toplumsal ve kültürel değerlerin ekonomi ile
açıklanması durumu söz konusudur. Sosyalist feminizm ise sınıf ve kadın-erkek cinsiyetleri üzerinden eşitlik
sağlamak istemektedir. Her iki kuram da toplumsal cinsiyet eşitsizliği temelinde kadınların erkek egemenliği
altında olmasını ve kapitalizmin sömürüsünü ele almaktadır.
2.3. Radikal Feminizm
Radikal feminizm, 1960’ların sonları ve 1970’lerin başlarında New York ve Boston’da ortaya çıkmıştır. Radikal
feminizmin ortaya çıkmasında medeni haklar ve savaş karşıtı kampanyalar için politik etkinliklere katılan bir
grup eski “eylemci kadın” önemli bir rol oynamaktadır (Donovan, 2014:265). Radikal feministler, diğer politik
hareketlerin kadınların özgürleşmesi için gerekli koşulları sağlamadığını vurgularlar. Bonnie Kreps, kadın
özgürlüğü konusunun kolektif olarak ele alınması gerektiğini ve sınıf veya ideoloji farkı gözetmeksizin bütün
kadınların özgürlüğünün hedef alınması gerektiğini ifade etmiştir. Radikal feminizmin amacı, kadınların
ekonomik olarak bağımsız olmasının tam özgürleşmeyi sağlayacağı, kendi bedeni hakkında kendi kararlarını
verebilmeleri, insan olarak kendilerini gerçekleştirme cesaretini bulmalarını sağlamaktır. Bununla beraber,
toplumda köklü değişimler yaratmayı, cinsiyete dayalı rollerin kaldırılmasını ve aile içinde kadınlara
kurumsallamış baskıyla mücadele etmeyi amaçlamaktadır (Çağıl, 2020:138-139).
Shulamist Firestone, kadın ile erkek arasındaki biyolojik farklılıkları ele almış ve insanlar arasında yaşanan
çatışmanın temel nedenini cinsiyet çatışması olarak değerlendirmiştir. Radikal feminizme göre kadın erkek
arasındaki temel ilişkileri anlamak için üreme sürecine bakmak gerekmektedir. Bu süreç kadınları biyolojik
açıdan baskı altına almaktadır. Onlara göre kadınların kurtuluşunun gerçekleşmesi için femizmi ve patriyarkal
sistemi kaldırmak gerekmektedir fakat uzun bir geçmişe sahip patriyarkal sistem; güç, iktidar, hiyerarşi ile
özdeşleşmektedir. Bunun için patriyarkal sistemin temelinde yatan cinsel sınıf sisteminin ortadan kaldırması
gerekmektedir. Radikal feministlere göre evlilik, kadınlara eziyet etmenin formülleştirilmesi olarak
tanımlanmaktadır. Aynı zamanda Radikal feministler, kadınların çocuk sayısının ve kürtajın devlet politikası
üzerinden şekillendiğini ve bunu yapanların da erkekler olduğunu ifade etmişlerdir. Cinsel taciz, tecavüz,
kadın kaçırma gibi eylemlerin erkeklerin kadın bedenine sahip olmak istemesinden kaynaklanmaktadır. Sonuç
olarak Radikal femizme göre kadınlık büyük bir avantaj ve statü kaynağıdır, kadınların yüceltilmesi ve
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dünyanın kurtulması, patriyarkal sistemden, kapitalizmden, savaşlardan, ırkçılıktan ve çevre kirliliğinden
kurtulmakla mümkündür (Sevim, 2005:76-85).
Sonuç olarak feminist hareketlerinin ortak noktası, toplumda erkeklerin birincil konumda kadınların ise ikincil
konumda olmalarıdır. Femisnit hareketler, kadınların hak arayışını ve toplum içindeki rollerini ele almışlardır.
Bu konuda uluslararası bir hareket başlamış ve Türkiye’de bu hareketlerden etkilenmiştir. Bu doğrultuda
sonraki bölümde, feminizm kuramsal çerçevesi dahilinde uluslararası bir kuruluş olan Avrupa Birliği’nin sivil
toplum kuruluşlarındaki toplumsal cinsiyet eşitsizliğine etkisi ele alınmaktadır.
3. Avrupa Birliği’nin Sivil Toplum Kuruluşlarındaki Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğine Etkisi
Günümüzde Avrupa Birliği; Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya,
Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg,
Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan olmak üzere toplam 27
ülkeden oluşmaktadır. Türkiye’nin AB’ye tam üyelik süreci 2005 yılından bu yana sürmektedir. Türkiye AB’ye
tam üye olmasa bile AB ülkedeki projelere destek vermektedir. Bu çalışma kapsamında ele alınan Avrupa
Birliği’nin, toplumsal cinsiyet ve sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkisini daha doğru bir şekilde anlamak için AB’nin
kuruluşuna kadar geçen aşamalara bakılmasının yararlı olacağı düşünülmektedir.
Birleşmiş Avrupa fikrini, daha önceden bazı filozof ve ileri görüşlü insanlar bir hayal olarak görmüştür. 18701945 yıllarında Almanya ile Fransa arasındaki savaş nedeniyle, bazı Avrupalı lider ve düşünürler, barışın
sağlanması için tek yolun ülkelerin ekonomik ve siyasi olarak birleşmesi olacağını ifade etmişlerdir. Avrupa’da
ulusal uzlaşmaları aşabilecek örgütlenmenin kuruluşu II. Dünya Savaşı sırasında totaliter yönetimlere karşı
direniş hareketlerinden kaynaklanmış sonrasında kalıcı bir barış oluşturma çabaları hız kazanmıştır. Bu
konuda Robert Schuman’ın6, Eski Milletler Cemiyeti Genel Sekreteri Jean Monnet’in tasarısına dayanarak, 9
Mayıs 1950 tarihinde, Avrupa Devletlerini, kömür ve çelik üretiminde alınan kararları bağımsız ve uluslararası
kuruma devretmeye davet ettiği belirtilmiştir. Schuman Planına göre, barışın sağlaması için Avrupa ve Fransa
arasındaki çekişmenin bitmesi gerekmektedir. Bunun çözümü ise söz konusu kurumun gözetiminde, ortak
kömür ve çelik üretimi sağlama ve bu örgütlenmenin tüm Avrupa Devletlerine açık olmasıdır (T.C. Dışişleri
Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, 2020 https://www.ab.gov.tr/avrupa-birliginin-tarihcesi_105.html,
16.02.2021 tarihinde erişildi).
Schuman Planı sonucunda 1951 yılında Federal Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda, Belçika ve Lüksemburg’un
katılımlarıyla Paris’te Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) kurulmuştur. Bu durumun sonucunda, tarihte
ilk defa devletler kendi iradeleri ile ulusal egemenliklerinin bir kısmını uluslararası bir kuruma devretmişlerdir.
Böylece Avrupa’da sürekli barışın sağlanmasının ilk adımı ve bugünkü AB’nin temeli atılmıştır. Avrupa
bütünleşmesinin önce ekonomik alanda gerçekleştirilmek istenmesi sonucunda, 25 Mart 1957’de Roma
Anlaşması imzalanmış ve Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) kurulmuştur. Daha sonra 1 Ocak 1958 yılında
yürürlüğe giren Roma Anlaşmasıyla, Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (EURATOM) kurulmuştur. 1965 yılında
ise “Birleşme Anlaşması (Füzyon Anlaşması)” ile AKÇT, AET, EURATOM tek bir konsey, komisyon ve
parlamento altında toplanarak birleştirilmiş ve “Avrupa Toplulukları” adını almıştır. 1 Temmuz 1987 yılında
imzalanan Avrupa Tek Senedi ile Avrupa Toplulukları’nı kuran anlaşmalar tadil edilmiş; sosyal politika,
ekonomik ve sosyal uyum, çevre konuları kapsamlı bir şekilde ele alınarak yeniden değerlendirilmiştir.
(İktisadi Kalkınma Vakfı, https://www.ikv.org.tr/icerik_print.asp?id=28, 16.02.2021 tarihinde erişildi).
1 Kasım 1993 tarihinde “Maastricht Anlaşması (Avrupa Birliği)” anlaşması yürürlüğe girmiştir. 1993 yılında
anlaşma kapsamında parasal birlik, Avrupa vatandaşlığı ortak güvenlik ve dış politika, adalet ve işbirliği
politikaları oluşturulmuştur. Bu anlaşma ile birlikte Avrupa Toplulukları, Ortak Dışişleri Güvenlik Politikası,
Adalet ve İçişleri adlarında üç sütunlu Avrupa Birliği yapısını oluşturmuştur (T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa
Birliği Başkanlığı, 2020 https://www.ab.gov.tr/avrupa-birliginin-tarihcesi_105.html, 16.02.2021 tarihinde
erişildi). Avrupa’da ortak Pazar ve tarım politikaları için gerekli olan parasal entegrasyon, AB ülkelerinin çeşitli
aşamalardan geçmesiyle birlikte, EURO para birimi kullanılmaya başlanmıştır. Avrupa Birliği’nin kuruluş
felsefesinin “bir araya gelen ülkelerin karşılıklı yardım ve dayanışma anlayışıyla uyum içinde kalkınması”
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olarak benimsendiği ifade edilmektedir. Günümüzde AB’yi bir arada tutan en önemli sebepler, demokratik
devletlerden oluşmuş olması ve uzlaşma kültürüne sahip olması olarak belirtilmektedir (Ağır & Ağır,
2017:109-110). AB’nin etkisiyle yaşanan tüm bu siyasi, ekonomik ve sosyal değişimlerle toplumsal cinsiyet
üzerine çalışmalar da hız kazanmıştır.
Avrupa Birliği belgelerinde, kadın-erkek fırsat eşitliği ile ilgili maddeler yer almaktadır. Bu belgelerde, aynı işi
yapan kadın ve erkeklerin aynı ücreti alması, kadınlara eğitim, iş, kariyer gibi alanlarda eşit haklar verilmesi,
kendi işinin sahibi olmak isteyen kadınlara, erkeklerle aynı imkânların verilmesi, çalışan erkek ve kadınların
sorumluluklarını paylaşması gibi kadın-erkek eşitliğine dayanan hükümler bulunmaktadır (Özsoy, 2002:129).
Bu hükümler ve politikalar kadınların kamusal alanda görünür olmasını sağlamıştır. AB’nin toplumsal cinsiyet
alanında aşamalı olarak ele aldığı konular ve politikalar yıllara göre değişiklik göstermiştir. Roma Anlaşması ile
başlayan toplumsal cinsiyet eşitsizliği konusu Avrupa 2020 Bildirisi’ne kadar ele alınmıştır.
AB’nin istihdam ve cinsiyet ayrımcılığına yönelik politikaları, ilk olarak Roma Anlaşması ile birlikte ele alınmış;
kadın-erkek için eşit üceret ilkesi7 ve üye devletlerin ücretli izin cetvelleri arasındaki mevcut dengenin
korunmasını öngörmesiyle8 cinsiyet ayrımcılığı yapılması yasaklanmıştır. 1970’li yıllarda üye devletlerin
ekonomisinin gelişmesiyle, sosyal politikalar da gelişmiştir. Paris Zirvesi’nin teşvikiyle ilk Sosyal Eylem Planı
(1974) hazırlanmış ve istihdam ve mesleki eğitime giriş, ilerleme, ücret içeren çalışma koşullarında kadınerkek eşitliğinin sağlanması gerektiği belirtilmiş ve bu konu öncelikli konulara dahil edilmiştir. 1976 yılında ise
Komisyon’da cinsiyet konusunu ele alan, Fırsat Eşitliği Birimi ile Kadınlara İlişkin Bilgilendirme Birimi
kurulmuştur. 1980’li yıllarda ise kadın-erkek eşitliğinin hukuksal olarak değil fiilen de uygulanması gerektiği
düşünülerek ayrımlığa ilişkin önlemler alınmaya çalışılmıştır. Bu yıllarda “Özel Sosyal Güvenlik Planlarında
Kadın ve Erkeğe Eşit Davranma İlkesinin Uygulanmasına İlişkin Yönerge” ve “Tarım Dahil, Bağımsız Çalışan
Kadın ve Erkekler Arasında Eşit Davranma İlkesinin Uygulanması ve Bağımsız Çalışan Kadınların Hamilelik ve
Analık Süresince Korunmasına İlişkin Yönerge” kabul edilmiştir. Bakanlar Konseyinde ise hamilelik, çocuk
bakımı ve cinsel taciz gibi yeni konular ele alınmış, “Kadın ve Erkek Arasındaki Fırsat Eşitliğine Dair Birinci ve
İkinci Eylem Programı” kabul edilmiştir. İkinci Eylem Programı’nda; hukuk, eğitim, istihdam, sosyal güvenlik,
ailevi yükümlülükler ve farkındalık yaratma konularının üzerinde durulduğu görülmektedir (Kaya, 2010:6977).
Kadın-erkek politikaları doğrultusunda geçici komiteler kurulmuş, 3 yıl sonra komiteler kalıcı hale getirilmiştir.
Bu komiteler; “Kadın Hakları Geçici Komitesi (1979)” “Fırsat Eşitliğine İlişkin Tavsiye Komitesi (1981), “Avrupa
Kadınlar Ağı (1983)”dır. 1989 yılında AB tarafından “Çalışanların Temel Haklarına İlişkin Topluluk Sosyal Şartı”
kabul edilmiştir. Bunun amacı kadın ver erkek çalışanların mesleki eğitime girme hakkının olduğu belirtilmiş,
aile ve meslek yaşamlarının uzlaştırılabilmesi için gerekli önlemlerin alınması gerektiği ifade edilmiştir. 1993
yılında eğitim ve fırsat eşitliği, yaşam ve çalışma koşulları, kadın-erkek eşitliği vb. hedefler oy çokluğuyla;
sosyal güvenlik, hizmet sözleşmesi biten çalışanların korunması gibi kararlar ise oy birliğiyle sosyal politika
hedefleri “Sosyal Protokol”de yer almıştır. “Kadın Erkek Eşitliğine Dair III. Eylem Planı (1991)” ve “Kadın Erkek
Eşitliğine Dair IV. Eylem Planı (1996)” yıllarında Bakanlar Konseyi tarafından kabul edilmiştir. III. ve IV. Eylem
Planlarında Birlik, İç Pazar’ın tamamlasıyla bütünleşmeye ve cinsiyette anayol yaklaşımına yoğunlaşılmasını
sağlamıştır. Kadın-erkek eşitliği projesinin gelişimini etkileyen en önemli etken, kadın örgütlerini bir arada
toplayan Avrupa Kadın Lobisi olmuştur. Amsterdam Anlaşması ile birlikte kadın-erkek eşitliğinin sağlanması
temel görevlerden biri haline gelmiştir. Bu anlaşma ile birlikte “Avrupa İstihdam Statejisi” bölümü eklenmiş,
kadın ve erkeğe istihdamda fırsat eşitliği sağlanmaya çalışılmıştır. Lüksemburg Zirvesi (1997) ile stratejinin
uygulamaya konulması yönünde karar alınmıştır. 2000 yılında yapılan Lizbon Zirvesi ile teknolojiye dayalı
rekabetçi ekonomik büyüme ve kadın istihdam oranının %60’a çıkarılması hedeflenmiştir. Lizbon
Stratejisi’deki hedeflere ulaşılamaması sonucunda “Avrupa 2020” adında yeni bir strateji hedeflenmiştir. Bu
strateji kapsamında kadın çalışanların işgücü piyasasına katılımının artırılmasının sağlanması gerektiği
belirtilmiştir. Ayrıca Birliğin azalan doğum oranlarına karşı kadınların doğurganlık oranlarının artırılmasını
hedeflediği ifade edilmiştir (a.g.e. 78-87). Bununla birlikte AB’nin toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bir çok
7
8

Avrupa Birliği’nin İşleyişine Dair Anlaşma, Madde: 157
Avrupa Birliği’nin İşleyişine Dair Anlaşma, Madde: 158

158

politika gerçekleştirmesine rağmen, dünyada kadınların yeterince temsil edilemediği bilinmektedir. Bu durum
kadınların bilinçlendirilmesi gerektiğini, sadece iş yaşamında değil kamusal alanın her yerinde aktif bir şekilde
bulunmalarının önemini ortaya koymaktadır. Bu konuda atılan en büyük adımlardan bir tanesi de sivil toplum
kuruluşlarının yaygınlaşması ve kadınlara yönelik projeler gerçekleştirmeleridir.
Sivil toplum terimi, Batı’da başlayan postmodernizmin ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Sivil toplum kurumları
devletin etkisinden uzak, bağımsız ve gönüllü birlikteliklerle oluşturulan kurumlardır (Acar, 2012:25-29).
Dernekler, sivil toplum kuruluşlarının (STK) başında yer almaktadır ve belirli hedefleri gerçekleştirmek için en
az yedi kişinin, bilgilerini ve çalışmalarını birleştirmek için kurulan topluluklardır. Derneklere katılım gönüllü
olup, katılım için önceden izin gerekmemektedir. AB’ye uyum kapsamında düzenlenen yenilikler, derneklerin
gelişmesine katkı sağlamaktadır (Acar, 2012:55-56). AB Türkiye’de yapılan toplumsal cinsiyet projelerine
önem vermekte ve bu konuda hibe destekleri vermektedir. Dolayısıyla bu durum Türkiye’de toplumsal
cinsiyet eşitliğinin gelişmesi açısından önemli bir adım olarak görülebilir.
Türkiye’nin 1999 yılında AB üye aday ülke statüsünü kazanması ve yapılan müzakereler ile birlikte, toplumsal
cinsiyet bağlamında resmi metinlerdeki kadınların işgücüne katılımlarının düşüklüğünün sorun olarak
saptandığı ve kadın istihdamının artırılmasına yönelik hedeflerin sıklaştığı görülmektedir. 2000’li yıllarda
Türkiye’nin yeni refah yönetişim biçiminin, sosyal hizmet sunumlarında asli işlevlerinin ailelere, sivil toplum
kuruluşlarına ve gönüllülere yüklendiği ifade edilmiştir. Türkiye’de kadınların eğitim haklarından yeterince
yararlanamadıkları, okullardaki toplumsallaşma sürecinde cinsiyet ayrımcılığının yapıldığına, ataerkil cinsiyet
rollerini ve kalıp yargıları güçlendiren eğitim ve öğretim materyallerine sıklıkla rastlanıldığı belirtilmektedir.
Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine yönelik uluslararası bir çok anlaşma bulunmakta fakat Türkiye’de toplumsal
cinsiyet eşitsizliği ve cinsiyet ayrımcılığıyla yeterli mücadele edilmediği; uygulanan sosyal politikaların kadınerkek arasındaki eşitsiz güç ilişkilerini normalleştirdiği, kadınlar tarafından da içselleştirildiği söylenmektedir
(Saygılıgil, 2016:113-117).
Türkiye’de STK’lar, toplumsal cinsiyet duyarlılığı kazanmalı
ve kamuoyuna seslerini daha çok
duyurabilmelidir. Fakat bunları gerçekleştirirken yapısal ve işlevsel olarak, AB normlarının ve gelişmiş
ülkelerin stardartlarına uymaları beklenmektedir. Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’nün (KSGM), Sivil Toplum
Kuruluşlarına etkisi toplumsal cinsiyet duyarlılığını artırmaktadır (T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel
Müdürlüğü, 2006:117).
AB tarafından desteklenen programlarda toplumsal cinsiyet başlığı bir tematik alan bağlamında; toplumsal
cinsiyet ve herhangi bir tematik alanda yapılan proje teklifi içinde dikkate alınması gereken bir başlık şeklinde
iki biçimde ele alınmaktadır. İkinci biçim, son zamanlarda ön plana çıkmış, AB proje ve programlarının
değerlendirme ölçütlerinden biri haline gelmiştir. Değerlendirme ölçütleri arasında toplumsal cinsiyetin ana
akımlaştırma stratejisinin kullanılmasının ağırlıklı bir yerinin olduğu ifade edilmektedir (Üstün, 2011:26).
Türkiye’de bazı dernekler AB’nin düzenlediği toplumsal cinsiyet ile ilgili programlara ve projelere
katılmaktadır. Bu durum kadınların derneklerde kendilerini ifade etmelerine, kamusal alanda aktif olarak rol
almalarına ve sosyalleşmelerine olanak sağlamaktadır. Kadınların toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile mücadele
etmeleri ve örgütlenip dernek kurmaları Osmanlı dönemine kadar uzanmaktadır.
Osmanlı döneminde farklı etnik kökenden kadınların (Alevi, Ermeni, Kürt, Türk v.b) ikincil plana
konulmalarından dolayı derneklerle, yazılarla bu duruma karşı çıkmışlardır ve feminist kadınlar bu konuda
öncülük etmiştir. 1864’te dönemin ilk kadın derneği, Nazlı Vahan tarafından kurulmuş olan Ermeni kadın
cemiyeti “Akadahınam Dignants Ingerutyun (Fukaraperver Kadınlar Cemiyeti)”dir. Diğer dernekler ise
Okulsever Kadınlar Derneği (Tıbrotsaser Dignants Ingerutyun), Milletperver Ermeni Kadınlar Cemiyeti
(Azkanıver Hayuhyats İngerrutyun), Şefkat-i Nisvan’dır. 1839 yılında Tanzimat’ın ilan edilmesiyle
modernleşme dönemi başlamış, Batı örnek alınmış ve kadın hakları mücadeleleri ön plana çıkmıştır ve
kadınlar sosyal, siyasal haklarını talep etmişlerdir. Cumhuriyet ile birlikte “Türk kadını” imgesi ortaya çıkmıştır.
Medeni Kanun ile birlikte kadınlara seçme ve seçilme hakkı, iş hayatına katılma,kılık kıyafette serbestlik,
eğitim gibi bir çok hak verilmiştir. Bu dönemde Nezihe Muhittin tarafından “Kadınlar Halk Fırkası”adıyla ilk
feminist bildirge yazılmıştır. Fakat bu siyasal girişime izin verilmemiştir. 15 Şubat 1924’te Kadın Birliği
kurulmuştur. Kadınların siyasal haklarını kazanması için yapılan bu hamle de engellenmiştir. Dolayısıyla 1935
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yılından sonra kadın hareketi yerini Kemalizme bırakmıştır. Daha sonra “Türk Anneleri Derneği, Kadın Hakları
Derneği, Üniversiteli Kadınlar Derneği” gibi dernekler kurulmuştur (Saygılıgil, 2016:292-298). Günümüzde
derneklerin sayısı gitgide artmakta fakat kadın hak ve savunuculuk dernekleri yeterince temsil
edilememektedir. Ayrıca bu durum, kadınların içinde yaşadığı toplumda dayatılan normların farkına varmaları
için bilinçlenmeleri gerektiğinin göstergelerinden biri olarak sayılabilir.
AB, kadınların ulusal ve uluslarası düzeyde yasal hak ve sorumluluklarının farkına varması, dijital dönüşüm
fırsatlarından yararlanması, ekonomik, sosyal, kültürel vb. toplumun her alanında karar alma süreçlerine aktif
katılım sağlamasını kadının güçlendirilmesi vurgusu olarak hayata geçirmektedir (Yıldız, 2020:226). AB,
toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı özel ve kamusal alanlarda kadınların görünür kılınmasını sağlamaktadır.
Dolayısıyla hem toplumsal yapıda hem de sivil toplum kuruluşları olan derneklerde kadının konumu ve
erkeklerin kadına bakış açısının yeniden şekillendiği düşünülmektedir.
4.METODOLOJİ
Bu araştırma Zonguldak ilinde Avrupa Birliği ile ilişkisi olan dernekler kapsamında yapılmıştır. Araştırmanın
amacı AB’nin, Zonguldak ilindeki derneklerde “kadın”a katkısını, derneklerdeki erkeklerin kadına bakış açısını,
derneklerde kadınlara yönelik ayrımcılık, soyutlanma, etiketlenme gibi durumlara maruz kalıp kalmadığını ve
AB’nin oluşturduğu kadın-erkek eşitliği yönündeki hedeflerin ve projelerin gerçekleşme düzeyinin
derneklerdeki göstergelerini incelemektir. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Derneklerden
derinlemesine bilgi alabilmek için yarı yapılandırılmış mülakat tekniği ve amaçlı örneklem modeli
kullanılmıştır. Araştırmanın sınırlılıklarını Zonguldak İli ve sadece Avrupa Birliği ile ilişkisi olan dernekler
oluşturmaktadır. Araştırmanın varsayımları ise şu şekildedir:




AB ile ilişkisi olan derneklerde kadınlar; etiketlenmeye, soyutlanmaya ve ayrımcılığa maruz
kalmamaktadır.
AB ile ilişkisi olan derneklerde kadın-erkek sayısı eşitliğine dikkat edilmektedir.
AB projelerde kadın temsilcilerin olmasına önem vermektedir.

3.1. Veri Toplama Yöntemi
Araştırmanın veri toplama yöntemi kapsamında literatür taraması yapılmıştır. Daha sonra Zonguldak
Valiliği’nden dernek listesi talep edilmiştir. Elde edilen dernek listesinden Avrupa Birliği ile ilişkisi olan
dernekler belirlenmiş, derneklerden telefon veya e-posta aracılığıyla randevu talep edilmiştir. Mülakat
sonucunda elde edilen veriler, içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Ayrıca Zonguldak İl Sivil Toplum
Müdürlüğü’ne dilekçe verilerek derneklere üye olan kadın-erkek sayısı öğrenilmiştir.
3.3. Bulgular
Günümüzde Türkiye genelinde faal dernek sayısı 121.822, fesih dernek sayısı ise 191.548’dir (T.C. İçişleri
Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü) . Türkiye genelinde bugüne kadar organlara seçilen
cinsiyete göre üye olan erkek sayısı 7.861.656, kadın sayısı ise 1.141.294’tür. Bu durum kadınların kadınların
derneklerde yeterince yer almadığını göstermektedir. Zonguldak ilinde 1.113 dernek bulunmaktadır.
Derneklerde erkek aktif üye sayısı 84.793, kadın aktif üye18.848’dir. Yönetici pozisyonunda çalışan erkek
sayısı 9.146, kadın sayısı 1.105’dir (Zonguldak İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü, 2021). Bu durumda Avrupa
Birliği’nin desteklediği, ülkemizde de uygulama kararı alınan kadın-erkek eşitliği fırsatı pratiğe yansımamıştır.
Ülkemizde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sadece kâğıt üzerinde kaldığı ve bu kadının kamusal alanda görünür
olmasına engel olduğu düşünülmektedir.
Zonguldak ili genelinde 1113 dernek olmasına rağmen sadece üç derneğin Avrupa Birliği ile ilişkisi vardır.
Fakat kadın derneklerinden sadece bir tanesinin AB ile ilişkisi bulunmaktadır. Avrupa Birliği ile ilişkisi
bulunan dernekler; Paydaş Eğitim Kültür ve Sanat Derneği, Yaşam Eğitimi Kültür ve Dayanışma Derneği ile
Fiziksel ve Sosyal Hayatı Geliştirme Derneği’dir. Bu üç dernekle yapılan mülakatlar sonucunda kadınlara karşı
ayrımcılık, etiketlenme ve soyutlanma yapılmadığı belirtilmektedir. Kadınlar, derneklere bilinçli olarak
gelmekte ve kurumlarda aktif olarak görev almaktadırlar. Avrupa Birliği, projelere katılımda sadece kadınların
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veya sadece erkeklerin bulunmasına karşıdır. Kadın-erkek eşitliğini sağlamak için eşit sayıda katılım
istemektedir. Kadınların aktif hale gelmesini desteklemekte ve bu şekilde derneklerdeki “toplumsal cinsiyet
eşitliği” ne katkı sağlamaya çalışmaktadır. Ülkemizde insanların, yabancı dil ve özgüven eksikliği nedeniyle
projelerde yer alamadığı dernek üyeleri tarafından ifade edilmektedir. Kadınların yemek, erkeklerin ise futbol
gibi ilgi alanlarda aktiflik gösterdiği, çalışan ve nitelikli eleman bulmada derneklerin sıkıntı yaşadığı
belirtilmektedir.
Derneklerin/STK’ların genelde birleştirici özelliğe sahip olduğu fakat günümüzde bu özelliğin ayrılıkçılığa
doğru gittiği ifade edilmektedir. Avrupa’da insanları bir araya getiren aidiyet ve kültür iken, Türkiye’de
ideoloji ve memleket olduğu belirtilmektedir. Sivil toplum kuruluşlarında ideolojinin etkili olduğu, kendini
muhafazakâr olarak gösteren derneklerde erkeklerin daha etkin olduğu, sosyal-demokrat çevrede ise
kadınların daha çok ön plana çıktığı mülakat yapılan gruplar tarafından ifade edilmektedir. Ayrıca kadınların el
sanatları, hizmet gibi alanlarda yoğunlaştıkları, erkeklerin ise spor, hobi alanındaki derneklerde yoğun
oldukları söylenmektedir. Derneklere üye olmak istemeyen kişilerin gerekçesinin maddiyat kaynaklı olduğu,
üye olan kişilerin ise genelde ev hanımı ve emekli insanlar oldukları belirtilmektedir. Çalışan üyelerin ise her
konuda destek oldukları ifade edilmiştir. Derneklere kadınların katılma oranının düşük olduğu bunun
nedeninin ise kadınların bilinçsizliğinin olduğu söylenmektedir. Yine yapılan görüşmeler sonucunda,
ülkemizde dernek denildiğinde olumsuz bir algı oluştuğu söylenirken, Avrupa’da STK’nın iktidar üzerinde etkin
güce sahip olduğu, fakat bizim ülkemizde iktidarın aracı olarak STK’ya üye olmak düşüncesinin egemen
olduğu belirtilmektedir. AB projelerinin kadın erkek eşitliği konusunda daha objektif olarak değerlendirildiği
derneklerin üyeleri tarafından ifade edilmektedir. AB, derneklere projeler üretebilmeleri konusunda hibe
desteği sağlamaktadır. Projelerle beraber derneklerin maddi gelirlerinin arttığı, maddi destek sağladıkları
ifade edilmektedir. AB’nin görüşülen derneklerden birine sağladığı en büyük hibe desteği 45.0000 euro olarak
belirtilmiştir. Ayrıca AB tarafından desteklenen projeler ise panelist olarak katılımcısı olduğumuz RAKKAS ve
Dernekler Elele projeleridir. Mavi Platform projesi ise dünyada ve Türkiye’de özel eğitime gerek duyan
çocuklar için tasarlanan bir eğitim platformudur. Yapılan görüşmeler sonucunda derneklerin insanlara fikir
verdiği ve insanların kendilerini geliştirdikleri, toplumla iç içe olmalarını sağladıkları belirtilmektedir.
5. SONUÇ VE ÖNERİLER
Sonuç olarak, henüz Türkiye’de ve özel olarak Zonguldak’ta derneklerde kadın katılımının yeterli olmadığı,
kadın konusunda toplumsal bilincin henüz yerleşmediği, AB ve derneklerin işbirliği açısından yeterli sonuç
vermediği, toplumsal cinsiyet konusunun gelişmiş ülkeler düzeyinde, STK’larda dikkat çekmediği
anlaşılmaktadır. Derneklerin olumsuz bir algı yaratması katılım sayısını etkilemektedir. Fakat derneklere üye
olan kadınlar, bilinçli olarak katılım sağlamakta ve aktif olarak görev almaktadır. Uluslararası dernekleşmenin
yetersiz olduğu, kadınların kendilerine geleneksel olarak verilen ve kabullendikleri rollerden kurtulamadığı,
toplumsal statü olarak hala ev içi emeğin daha değerli olduğu düşüncesinde oldukları, özellikle ev dışı çalışma
ve faaliyetlerde problemler olduğu anlaşılmaktadır. AB’nin hibe ve desteklerine rağmen kadının STK’lara
katılımında yeterli düzeye gelinemediği görülmektedir.
Bu nedenlerle sivil toplum kuruluşlarının birbirleri ile iletişimin artırılması, derneklerin tanıtımının yapılması
ve derneklerde kadınların aktif rol aldıklarının topluma yansıtılmasının olumlu olabileceği düşünülmektedir.
Ayrıca bu anlamda başta ülke yönetiminin gerekli düzenlemeleri yapması, toplumun bilinçlendirilmesi, eğitim
ve öğretim programlarına toplumsal cinsiyet derslerinin eklenmesi ve AB’nin politikalarını ülkelerin
durumlarına özel olarak geliştirme ve yönlendirmesinin yararlı olacağı söylenebilir.
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Özet
Bu çalışma yetişkinliğe geçiş sürecini ele almaktadır. Yetişkinliğe geçiş sürecinde eğitim, barınma koşullarının
sağlanması, ekonomik özgürlük elde etmek önemli öğeler olarak kabul edilmektedir (Yurttagüler, 2014: 15).
Bu aşamalar arasında ekonomik özgürlüğün elde edilmesini sağlayan işgücüne katılım meselesi, ciddi bir
toplumsal sorun olan işsizlik meselesi ile de yakından ilgili olduğu için önem arz etmektedir. Yetişkinliğe geçiş
sürecinin olağan seyrinde; tamamlanan eğitim faaliyetlerinin ardından işgücüne katılım faaliyeti gelir. Bu
noktada işgücüne katılımda tarihsel süreçte önceleri diplomaya sahip olmak yeterli oluyorken; küreselleşme,
bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesi ve yaygınlaşması, uluslararası kuruluşlarla iş birliklerinin artmasıyla
iş piyasasının işgücünden talebi de değişmiştir. Bu değişen talep, diploma ile birlikte yetenek ve beceriye
sahip olmak ile ilgilidir. İşte bu noktada çalışma, ikincil verilere dayanarak; değişen iş piyasası koşullarına
uygun olan yetenek ve beceri eksikliğinin, yetişkinliğe geçiş sürecini uzatan bir faktör olduğunu Richard
Sennet’in işe yaramazlık kâbusu kavramsallaştırması ile tartışmayı amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Yetişkinlik, Eğitim, İstihdam, İşe Yaramazlık Kâbusu
Abstract
This study deals with the transition to adulthood. In the transition to adulthood, education, providing
housing conditions and achieving economic freedom are considered as important elements (Yurttagüler,
2014: 15). Among these stages, the issue of participation in the labor force, which provides economic
freedom, is important as it is closely related to the issue of unemployment, which is a serious social problem.
In the normal course of transition to adulthood; After the completed training activities, labor force
participation activity comes. At this point, while it was sufficient to have a diploma in the historical process in
labor force participation; The demand of the labor market from the labor force has also changed with the
globalization, the development and spread of information and communication technologies, and the increase
in cooperation with international organizations. This changing demand is about having talent and skill along
with a diploma. At this point, the study is based on secondary data; It aims to discuss with Richard Sennet's
conceptualization of the specter of uselessness that the lack of skills and skills appropriate to changing labor
market conditions is a factor that prolongs the transition to adulthood.
Keywords: Adulthood, Education, Employment, The Specter of Uselessness.
GİRİŞ
Çocukluk, gençlik, yetişkinlik ve yaşlılık bireyin doğumundan ölümüne kadar geçen yaşam sürecinin birer
parçaları olarak kabul edilmektedir. Bu dönemlerin nasıl tanımlanacağı meselesi ise literatürde tartışılan bir
konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Çocukluk, gençlik, yetişkinlik ve yaşlılık kavramlarına yönelik evrensel bir
tanımın olmaması, bu kavramların tanımlanmasını zorlaştırmaktadır. Zira yetişkinlik dönemine yönelik, ilk
yetişkinlik, orta yetişkinlik ve ileri yetişkinlik tanımları, kavramsallaştırmayı karmaşık bir hale getirmektedir
(Aktu, 2016: 163). Bu eksende yetişkinlik kavramının da nasıl tanımlanacağına yönelik literatürde farklı
yaklaşımlar bulunmaktadır.

163

Yetişkin kavramının kökeni Latincede büyümek kelimesinden gelmektedir. Buna göre yetişkin olan birey,
fizyolojik ve psikolojik eksende büyüme göstermiş biri olarak ele alınmaktadır. Ancak büyüme kavramının
muğlaklığı, büyümenin ölçülmesinde birtakım zorluklara neden olmaktadır (Atak vd., 2016: 205). Literatürde
ve uygulamada kabul edilen büyüme kavramının tanımlanmasında kullanılan kriter genellikle yaş kriteri
olarak karşımıza çıkmaktadır.
Yaşam boyu gelişim yaklaşımına göre gelişim dönemleri şu şekilde belirlenmektedir.
Tablo1. Gelişim Dönemleri
Bebeklik dönemi

Doğumdan 18 veya 24 aya kadar geçen
dönem

İlk çocukluk dönemi

18 veya 24 aydan 5 veya 6 yaşına kadar
geçen dönem

Orta ve ileri çocukluk dönemi

6 yaşından 11 yaşına kadar geçen dönem

Ergenlik dönemi

10 veya 12 yaşından 18 veya 22 yaşına kadar
geçen dönem

Genç yetişkinlik dönemi

20’li yaşların başından 30’lu yaşların sonuna
kadar geçen dönem

Orta yetişkinlik dönemi

Yaklaşık 40’lı yaşlardan 60’lı yaşlara kadar
geçen dönem

İleri yetişkinlik dönemi

60’lı veya 70’li yaşlarda başlayıp ölüme kadar
geçen dönem

Kaynak: Santrock, 2010: 16-17’den hareketle yazar tarafından hazırlanmıştır.

Tablo 1’de görüldüğü üzere, çocukluk, ergenlik, yetişkinlik gibi dönemler yaş kriteri ekseninde ele
alınmaktadır. Ancak gelişim dönemlerinin net sınırlarla birbirinden ayrılmadığı görülmektedir. Zira yaş,
sınırlara dayanan bir sınıflandırma biçimi olarak da kabul edilmektedir (Bourdieu, 2016: 174). Bu bağlamda
çocuk (Güçlü, 2016: 3) ve gençlik (Yücel, 2019: 404) tanımlamaları gibi yetişkinlik tanımının da tarihsel ve
kültürel bağlamından koparılmadan yapılması gerekmektedir.
Yetişkinliğe geçişi, gençlik sosyolojisi, genç bireyin bir iş bularak ekonomik özgürlüğünü elde etmesi ekseninde
ele almaktadır (Lüküslü, 2020: 343). Ekonomik olarak kendi kendine yeterli olmak, yetişkinliğe geçişte önemli
bir aşama olarak kabul edilmektedir (Danziger ve Ratner, 2010: 136; Arnett, 1997: 3-4). Yetişkinliği,
çocukluktan ve gençlikten ayırabilmek için ekonomik özgürlükle birlikte okulu bitirme, evden ayrılarak
barınma koşullarını sağlama gibi ölçütler de dikkate alınmaktadır (Arnett, 2000: 471). Gelişim psikolojisi
literatüründe yetişkinliğe geçişte ele alınabilecek ölçütlere ilişkin farklı yaklaşımlar bulunmaktadır (Çok, 1994).
Ancak bu çalışmanın sınırları gereği, yetişkinliğe geçiş süreci psikolojik ve biyolojik bağlamının ötesinde
eğitim, istihdam ve barınma koşullarının sağlanması ekseninde ele alınmıştır (Yurttagüler, 2014: 15).
Bu bilgiler ekseninde yetişkinliğe geçiş sürecinde eğitimi bitirememe, istihdam edilememe gibi durumların
gençlikten yetişkinliğe geçiş sürecini uzattığı söylenebilir. Bu çalışma eğitimini tamamlayarak işgücü
piyasasına katılımda iş piyasasının işgücünden beklediği talepleri karşılayamayarak yetişkinliğe geçiş sürecinin
uzamasını ele almakta ve bu eksende Richard Sennet’in çalışanların sürekli eğitilmeleri gereğinden hareketle
kavramsallaştırdığı işe yaramazlık kâbusunu bu eksende düşünmeyi önermektedir. Çalışmanın veri seti, ikincil
verilerden oluşturmaktadır.
1.İŞE YARAMAZLIK KÂBUSU
Tarihsel süreçte yaşanan küreselleşme süreci, siyasal, toplumsal ve ekonomik alan ile eğitim ve öğretim
alanını da etkilemektedir (Yıldız, 2008: 13). Küreselleşme ile artan rekabet koşullarında konumlarını korumak
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isteyen iş piyasası, işgücü piyasasına esneklik ilkesi ekseninde hareket ederek verimliliklerini artırmak
istemektedir (Kart, 2011: 177). Bu eksende eğitimli, beceri sahibi işgücüne talep de artmaktadır. Sermayenin
işgücünden eğitim, yetenek ve beceri talep etmesine ek olarak iş güvencesizliği, nitelikli işgücünün işe
yaramazlık kâbusu yaşamasına neden olmaktadır (Sennet, 2011; Kart, 2011: 177). Bu kâbustan kurtulmanın
yolu ise bireylerin becerilerini sürekli geliştirmeleri olarak sunulmaktadır (Lambert ve Haley, 2004: 186). Bu
noktada eğitimi tamamlamanın ve bir diploma sahibi olmanın yetersiz olduğu kabul edilmekte, iş piyasasında
rekabet avantajı sağlayacak farklı yetenek ve becerilere sahip olmanın önemi giderek artmaktadır. Sennet’e
göre, işe yaramazlık kâbusunun ortaya çıkış sürecinde kentleşmenin önemli bir etkisi vardır. Kentlere göçün
artması ile fabrikalarda çalışmaya başlayanlar, rahat bir yaşam sağlayacaklarını düşünüyorlardı. İlk yıllarda
eğitim almayı başaranlar, yükseköğrenime ulaşabilenler için de toplumsal konumlarını iyileştirme şansı
yüksekti. Ancak nüfusun artması, eğitimin kitleselleşmesi, işe yaramazlık kâbusunun ortaya çıkışında etkili
olmuştur (Sennet, 2011: 57).
Sennet, modern bir tehdit olarak kabul ettiği işe yaramazlık kâbusuna neden olan üç temel faktörden
bahsetmektedir. Bunlar küresel emek arzı, otomasyon ve yaşlanmanın yönetimidir. (Sennet, 2011: 59).
Küreselleşme ile uluslararası kuruluşlarla iş birliklerinin artması sonucu, ülkeler ucuz ancak vasıflı emeği talep
etmeye başlamışlardır. Bu sermaye hareketliliğinin en önemli nedeni, işgücü maliyetlerini düşürmek olarak
kabul edilmektedir (Erdinç, 1999: 114). Ucuz işgücüne yönelik arzın artması ile iş güvencesi ortadan kalkarak
geçici, mevsimlik, kısmi süreli atipik istihdam biçimleri yaygınlık kazanmıştır (Bacak ve Dönmez Kara, 2009:
94). Bu noktadan hareketle küreselleşme ile göçün de ucuz emek arzını arttırdığı gözden kaçırılmamalıdır.
Savaş, yoksulluk vb. başka sebeplerle göç etmek durumunda kalan göçmenler göç ettikleri ülke için önemli bir
ucuz emek olarak görülmektedirler. Bu nedenle ülke vatandaşları kendilerini; iş bulamama tehdidi ile karşı
karşıya kalmış hissetmektedirler (Akbaş ve Ünlütürk Ulutaş, 2018: 173).
İşe yaramazlık kâbusuna neden olarak öngörülen ikinci faktör; otomasyondur. Sennet’e göre otomasyon
üretim sürecinde taleplere hızlı bir geri dönüş vermeyi sağlamakta böylece verimliliği artırarak emek gücüne
daha az ihtiyaç duyulmasına neden olmaktadır (Sennet, 2011: 61). Gelişen teknolojilerle birlikte makineler,
insanların yapabildikleri pek çok şeyi daha hızlı ve hatasız yapabilmektedirler (Öcal ve Altıntaş, 2018: 2072).
Bu durum şirketleri maliyetleri düşürebilmek için makine kullanımına yönlendirmektedir. İstihdam edilmek
isteyen işgücünden bu durum karşısında makine ile rekabet edebilecek vasıflara sahip olması beklenmektedir
(Doğru ve Meçik, 2018: 1586). Ancak otomasyonun yaygınlaşması ile kısa vadede işsizliğin artacağı, uzun
vadede ise, yeni iş alanlarının ortaya çıkması beklenmektedir (Kurt ve Bozoklu, 2019: 43).
Sennet, işe yaramazlık kâbusuna neden olan üçüncü faktör olarak yaşlılıktan bahsetmektedir. Çünkü Sennet’e
göre, yaşlanma verimliliği düşüren bir faktördür (Sennet, 2011: 62). Sennet bu durumu ‘becerinin tükenişi’
kavramı ile açıklamaktadır. Sahip olduğumuz becerinin ömrü ne kadardır sorusunu sorgulayan Sennet, sadece
teknik işlerde değil; tıp, hukuk gibi alanlarda da becerilerinin tükenebildiğini, becerileri kaybetmemek için ise
sürekli öğrenen bir birey olmak gerektiğini ifade etmektedir (Sennet, 2011: 63).
Yeni ekonomide sahip olunan zanaat önemsizleşmekte ve şirketler artık kısa dönemli genç çalışanları talep
etmektedirler (Sennet, 2009: 52). Bu bağlamda yaşam boyu öğrenmenin işe yaramazlık kâbusunun ortadan
kaldırılmasında önemli bir rolü olduğu kabul edilmektedir (Güllüpınar ve Gökalp, 2014). Yaşam boyu öğrenme
kavramının kullanılmaya başlaması, 1960 yılında UNESCO tarafından gerçekleştirilen bir konferans ile
olmuştur. Yaşam boyu öğrenme, okul öncesi eğitimden itibaren yetişkin eğitimini de kapsayan örgün ve
yaygın eğitim faaliyetleri olarak kabul edilmektedir (Gününç, vd., 2012: 310-312). Sennet’in küresel emek
arzında yaşanan değişim, otomasyonun yükselişi ve yaşlanma ile iş piyasasının esneklik, rekabet edilebilirlik
ve iş güvencesiz çalışma koşullarına uyum sağlayamayan çalışanlar için kavramsallaştırdığı işe yaramazlık
kâbusu, bugün eğitimini tamamlamış ve ekonomik özgürlük elde etmek amacıyla işgücüne katılım sağlaması
gereken gençlerin yetenek ve beceri eksikliği ekseninde işgücüne katılamayarak yetişkinliğe geçişte
karşılaştıkları bir durum olarak düşünülebilir. Bu eksende işe yaramazlık kâbusu sadece çalışanların iş
kaybetme kaygısı ile yaşadıkları bir algının ötesinde iş bulamayan ve işgücüne katılamayan gençler için de
algılanan bir kaygı olarak karşımıza çıkmaktadır. Literatürde gençlerin işgücüne katılımda yaşadıkları bu kaygı
ve işverenlerin beklentilerine yönelik önemli araştırmalar bulunmaktadır.
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Kart, ilaç sektörü ekseninde yaptığı araştırmasında işverenlerin, çalışanlarda aradığı kriterleri şöyle
belirtmektedir. İşverenler “eli yüzü düzgün olan, yakışıklı, prezantabl olan, iyi iletişim becerisine sahip olan,
girişken olan, ikna yeteneği iyi olan, fikir yürütebilen, stresi yönetebilme gücü olan” işgücünü talep
etmektedirler (Kart, 2011: 181). SETA tarafından hazırlanan Türkiye’nin İnsan Kaynağının Belirlenmesi
Raporunda işverenlerin işe alımlarda işgücünün eğitim durumuna, sahip oldukları sertifikalara ve
deneyimlerine önem verdikleri belirtilmektedir. Bu beklentiler mavi yaka ve beyaz yaka pozisyonlarında da
farklılaşmaktadır. Mavi yaka ekseninde işe alımlarda mesleki ve teknik lise eğitimi yeterli olurken, beyaz yaka
pozisyonları için lisans ve hatta lisansüstü eğitim talep edilmektedir (SETA, 2012: 27). Gökdemir ve Dumludağ
tarafından gerçekleştirilen Genç İstihdamı ve İşveren Araştırma Projesi sonuçlarında da benzer bir biçimde
işverenlerin işe alımlarda deneyim kriterine önem verdikleri bulgusu yer almaktadır. Ayrıca işverenlerin işe
alımlarda yabancı dil bilme, hangi okuldan mezun olunduğu gibi kültürel sermaye formlarına da dikkat
ettikleri belirtilmektedir (Gökdemir ve Dumludağ, 2018). On Birinci Kalkınma Planı ekseninde hazırlanan
İşgücü Piyasası ve Genç İstihdamı Özel İhtisas Komisyonu Raporunda, otomasyonun iş piyasalarında sebep
olacağı değişim ve yaşanacak dijital dönüşüme uygun yeni beceri ve yetenekler elde edilmesi amacıyla yaşam
boyu öğrenme programı desteklenmektedir (Kalkınma Bakanlığı, 2018: 95).
İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü tarafından hazırlanan Türkiye’de Gençlerin Güvencesizliği: Çalışma,
Geçim ve Yaşam Algısı araştırmasına göre, gençler eğitim, istihdam durumlarına bakılmaksızın geleceğe ilişkin
kaygıları güvencesizlik ve belirsizliktir. Gençlerin eğitim alınan alanda çalışamadıkları ve bu nedenle mesleki
kimliklerinin bulunmadığı ifade edilmektedir (ISTANPOL, 2020: 6). Gökdemir ve Dumludağ da çalışmalarında
gençlerin istihdama katılımda sahip olmaları gereken en önemli niteliğin yabancı dil bilme olduğunu ifade
ettiklerini belirtmektedirler (Gökdemir ve Dumludağ, 2018). Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar
Vakfı tarafından hazırlanan Gençler Konuşuyor Gençlerin Gözünden Dindar-Seküler Eksenli Kutuplaşma başlıklı
raporda da gençler, iş bulamamalarının önünde bir engel olarak iş piyasasının talep ettiği becerilere sahip
olmadıklarını ifade etmektedirler (TÜSES, 2018: 62). Bu araştırmalar, gençlerin işgücüne katılımda mevcut
durumlarını ve istihdam edilebilirliklerine yönelik algılarını anlamak için önemlidir.
SONUÇ YERİNE
İşgücü piyasalarına katılarak ekonomik özgürlük elde etmek, yetişkinliğe geçiş ekseninde önemli bir ölçüt
olarak ele alındığından bu süreçte istihdam edilememe ile yaşanan işe yaramazlık kâbusu yetişkinliğe geçiş
sürecini uzatan bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. İkincil veriler ekseninde yetişkinliğe geçişte işe
yaramazlık kâbusunu ele alan bu çalışma, yetenek ve beceri gelişiminin yeni ekonomide en dikkat edilen
konular arasında yer aldığını göstermektedir. Yeni ekonomide toplumsal bir konum elde etmek ve değişen
işgücü piyasasının işgücünden taleplerini karşılamaya yönelik diploma ile birlikte yetenek ve beceri
sahipliğinin önemi artmıştır. İşe yaramazlık kâbusu ile karşılaşmamak için bireyin yetenek ve beceriye sahip
olması ve bunu sürekli yenilemesi beklenmektedir. Bu noktada yaşam boyu öğrenme programları bir çözüm
olarak sunulmaktadır. Bu eksende yaşam boyu öğrenme programlarının etkinliğinin araştırılması önemlidir.
Ancak bu çalışma bir değerlendirme çalışması olduğundan; çalışmanın bulgularını geliştirecek nitel ve nicel
araştırmalara ihtiyaç bulunmaktadır.
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Özet
Denizcilik “öncelikle emniyet” felsefesi ile hem uluslararası hem de ulusal kural ve düzenlemelerle şekillenen
bir sektördür. Sürdürülebilir bir deniz ulaştırma sistemine ve deniz tedarik zincirine, sistemdeki gemi, liman
ve insan kaynağının Uluslararası Denizcilik Örgütünün dört kaidesi olan SOLAS, MARPOL, STCW ve MLC
sözleşmeleri çerçevesinde yetkili otoritelerce sürekli denetlenmesi ve bulunan eksikliklerin giderilmesi ile
ulaşılır. Bu denetlemelerin en önemlisi liman devleti denetimleridir. Liman Devleti Denetimi, bir geminin
taşımış olduğu bayrağın dışındaki bayraklara sahip devletlere yaptığı seferler sırasında gitmiş olduğu liman
devletinin yetkili sörveyörleri tarafından o ülkenin coğrafi olarak üye bulunduğu mutabakat zabıtları
kapsamında görmüş olduğu denetimlerdir. Denetimlerle ilgili veriler incelendiğinde insan faktörü temelli
eksikliklerin bulunduğu görülmektedir. Bu çalışmada insan faktörü kaynaklı eksiklikler analiz edilerek bilimsel
bulgular ortaya konulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Denizcilik, Liman Devleti Denetimi, İnsan Faktörü.

Abstract
Maritime sector is a sector that is shaped by both international and national rules and regulations with the
“safety first” philosophy. A sustainable maritime transport system and maritime supply chain is achieved by
the continuous inspection of the ship, port and human resources in the system by the competent authorities
within the framework of the four pillars of the International Maritime Organization, SOLAS, MARPOL, STCW
and MLC, and the elimination of the deficiencies found. The most important of these inspections are port
state inspections. Port State Inspections are the inspections that a ship has seen during its voyages to states
with flags other than the flag it has carried, by the authorized surveyors of the port state it has gone to,
within the scope of the memorandum of understanding of which that country is geographically a member.
When the data regarding the inspections are examined, it is seen that there are deficiencies based on human
factors. In this study, scientific findings will be presented by analyzing the human factor-related deficiencies.
Keywords: Maritime, Port State Control, Human Factor.
GİRİŞ
Günümüzde yaygın bir şekilde kullanılan deniz taşımacılığında emniyet, çevre ve güvenlik konuları önem arz
etmektedir. Liman Devleti Denetimi bir liman devletine gelen yabancı bayraklı gemilerin uluslararası
sözleşmelere ve düzenlemelere göre denetlenmesidir. Denetimin asıl amacı standart altı (sub-standard)
gemileri belirlemek ve buna uygun yaptırımı ilgili gemiye uygulamaktır (Knapp, Franses, 2007). Günümüzde
bu uygulama uluslararası antlaşmaların çatısı altında yapılmaktadır. Bu andlaşmalar uluslararası sözleşme
niteliği taşımamakta ve bölgesel anlamda üye olan ülkeler tarafından imzalanan mutabakat zabıtları
şeklindedir. Yapılan bu denetim sonucunda gemilerde bulunur ise eksiklikler sörvey raporuna yazılmaktadır
(Bolat, 2019). Bu eksiklikler sörvey raporuna gemi kalkmadan önce eksikliğin giderilmesi, 14 gün içerisinde
giderilmesi veya bir sonraki limana kadar giderilmesi gibi şartlarla yazılmaktadır. Bu eksikliklerin bazılarında
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insan faktörü öne çıkabilmektedir. İnsanın olduğu her yerde ve her sektörde olduğu gibi insan hatasından
kaynaklı eksiklikler denizcilik sektöründe de bulunmaktadır. Dolayısıyla insan temelli hataların Liman Devleti
Denetimlerinde görüldüğü söylenebilir. Bu eksikliklerde en belirgin kök sebepler olarak yanlış hazırlanmış
veya güncellenmemiş kayıtlar, eksik dokümanlar, çalışma saatlerinin aşılması örnek olarak gösterilebilir.
Türk bayrağı Paris Mutabakat Zaptında yayınlanan son listeye göre beyaz bayrak listesinde yer almaktadır.
Listedeki konumların belirlenmesi ise denetim ve tutulma sayısına bağlı olan bir ampirik formül ile
hesaplanmaktadır. Bu yüzden Liman Devleti Denetimlerinde tutulma sayısının azalması Türk bayrağı için de
yararlı olacaktır. Çalışmamızda da 01.01.2017 tarihinden 31.12.2019 tarihine kadar Paris Mutabakat Zaptı
Liman Devleti Denetimine giren Türk bayraklı gemilerin eksiklikleri ve tutulma maddeleri incelenerek sonuçlar
oluşturulmuştur. Liman Devleti Denetimlerinde görevli sörveyörün yazdığı eksikliklerde kusurun ana sebebini
belirttiği kısım bulunmaktadır. Bu kusurların bazıları insan faktörüne dayalı eksiklerden oluşmaktadır. Bu
çalışmanın amacı da farklı gemi tipleri üzerinde yapılan Liman Devleti Denetimlerinde kök sebebinde insan
faktörü bulunan eksikliklerin saptanmasıdır. Bu amaçla, denetimlerde insan faktörüne dayalı eksikliklerin
giderilmesi istenildiğinde çalışma alanlarının belirlenmiş olmasını sağlamak ve ortaya çıkan bu eksikliklerin
azaltılması için hangi uygulamalara yer verilmesi gerektiği üzerinde durulması gerektiğinin anlaşılmasını
sağlayacaktır.

2. TÜRK BAYRAKLI GEMİLERİN LİMAN DEVLETİ DENETİMLERİNDE İNSAN FAKTÖRÜ TEMELLİ EKSİKLİKLERİN
ANALİZİ
İnsan faktörü denizcilik sektöründe de önemli bir yere sahiptir. Çünkü insan faktörünün gemide bulunan
personelin eğitiminden, karadaki işletmenin planlı bakım sistemine kadar etki ettiği geniş bir alan mevcuttur.
Bu alanlarda bir hatanın olması direkt olarak insan faktörünün önemini ortaya çıkarmaktadır. Bu çalışmada da
Liman Devleti Denetimlerinde insan faktörüne dayalı tutulma maddelerinin kök sebepleri analiz edilmiş ve
gemi tiplerine göre ayrıca incelenmiştir. Bu eksikliklerin giderilmesinin önemi ise gemilerin tutulmasını
önlemek ve standart altı (sub-standard) gemi sınıfında olmamasını sağlamaktır. Uluslararası sözleşmelere ve
düzenlemelere uymak standart altı (sub-standard) gemilerde insan faktörüne dayalı eksikliklerin giderilmesi
denizde emniyetli, güvenli ve çevreye duyarlı şekilde seyir yapabilmek için önem arz etmektedir (IMO, 2007)
Türk bayraklı gemilerin 2017, 2018 ve 2019 yıllarında Paris Mutabakat Zaptı kapsamında gördüğü denetimler
incelendiğinde en çok Liman Devleti Denetimleri genel kargo gemileri (378), dökme yük gemileri (100) ve
yolcu gemileri (77) üzerinde gerçekleşmiştir (Paris MOU, 2020). Denetimler sonucu tutulan gemiler
incelendiğinde ise en çok tutulan gemilerin tipleri sırasıyla genel kargo gemileri (11), ticari yatlar (5), dökme
yük gemileri (3) ve kimyasal tankerler (3) olduğu görülmüştür.
En çok denetim gören gemi tipi olan genel kargo gemilerine yazılan ve insan faktörüne dayalı tutulma
maddeleri incelendiğinde en çok eksiklik çalışma koşulları, seyir emniyeti ve acil durum sistemleri alanında
olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Tutulma maddelerinde en çok karşılaşılan kök sebepler ise “hijyenik değil”,
“eksik” ve ”kontrolü eksik” olarak Liman Devleti Denetimi raporuna kaydedilmiştir.
En çok denetim gören ikinci gemi tipi ise dökme yük gemileri olmuştur. Bu gemi tipinde yazılan insan
faktörüne dayalı tutulma maddeleri incelendiğinde en çok eksikliklerin can kurtarma araçları, acil durum
sistemleri, yangın emniyeti, sertifika ve dokümantasyon (gemi sertifikaları) ve seyir emniyetli alanlarında
olduğu ortaya çıkmıştır. Tutulma maddelerine yazılan en çok kök sebepler ise “aşinalık eksikliği”, “güncel
tutmama”, “geçmiş tarih” ve “kontrol eksikliği” olarak Liman Devleti Denetimi raporuna kaydedilmiştir.
En çok denetim gören üçüncü gemi tipi ise yolcu gemileridir. Bu gemi tipinde yazılan insan faktörüne dayalı
tutulma maddeleri incelendiğinde en çok eksiklik acil durum sistemleri, seyir emniyeti, sertifika ve
dokümantasyon (personel sertifikaları) ve sevk ve yardımcı makine alanında olduğu sonucu ortaya çıkmıştır.
Tutulma maddelerine yazılan en çok kök sebepler ise “güncel olmama”, “kayıp”, “eksik kayıtlar”, “bilgi
eksikliği” ve “kayıt yok” olmuştur.
Denetim sayıları az olan diğer gemi tipteki gemilerin insan faktörüne dayalı eksiklikleri incelendiğinde en çok
eksiklik seyir emniyeti, sertifika ve dokümantasyon, acil durum sistemleri, sertifika ve dokümantasyon (gemi
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sertifikaları), can kurtarma araçları ve çalışma koşulları alanında olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Tutulma
maddelerine yazılan en çok kök sebepler ise “eksik”, “bilgi eksikliği”, “düzgün istiflenmemiş”, “düzgün bakımı
yapılmamış” ve “yetersiz” olmuştur.

3. SONUÇ VE ÖNERİLER
Türk bayraklı gemilerin Paris Mutabakat Zaptı insan faktörüne dayalı eksiklikleri ve tutulma maddeleri
incelendiğinde acil durum sistemleri, seyir emniyeti, sertifika ve dokümantasyon (hem gemi hem de
personel), çalışma koşulları, can kurtarma araçları gibi alanlar olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Burada yazılan
eksikliklerde de “eksik kayıtlar”, “aşinalık eksikliği”, “bilgi eksikliği”, “eksik”, “yetersiz”, “düzgün bakımı
yapılmamış”, “eksik kayıtlar”, “kayıp”, “düzgün istiflenmemiş” gibi kök sebepler yer almaktadır. Şekil 1’de
yıllara göre Türk bayraklı gemilerin Paris Mutabakat Zaptı denetimleri hakkında sayısal sonuçlar gösterilmiştir.
Grafik incelendiğinde, denetlenen toplam gemi sayısı yönünden yıldan yıla belirgin bir azalma görülmektedir.
Burada denetim sayısı tekil denetleme anlamı taşımaktadır. Yani aynı gemi farklı zamanlarda farklı Paris
Mutabakat Zaptı limanlarında denetim görmüş olabilir. Aynı azalma durumunun denetim sayısı ve tutulma
sayısı için de geçerli olduğu söylenebilir. ISM (Uluslararası Emniyetli Yönetim) Kodu sistemi gemilerde
uygulanan bir kalite yönetim sistemidir. Denetimlerde bulunan bir eksikliğin bahsedilen kodla ilişkili olup
olmadığı denetimi yapan sörveyör tarafından denetim raporuna işlenir. Burada sörveyör uluslararası
denizcilik kural ve düzenlemeleriyle birlikte mesleki profesyonel yargısını da kullanmaktadır. Bu eksikliklerde
de azalma görülmektedir. İncelenen yıllarda Paris Mutabakat Zaptı bölgesine girmesi yasaklanan Türk bayraklı
gemi olmamıştır.

Şekil 1. Yıllara Göre Denetimler ve Sonuçları Hakkında Sayısal Veriler

Gemilerin tutulmalarını önlemek için öncelikle emniyetli yönetim sisteminin hem gemide hem de şirkette
doğru uygulanması gerekmektedir. Çünkü insan faktörüne dayalı eksikliklerin büyük çoğunluğu düzenli takip,
yeterli bilgi ve kalifiyeli personel olmamasından kaynaklandığı görülmektedir. Gemide bir sertifikanın eksik
olması veya sertifika tarihinin geçmiş olması geminin planlı bakım sisteminin de eksik olduğunun sinyallerini
vermektedir. Bir diğer örnek ise aşina olmamaktır. Bir personelin şirkette ve gemide aşinalık eğitimi almamış
olması olası bir Liman Devleti Denetiminde bilgi eksikliği ve aşinalık eksikliğinden dolayı tutulma maddesi
yazılmasıyla sonuçlanabilir. Bu da yine emniyetli yönetim sisteminin eksikliğini göstermektedir. Tablo 1’de
Gemi tiplerine göre toplam denetim ve tutulma, “0” eksik ve tutulma oranları gösterilmiştir.
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Tablo 1. Gemi Tiplerine Göre Toplam Denetim ve Tutulma, “0” Eksik ve Tutulma Oranları
Toplam

Toplam

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Gemi Tipi

Denetim

Tutulma

“0” eksik
oranı

“0” eksik
oranı

“0” eksik
oranı

Tutulma
oranı

Tutulma
oranı

Tutulma
oranı

Dökme yük

100

3

0,37

0,56

0,35

0,05

0,03

0

Kimyasal tanker

121

3

0,41

0,47

0,53

0,02

0,02

0,03

Kombine taşıyıcı

1

0

-

-

1

-

-

0

Ticari yat

13

5

0

0

-

0,36

0,5

-

Konteyner

57

0

0,75

0,73

0,7

0

0

0

Gaz taşıyıcı

8

0

0

0

0,33

0

0

0

Genel yük-Çok
amaçlı

378

11

0,28

0,27

0,26

0,05

0,02

0,02

Yüksek hızlı yolcu

15

1

0

0,14

0,4

0

0,14

0

Canlı hayvan taşıyıcı

1

0

-

-

0

-

-

0

Açık deniz destek

2

0

-

0

0

-

0

0

Petrol tankeri

27

0

0,7

0,8

0,86

0

0

0

Petrol-Kimyasal
tanker

2

0

-

-

0

-

-

0

Yolcu

77

1

0,26

0,38

0,42

0

0,04

0

Ro-Ro yük

65

1

0,45

0,52

0,38

0

0

0,04

Ro-Ro yolcu

4

0

1

0

0

0

0

0

Römorkör

12

0

1

0,83

1

0

0

0

Sonuçta karşılaşılan zorluklar genellikle uygun operasyon planlaması, uygun önleyici faaliyet sistemi, personel
eğitimi ve denizcilerin İngilizce dil bilgisidir. Gemilerin daha ekonomik işletilebilmesi için işletme mürettebat ve
bakım onarımdan kısmaya çalışmaktadır. ISM Kodunun bütün gereklilikleriyle birlikte uygulanması ile birlikte gemi
yaşı fazla olsa bile standartların üzerinde faaliyetlerine devam edebilmektedir. ISM Kodun gemilerin insan temelli
eksikliklerden dolayı tutulmalarının sayısının azalmasına sebep olacaktır.
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Özet
Bu çalışmada kurumlarca açıklanan resmi istatistikler bağlamında pandemi döneminde aile içi şiddet
vakalarında belirtilen azalmanın suçta karanlık alan oluşumunun bir sonucu olma ihtimalinin tartışılması
amaçlanmıştır. Meydana gelen suç oranlarının gerçeğe en yakın şekilde belirlenerek olası karanlık alanın
azaltılabileceği öngörüsü çalışmanın önemini belirtmektedir. Çalışmada literatür tarama yöntemi
kullanılarak elde edilen bilgiler derlenmiş ve tartışma biçiminde sunulmuştur. Karanlık alan hakkında fikir
sahibi olunması ve açıklanan verilerin bir arada verilmesi amacı ile yapılan alanyazın taramasında ulaşılan
veriler ortaya koyulmuştur. Suç ölçme metodunda başvurulan yöntemlerden biri suç istatistikleridir. Suç
istatistikleri, suçlu sınıfları ve bunların özelliklerinin belirlenmesinde ceza adalet sisteminin etkin işlemesi ve
suçun/suçluluğun sebeplerinin tespiti ile suçun önlenmesi açısından önemli yer teşkil etmektedir. Ancak
rakamlar ile ifade edilen resmi suçluluk oranları işlenen suçların gerçek toplamını yansıtamamaktadır.
İstatistiksel olarak ortaya konan suçluluk oranları ile gerçek suçluluk arasında bu bilinmeyen alan ‘suçta
siyah sayılar’ veya ‘suçta karanlık alan’ olarak ifade edilmektedir. Suçta karanlık alan çeşitli nedenlerle
ortaya çıkmaktadır. Bu sebepler mağdur kaynaklı olabileceği gibi mağdur dışı kaynaklarla da
oluşabilmektedir. Sonuç olarak, yeni normalleşme döneminde kolluk tarafından verilen önleyici ve
koruyucu tedbirlerin artması ile izolasyon sürecini kapsayan dönemde açıklanan aile içi şiddet vakalarının
istatistiksel olarak azalması arasında bir çelişki olduğu çıkarımından hareketle suçta karanlık alanın artmış
olabileceği öngörülmektedir. Gerçek suçluluğa ulaşmada engel teşkil eden bu konunun sebepleri göz
önünde bulundurulduğunda eğitim, psikoloji, hukuk gibi birden fazla alanda birlikte yapılacak çalışmalar ile
karanlık alan daraltılarak gerçek suçluluğa en yakın neticelerin elde edilmesi, böylelikle suçun önlenmesi
konusunda geliştirilecek düzenlemelere katkı sağlanabileceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Suçta siyah sayılar, şiddet, suçta karanlık alan, pandemic
A Discussion on Describing The Status of Black Numbers During The Pandemic
Abstract
In this study; it’s aimed to discuss the possibility that the decrease in domestic violence cases during the
pandemic is a result of the formation of dark areas in crime, in the context of official statistics announced by
the institutions. The importance of this study is the prediction that the possible dark area can be reduced by
determining the official crime numbers as close as possible to the real numbers. In the study, the
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information were obtained by using the literature review method, and were presented in the form of
discussion. The data obtained by the litature review were presented with the aim of forming an idea about
the dark field and giving the explained data together. Crime statics is one of the methods used in the crime
measurement. Crime statistics play an important role in determining criminal classes and their
charasteristics, in terms of effective functioning of the criminal justice system, determination of the reasons
for the crime/criminality and prevention of crime. However, the official guilt rates that’s expressed with
numbers do not reflect the true total of the crimes committed. Between the statistically revealed guilt and
the real guilt, this unknown area is expressed as 'black numbers in crime' or 'dark area in crime'. Dark area in
crime occurs for various reasons. These reasons can be stated as victim related or out of victim. As a result,
it is predicted that the dark area in crime may have increased, from the fact that there is a contradiction
between the increase in preventive & protective precautions given by law enforcement during the new
normalization and the statistical decrease in domestic violence cases announced in the period covering the
isolation process. Regarding the reasons of this issue, which constitutes an obstruction to reaching to the
real criminality, it is thought that the studies to be carried out in multiple fields such as education,
psychology and law will contribute to the achievement of the closest results to the real criminality by
decreasing the dark numbers, and thus to the regulations to be developed for the prevention of crime.
Keywords: Black numbers in crime, violence, blackarea of crimes, pandemic

1. GİRİŞ
Ceza normunu oluşturan ‘emir’ unsuruna aykırılık, kanunda belirtilen şartlara uygunluk ölçüsünde ‘suç’
olgusunu meydana getirmektedir. Emre aykırılık neticesinde failin karşılaşacağı sonuç olarak ifade edilen
‘yaptırım’ unsuru ise ‘ceza’ ve ‘güvenlik tedbirleri’ gibi diğer olguları ortaya çıkarmaktadır. Bir yaptırım olarak
cezanın veriliş amacı konusunda benimsenen görüş ve ülkelerin suç siyaseti anlayışları kanun yapma
süreçlerine etki etmektedir. Kefaret esasıyla açıklanan mutlak görüşten ziyade cezayı başvurulması gereken
son çare olarak gören, suç-suçluluğun önlenmesine dikkat çekerek failin topluma yeniden kazandırılması
gerekliliğine vurgu yapan nispi teori ile mutlak ve nispi teorilerin temel unsurlarının birleştirilmesi ile karşılık
bulan karma teori, sanayi devrimi sonrasında ülkelerin ceza hukuk sistemlerinde sıklıkla benimsedikleri
görüşler olarak karşılık bulmuşlardır. Nispi ve karma teorilerde yer alan suç-suçluluğun önlenmesi, ıslah,
caydırıcılık gibi konuların etkinliğinin arttırılması birden fazla bilim dalı ile ilişkili olan bir süreci beraberinde
getirmiştir. Bu ihtiyaç, disiplinlerarası bir bilim olan kriminolojinin tarihsel süreç içerisinde yerini alarak ceza
kanunlarının oluşum sürecinde etkin bir suç siyaseti yürütülmesine katkı sağlayan çalışmaları ile etkin bir
başvuru kaynağı olması sonucunu beraberinde getirmiştir.
Etkin bir suç siyaseti ile ceza kanunlarının amaçlarından suçun önlenmesinde, suç olgusunu bir vaka olarak
gören ve bu anlayış doğrultusunda veriler elde ederek sınıflandıran kriminolojinin başvurduğu yöntemlerden
biri ‘suç ölçme metodu’dur. Bu metod çerçevesinde yürütülen çalışmalarda kullanılan ‘suç istatistikleri’,
istatistikî veriyi oluşturan makamlara göre yapılan sınıflandırılma ile suç-fail-mağdur eksenli bilgileri rakamsal
olarak kamuoyu ile paylaşmaktadır. Paylaşılan bu bilgiler kanuni ya da bilinen suçluluk alanları hakkında bilgi
vermekle birlikte gerçekte var olan ancak adli mercilere intikal etmeyen, ihbar edilmeyen, faili bulunamayan
veya ispatı sağlanamayarak gizli kalan ‘gerçek suçluluk’ konusunda bir veri yansıtmamaktadır. Gerçekte
meydana gelmiş ancak çeşitli nedenlerle istatistiklere yansımamış suçlar ‘suçta siyah sayı’ veya ‘karanlık alan’
olarak ifade edilmektedir.
Suçun önlenmesi 5237 s. Türk Ceza Kanunu’nda yer alan amaçlardan biridir. Suç olgusunun topluma olan
maliyetinin yüksek olması sebebiyle suçun önlenmesi büyük bir önem arz etmekte olup kriminolojinin yüksek
katkı payına sahip olduğu önleyici suç politikaları ile suçta tekerrürün azaltılması, potansiyel failleri caydırma
ve aynı zamanda suçun mağduru olma ihtimali taşıyan kişilerin uyarılması amaçlanmaktadır (Demirbaş, 2019).
5237 s. Türk Ceza Kanunu’nun amaçları arasında düzenlenen suçun önlenmesinin gerçekleştirilmesi ve
suçluluk hakkında tam bir bilgi edinilebilmesi için ilgilenilmesi gereken asıl alan resmi rakamlarla ifade edilen
suçluluğun yanı sıra gerçek suçluluktur. Gerçek suçluluğa ulaşmada engel teşkil eden bir konu olarak suçta
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karanlık alan ise oluşumuna etki eden sebepler düşünüldüğünde bunlara karşılık üretilecek çözüm önerileri ile
karanlık alanın daraltılarak gerçek suçluluğa en yakın bilgiler elde edilmesi sayesinde suç önleme amacına
katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Pandemi dönemindeki sosyal izolasyon sürecinde evde geçirilen zamandaki artış ile korku ve güven
problemlerinin bir yansıması olarak aile içerisindeki krizlerin artışı, aile içi tartışmalar ve hatta şiddete varan
eylemlerin yaşanmaya başlamasına etkide bulunduğu öngörülmektedir (T.C. Üsküdar Üniversitesi, 2020).
Çalışmada pandemi döneminde kurumlarca açıklanan resmi rakamlar doğrultusunda aile içi şiddet vakaları ve
yetkili makamlarca verilen önleyici-koruyucu tedbir oranları karşılaştırılmıştır. Birbirleriyle bağlantılı olan bu
faktörler normal şartlar altında doğru orantıya sahip olarak birinde oluşacak artışın diğerinde de artış
görülmesine neden olması beklenmektedir. Pandemi döneminde açıklanan verilerde ise önleyici-koruyucu
tedbir kararlarının artmasına rağmen aile içi şiddet vakarlında azalma açıklanması suçta karanlık alanda artış
meydana gelmiş olabileceği düşüncesini oluşturmuş ve çalışmada bu konu resmi makamlardan elde edilen
veriler ile tartışılarak sunulmaktadır. Ayrıca suçta karanlık alan oluşum sebepleri düşünülerek konuya ilişkin
sunulan çözüm önerileri ile gerçek suçluluğa en yakın şekilde ulaşılarak etkin bir suçla mücadele
gerçekleştirilmesi ve suç önlenmesi amacına ulaşmaya katkı sağlayacağı düşünülen çalışmalar önerilmektedir.
2. YÖNTEM
Çalışmada yöntem olarak literatür tarama yöntemi kullanılarak elde edilen bilgiler derlenmiş ve tartışma
biçiminde çalışmada sunulmuştur. Yapılan çalışmada karanlık alan hakkında fikir sahibi olunması ve
açıklanan verilerin bir arada verilmesi amacı ile yapılan alanyazın taramasında ulaşılan veriler ortaya
koyulmuştur.
3. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
3.1. Ceza Hukuku Bağlamında Kriminoloji
İnsanlık tarihinin en eski hukuk dallarından biri olan ceza hukuku, suç tanımlamalarının yapılarak buna karşılık
yaptırımların yasalar çerçevesinde belirlendiği normatif bir disiplindir. Ceza normları temelde ‘emir’ ve
‘yaptırım’ olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Ceza normlarındaki emir kısmına aykırılık yasada belirtilen
koşulların da varlığı ile suçu meydana getirirken; suç konusu eylemin gerçekleşmesinin ardından eylemin bir
sonucu olarak ceza ve diğer yaptırım türleri (güvenlik tedbirleri gibi) ise yaptırım unsurunu oluşturmaktadır
(Zafer, 2013). Ceza hukuku, suç olarak tanımlanması gereken eylemleri yasa çerçevesinde belirleyerek bu
eylemler karşısında fail hakkında uygulanması gereken yaptırımları ve bu yaptırımların nasıl uygulanması
gerekliliğini konu edinir. Kanunilik ilkesinin yansıması olarak suç ve cezaların yasalar çerçevesinde
belirlenecek olması ceza hukukunun bireysel hak ve özgürlükleri koruma işlevini belirtmektedir. Suç ve
yaptırım unsurlarının yasalar ile açıkça belirlenmesi bir yandan bireylere hangi eylemlerin suç niteliği
taşıdığını ve bu nitelikteki eylemler karşısında nasıl bir yaptırım ile karşı karşıya kalabileceklerini belirtmek ve
aynı zamanda suç niteliği taşıyan eylemi gerçekleştiren kişileri de yaptırımlar ile ıslah ederek topluma yeniden
kazandırılmalarını amaçlamaktadır. Açıklanan bu amaçlar toplum barışının sağlanması üst başlığı altında
toplanabilmektedir.
Sanayi devrimi sonrası yaşanan toplumsal sorunlardan biri olarak değerlendirilen suçluluğun artışı ve çeşitli
şekillerde ortaya çıkışı, suçun önlenmesi konusuna ilişkin tartışmalara yol açarak birçok bilim dalı ile ilgili ve
ilişkili olan kriminolojinin doğuşuna zemin hazırlamıştır (Yumak, 2015).Disiplinlerarası bir bilim dalı olan
kriminoloji, TDK’de suç bilimi olarak karşılık bulmaktadır. Kriminoloji, alanın kapsamı sebebiyle farklı
değerlendirmeler yapılarak her ne kadar çeşitli tanımlamalar ile karşılaşılsa da genel itibariyle suçun
açıklamasını yaparak suçun önlenmesinin sağlanması, suçlu davranışın nedenlerini incelenmesi ve suçlulukla
mücadele eden bir disiplin olarak ifade edildiği görülmektedir(Artuk, 2018).
Cezayı kendine özgü bir alan olarak ele alıp failin üzerinde hukuki menfaatlere yapılan çeşitli etkiler ile ıslahını
sağlayarak yeniden suç işlenmesini engellemeyi arzu eden suç siyaseti kavramı, ceza normlarının
oluşturulması ve bu normlar ile ulaşılması istenen hedefler bağlamında önem arz etmektedir (Dönmezer, Suç
Siyaseti, 2011). Devletlerin ceza kanunlarını oluşturmada gözettiği suç siyasetine olan etkisi de
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düşünüldüğünde ceza normlarının unsuru olan yaptırım konusunda cezaların amacı ile ilgili farklı teorilerin
ileri sürüldüğünü görmekteyiz. Bu teorileri kefaret esasıyla açıklanan mutlak teori; cezanın caydırma etkisini
ön plana çıkaran bir yaklaşım modeli ile karşılık bulan, cezayı başvurulması gereken son yol olarak
nitelendiren ve infaz sürecinde failin topluma kazandırılmasına dikkat çeken nispi teori; bu iki teorinin temel
unsurlarının birleştirilmesi ile açıklanan karma teori olmak üzere üç başlık altında toplamak mümkündür
(Yumak, 2015).
Cezanın amacı konusunda öne sürülen nispi teoriler ile karşılık bulmaya başlayan caydırma, suçun-suçluluğun
önlenmesi, failin ıslahı gibi kavramlar disiplinlerarası bir bilim olan kriminolojiye olan ihtiyacı arttırmıştır. Suç
olgusunu bir vaka olarak görüp incelemesini yaparak çeşitli sınıflandırmalar ile veriler toplayan kriminoloji
bilimi, infaz rejimi açısından ıslah edici uygulamaların etkinliği konusunda çalışmalar yapmaktadır. Bu sebeple
ceza kanunlarının oluşumuna olan etkisi düşünüldüğünde kriminoloji biliminin çalışmalarından
faydalanılmaksızın etkin bir suç siyaseti yürütülmesi ceza kanununun amaçlarını sağlamada yetersiz kalacağı
yorumunu getirmek mümkündür.
3.2. Kriminolojik Araştırma Metodu Olarak ‘Suç Ölçme Metodu
Suçlulukla mücadelede, suçun açıklamasını yaparak suçun önlenmesinin sağlanması ve suçlu davranışın
nedenlerini incelenmesi konularında vaka incelemeleri yapan kriminolojinin veri elde etme ve sınıflandırma
konularında başvurduğu birtakım araştırma metotları bulunmaktadır. Bu metotlardan biri ‘suç ölçme
metodu’dur. Suç ölçme metodu, istatistiki çalışmalar, mağdur-fail yaklaşımlı araştırmalar ve dolaylı ölçümler
olmak üzere çeşitli yollar ile yapılabilmektedir. Çalışmanın konusu bağlamında istatistiki çalışmalar üzerinde
durulacaktır.
3.2.1. Suç İstatistikleri
Suç istatistiki kavramından, sınırları belirli zaman ve yer için, suç konusu eylemi ve bu eylemin fail ile mağdur
bilgilerinin sistematik bir çerçevede toplanarak düzenlenmesi ve kamuoyuna sunulması anlaşılmaktadır. Bir
araştırma aracı olan suç istatistikleri, ceza kanununun etkinliğini tespitin yanı sıra ceza kovuşturma
organlarının çalışma alanlarının ve iş yükleri hakkında da bilgi vermektedir.
Suç istatistiklerini temel olarak beş ana başlıkta toplamak mümkündür (Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk
Fakültesi, 2020). Bunlar:
 Polis İstatistikleri
Polis istatistikleri, polis tarafından kaydedilen ve üzerinde polisin çalıştığı olaylardır. Kayıtlara geçen olaylar
üzerinde genel bir bakışı yansıtır.
 Adalet istatistikleri
Mahkemelere intikal etmiş olan vakalar ile ilgili olarak adli mercilerce tutulan istatistiklerdir.
 Cezaevi istatistikleri
Suç eylemi karşısında bir yaptırım türü olan hapis cezası ile cezalandırılan ceza infaz kurumunda yer alan
hükümlüler ve tutukluların yer aldığı istatistiklerdir.
 Uluslararası istatistikler
Karşılaştırma yapma olanağı sağlayacak olan ancak ülkelerin hukuk sistemlerindeki farklılık dolayısıyla verimli
bilgi edilememesi öngörülen istatistiklerdir.
 Diğer İstatistikler
Kriminolojik araştırma yapan kurumlar ile bilim insanların polis, adalet, cezaevi ve uluslararası istatistiklerden
doğan boşluğu kapatmak amacıyla yaptıkları çalışmalardır.
3.2.2. İstatistikler Sonucu Elde Edilen Verilerin Gerçek Suçluluğu Yansıtmaması Durumu: ‘Suçta Karanlık
Alan’
Ferri’nin yaptığı ayrım uyarınca suçluluk mahkemelere intikal eden kanuni suçluluk; polis tarafından haberdar
olunan bilinen suçluluk ve ortaya çıkan suçların yan sıra adli mercilere intikal etmeyen, ihbar edilmeyen, faili
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bulunamayan veya ispat edilemeyerek gizli kalan gerçek suçluluk olmak üzere üç grupta incelenmektedir (s.
5237). Türk Ceza Kanunu’nun amaçları arasında düzenlenen suçun önlenmesinin gerçekleştirilmesi ve
suçluluk hakkında tam bir bilgi edinilebilmesi için ilgilenilmesi gereken asıl alan resmi rakamlarla ifade edilen
suçluluğun yanı sıra “gerçek suçluluk”tur. Gerçekte meydana gelmiş ancak çeşitli nedenlerle istatistiklere
yansımamış suçlar ‘suçta siyah sayı’ veya ‘karanlık alan’ olarak ifade edilmektedir (Şekil-1).

Şekil-1: Suçta karanlık ve aydınlık alanın şematik gösterimi (Tutar, 2020)

Suçta karanlık alanın oluşum sebepleri mağdur kaynaklı ve mağdur dışı etmenler sebebiyle oluşması
bağlamında iki sınıfta incelenmektedir.
Füsun Sokullu (2011)’e göre mağdur kaynaklı suçta karanlık alan oluşumunun nedenleri;



Mağdurun başvuracağı hukuki yollar ile ilgili yeterince bilgi sahibi olmaması nedeniyle bildirimde
bulunmaması,



suçlunun mağdur tarafından yeterince tanınmaması,



suçlu-mağdur arasında önceden var olan ilişkiler bulunması,



mağdurun korkması ve çekinmesi gibi etkenler,



mağdurun maruz kaldığı eylemi utanç verici bulması,



suçlunun mağduru tehdit, şantaj gibi yollarla baskı altında tutması,



mağdurun suçun ortaya çıkması durumunda bulunduğu çevre sebebiyle itibar kaybına uğrama
düşüncesi,



mağdurun suçun kanuni tanımı ve kendisine sağlanacak hukuki koruma imkânlarına ilişkin yeterince
bilgi sahibi olmaması şeklinde sıralanmaktadır.

Mağdur dışındaki etkenlerle suçta karanlık alan oluşum sebepleri ise;



kolluğa bildirilmemiş,



kolluğa bildirilmiş ancak kaydedilmemiş,



kolluk tarafından failleri bulunamamış suç konuları

başlıkları altında toplanmaktadır.
Suçta karanlık alanın oluşumuna etki eden bu sebeplerin fazla oluşunun gerçek suçluluğun tespit edilmesinde
karanlık alanın daraltılmasını sağlayacak çözüm yollarının geliştirilmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
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4. COVİD-19 PANDEMİ DÖNEMİNDE AİLE İÇİ ŞİDDET VAKA ORANLARINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME
Alanyazın taramasında; pandemi döneminde aile içi şiddet vaka oranlarına ilişkin İçişleri Bakanlığı’nın
26.05.2020 tarihli açıklamasında, ilk Covid-19 vakasının ülkemizde ortaya çıktığı 11 Mart tarihinden önceki
ve sonraki 70 günlük süreç içerisinde aile içi şiddet vakalarında %7 oranında azalma olduğunun ifade edildiği
görülmüştür (Grafik-1). 1 Ocak-10 Mart tarihleri arasında 45 bin 798 kadına şiddet olayı istatistiklere
yansımışken 11 Mart-20 Mayıs tarihleri arasında 42 bin 693 kadına şiddet olayı görüldüğü açıklanmıştır
(İçişleri Bakanlığı, 2020).

Aile İçi Şiddet Vaka Sayıları
47000
46000
45000
44000
43000
42000
41000

45798

42693

OCAK-MART

MART-MAYIS

Grafik-1: İçişleri Bakanlığı’nın26.05.2020 tarihli açıklamasına göre 11 Mart 2020 tarihinden önceki ve sonraki 70 günlük süreç
içerisinde aile içi şiddet vakaları

Şiddet uygulayan veya uygulama tehlikesi bulunan kişi hakkında, olayın niteliği dikkate alınarak
hükmedilecek tedbirlere ilişkin kararı tanımlayan(Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine
Dair Kanun, 2012)önleyici tedbir karar sayılarının 2020 yılının ilk üç aylık döneminde 157.367 olduğu
belirlenmişken 2020 yılının ilk beş aylık döneminde bu rakamın256.460 olduğu ifade edilmiştir (Anadolu
Ajansı, 2020).
Önleyici Tedbir Karar Sayıları
Ait Olduğu Dönem
Karar Sayısı
2020 yılı ilk 3 aylık dönem
157.367
2020 yılı ilk 5 aylık dönem
256.460
Tablo-1: 2020 yılının farklı dönemlerinde alınan önleyici tedbir karar sayıları

Tedbir kararı kapsamında korunan şiddet mağdurunu ve varsa beraberindeki çocukları, aile bireylerini ve tek
taraflı ısrarlı takip mağdurunu ifade eden korunan kişi hakkında, olayın niteliği dikkate alınarak
hükmedilecek tedbirlere ilişkin kararı tanımlayan(Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine
Dair Kanun, 2012) koruyucu tedbir kararlarında da aynı dönemler itibariyle yapılan mukayesede 2020 yılının
ilk üç aylık döneminde 20.784 koruyucu tedbir kararına karşılık ilk beş aylık döneminde bu oran 33.351 ile
karşılık bulmaktadır (İçişleri Bakanlığı, 2020).
Koruyucu Tedbir Karar Sayıları
Ait Olduğu Dönem
2020 yılı ilk 3 aylık dönem
2020 yılı ilk 5 aylık dönem

Karar Sayısı
157.367
256.460

Tablo-2: 2020 yılının farklı dönemlerinde alınan koruyucu tedbir karar sayıları

Yeni normalleşme döneminde kolluk tarafından verilen önleyici tedbir kararı ve yetkili mercilerce verilen
koruyucu tedbirlerin artması ile izolasyon sürecini kapsayan dönemde açıklanan aile içi şiddet vakalarının
istatistiksel olarak azalması arasında bir çelişki olduğu çıkarımından hareketle suçta karanlık alanın artmış
olabileceği öngörülmektedir. Zira önleyici ve koruyucu tedbir kararlarının verilebilmesi, şiddet konusunu
veya tehlikesini oluşturan eylemin varlığına bağlıdır. Suçta karanlık alan oluşmasının sebepleri
düşünüldüğünde, özellikle izolasyon sürecinde aile ile sürekli olarak bir arada bulunulması nedeniyle bu
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sebeplerin daha sık karşılık bulacak olması, suçta karanlık alanda artış meydana getirebileceği düşüncesini
destekler niteliktedir.
5. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER
Resmi rakamlar ile karşılık bulmayan ve suçun önlenmesinin gerçekleştirilmesi bakımından gerçek suçluluğa
ulaşmada engel teşkil eden bir konu olarak suçta karanlık alanın, oluşumuna sebep olan etkenlere ilişkin
getirilecek çözüm önerileri ile daraltılabileceği öngörülmektedir. Şiddetin insan ve toplum üzerindeki etkileri
ile insanı şiddet uygulamaya iten sebeplerin neler olduğu konularının sosyal bilimlerin inceleme alanı
içerisinde yer alması, kriminoloji biliminin şiddet olgusunu incelemede çeşitli alanlar ile konuyu
ilişkilendirmesini gerekli kılmaktadır (Alparslan, 2011). Gerçek suçluluğa ulaşmada en yakın neticelerin elde
edilmesi ile suçun önlenmesi konusunda gerçekleştirilecek düzenlemelere katkı sağlanması adına
kriminolojinin disiplinlerarası bir bilim dalı olduğu konusu da göz önünde tutularak eğitim, hukuk, psikoloji
gibi alanlar ile birlikte yapılacak eğitimlerin ve çalışmaların, bilinci arttırarak suçta karanlık alan oluşumunu
azaltacağı sonucuna ulaşılmıştır.
Mağdur kaynaklı karanlık alan oluşumu sebepleri düşünüldüğünde aile içi şiddet çok boyutlu olarak ele alınıp
aile içi iletişim, bireylerin hak ve sorumlulukları gibi konular üzerine eğitim programları gerçekleştirilmesinin
gerçek suçluluğa ulaşmada katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu konuda KADEM (Kadın ve Demokrasi
Derneği)’in çok yönlü olarak şiddeti ele aldığı ‘Şiddetin Anatomisi ve Çözüm Yolları’ eğitimi örnek
gösterilebilmektedir. Bu eğitim modülü ile şiddeti açığa çıkaran sebepler, türleri ve önlemeye yönelik çözüm
önerileri üzerinde hukuki, psikolojik, eğitim ve dini boyutlar ele alınarak konuya ilişkin eğitici çalışmalar
gerçekleştirilmektedir. (Kadın ve Demokrasi Derneği, KADEM, 2020) Aynı zamanda Aile, Çalışma ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı’nın 2020-2021 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı kapsamında
belirlenen hedefler kapsamında yer alan ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesinde
kamuoyunun farkındalığının artırılması kapsamında düzenlenecek eğitim programları (Kadının Statüsü Genel
Müdürlüğü, 2020) ile de karanlık alanın daraltılmasına ve gerçek suçluluğa ulaşmada katkı sağlayacağı
düşünülmektedir.
Mağdur dışı karanlık oluşumuna sebep olan etkenler düşünüldüğünde ise günümüzde kullanımı yaygınlaşan
teknolojik araçlar vasıtasıyla şiddete maruz kalan kadınların tek bir tuşa basarak yardım çağrısı ve suçu
bildirme işlemlerini aynı anda gerçekleştirmesi sağlayan İçişleri Bakanlığına ait KADES (Kadın Destek)
Uygulaması gerçek suçluluğa ulaşmada katkı sağlanması adına örnek olarak gösterilebilmektedir. Bu
uygulama, hem gerçekleşen suça hızlı müdahale sağlanmasında, hem daha önce belirtilen karanlık alanın
sebeplerinden kolluğa bildirilmiş ancak kaydedilmemiş suçların önüne geçilerek istatistiksel veri kaybı önlenip
karanlık alanın daraltılmasında katkı sağlaması amacı ile oluşturulmuştur.
KADES uygulaması gibi uygulama ve çalışmaların; izolasyon sürecinde kullanımı artan teknolojik araçlar
üzerinden tanıtımları gerçekleştirilerek bilinirliğinin ve kullanımının arttırılması sağlanarak mağdur dışı
karanlık alanın azaltılmasının yanı sıra suça hızlı ve etkin müdahale sağlanması önerilmektedir.
Ayrıca eğitimler ve seminerler gibi uygulamalarla mağdur kaynaklı karanlık alan oluşumunun azaltılması için
bilinçlendirici çalışmaların arttırılması ve ulaşılabilirliğinin kolay olması amacıyla internet üzerinden
gerçekleştirilecek çalışmalar yapılması önerilmektedir.
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Özet
Bazı kaynaklarda bir epidemi olarak anılan ve günümüz toplumlarında oldukça yaygın olarak görüldüğü kabul
edilen narsistik kişilik bozukluğu kendine pek çok araştırmada yer bulmaktadır. Bu araştırmalar pek çok farklı
disiplini içermekle beraber, yönetim ve pazarlama başta olmak üzere işletmecilik alanında da karşımıza
çıkmaktadır. Toplumda ve bireylerde meydana gelen bu değişimin işletmecilik alanındaki etkileri de merak
konusu olmuştur. İşletmelerin pazarlama faaliyetlerinin önemli bir unsuru olan reklam çalışmalarında,
toplumda meydana gelen değişimleri ve genel eğilimleri dikkate aldığını da bilmekteyiz. Bu çalışmada günlük
yaşantımızda sıklıkla maruz kaldığımız reklamlarla, narsistik kişilik özellikleri arasındaki ilişki ortaya konulmak
istenmektedir. Narsistik kişilerin satın alma davranışının bu kişilik özelliği sebebiyle anlamlı bir farklılık
gösterdiği yapılan çalışmalarla ortaya konulmuştur. İşletmelerin marka ve ürünlerini pazarlarken narsistik
kişileri ne kadar dikkate aldığının sorusunun cevabı ise bu çalışmada aranacaktır. Oldukça yüksek bütçeler ile
gerçekleşen ve geniş kitlelere ulaşan reklam çalışmalarında yer alan ifadeler, görüntüler ve içerikler gelişi
güzel veya şans eseri oluşmamaktadır. Eğer maruz kaldığımız reklamlarda narsistik öğeler karşımıza çıkıyorsa,
bunun bilinçli bir tercih olduğunu ve asıl dikkat etmemiz gerekenin bu öğeler olduğunu bilmemiz gerekir.
Çalışmada farklı markalar ve ürünlerinin reklamları incelenecek ve narsisizmin boyutları ile reklamlarda
kullanılan unsurlar göstergebilim yaklaşımıyla ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Narsisizm, Reklam, Tüketici, Göstergebilim.
Narsisism in Adverts
Abstrack
Narcissistic personality disorder, which is referred to as an epidemic in some sources and is considered to be
quite common in today's societies, finds itself a place in many studies. Although these researches include
many different disciplines, they are also encountered in the field of business administration, especially
management and marketing. The effects of this change in society and individuals in the field of business
management have also been a matter of curiosity. We also know that advertising works, which is an
important element of marketing activities of businesses, take into account the changes and general trends in
the society. In this study, it is aimed to reveal the relationship between the advertisements we are frequently
exposed to in our daily lives and narcissistic personality traits. Studies have revealed that the purchasing
behavior of narcissistic people shows a significant difference due to this personality trait. The answer to the
question of how much the businesses consider narcissistic people when marketing their brands and products
will be sought in this study. The expressions, images and content in the advertising works that are realized
with very high budgets and reach large masses are not formed randomly or by chance. If we encounter
181

narcissistic elements in the advertisements we are exposed to, we need to know that this is a conscious
choice and these elements that we need to see and pay attention to. In the study, the advertisements of
different brands and their products will be examined and the dimensions of narcissism and the elements
used in advertisements will be discussed with a semiotic approach.
Keywords: Narcissism, Advertisement, Consumer, Semiology.
GİRİŞ
Günümüzde iş yaşamında ve sosyal yaşam alanlarında kendini beğenen, kibirli ve kendinin özel olduğunu
düşünen, çevresindeki insanların düşünce ve duygularını dikkate almayan narsistik kişilik özelliklerine sahip
bireylerin sayısının giderek arttığı görülmektedir(Kanten, 2014). Narsisizm genel olarak şişirilmiş bir benlik
algısına sahip olmak, başkaları tarafından hayranlık duyulmaya güçlü bir şekilde ihtiyaç duymak, şöhret ve
güce düşkünlük, eleştiriye kapalı olma, başkalarını küçümseme ve kişilerle ilişkisine bağlılık ve özen
göstermeme gibi davranışlarla karşımıza çıkmaktadır(Cramer, 2011: 479). Narsisist kişiler başarı, güç, güzellik
ve görkem hayalleri ile meşgullerdir(Morf ve Rhodewalt, 2001: 177).
Narsistik kişiler günlük yaşamlarında gösterişçi davranışlarda bulunma eğilimine sahiptirler. Literatürde
yapılmış çalışmalar göstermektedir ki; narsistik kişiler kendileriyle ilgili sadece iyi değil, harika hissetmek
istemektedirler ve bu ihtiyacı tüketimle de karşılayabilirler(Sedikides ve diğ., 2012). Narsistik kişiler satın alma
sürecinde bu kişilik özelliklerinden etkilenmektedir(Aytaç, 2019; Avcılar ve Atalar, 2019). Kendilerini nasıl
gördükleri veya dışarıdan nasıl göründüklerini etkileyecek, faydacılığı temel alan satın almalar yerine sembolik
değeri ön plana alan türde satın alma davranışı göstermektedirler(Sedikides ve diğ., 2007).
Reklam, markaların müşterileriyle iletişim kurmak için sıklıkla başvurdukları temel bir yöntem olmakla
beraber toplumda meydana gelen değişimleri de dikkate alarak tasarlanmaktadır. Günümüz reklamları,
tüketiciye bilgi sağlamak fonksiyonunun ötesinde, belirli bir yaşam tarzı ve belirli bir kimlik sağlama imkanı da
sunmaktadırlar(Batı, 2005:175). Yine reklamlar, tüketiciye ulaşmak için; hayatta daha iyi konumlar,
popülerlik, kişisel prestij, sosyal ilerleme ve mutluluk kavramlarını sıklıkla kullanırlar(El-Dali, 2019:97).
Reklamların içeriği sadece ürünlerin nitelikleri ile sınırlı değildir, reklamlarla birlikte ürünler bizim için bir şey
ifade etmeye başlar(Batı, 2005:176). Reklamların ürünlerle ilgili bilgi verme dışındaki bu imaj yaratma
fonksiyonunun hedefi narsistik bireyler olabilirler. Çünkü narsistik kişiler kendileri ile ilgili aşırı olumlu
düşüncelerini pekiştirecek, prestijli ürünler satın almak isteyecektir, bu tüketim tercihi ile de başkalarının
hayranlık ve kıskançlığını kazanarak kendi itibarlarını düzenleyeceklerdir (Seidikies vd., 2007: 254). Hangi
ürünlerin bu beklentilerini karşılayacağına dair karar verme sürecinde ise reklamlardan etkilenmeleri olasıdır.
Nihayetinde reklamlar hedef kitleye ulaşıp, ikna edip, satın alma davranışı yaratmayı amaçlamaktadır.
Reklamlar dizayn edilmiş, tasarlanmış bir gösterge olarak ele alındığında, açık veya örtük pek çok anlam
taşımaktadırlar. Anlam reklama maruz kalan birey tarafından üretilir ve bu anlam üretme süreci bireyin
kişiliğinden ve kültüründen etkilenecektir. Narsisizmin son yıllarda toplumsal ve bireysel anlamda arttığı
görüşü göz önüne alındığında bu anlamlandırma sürecini etkileyecektir.
KİŞİLİK KAVRAMI
Kişilik, bireyi diğerlerinden farklı kılan, kendisine özgü özellikler olmakla birlikte, bireyin belirli durumlar
karşısında duygusal ve davranışsal tepkileri, düşünme tarzı, baş etme biçimleri ve savunma düzenekleridir.
Sayar ve Dinç’e (2008) göre kişilik, bireye özgü ve kalıcı özellikleri tanımlar.
Bireylerin içerisinde bulunduğu çevreyi oluşturan dış faktörler, belirli bir zaman diliminde benzer özellikler
taşımaktadır. Bununla birlikte aynı ortamı paylaşan bireyler, uyarıcılara tepki verme noktasında
farklılaşmaktadır ve bu farklılaşmanın nedeni ve sonuçları analiz edildiğinde karşımıza kişilik kavramı
çıkmaktadır. Her bireyin çevreden etkilenmesi ve çevreyi etkilemesi farklı şekilde meydana gelecektir(Güney,
2007: 491).
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Bireylerin kişilik özellikleri; doğuştan gelen fiziksel ve duygusal özelliklerinden ibaret değildir. Eğitimleri,
deneyimleri ve öğrendiklerini etkileyen çevresel faktörlerle birlikte kendilerine has özellikler taşırlar(Ergeneli,
2017: 86).
NARSİSTİK KİŞİLİK
İsmi, kendi güzelliğine aşık olan mitoloji kahramanı Narkissos ( Narcissus )’tan almaktadır(Can, 2004: 84).
Kelime kökeni olarak narcos gibi hissizlik anlamına gelen ‘narc’ kökünden gelmektedir. Narsistik bireyler,
diğerlerinin hislerine karşı duyarsız, sadece kendilerini önemsemeleri ile anılmaktadırlar(Yılmaz, 2014).
Narsisizm terimi ilk kez 1898 yılında Ellis tarafından kullanılmış ve 1980’lerden itibaren gündemde oldukça
fazla yer edinmiştir. 1960’lı yıllarda düşük benlik saygısı ile ilişkilendirilirken, günümüzde dışa dönüklük, iddialı
olma ve bireysellik ile birlikte anılmaktadır(Uçar, Konal, 2017: 261).
Narsistik bireyler; kendini büyük görme, ilgi çekme, hayranlık duyulma, kibir, teşhircilik gibi özellikler
gösterirler ve liderliğe, prestije, statüye, üstünlük ve hak sahibi olmaya önem verirler(Rauthman, Kolar, 2013:
582).
Narsisizm; kendini başkalarından üstün görme ve bu üstünlük sonucu olarak diğerleri tarafından saygı görme
ve hayranlık duyulma beklentisiyle ifade edilen bir kişilik özelliğidir(Uçar, Konal, 2017: 260).
Twenge ve Campell (2015) narsisizmi bir epidemi olarak tanımlamaktadır. Epidemi ise; bir nüfus içerisinde
aşırı sayıda bireyi etkileyen bir hastalık şeklinde ifade edilmektedir. 37.000 üniversite öğrencisinden alınan
veriler ışığında,1980’li yıllardan bu yana narsistik kişilik özellikleri obezite kadar hızlı bir artış
göstermektedir(Twenge ve Campell, 2015: 22).
Narsistik kişiler genellikle kendilerine fazlasıyla zaman ve enerji harcamakta, aynı zamanda kendilerini özel,
başarılı ve önemli görüp hissetmektedirler. Dikkat çekmek, üstün olmak ve iyi görünmek gibi rutinleri bu
kişilik özelliğini taşıyan bireylerde gözlemlemek mümkündür(Avcılar, Atalar, 2019).
Raskin ve Terry (1988), Narsistik kişilik envanteri üzerine yaptıkları çalışma ile narsisizmin yedi alt boyutunu
şu şekilde belirlemişlerdir:








Otorite
Teşhircilik
Üstünlük
İstismarcılık
Kibir
Hak iddia etme
Kendi kendine yetme

REKLAM
Amerika Pazarlama Birliği’ne göre reklam; bir işletmenin mesajını veya markasını belirli bir konuma
yerleştirmek için para ödediği bir uygulamadır. Reklamlar organizasyonlara müşterisiyle (mevcut veya
potansiyel) iletişim kurma şansı tanır ve şu hedefleri gerçekleştirmek ister(Bendixen, 1993: 19):
 Yeni ürün veya marka için farkındalık yaratmak
 Müşteriyi ürün veya markanın özellikleri ve faydaları ile ilgili bilgilendirmek
 Marka ve ürünle ilgili istenen algıyı yaratmak
 Marka ve ürünün tercih edilmesini sağlamak
 Marka veya ürünün müşteri tarafından satın alınmasını sağlamak.
Reklam pazarlama iletişiminin en kıdemli unsuru olarak görülmektedir ve faydaları şu şekilde
sıralanabilir(Pickton, Broderick, 2005: 595-596):



Büyük kitlelere ulaşabilir
Büyük kitleler içerisinde hedef kitleye ulaşması giderek daha iyi bir hal almaktadır.
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 Birim başına maliyeti düşüktür.
 Geniş kitlelere ulaşmada ekonomik, etkin ve etkilidir.
 Marka sürdürülebilirliğinde başarılıdır.
Kotler’e (2000) göre reklamlar mesajların yayılmasının uygun maliyetli bir yoludur ve reklam kararlarında
dikkate alınması gereken 5 kritik karar vardır. Bunlar(Kotler, 2000: 281): Görev: Reklam hedefleri nelerdir?
Kaynak: Reklam için ayrılan bütçe ne kadar? Mesaj: Hangi mesajın iletilmesi amaçlanmaktadır? Medya: Hangi
iletişim kanalı veya kanalları kullanılacak? Ölçüm: Sonuçlar nasıl değerlendirilecek?
İşletmeler marka ve ürünlerini tanıtmak için sıklıkla reklam uygulamalarına başvurmaktadır. Reklamların
işlevlerini yerine getirmesi ancak hedeflenen kitleyi tanımak ve reklamın bu kitlenin dikkatini çekmesi ile
mümkündür. Bu nedenledir ki işletmeler tüketici davranışlarını ve bu davranışlarda meydana gelen
değişiklikleri yakından takip etmektedir. Bu değişimler bireysel ya da toplumsal olabileceği gibi, zamanın
ruhu gereği de olabilmektedir. Son yıllarda bireyselliğin ve kişisel alan kavramının kazandığı önem hem
tüketicilerin davranışında hem de işletmelerin pazarlama faaliyetlerinin planlanmasında değişimlere yol
açmıştır. Bir sonraki bölümde bu konuyla ilgili örnekler verilecek ve konu daha ayrıntılı bir şekilde ele
alınacaktır.
REKLAMLARDA NARSİSTİK ÖĞELER
Reklamlar ele alınırken göstergebilim ilkelerinden faydalanılacaktır. Göstergebilim temel olarak ele alınan
metnin (burada metin pek çok farklı şey olabilir; örn. fotoğraf, resim, bir müzik eseri vb) arkasında yatan,
görünür olanın ötesindeki anlamlara ulaşmayı hedeflemektedir. Bu anlamlar oluşturulurken (tasarlanırken)
veya bireyler tarafından anlamlandırma sürecinde mevcut kültür, ideoloji ve kişilik özelliklerinden
etkilenecektir. Anlamlar sinema, televizyon ve reklamlarda görüntü, ses ve yazıların birleşmesinden
oluşur(Barthes, 1979: 21).
Reklamlar tasarlanırken içerisinde pek çok gösterge(sign) içerirler. Bunlar kullanılan renkler, müzik, kişiler,
sloganlar olarak karşımıza çıkabilir. Göstergebilim açısından bu göstergelerin görünen bir anlamı (düzanlam),
ve anlamlandırma süreci sonucunda kavrayacağımız, görünenin ötesindeki anlamı ifade etmektedir. Örneğin
siyah renginin düz anlamı sadece bir renk olurken, yananlamı kullanımına göre güç, prestij, otorite ve bazı
durumlarda yas anlamı taşıyacaktır. Bir diğer örnek olarak; bir ekmek görseli kullanıldığı yer ve duruma ve
anlamlandırmayı yapacak kişiye göre bir besin anlamı taşıyabileceği gibi emek, işçi, adalet vb. anlamları da
çağrıştırabilecektir. Anlamlandırma süreci ise bireyin kültüründen, kişiliğinden etkilenerek oluşacaktır.
Çalışmada, incelenen reklamlar içerisinde konuyu en iyi açıklayacağı düşünülen reklamlar yargısal örnekleme
yoluyla seçilmişlerdir. Bunun yanı sıra reklamlarda ayrıntılı bir analiz yapmak yerine, narsisizm unsurları ele
alınmıştır, diğer göstergeler dikkate alınmamıştır.
1. Mercedes (The best or nothing)

Mercedes bu sloganı pek çok farklı reklam çalışmasında ve küresel olarak kullanmıştır. Görüntünün kendisi
direkt reklam olarak kullanılmasa da yayınlanan reklamların son görüntüsü olarak bir süre ekranda
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kalmaktadır. Kullanılan siyah renk; güç, otorite ve prestij belirtmektedir. Slogan olarak kullanılan ‘En iyisi ya
da hiç’ üretilen araçların en iyisi olduğunu ifade ediyor olmakla beraber, kendisini en iyisine layık görecek
tüketicilere seslenmektedir. Bu sloganda kuşkusuz sembolik bir değer olan ‘Mercedes’ kullanıcısı olmaya da
bir gönderme mevcuttur.
Bu değerlendirme çerçevesinde, reklamın kullanılan renk ve slogan göz önüne alındığında narsisizmin
unsurlarını içerdiği düşünülmektedir. En iyisini hak ettiğini düşünme (hak iddia etme boyutu), otorite,
üstünlük(en iyisine sahip olma), kibir boyutları ile reklam içeriği uyumludur. Narsistik kişilerin sembolik değeri
ön plana alan, statü göstergesi olarak kendilerine katkı sağlayan ürün ve marka tercihleri yapmaları
araştırmalarıyla da uyumlu bir reklam çalışmasıdır.
2. L’oreal Paris (Because you’re worth it)

‘Çünkü sen buna değersin’ sloganı marka tarafında otuz yılı aşkın süredir, küresel olarak kullanılmaktadır.
Ülkemizde yer alan reklamlarda ünlü simalar bu sloganı reklamlarda ‘çünkü ben buna değerim’ şeklinde
kullanmışlardır. Bu kullanımda ben vurgusu dikkat çekmektedir. L’oreal Paris sloganın dünya çapında ‘Öz
Değer’
kavramına
büyük
katkıda
bulunduğunu
ifade
etmektedir
(https://www.lorealparis.com.tr/hakkimizda). Öz değer ifadesi, narsistik kişilerin şişirilmiş benlik anlayışına
benzer bir ifadedir. Reklamda geçen slogan ve sloganın marka açısından ele alınış şekli birlikte
düşünüldüğünde, narsisizmin şişirilmiş benlik algısı tanımı karşımıza çıkmaktadır. Narsisizmin kendini
beğenme, hak iddia etme ve üstünlük boyutlarının reklam içeriğinde kendine yer bulduğunu ifade edebiliriz.
3. Gucci (Fort he bold, the bright and the beautiful)

Reklamda kullanılan kadın figürünün sadece gülüşünü görebiliyoruz. Ve bu gülüşün sonucu olarak karşımıza
çıkan diş yapısı alışkın olduğumuz şekilde değil. Farklı olduğunu ve güncel güzellik algısına uymadığını
söyleyebiliriz. Ancak slogan bize bu düşünceden farklı bir şey söylüyor ‘cesur, parıltılı ve güzel’. Farklılıklarımız
olsa da güzel olabiliriz, bunu cesaretle elde edebiliriz. Işıltılı olmak genellikle çevremiz tarafından nasıl
algılandığımızla ilgilidir ve narsistler çevreleri tarafından beğenildiklerini hatta kıskanıldıklarını düşünürler.
Reklamda yoğun kullanılan renk kırmızı ve kırmızı renk sloganı ve kadın görselini destekleyecek şekilde;
farklılık, cesaret, şehvet, teşhircilik gibi anlamları ifade etmektedir.
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Reklam çalışması göstergeler dikkate alındığında, narsisizmin teşhircilik, kendini beğenme, kendi kendine
yetme boyutlarını içermektedir.

SONUÇ VE ÖNERİLER
Reklamlar genellikle ürünle veya tüketicinin tercihinin doğuracağı sonuçlarla ilgili olumlu ifadeler
içermektedir. Bu olumlu ifadelerin tamamının narsisizm içerdiğini söylemek mümkün değildir. Ancak,
üründen daha çok imaj, statü ve bireysel mesajlar içeren reklam ve kampanyaların narsisizmle ilgilisinin
olmadığını düşünmek için de bir sebep bulunmamaktadır. Reklamlar, hazırlandığı dönemin mevcut
eğilimlerinden, kültürden, tüketici davranışlarındaki değişimlerden etkilenmektedir. Narsisizm ise toplum
içerisinde görünme sıklığı ve kültürel bir etki olarak son yıllarda ön plana çıkmaktadır. Genel olarak toplumda
bireyselliğin arttığı düşüncesi ya da kuşak teorisinin kuşakların belirleyici özellikleri incelendiğinde narsisizmin
etkileri dikkat çekmektedir. Bu değişimlerin reklamlarda yer bulması kaçınılmaz olacaktır.
Narsistik tüketiciler şişirilmiş benlik algılarını destekleyecek, özel ve üstün hissetmelerini sağlayacak teşhir
edebilecekleri ve gösteriş yapabilecekleri satın alımlar yapmaya yatkındırlar(Seidikies ve diğ. 2007). Kişisel
benzersizliklerine katkı sağlayacak ürünleri satın alırken, pahalı ürünlerin bu konuda daha başarılı olduğunu
düşünmektedirler(Lee ve diğ. 2013).
Yukarıda verilen reklam örnekleri dışında, pepsinin ‘ask for more’ sloganı, Adidas’ın ‘impossible is nothing’
kampanyası, Apple markasının ‘Think Different, be you’ sloganı diğer örnekler olarak ele alınabilir. Tamamı
bireyi özel bir yere konumlandıran, güçlendiren ve daha fazlasını isteme hakkını tanıyan sloganlar veya
kampanyalar olarak karşımıza çıkıyorlar. Bunun yanı sıra reklamları düşündüğümüzde, içerisinde başarılı,
çevrenin dikkatini çeken, herkesin hayran bakışlarına maruz kalan kişiler yer almaktadır. Lüks arabasında inen
bir erkek, flaşlar üzerine patlayan bir kadın gibi figürler reklamlarda sıklıkla gördüğümüz öğeler. Reklamlarda
yer alan kişilerin bu görüntüleri ve tavırları da narsistik kişilik özelliği ile uyumlu gözükmektedir.
Gelecek çalışmalarda sınırlı sayıda olan narsistlerin tüketici olarak davranışlarını daha iyi anlamamıza yardımcı
olacak araştırmalar yapılabilir, elde edilen sonuçların pazarlama uygulamacıları tarafından nasıl
kullanılacağının yöntemleri geliştirilebilir.
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ÖZET
Alkol ve sigara kullanımının, insan sağlığı üzerine fizyolojik, psikolojik, ekonomik ve sosyal açılardan birçok
olumsuz etkileri olduğu bilinmektedir. Yetişkin bir bireyin düzenli alkol ve sigara kullanımı, orta ve uzun
vadede kendi ve çevresindekilerin sağlığında birtakım değişikliklere sebep olmaktadır. Gebelik, kadın
vücudunun en hassas olduğu ve değişime uğradığı dönemlerden biri olarak bilinmektedir. Anne karnında
gelişen ve büyüyen bebek, annenin beslenmesinden direkt olarak etkilenmektedir. Gebenin bu dönemde
alkol ve sigara kullanımı bebeğin gebelik sürecinde ve ileride sağlığında birtakım olumsuz etkilere yol
açmaktadır. Bu çalışmada, gebelik döneminde alkol ve sigara kullanımının bebeğin sağlığına etkilerine üzerine
yapılmış akademik çalışmalar ele alınarak bir inceleme yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Gebelik, alkol bağımlılığı, sigara bağımlılığı, bebek sağlığı, içerik analizi
ABSTRACT
It is known that using alcohol and cigarettes have many different negative effects as physiological,
psychological, economical and social perspectives. Using alcohol and cigarettes regularly as an adult person,
in middle and long term, is causing some differences in user’s own and also others around this person’s
health. Pregnancy is known as one of periods that being the most sensitive and get changed of woman body.
Baby, who is growing at mother’s womb, is directly affected by mothers nutrition. Using cigarettes and
alcohol on this period, make some negative effects on babies now and future health. In this study, it
researched by discussing academic studies about affects of using alcohol and cigarettes to infant health on
pregnancy period.
Keywords: Pregnancy, alcohol dependence, smoking addiction, infant health, content analysis
GİRİŞ
Alkol ve sigara kullanımı, günümüzde dünya üzerinde en yaygın halk sağlığı problemlerinden biridir.
Kullanıcısının sağlığına doğrudan çeşitli olumsuz etkileri olduğu gibi, çevresine de doğrudan veya dolaylı
olarak etkileri olduğu bilinmektedir. Günümüzde birçok hastalığın sebebinin aşırı sigara ve alkol kullanımı
kaynaklı olması bilinmesine karşın bu bilginin yeteri kadar önemsenmediği düşünülmektedir. Gebelik dönemi,
fizyolojik olarak önemli bir süreçtir. Bebeğin sağlıklı gelişimi için anne karnında geçirdiği süreç önemlidir. Bu
dönemde gerçekleşen olumsuzluklar, bebeğin sağlığının ciddi zararlar görmesine sebep olabilmektedir.
Gebenin bu süreçte alkol ve sigara kullanımı, hekimlerce uygun görülmemektedir. Bu dönemde kullanılan
alkol ve sigaranın gebenin kendi sağlığına olumsuz etkileri olduğu gibi bu durumdan bebek de direkt olarak
etkilenmektedir. Gebelik döneminde alkol ve sigara kullanımı, bebeğin anne karnında geçirdiği süreci,
gelişimini, doğumu, doğumdan sonrasını ve gelecekteki sağlığını olumsuz etkileyebilmektedir.
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KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Gebelikte Sigara Kullanımı
Sigara bağımlılığı olan kadınlar üzerine yapılmış bir araştırma, bağımlı kadınların gebelik dönemlerinde de
sigara kullanımına %50-70 oranında devam ettiğini göstermektedir. Türkiye’de sigara bağımlısı olarak gebe
kalan her 4 ya da 5 kadından birisinin gebelik süresince sigara kullanımına devam ettiği bilinmektedir (21).
Sigara içerisinde bulunan 4000 civarındaki kimyasal maddeler sebebiyle çok zararlıdır. Başta solunum sistemi
ve kalp ve damar sağlığı olmak üzere, vücudun diğer sistemlerine ve organlarına da zarar vermektedir.
Gebelikte sigara kullanımı, tat ve koku kaybına sebep olabilmektedir. Sürecin getirisi olarak görülebilecek
kusma ve bulantıları şiddetlendirebilmektedir. Kişide hızlı yorulmalara ve iştahsızlıklara sebep olabilmektedir.
Bunun dışında, damarlarda ve akciğerlerde daralmalara sebep olduğu için, nefes alma güçlüğü ve solunum
sıkıntılarına, hipertansiyon oluşumuna sebep olabilmektedir.
Bebek, anne karnındayken plasenta ve kordon aracılığıyla anneden beslenmektedir. Sigara kullanan
gebelerde, bebeğe yeterli miktarda oksijen taşınamaması sebebiyle gelişim problemleri görülebilmektedir.
Azalan oksijen miktarı, direkt olarak bebeğe ulaşan diğer besin ögelerinin miktarlarını da etkilemekte, doğru
orantılı bir şekilde ilerleyiş göstermektedir. Sigara bünyesinde bulunan yaklaşık 4000 kimyasal maddenin,
anneden bebeğe aktarımı sonucunda gelişim geriliği ve büyüme problemleri görülebileceği bilinmektedir.
Bebek bu süreçte, direkt olarak annenin beslenmesinden etkilendiği için gebenin bu dönemde kullandığı
zararlı maddeler, doğrudan bebeğine zarar vermektedir.
Anne karnında bebekler, ilk 12 haftalık süreçte fetüs olarak nitelendirilmektedir. Fetüs, henüz gelişiminin çok
başında olduğu için ilerleyen dönemlere göre sigara ve alkolden etkilenme durumu daha azdır. Gebe kişinin
içtiği tek bir sigaranın bile fetüs üzerinde etki yarattığı gibi bir gerçek vardır. Bu nedenle, bağımlı şekilde gebe
kalan kadın, sigara kullanımını bıraktığında vücudunda birtakım olumlu gelişmeler görülecektir. Bu durum
doğrudan bebeği de etkileyecek, engellenen oksijen akışının artmasıyla bebek sağlıklı bir gelişim yaşamaya
başlayacaktır. Bu noktada anne için hiçbir zaman geç değildir. Bırakma kararının ne kadar erken verildiği
elbette önemlidir, bebeğin gelişimi tek bir sigaradan bile etkilenebilmektedir.
Sigara kullanımı, anne adayının doğurganlığını doğrudan etkilemektedir. Sigara bağımlılığı, üreme
potansiyelini düşürmektedir. Sigara bağımlısı kadınlarda dış gebelik ve düşük yapma ihtimali, kullanmayan
kadınlara göre daha fazladır. Sigara bağımlılığı gebelik dönemi boyunca, normale göre daha fazla vajinal
kanama riski oluşturmaktadır. Sigara kullanımı, bebeği saran zarın erken yırtılması, plasentanın doğru
yerleşememesi veya erken ayrılması gibi gebelik dönemi boyunca yaşanabilecek birtakım olumsuzlukların
riskini arttırmaktadır. Erken doğumların sebeplerinden biri de gebelik döneminde sigara ve alkol kullanımı
olmasıdır. Bebeğin düşük ağırlıkta doğması, akciğer gelişiminin tamamlanamamış olması ve genel olarak
gelişim bozuklukları, bu dönemde kullanılan alkol ve sigara ile ilişkilendirilebilmektedir. Anne karnında bebek
ölümlerinin bir kısmı da bu sorunun bir getirisi olarak görülmektedir.
Yeni doğan bebek, beslenmede tamamen anneye bağlıdır. İlk 6 ay sadece anne sütü ile beslenmesi
önerilmektedir. Sigara ve alkol kullanıcısı anneler, emzirme döneminde bebeklerinin beslenmelerini olumsuz
etkilemektedir. Sigaraların içerisinde bulunan kimyasal maddeler, emzirme yoluyla bebeğe geçmekte ve ona
zarar vermeye devam etmektedir. Bunun dışında, sigara kullanımı annenin süt üretimini azalttığı için bebeğin
yetersiz beslenmesine sebep olabileceği gibi sütün içerisinde bulunan c vitamini miktarında da azalmaya
neden olduğu için yeni doğanın gelişimini olumsuz etkilemektedir. Sigara içen anneler iştahsızlık
yaşayabilmektedir, ayrıca sütünün besleyiciliğinin azaldığı da bilinen bir gerçektir.
Gebelik döneminde ve sonrasında sigara ve alkol kullanımının, yeni doğanda bronşit ve zatürre riskini
arttırdığı bilinmektedir. Gebelik sürecinde gelişmekte olan akciğerin fonksiyonları etkilendiği için birtakım
akciğer sorunları görülebilmektedir. Maruziyete bağlı olarak astım ve orta kulak iltihabı görülme riski
artmaktadır. Bunun dışında, gebelik sürecinde sigara ve alkol kullanan annelerin çocukları, diğerlerine göre
daha sık ve kolay hastalanabilmektedir. Bağışıklıkları yeterince güçlü değildir. Gebelik esnasında sigaraya
maruz kalmış bebekler, sigara bağımlılığına yatkınlık anlamında maruz kalmayanlara göre daha yüksek risk
grubundadır.
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Bazen anne adayları “ben bir önceki gebeliğimde de içtim bir şey olmadı” gibi paylaşımlarda
bulunabilmektedir. Sigaranın sayılan bu olumsuz etkileri sigara içen her gebe kadında ortaya çıkmayabilir.
Ancak anne adaylarının sigara içmesi yukarıda bahsedilen durumlarla karşılaşma risklerini 3-4 kat
artırmaktadır (21).
Gebelikte aktif sigara kullanımının yanı sıra, pasif içicilik de önemli riskler taşımaktadır. Gebeliği boyunca
sigara içilen ortamlara maruz kalmış annelerin çocuklarında birtakım olumsuz gelişmeler meydana
gelmektedir. Aktif sigara içenler, sigarayı filtreleyerek tükettikleri ve çevreye verdikleri dumanı filtrelemeden
verdikleri için çevresindekilere büyük zararlar vermektedir. Annenin çevresinde içilen sigaranın dumanını
içine çekiyor olması, plasenta yoluyla bebeğe geçmektedir. Bebeğe geçen bu duman sebebiyle bebeğin
büyüme ve gelişiminde yavaşlama görülebilmektedir. Pasif bir şekilde sigara dumanına maruz kalan annelerin
bebekleri düşük kilo ile doğabilmekte, doğumdan sonra kolay hastalanabilmekte ve akciğer fonksiyonlarında
birtakım problemler meydana gelebilmektedir. Gebelik döneminde pasif içiciliğe maruz kalmış bebeklerin
doğumunun ilk 6 ayının ardından aniden ölümü gerçekleşebilmekte, doğumsal anormalisi olan bir şekilde
doğabilme ihtimalleri olabilmektedir. Bunun dışında pasif içici olarak nitelendirilen annelerin, hamilelik
sürecinde de bebeklerini kaybetme ihtimalleri vardır. Ayrıca, gebelik sürecinde pasif içiciliğe maruz kalmış
kadınların çocukları, ileride öğrenim güçlükleri yaşayabilmektedir.
Gebelikte Alkol Kullanımı
Kronik alkol kullanımı, çoğu zaman yetersiz beslenmeyi de beraberinde getirmektedir. Gebelik döneminde
alkol kullanımına devam eden anne, yetersiz beslenerek doğacak bebeğinin gelişimini de tehlikeye
atmaktadır. Bu süreçte, protein, folat gibi vitaminlerin, magnezyum ve çinko gibi minerallerin yeterli miktarda
alınmıyor olması, bebeğin büyümesini ve gelişimini olumsuz yönde etkileyerek birtakım anormalitelere sebep
olabilmektedir. Özellikle yeterli düzeyde magnezyum alınımın fetal büyüme için çok önemli olduğu
bilinmektedir. Bunun dışında, bazı araştırmaların alkol tüketiminin büyüme hormonu konsantrasyonunu
azalttığına dair birtakım bulguları vardır. Alkol bağımlılarının, gebelik döneminde kullanım devamlılığı olması
durumunda plasentadaki protein sentezine etkileri üzerine henüz netlik kazanmamış birtakım etkileri olduğu
bilinmektedir.
Fetal Alkol Sendromu (FAS) olarak bilinen alkolik annelerin çocuklarında görülebilecek birtakım anormaliteler
mevcuttur (9). Bunlara örnek olarak yavaş büyüme, belirgin yüz özellikleri ve nörolojik hasarlar
verilebilmektedir. Yavaş büyüme problemi, çocukların kafalarının veya vücutlarının olması gerekenden küçük
olması durumudur. Bu problemi yaşayan çocukların genelde küçük kafa veya vücutlarla doğduğu ya da
doğum sonrası gelişimsel olarak geri kaldıkları, normalden daha ağır büyüdükleri bilinmektedir. Bunun
dışında, fetal alkol sendromuna sahip olan çocukların belirgin yüz hatlarına sahip olduğu gibi yaygın bir
düşünce mevcuttur (9). Alkol kullanımının beyne verdiği zarar doğrultusunda, göz genişliğinin bu sendroma
sahip olmayan çocuklara göre daha dar olduğu, üst dudak bölgesinin düz olduğu ve üst dudakta bulunan yay
gibi olan kavisin olmadığı, üst dudağın ince bir çizgi biçiminde olduğu bilinmektedir (9). Geçmişte yaygın kanı
olarak belirlenmiş bu özellikler, şu an kesinliği olmamakla birlikte kuvvetli muhtemel olarak
nitelendirilmektedir. Geçmişte direkt olarak “Fetal Alkol sendromu tanısı konan bu çocuklar için şimdileri
“Fetal Alkol Spektrum Bozukluklarına Sahip” gibi bir sınıflandırma yapılmaktadır. . Bebeğin alkol yüzünden ne
kadar beyin hücresi kaybettiğini tam olarak bilemesek de, bu konuda hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar
vardır. Bilim insanları bir araştırmada farelere kendi ölçüleriyle orantılı (fare kadehinde) miktarda alkol
vermişlerdir. Birkaç saat sonra fare fetüsünün beyin hücrelerine bakıldığında, sadece bir tek kadehin bebek
farenin 20.000 beyin hücresinin ölümüne neden olduğu tespit edilmiştir. Bu oldukça korkutucudur çünkü
burada aşırı alkol tüketmekten ya da âlem yapmaktan söz etmiyoruz. Sadece bir kadeh içkinin sağlıklı bir fare
yavrusuna verdiği zararı görüyoruz. Hamile iken alkol kullanmak kokain, eroin gibi uyuşturucu kullanmaktan
daha tehlikelidir (9).
YÖNTEM
Bu bir nitel çalışmadır. Nitel çalışmalar, veri analizinin gözlem ve doküman analizi gibi veri toplama
yöntemlerinin kullanılarak yapıldığı, gerçekçi ve bütüncül bir bakış açısıyla incelendiği öznel çalışmalardır. Bu
çalışma kapsamında, gebelikte alkol ve sigara kullanımının bebeğin sağlığına etkileri üzerine yapılmış
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akademik çalışmalar incelenmiş, Yeşilay’ın bağımlılık arşivleri taranmıştır. İkisi direkt olarak dergi yayını, 28
tanesi makale, 2 tanesi uzmanlık ve yüksek lisans tezi olmak üzere 32 veri elde edilmiştir. Gebelikte alkol ve
sigara kullanımının bebeğe etkileri konusundaki literatür derlenmiş ve bibliyometrik analiz ve içerik analizi
yöntemleri kullanılarak yoruma sunulmuştur. Bibliyometrik analiz yöntemi, mevcut literatür ve yayınların
istatistiksel olarak incelenmesi yöntemidir. İçerik analizi yöntemi ise, nitel çalışmalarda derlenen verilerin
çözümlenmesini esas alan bir analiz yöntemidir.. Amaç mevcut verileri kategorize etme, standardize etme,
karşılaştırma ve içeriğe başka bir form kazandırmaktır. Bu çalışma için yapılan literatür taramasında,
bağımlılık konusunda uzun zamandır, geniş kitlelere hitap ederek çalışmalar yapmaları ve kendi bünyesinde
büyük bir arşivi olması sebebiyle Yeşilay arşivi taraması yapılmış, elde edilen verilerin birçoğu bu arşivden
edinilmiştir. Bu çalışmayla, gebelik sürecinde alkol ve sigara kullanımının doğacak bebeğin sağlığına etkileri
üzerine yapılmış akademik çalışmaların derlenmesi, analiz edilmesi ve ortak bir paydada buluşturularak tek
bir çalışma başlığı altında sunulması hedeflenmiştir.
BULGULAR
Bibliyometrik Analiz

Eser Türüne Göre Dağılım

Tez
Makale
Dergi Yayını

Bu çalışma kapsamında derlenen ve analiz edilen 32 çalışma sınıflanarak yukarıdaki grafikte gösterilmiştir.
Makale türünden 28, tez türünden 2, dergi yayını olarak 2 eser bu çalışma kapsamında incelenmiştir.

Eserlerin Yıllara Göre Dağılımı
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8
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Kullanılan eserler, onar yıllık periyotlar halinde sınıflandırılarak sunulmuştur. Bu kapsamda, 1980-1990 yılları
arasından 3, 1990-2000 yılları arasından 4, 2000-2010 yılları arasından 13 ve 2010-2020 yılları arasından 12
olmak üzere toplam 32 eserle çalışılmıştır.

Eserlerin Araştırma Yöntemlerinin Dağılımı

Nitel
Nicel
Karma
Derleme

Eserlerin araştırma yöntemlerine göre sınıflandırılması; nitel, nicel, karma ve derleme olmak üzere dört başlık
olacak şekilde gerçekleştirilmiştir. Nitel olarak 3, nicel olarak 20, karma olarak 4 ve derleme olarak 5 çalışma
kullanılmıştır.

Tablo 1: Sayılarına Göre İnceleme Yapılan Makale Sayıları
Yukarıdaki tabloda, anket yöntemiyle nicel olarak yapılan çalışmaların kapsamları bağlamında katılımcı
sayıları belirli aralıklarla verilmiştir. Araştırmanın güvenilirliği açısından mümkün olduğunca çok katılımcıyla
yapılmış olması önemlidir.
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Tablo 2: Eserlerin Dergilere Göre Dağılımı
Yapılan çalışma, yayın yapılan dergiler bağlamında büyük çeşitliliğe sahiptir. Kullanılan makaleler genel olarak
tıp ve hemşirelik dergilerinde yayınlanmıştır.
İçeriklerin Analizi
Gebelik süresince bebek, göbek kordonuyla annenin beslenmesinden yararlandığı gibi, annenin kullandığı
zararlı maddelere ve ilaçlardan da etkilenmektedir (17). Gebelik sürecinde alkol kullanımının doğum
anormalitelerine sebep olduğu uzun yıllardır bilinmektedir (1). Hamilelik döneminde alkol kullanmanın
kokain, eroin gibi uyuşturucu kullanmaktan daha tehlikeli olduğu söylenmektedir (17). Çünkü alkol, tütün ve
uyuşturuculardan tamamen farklıdır; vücuttaki herhangi bir organın neredeyse tamamına yayılacak bir gücü
vardır ve uzun vadede hamilelikte düşüğe sebebiyet vermektedir (9). Gebelikte orta düzeyde alkol kullanımda
ya da alkolü bırakmaktaki anomali riski aşırı alkol alanların yarısı kadardır (3). Gebelikte vücuda giren alkol,
plasenta aracılığıyla doğrudan fetusa geçer ve anne kanındaki alkol miktarıyla eşitlenir (2). Fetüsün karaciğeri
ve böbrekleri annenin aldığı alkolü metebolize edemediği için, birikime bağlı olarak hücre hasarları oluşur.
(11). Günde 2-3 içki ya da fazlasının tüketilmesi, fetüste fetal gelişim bozukluğu, ölü bebek doğumu, plasenta
ağırlığında azalma, bebekte immatür motor aktivite, kas tonüsünde azalma, emme zayıflığı gibi fetal alkol
etkilenimine neden olabilir (11). Tüketilen alkol miktarı, kullanım sıklığı, gestasyon haftası ve fetal dokuların
duyarlılığı; fetüsün alkolden etkilenme durumu ya da fetal alkol sendromundaki (FAS) gelişim geriliği
düzeyinin belirleyicileridir (11). Fetal alkol sendromlu çocuklarda üç ana belirti görülmektedir; yavaş büyüme,
belirgin yüz özellikleri ve nörolojik hasar (9). Fetal anomalili çocuklarda büyüme ve gelişmenin bozulmuş
olması ile birlikte zihinsel bozukluklar da görülmektedir (3). FAS’li çocukların fiziksel kondisyonları ve güçleri
çok zayıftır ve çocukların birçoğu özel eğitim merkezlerinde tedavi görmektedirler (9). Doğumda gelişme
geriliği gösteren alkolik anne çocuklarında daha sonraki dönemde mental performansta gerilik yanında %8.3
oranında serebral palsy olduğu belirtilmiştir (3).
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Ülkemizde sigara tüketimi 1985-2000 döneminde %89 oranında artmıştır (15). Dünya Sağlık Örgütünün 2014
yılı istatistiklerine göre tütün kullanımı dünya çapında yılda yaklaşık 6 milyon ölüme neden olmaktadır ve
mevcut eğilimler tütün kullanımının 2030 yılına kadar yılda 8 milyondan fazla ölüme neden olacağını
göstermektedir (25). Gebelikte sigara kullanılması, gebelik ile ilişkili mortalite ve morbidite için önlenebilir
önemli bir risk faktörüdür (14). Sigara bağımlılığı olan kadınların %50-70’i gebelik esnasında da sigara
kullanmayı sürdürmektedirler (21). Samsun’da yapılan bir çalışmada, rastgele örnekleme sistemine dahil
edilen 315 gebenin 115’i gebeliği sırasında sigara kullandığını bildirmiştir (30). Manisa’da yapılan bir
çalışmada, gebelerin %70.2’si halen sigara içmektedir ve eş dışında yanında sürekli sigara içilen gebe yüzdesi
%31.9’dur (5). Başka bir çalışmada ise, anne adaylarının %34,7’sinin gebelikten önce sigara içtiği, %14’ünün
gebeliği sırasında sigara içtiği görülmüştür (28). Başka bir araştırmaya göre sigara içen annelerin emzirme
döneminde %80’inin sigara içmeye devam ettikleri tespit edilmiştir (35). Sigara içen anneler arasında
bebeğini emzirenler daha azdır (17). Ayrıca sigara içen annelerin günlük süt miktarı sigara içmeyenlerden
daha az olmaktadır (17).
Çoğu zaman gebe kadınlar gebelikte sigara içiminin olumsuz sağlık sonuçlarına yol açtığının farkındadırlar;
ancak çoğu zaman bu bilgiler gebe kadınları sigarayı bırakmaya motive etmekte yetersiz kalabilmektedir (33).
Manisa’da yapılan çalışmada, kadınların gebelikte sigara içiminin sağlık zararları sorgulandığında %90.4’ü
erken doğuma, %84.0’ı bebekte zeka geriliğine, %76.5 bebekte gelişme geriliğine, %72.3’ü düşüklere, %68.1’i
bebekte akciğer problemlerine ve %60.6’sı ölü doğuma neden olabileceğini ifade etmiştir (5). Sivas’ta yapılan
bir çalışmada gebeliklerinde sigara içenlerin, sigara bırakma konusunda bir hekim veya hemşireden bırakma
tavsiyesi ve desteği alıp almadıkları sorgulanmış, aldıkları tavsiye ve destek oranlarının düşük olduğunu
saptanmıştır (15).
Gebelikte sigara içilmesi gerek sağlıklı nesillerin yetişmesini engellemesi, gerekse anne ve bebek açısından
gelişebilecek olumsuzluklara yol açabilmesi nedeniyle bir takım önlemlerin alınmasını gerektiren önemli bir
sağlık sorunudur (24). Sigaranın içinde bulunan toksik maddelerden en önemlisi olarak belirtilen nikotin ve
karbonmonoksitin gebelik sürecini olumsuz etkilediği bildirilmiştir (33). Karbonmonoksit kandaki oksijene
güçlü bir şekilde bağlanarak, alyuvarların fetüse oksijen taşımasına engel olur (33). Gebe sigara içtiğinde,
sigaranın içeriğindeki karbonmonoksit, kronik fetal hipoksiye, nikotin plasentada vazokonstrüksiyona sebep
olmakta ve sonuç itibariyle fetal gelişimi bozmaktadır (27). Sigara, “plasenta” ya da “bebeğin eşi” olarak
bilinen ve bebeğin anne ile arasındaki besin maddeleri ile oksijen, karbondioksit gibi gazların alışverişinde rol
alan organ ile ilgili zararlara da yol açmaktadır (17). Nikotin fetusa plasenta yolu ile ulaştığı için, anne sigara
içtikten 15-30 dk içinde fetusta pik seviyesine ulaşılmaktadır (32). Sigara kullanımı, günlük içilen sigara
sayısının artması, sigara içme süresinin uzaması, aynı ortamda başka kişilerin de sigara içmesi fetusun ve
yenidoğanın gelişme geriliği riskini daha da arttırmaktadır (14). Günde içilen sigara sayısı az bile olsa gebeliğin
düşükle sonlanması olasılığı yüksektir (17). Bir çalışmada sigara içen annelerin bebeklerinde anomali görülme
oranı %4,2 iken, içmeyen annelerin bebeklerinde bu oran %0,4’tür (35). Çocukluk çağı kanserinin, annenin
gebelik sürecinde bir günde içtiği sigara miktarı ile bir ilişkisi olduğu bilinmektedir (30). Bu noktada, gebeliği
sürecinde içilen sigaranın yenidoğanda olası kanser riskini arttırdığı bilinmektedir (30). Yapılan çalışmalarda
fetusun sinir sisteminin nikotine karşı oldukça duyarlı olduğu, nikotinin toksik etkilerinin sigarayı bıraktıktan
sonra bile devam ettiği belirtilmektedir (32).
Çeşitli çalışmalarda sigara içen kadınların sigara içmeyenlere göre daha güç gebe kaldıkları ortaya konmuştur
(16). Sigara içen kadınlarda, sigara içmeyenlere göre iki kat daha fazla erken doğum riski vardır (25). Bir
çalışma sonucunda, sigara içen annelerin % 27,4’ünün, sigara içmeyen annelerin ise % 5,3’ünün gebelikleri 37
hafta ve öncesinde sonlandığı tespit edilmiştir (35). Sigara içimi, bir kadının düşük doğum ağırlıklı bebek
doğurma riskini ikiye katlamaktadır (14). Gebeliklerinde sigara içen annelerin bebeklerinde düşük doğum
ağırlığı oranı %12, hiç içmemiş veya gebelik öncesi bırakanlarda %4, gebelik esnasında bırakanlarda %9,
gebeliğin başından sonuna kadar her gün içenlerde %12.5 olarak bulunmuş ve aralarındaki ilişkinin anlamlı
olduğu belirlenmiştir (14). Sivas’ta yapılan bir çalışma sonucunda, gebeliklerinde sigara içen annelerin
bebeklerinde düşük doğum ağırlığı %12, hiç içmemiş veya gebelik öncesi bırakanlarda %4 olarak, gebelik
esnasında bırakanlarda %9, gebeliğin başından sonuna kadar her gün içenlerde %12.5 olduğu görülmüştür
(24). Başka bir çalışma ise, günde 1 paketin altında sigara içenlerde, düşük doğum ağırlıklı bebek doğurma
194

riskinin %50 artarken, 1 paketin üzerinde sigara içenlerde bu riskin %130 artış gösterdiği sonucuna ulaşmıştır
(28). Düşük doğum ağırlığı; doğumdan önceki yetersiz büyümeye, erken doğuma veya her ikisinin
kombinasyonuna bağlı olarak gelişebilir (26). Gebeliğinde sigara içen annelerin psikolojik olarak da olumsuz
etkilendiği bilinmektedir. Gebeliği boyunca sigara içen kadınlardan %61’inde, içmeyenlerin %33’ünde
doğumun ilk günü yoğun depresif belirtiler saptanmıştır (22). Yanı sıra, sigara içenlerin bebeklerinin daha
sinirli ve sakinleştirilmesi daha zor bebekler olduğu görülmüştür (26).
Sigaranın gebelik dönemindeki olumsuz etkisi gebenin tükettiği sigaradan kaynaklandığı gibi ortamdaki sigara
dumanından da kaynaklanır (15). Pasif sigara içiciliğinin etki gösterdiği en önemli gruplar şüphe edilmeksizin
bebekler ve gebelerdir (29). Ortamdaki sigara dumanında: 4000 kadar parçacık halinde madde türü ve
500'den fazla gaz türü vardır (20). Pasif sigara içicilerin soludukları yan dumanda zararlı maddeler ana
dumana oranla daha fazladır (20). Pasif içicilerin aldığı yan duman, sigara tüketenler tarafından doğrudan
solunan dumanda tanımlanan tüm karsinojenleri içermekte ve sigara filtresinden de geçmediğinden ana
dumandaki karsinojen ağırlığının 100 katı kadarını içinde barındırmaktadır (5). ABD’de çocukların %33’ü ile
%70’i, İngiltere’de %50’si düzenli olarak pasif sigara dumanına maruz kalırken, bu oranın ülkemizde %75
dolaylarında olduğu gösterilmiştir (25). Konya’da yapılan başka bir çalışmada, herhangi bir işte çalışan
gebelerin, işyerinde sigara maruziyetleri %39,1 olarak bulunmuştur (15). Manisa’da yapılan bir çalışmada,
gebelerin %19.1’i sigara içmekte olup, %59.6’sı pasif içicidir (5). İzmir’de yapılan bir çalışmadaysa, bebeği olan
ailelerin %60'ının evde sigara içtiği %40.0'ının evde sigara içmediği saptanmıştır (19). Bir çalışmaya göre,
henüz kendini koruma gücü olmayan bebeklerin %60.0'ının evinde sigara içilmesi yani pasif sigara içmeleri
olumsuz bir sonuçtur (20). 290 gebeyle yapılan bir çalışmada, pasif sigara dumanı maruziyetinin %83’ü evde
ve %65’i gebenin eşi nedeniyle olduğu tespit edilmiştir (29). Ülkemizde evlerin çoğunda sigara içilmesi normal
olarak değerlendirilip kısıtlayıcı bir kural uygulanmadığından evde sigara içimi ve maruziyeti yüksek olarak
bulunmuştur (24). Aktif olarak sigara içen annelerin bebeklerinde görülebilen her türlü olumsuz etki, daha
hafif olmak kaydı ile pasif olarak sigara dumanına maruz kalan anne ve bebeğinde de görülebilmektedir (14).
Öte yandan sigara içilen evlerde büyüyen bebekler daha sık hastalanırlar ve gelişmeleri de etkilenir (17).
Gebelik esnasında anne aracılığıyla çevresel sigara dumanına maruz kalan bebeklerde daha sonradan
öğrenme güçlükleri ortaya çıkabilmektedir (21).
Ani Bebek Ölüm Sendromu (ABÖS), bilinen hiçbir sağlık problemi yok iken bir yaşın altındaki bebeklerin
aniden ve nedeni otopsi ile açıklanamayan ölümüdür (34). Beş ülkede 11 çalışma metaanaliz ile incelenmiş,
ani bebek ölüm riskinin sigara tüketen annelerde üç kat fazla olduğu bilinen bir gerçektir. (32). Bu çocuklarda
nedeni tespit edilemeyen “ani bebek ölümü sendromu” ya da “beşik ölümü”, sigara tüketmeyen annelerin
çocuklarına göre daha sık karşılaşılmaktadır. (2-3 kat) (17).
Tartışma ve Sonuç
Gebelik sürecinde alkol ve sigara kullanımı, anne ve çocuk sağlığı için tehlike arz etmektedir. Bu konuda
yapılmış ve incelenen 32 çalışma bu düşünceyi desteklemektedir. Gebelik döneminde sigara ve alkol kullanan
annelerin bebekleri, düşük doğum ağırlığına sahip olabilmektedir. Sigara ve alkol kullanan gebelerin düşük
yapma riskinin kullanmayanlara göre daha yüksek olduğu bilinmektedir. Yanı sıra, erken doğum riski ve
bebekte anormalite görülme ihtimali sigara ve alkol kullanmaya annelerin bebeklerine göre daha fazladır.
Sigara ve alkol kullanan annelerin genellikle diğerlerine göre daha iştahsız olduğu bilinmektedir. Bu durum,
direkt olarak anne üzerinden beslenen bebeğin beslenmesini ve gelişimini de olumsuz etkilemektedir. Sigara
ve alkol kullanan annelerin, kullanmayan annelere göre daha az süte sahip oldukları bilinmektedir. Bir
çalışmaya göre, sigara içen annelerin büyük çoğunluğunun bebeklerini 10 dk ve daha kısa sürelerle
emzirdikleri, sigara içmeyen annelerin ise çoğunun 11-30 dk arasında emzirdikleri tespit edilmiştir (35). Yine
aynı çalışmada, sigara içen annelerin % 49,5’i daha erken dönemde ek gıdaya başlarken, sigara içmeyen
annelerde erken dönemde ek gıdaya başlama oranı %26,6’ya düştüğü görülmektedir. Bu gibi durumlar,
bebeklerin gelişimini olumsuz etkilemektedir.
Alkol kullanımına bağlı olarak bebeklerde Fetal Alkol Sendromunun ortaya çıktığı bilinmektedir. Bu sendrom,
gebelerin alkol kullanımına bağlı olarak bebeklerde birtakım anormalitelere sebep olmaktadır. Bunun dışında,
pasif sigara dumanına maruz kalmak, kişiye aktif içicilikten daha fazla zarar vermektedir. Sigara içen anneler,
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beslenme yoluyla bebeklerine zarar verdikleri gibi, bebekleri sigara dumanına maruz bırakarak pasif içici
olmalarına sebep olmaktadır.
Gebelik süreci sigara bağımlısı kadınların sigarayı bırakmalarında önemli bir fırsattır (18). Bu süreci fırsat
olarak görerek, hem kendi sağlığı, hem de çevresindekilerin sağlığını gözeterek sigarayı bırakmaya yönelik
atılacak her adım sağlıklı nesillerin oluşumuna katkı sağlayacaktır.
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Özet
Trablusgarp, 1551 yılından 1912 yılına kadar Osmanlı Devleti idaresi altında kalmıştır. 1912-1951 döneminde
ise İtalyan, İngiliz ve Fransız yönetimleri hüküm sürmüştür. Trablusgarp topraklarının içinde bulunduğu Libya
1951 yılında bağımsız bir devlet olduğunu ilan etmiş ve kısa bir süre sonra Türkiye, Libya’yı devlet olarak
tanıyıp 1953 yılında Türkiye’nin ilk Libya büyükelçisini görevini yapmak üzere atamıştır. Libya’da
büyükelçiliğin açılmasıyla başlayan ilişkiler, 1970’li yıllarda hız kazanmış ve özellikle Türkiye’nin 1974 yılında
Kıbrıs’a yaptığı müdahalede Libya’nın yakıt ve askeri mühimmat yardımı, ilişkileri çeşitlendirerek siyasi,
iktisadi ve ticari bir zemine oturtmuştur. 1975 yılının Ocak ayı başında Libya Başbakanı Ekselans Jalloud ve
beraberindeki heyetin Türkiye’yi ziyaret etmesiyle beraber ilişkilerin trafiği artmıştır. 1970’li yıllarda Libya’nın
tanker sayısının artmasından dolayı deniz ticaret filosu büyümüştür. Fakat bu filonun inşa, bakım ve
onarımına yönelik Libya’nın herhangi bir tersanesi olmadığı için tersane ihtiyacı doğmuştur. Tersanecilik
faaliyetleri için yetişmiş işgücü olmayan Libya, Türkiye’nin bu alanda yetişmiş işgücünden yararlanmak
amacıyla gelişen ilişkiler paralelinde ortak bir tersanecilik faaliyeti yürütmek üzere 17 Mayıs 1977 tarihinde
Trablusgarp’ta Türkiye ile Libya arasında Türkiye-Libya Ortak Gemi Yapım ve Onarım Şirketi’nin kurulmasına
yönelik anlaşma imzalanmıştır. Anlaşmanın imzalanmasından sonra her ülkede yetkili merciler anlaşmayı
onaylamış ve kurulacak bu şirketin deniz ticareti filolarının destekleyici gücü olan tersanecilik faaliyetinin
başlaması için çeşitli adımlar atmıştır. Bu çalışmanın amacı, tersanecilik faaliyetlerine yönelik kurulan TürkiyeLibya Ortak Gemi Yapım ve Onarım Şirketi’nin kuruluş sürecini Türkiye ve Libya arasındaki tarihsel ilişkiler
üzerinden incelemektir.
Anahtar Kelimeler: Türkiye-Libya, Gemi Yapım, Gemi İnşa, Onarım, Tersane, Deniz Ticareti
A Joint Venture for Shipbuilding: Turkey-Libya Joint Shipbuilding and Repair Company
Abstract
Tripoli has been under the rule of the Ottoman Empire between 1551 and 1912. Italian, British and French
administrations ruled in Libya during the period of 1912-1951. Libya, which includes Tripoli, declared itself an
independent state in 1951 and after short time Turkey has recognized it as a state. Then Turkey's first
ambassador began work in Libya in 1953. Relations, which started with the opening of the embassy in Libya,
accelerated in the 1970s and, in particular Turkey's intervention in Cyprus in 1974, military and ammunition
aid provided by Libya diversifying political relations, it has sat on economic and commercial grounds. The
traffic of relations has increased when Libyan Prime Minister Excellency Jalloud and his accompanying
delegation visit Turkey in early January of 1975. The merchant fleet of Libya grew due to the increase in the
number of tankers in the 1970s. However, since Libya did not have any shipyards for the construction,
maintenance and repair of this fleet and so Libya's need for a shipyard has arisen. Libya did not have a
qualified workforce for shipbuilding activities. Libya is seeking to benefit from Turkey's skilled workforce in
this area. So, for the conduct a joint shipbuilding activities Turkey and Libya signed an agreement for the
establishment of Turkey-Libya Joint Shipbuilding and Repair Company in Tripoli on 7 May 1977. After signing
the agreement, competent authorities in each country ratified the agreement and has taken various steps to
initiate shipyard activity, which is the supportive force of the maritime trade fleets of this company to be
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established. The aim of this study is to examine the establishment process of Turkey-Libya Joint Shipbuilding
and Repair Company, which was established for shipyard activities, over the historical relations between
Turkey and Libya.
Keywords: Turkey-Libya, Shipbuilding, Repair, Shipyard, Maritime Trade
1. Giriş
Osmanlı Devleti 1551 yılında Trablusgarp’ı ele geçirmiştir. Trablusgarp üç buçuk asrı aşkın bir süre Osmanlı
Devleti’nin idaresinde kalmış ancak 1912 yılındaki Uşi anlaşması ile elden çıkmıştır. 1912-1951 döneminde
İtalyan, İngiliz ve Fransız yönetimleri tarafından idare edilmiştir. Trablusgarp şehrine sahip Libya, 1951 yılında
bağımsızlığını ilan ettikten kısa bir süre sonra Türkiye Libya’yı devlet olarak tanımış ve 1953 yılında Türkiye’nin
ilk Libya büyükelçisi göreve başlamıştır.
Türkiye’nin 1974 yılında Kıbrıs’a yaptığı müdahale esnasında Libya’nın yakıt ve askeri mühimmat yardımıyla
beraber iki ülke arasındaki ilişkiler çeşitlenmiş ve bu ilişkiler içinde önemli bir konu da ortak gemi inşa ve
onarımı hususu olmuştur. Çünkü 1970’li yıllarda Libya’nın tanker sayısının artmasıyla beraber genişleyen
deniz ticaret filosunun inşası, bakımı ve onarımı için tersane ihtiyacı doğmuş ancak tersanecilik konusunda
hiçbir teknik ve beşeri donanımı olmamıştır. Türkiye ise bu dönemde nispeten yetişmiş tersane işçilerine ve
yöneticilerine sahiptir. Türkiye ile yaşanan yakınlaşmayla beraber her iki ülke de bu konuda gayret göstermiş
ve deniz ticareti filolarını destekleme bakımından önemli bir sacayağı olan tersaneciliğe yönelik önemli bir
girişimde bulunmuştur. Bu girişim için Türkiye-Libya Ortak Gemi Yapım ve Onarım Şirketi’nin kurulmasına
yönelik bir anlaşma imzalanmıştır.
Bu çalışma, 1970’li yılların Türkiye’si ve Libya’sının gelişen ilişkileri üzerinden iki ülkenin ciddi çabalar
harcayarak deniz ticaretinin gelişimi ve sürekliliğinin sağlanması bakımından önemli olan tersanecilik faaliyeti
için kurdukları Türkiye-Libya Ortak Gemi Yapım ve Onarım Şirketi’nin kuruluş sürecini irdelemektedir.
2. Tarihsel Arka Plan
Trablusgarp’ın yerli halkından oluşan bir heyet ilk defa 1510 yılında, ikinci defa ise 1519 yılında İspanyol
talanına karşı Osmanlı Devleti’nden yardım istemek üzere İstanbul’a gelmiştir. 15. yüzyılda Kuzey Afrika’ya
karşı ilgisi başlayan ve Akdeniz’de ağırlığı hissedilmeye başlanan Osmanlı Devleti (Ceviz, 2011: 82), bu yardım
talebini geri çevirmeyerek bir donanma hazırlığına girişmiş ve nihayetinde 1551 yılında Trablusgarp’ı ele
geçirmiştir. Kazanılan topraklar 1912 yılına kadar Osmanlı idaresi altında kalmıştır (Kavas, 2005: 47). Osmanlı
Devleti, üç buçuk asrı aşkın uzun bir süre idaresi altındaki Trablusgarp’a ayrı bir önem vermiştir. Çünkü
Trablusgarp’ı imparatorluğun ve İslam dünyasının savunmasında ileri bir karakol olarak görmüştür (Ceviz,
2011: 82). 1912 yılında Uşi Anlaşması ile imparatorluğun elinden çıkan topraklarda 1951 yılına kadar İtalya,
İngiltere ve Fransa idareleri hüküm sürmüştür (Koloğlu, 2003: 182).
Libya’nın kurulduğunu 24 Aralık 1951 tarihinde Kral I. İdris es-Senusi ilan etmiştir (Koloğlu, 2003: 182). Libya,
Türkiye tarafından kısa bir sürede devlet olarak tanınmış ve 4 Eylül 1953 tarihinde Türkiye’nin ilk büyükelçisi
Libya’da görevine başlamıştır (http://www.mfa.gov.tr/turkiye-libya-siyasi-iliskileri.tr.mfa, E.T: 29.12.2020).
Türkiye-Libya siyasi ilişkileri zamanla gelişmiştir. Özellikle de Türkiye’nin 1974 yılında Kıbrıs’a yaptığı askeri
müdahale sürecinde Libya’nın Türkiye uçaklarına yakıt temini ve askeri mühimmat konusunda yardım etmesi
Türkiye-Libya ilişkilerine yeni bir boyut kazandırmıştır. (Kavas, 2005: 50). Yakın siyasi-askeri ilişkiler, iki ülke
arasındaki ticari ilişkilerin de gelişimine katkı sunmuştur.
3. Türkiye-Libya Ortak Gemi İnşa ve Onarım Şirketi’nin Kuruluşu
Türkiye ve Libya’nın farklı alanlarda süregelen ilişkileri Libya Başbakanı Ekselans Jalloud ve beraberindeki
heyetin 2 Ocak 1975 ile 6 Ocak 1975 tarihleri arasında Türkiye’yi ziyareti sonrası geniş kapsamlı bir yelpaze
kazanmıştır (T.B.M.M. Cumhuriyet Senatosu 899 Nolu Komisyon Raporu, 1979: 2). Özellikle 5 Ocak 1975
tarihinde Türkiye ve Libya arasında imzalanan İktisadi İş birliği ve Ticaret Anlaşması iki ülkenin dış ticaret
hacminin büyümesini sağlamıştır (Yorulmaz, Akıncı, 2020: 7). Gelişen ilişkiler paralelinde, bu anlaşmadan iki
yıl sonra iki ülke temsilcilerinin yürüttüğü müzakereler sonucu 17 Mayıs 1977 tarihinde Trablusgarp’ta
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dönemin Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı ile Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi Deniz Ulaştırma
Sekreteri tarafından Türkiye-Libya Ortak Gemi Yapım ve Onarım Şirketi’nin kurulmasına yönelik anlaşma
imzalanmıştır (T.B.M.M. Cumhuriyet Senatosu 899 Nolu Komisyon Raporu, 1979: 2).
Libya ve Türkiye imzaladıkları anlaşmayla kendi ülkelerindeki potansiyeli göz önüne almıştır. Her iki ülke,
süregelen diğer ilişkilerin yanında tersanecilik alt yapısının temelinin atılmasını hesaba katmış ve bunun iki
ülke için yararlı olacağını düşünerek gayret göstermiştir.
Şekil 1: 1975-1980 Döneminde Libya’nın Toplam Filosu İçinde Tankerlerin Yeri (Gros Ton)

Kaynak: Review of Maritime Transport 1975, 1977: 59, Review of Maritime Transport 1976, 1978: 60, Review
of Maritime Transport 1977, 1979: 43, Review of Maritime Transport 1978, 1981: 47, Review of Maritime
Transport 1979, 1982: 42, Review of Maritime Transport 1980, 1983: 36.
1975-1980 döneminde Libya’nın toplam filosu içinde tankerlerin yeri gros ton olarak Şekil 1’de görülmektedir.
Buna göre 1975-1980 döneminde Libya’nın deniz ticaret filosu ağırlıklı olarak tankerlerden oluşmaktadır. Bu
durum, hem Libya’daki petrol yataklarının 1961 yılında açılıp işletilmeye başlanmasından (Kavas, 2005: 53)
sonra zamanla ortaya çıkan tanker ihtiyacından hem de Libya’nın 1976-1980 döneminde yaptığı beş yıllık
kalkınma planı çerçevesinde tanker ve gemi alımına önem vermesinden kaynaklanmıştır (Dinçer, Kurtuluş,
1982: 475). Bu dönemde Libya’nın tanker filosunun hızla gelişmesinin sonucu olarak deniz ticaret filosu
büyümüş ancak Libya, herhangi bir gemi inşa-onarım tesisine ve bu alanda yetişmiş personele sahip
olamamıştır. Mevcut filosunu oluşturan gemilerin tamir ve bakımlarını Libya dışında başta Malta olmak üzere
yabancı tersanelerde yaptırmıştır. Dolayısıyla kurulacak Türkiye-Libya Ortak Gemi Yapım ve Onarım Şirketi ile
aynı zamanda Libya'nın ilk tersanesinin kurulması planlanmıştır (T.B.M.M. Cumhuriyet Senatosu 899 Nolu
Komisyon Raporu, 1979: 2).
1970’li yıllarda Libya’ya benzer bir planlı kalkınma modeli üzerinden iktisat politikaları yürüten Türkiye,
yapılan anlaşmayla kurulacak şirketin bir zamandan sonra kâr getireceğini, iki ülke arasındaki diğer ilişkilere
olumlu katkısının olacağını, yakınlaşma ve işbirliğini kuvvetlendireceğini, ticari ilişkileri arttıracağını, şirketin
üst düzey yöneticilerinin ve özellikle tersane işçilerinin çoğunun Türkiye’den karşılanması dolayısıyla yurt
dışında istihdam imkânı yaratacağını hesaba katmıştır (T.B.M.M. Cumhuriyet Senatosu 899 Nolu Komisyon
Raporu, 1979: 2).
İki ülke arasındaki ilişkiler anlaşmanın imzalanmasından sonraki süreçte de hızını sürdürmüştür. Türkiye’nin
Akdeniz kıyılarında tamir tersanesi yeri etüdüne ait heyet çalışmaları sonuçlanarak bu konuda fizibilite ön
raporu hazırlanmıştır. Raporda tersane kurulması için en uygun yerin Mersin ili sınırları içindeki Boğsak Koyu
olduğu belirlenmiştir (Denizcilik Bankası T.A.O. 27. Hesap Yılı, 1979: 23). Fakat daha sonra dönemin Turizm ve
Tanıtma Bakanlığı yetkililerinin, bu bölgenin tersane yeri için uygun olmadığı ve bölgenin turizmine zarar
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vereceğine yönelik olumsuz görüş belirtmesi üzerine burada kurulacak tersane projesini sonuçsuz bırakmıştır
(Denizcilik Bankası T.A.O. 29. Hesap Yılı, 1981: 19-20). Libya’da kurulacak ortak bir tersaneye yönelik etüt
çalışmaları ise 13 Mayıs 1978 gün ve 16286 sayılı Resmi Gazete’de Türkiye Libya Karma Ekonomik Komisyonu
3. Dönem Toplantısı Protokolü’nün 4. maddesi a bendinde yer alan Ortak Gemi İnşa ve Onarım Şirketi
bölümünde yer alan esaslar çerçevesinde yürütülmüştür. Buna göre tersanenin büyüklüğünün 50.000
DWT’ye kadar gemi inşaatı ve 120.000 DWT’ye kadar gemilerin onarılmasını karşılayacak kapasitede olması,
Türkiye tarafından bir yetkilinin tersanenin inşa mahallinin incelenmesi amacıyla kuruluş yeri ile ilgili olarak
bir ön araştırma yapmak üzere Libya’da bulunması gerektiği belirtilmiştir (Resmi Gazete, 1978: 12). Bu amaçla
Denizcilik Bankası T.A.O.’dan yetkili bir teknik eleman 7 Mayıs 1978 tarihinde Libya’ya gönderilmiştir
(Denizcilik Bankası T.A.O. 27. Hesap Yılı, 1979: 23).
İki ülke arasında yaşanan bütün ilişki trafiğinden sonra ilkin Libya’nın yetkili makamları anlaşmayı onaylamış
(Resmi Gazete, 1978: 12), sonra da Türkiye’nin Cumhuriyet Senatosu’nda yapılan oylama sonucu anlaşmanın
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 184 üyenin 126’sının kabulü ile geçmiştir (T.B.M.M. Kanunlar Dergisi,
1979: 333). Cumhuriyet Senatosu’ndan geçen Türkiye-Libya Ortak Gemi İnşa ve Onarım Şirketi Kurulması
Hakkında Anlaşma’nın kabul duyurusu 10 Nisan 1979 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır (Resmi Gazete,
1979: 2). Bundan üç buçuk ay sonra da ilgili anlaşmanın detayları 25 Temmuz 1979 tarihli Resmi Gazete’de
yayımlanmıştır. Anlaşmanın ana çerçevesini oluşturan hükümlerinde;




















Şirketin amacının her türlü gemi ve diğer deniz vasıtalarının inşası, onarımı ve bakımı ile ilgili işler
olacağı,
Şirketin lüzumlu gördüğü bina, atölye, fabrika, açık sahalar, yüzen havuzlar, kuru doklar, iskele ve
rıhtımlar, elektrik, su, hava, oksijen, asetilen, bütan vs. merkez ve tesisleri, her türlü gemi inşaatı ve
onarımı için lüzumlu malzeme, araç ve gereçleri satın alabileceği, kiralayabileceği, inşa edebileceği
veya ettirebileceği,
Şirketin her iki devletten herhangi birinde tali şirketler kurulabileceği,
Şirketin her iki devletin topraklarında milli şirketlere gösterilen destek, himaye ve tercihten
yararlanacağı,
Şirketin faaliyetlerini kâra yöneltilmiş ticari esaslara göre yürüteceği,
Şirketin merkezinin ve hukuki yerinin Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi'nde olacağı,
Şirket'in itibari sermayesinin her iki devlete % 50'şer oranında tahsis edileceği,
Şirketin itibari sermayesi 40.000.000 $ (Kırk Milyon Amerikan Doları) olacağı ve her biri 1.000 $ (Bin
Dolar) değerinde 40.000 hisseye bölüneceği,
Her iki devlet de hisselerinin bir kısmını vatandaşlarının menfaatine tahsis etmek hakkına sahip
olacağı, fakat tahsis edilen hisselerin oranının, devletin kendisine tahsis edilen hisselerin % 49'unu
aşamayacağı ve her bir şahsın sahip olabileceği hisse miktarı da tahsis olunan hisse toplamının
%10'undan fazla olamayacağı,
Devletlerden her biri şirketin kuruluşu esnasında taahhüt edilen sermaye hisseleri değerinin % 25'ini
yatıracağı,
Şirketin kurulmasından itibaren 30 yıl sürede geçerli olacağı ve taraflarca yenilenebileceği,
Şirket'e iştirak hakkı, iştirakçi iki devletle sınırlı olacağı, devletlerin hisse hakkını kullanmak maksadı
ile temsil yetkilerini genel kaidelere göre kendisine ait herhangi bir teşkilât veya şirkete verebileceği,
Şirketin merkezinin bulunduğu devletin; şirketi, şirketin fonlarını veya mallarını istimlâk etmemeyi
veya millileştirmemeyi kabul edeceği,
Şirketin tüzel kişiliğinin olacağı,
Şirketi kuran anlaşmanın temel prensipleri ve hükümleri çerçevesinde L.A.H.S.C. mevzuatının
uygulanacağı,
Şirketi kuran anlaşmanın her iki devletin kendi mevzuatlarınca onaylandıktan sonra, onay belgelerinin
teati edildiği tarihten itibaren yürürlüğe gireceği,
Genel Kurul'un ilk üç yıllık devresi için başkanın Libya Devleti tarafından tayin edileceği, sonraki
dönemler için dönüşümlü olacağı,
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belirtilmiştir (Resmi Gazete, 1979: 4-10). Anlaşmanın hükümlerinden, şirketin kâra yöneltilmiş özel sektör
mantığıyla yönetileceği, özel sektör ve şahısların şirket hisselerine ortak olabileceği, iki devletin korumacı
güdüyle şirkete yardımcı olacağı ama millileştirmeden uzak bir yöntemle idare edileceği anlaşılmaktadır.
Anlaşma, iki ülkenin özel sektörü açısından çerçeve anlaşması olup ülkeler arası denizcilik ilişkilerine ilişkin
yasal alt yapıyı oluşturmuş ve halen yürürlüktedir (İMEAK Deniz Ticaret Odası, 2019: 209). Fakat şirket uzun
yıllar önce kurulmasına rağmen varlığı sembolik olmaktan ileri gidememiştir (Kavas, 2005: 54).
4. Sonuç
Eski bir Osmanlı toprağı olan Trablusgarp 1912 yılında Osmanlı Devleti’nin elinden çıkmış ve 1951 yılına kadar
İtalyan, İngiliz ve Fransız yönetimlerinin idaresinde kalmıştır. 1951 yılında Libya’nın bağımsızlığını ilan
etmesinin ardından Türkiye tarafından çok kısa bir sürede devlet olarak tanınmış ve Türkiye’nin ilk Libya
büyükelçisi 1953 yılında görevine başlamıştır. Bu şekilde başlayan ilişki, 1974 yılında Türkiye’nin Kıbrıs’a
yaptığı askeri müdahalede Libya’nın yakıt ve mühimmat yardımıyla daha yakın ilişkileri beraberinde
getirmiştir. Özellikle de 1975 yılının Ocak ayı başında Libya Başbakanı Ekselans Jalloud ve beraberindeki
heyetin Türkiye’yi ziyaret etmesiyle birlikte diğer ilişkilerin yanında ticari ilişkiler de gündeme gelmiştir.
Türkiye ile Libya arasında imzalanan İktisadi İş birliği ve Ticaret Anlaşması’nın ardından Libya’nın tanker
filosunun artışına bağlı olarak gelişen deniz ticaret filosunun inşa, bakım ve onarımını gerçekleştirecek
tersanecilik faaliyetleri için bir şirketin kuruluşuna yönelik müzakerelerde bulunulmuştur. Libya’nın bu yıllarda
tersanecilik konusunda yetişmiş işgücü olamamış ve bu alanda Türkiye’nin beşeri donanımından ve
tecrübesinden yararlanmak istemiştir. Yapılan müzakereler sonucunda 17 Mayıs 1977 tarihinde
Trablusgarp’ta Türkiye ile Libya arasında Türkiye-Libya Ortak Gemi Yapım ve Onarım Şirketi’nin kurulmasına
yönelik anlaşma imzalanmıştır. Anlaşma imzalandıktan sonra ilkin Libya’nın yetkili mercileri tarafından
onaylanmış sonra da 1979 yılında Türkiye’nin yetkili mercileri tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir.
İki ülke de yapılan anlaşmayla kurulacak şirketin faaliyete geçmesi ve tersanecilik faaliyetlerinin başlaması için
çeşitli müzakereler yürütmüş ve önemli çabalar harcamıştır ancak kurulması onaylanan şirket sembolik olarak
kalmıştır.
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Yenilenebilir Enerji Kaynakları Finansman Modelleri Ve Türkiye Değerlendirmesi9
Merve DEMİR
Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Maliye Anabilim Dalı

Özet
Dünya’da tüm ülkelerin her geçen gün artan bir oranda ihtiyaç duyduğu enerji, genel olarak ülkelerin
gelişmişlik düzeylerini gösteren önemli bir kriter olarak kabul edilmektedir. Özellikle sanayileşme sürecindeki
gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere yeryüzündeki tüm devletler, ucuz ve bol enerji üretimi üzerinde
durmakta ve bu nedenle enerji faktörü, bir ülkenin gelişme sürecinde kritik bir faktör olarak kabul edilmesinin
yanısıra ekonomik ve sosyal kalkınma için gerekli ana girdilerden birini oluşturarak ülkelerin refah seviyesini
arttırıcı rol oynamaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretebilmek için, büyük tutarlı yatırımlara
ihtiyaç vardır. Ekonomik kalkınma süreci ile beraber, ülkemizde bu yatırımların büyük çoğunluğu özel sektör
tarafından yapılmakta, devlet tarafından bu yatırımlar kısmen de olsa teşvik edilmektedir. Her ülkede,
yenilenebilir enerjiyi teşvik etmek için farklı politikalar uygulanmaktadır. Bazı bölgesel birlikler kendi üye
ülkeleri için belirli ulusal ve bölgesel hedefler belirlemesine karşın ülkelerin kendi yenilenebilir enerji
hedefleri de bulunmaktadır. Farklı politikalar uygulanmakla birlikte sabit fiyat garantisinin çoğunlukla tercih
edilen bir model olduğu dikkati çekmektedir. Almanya, Çin, ABD (Kaliforniya eyaletinde), Slovakya, İrlanda,
Fransa, Japonya ve Türkiye’de sabit fiyat garantisi uygulanmaktadır. Türkiye’de 2020 yılı sonrası işletmeye
girecek üretim tesisleri için geçmiş tecrübeler ışığında piyasa bazlı bir destekleme mekanizmasının
sürdürülmesinde fayda görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Enerji, Finansman, Yatırım, OECD, Yenilenebilir Enerji, Türkiye.
Summary
The energy heard by all countries in the world at an ever-increasing rate is generally accepted as an
important criterion showing their development level. All states in the progress of industrialization focus on
the production of cheap and abundant energy, and this energy factor plays a welfare-enhancing role by
forming one of the main inputs for economic and social development as well as a recycling transformation. In
order to generate energy from renewable energy sources, large investments are required. Along with the
economic development process, the majority of these investments are made by the private sector in our
country, and these investments are partially encouraged by the state. Different policies are applied in each
country to promote renewable energy. Although some regional associations set specific national and regional
targets for their member countries, countries also have their own renewable energy targets. Although
different policies are applied, it is noteworthy that the fixed price guarantee is a mostly preferred model.
Germany, China, United States (in California), Slovakia, Ireland, France, Japan and Turkey are applied at fixed
price guarantee past experiences to production facilities in Turkey will begin operating after 2020, the
benefits are seen in the light of the continuation of a market-based support mechanisms.
Keyword: Energy, Finance, Investment, OECD, Renewable Energy, Turkey
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1.ENERJİ KAVRAMI VE KAYNAKLARI
1.1.Enerji Kavramı
Enerji kavramı, Sanayi Devrimi’nin ardından önemli bir yere sahip olmuştur ve olmaya da devam edecektir.
Mevcut enerji kaynaklarının tükenme tehlikesi ile fosil kaynaklı petrol, kömür, nükleer enerji gibi yenilenemez
enerji kaynaklarının çevreye verdiği zararlar birleşince, insanlık teknolojinin sınırlarını zorlayarak mevcut ve
elverişli olan kaynaklardan yenilenebilir enerji kaynakları üretmeye ve kullanmaya başlanmıştır. Enerji
üretiminde artan nüfus ihtiyaçlarını karşılamanın yanında enerji, üretimde zorunlu bir üretim faktörü olup, bir
ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınma potansiyelini yansıtmakta olan temel göstergelerden biridir (Adıgüzel,
2018:3).
1.2. Enerji Çeşitleri
Enerji çeşitlerini yenilenebilir ve yenilenmeyen olmak üzere ikiye ayırmamız mümkündür.
1.2.1. Yenilenemez Enerji Kaynakları
Bir kez kullanılan ve ardından tükenen enerji kaynaklarına yenilenemez enerji kaynağı denmektedir.
1.2.1.1. Kömür
Yaşamda önemli bir yer tutan kömür; elektrik üretiminde, demir çelik ve çimento imalatında, buhar
üretiminde ve ısınma amaçlı olarak konutlarda kullanılmaktadır. Dünya kömür üretiminde yıllar itibariyle
yaşanan artış, önemli ölçüde Çin ve Hindistan başta olmak üzere Asya kıtasındaki elektrik enerjisi talebinden
kaynaklandığı bilinmektedir. Dünya toplam kömür tüketimi 2011’de 3.724 mtep düzeyinde olup toplam
tüketimin %49,4’ünü Çin gerçekleştirmiştir. Çin’i %13,5 oranla ABD, %7,9 oranla ardından Hindistan
gelmektedir (Mahmutoğlu, 2013:8).
1.2.1.2. Petrol
Öncelikle petrol, dünyanın en önemli enerji kaynaklarından biri olarak varlığını korumakta ve devam
ettirmektedir. Günümüzde, toplam enerji kaynaklarının % 90’ını fosil kaynaklı yakıtlar içindeki payının giderek
artması ve 2030 yılına gelindiği zaman da %58 oranına çıkması beklenmektedir. Sanayileşmeyle birlikte 3
tüketimi artan petrol, Orta Doğu ülkelerinin elinde bulunmaktadır ve bu ülkelerin çoğunlukta bulunduğu bir
kartel tarafından fiyatları belirlenmektedir. Bu durum da, farklı ekonomik ve kültürel yapılardaki ülkeleri
birbirine bağımlı hale getirmektedir. Böylece petrol, herhangi bir maden olmaktan ziyade, uluslararası siyasi
ve ekonomik stratejilerin şekillenmesinde de önemli bir role sahip olmaktadır (Yılmaz, 2018:4).
1.2.1.3. Doğalgaz
21. Yüzyılın bilinen en temiz fosil yakıtı olan doğal gaz, elektrik üretiminde, sanayide, ısınma ve yemek pişirme
amaçlı olarak evlerde kullanılmaktadır. Her geçen gün artan doğal gaz ihtiyacı için arama ve geliştirme
çalışmaları yapılmaktadır. Özellikle son yıllarda artan teknolojik gelişmeler sayesinde denizlerde de arama
çalışmaları yapılmaktadır. Doğal gaz depolanması ve taşınması bakımından çok yüksek maliyet
gerektirmemektedir. Bu yüzden maliyetler yönünden diğer fosil yakıtlara kıyasla daha avantajlı bir duruma
sahiptir (Adıgüzel, 2018:6).

205

1.2.2. Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Enerji kaynağından alınan enerjiye eşit oranda veya kaynağın tükenme hızından daha çabuk bir şekilde
kendini yenileyen enerji kaynaklarına yenilenebilir enerji denmektedir.
1.2.2.1. Güneş Enerjisi
Güneş enerjisi büyük bir potansiyele sahiptir ve kullanımı hızla artmaktadır, ancak çoğu bölgede maliyetler ve
etkinlik üzerindeki şüpheler ile ilgili endişeler hala görülmektedir. Tüm ülkeler ve ekonomiler, güneş
enerjisinin toplam enerji ihtiyacının çok büyük bir bölümünü ekonomik, güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde
doldurma potansiyelini anlayarak kazanç elde etmeye çalışmaktadır. Ayrıca, gezegen için geri dönüşü
olmayan iklim değişikliğini tehdit eden sera gazlarını (GHG) azaltmaya da yardımcı olabilir (Gültekin, 2019:18).
1.2.2.2. Rüzgar Enerjisi
Güneşin yeryüzünü ve atmosferi ısıtmasından dolayı oluşan iki basınç bölgesinin arasındaki farktan ve yüksek
basınç bölgesine doğru hareket eden hava akımına rüzgar denmektedir. Rüzgarın yatay hareketi sonucunda
oluşan mekanik enerji birbirlerine 90° ile bağlanmış pervaneler sayesinde hareket ederek oluşan enerjinin
depolanması sonucu elektrik üretilmektedir (Albayrak, 2019:24).
1.2.2.3. Biyokütle Enerjisi
Yakın zaman içerisinde yaşamış ya da yaşayan canlılardan çeşitli yollarla elde edilen fosilleşmemiş toplam
malzeme bütünü kütle ya da organik karbondur. Biyokütle enerjisi katı, sıvı ve gaz formunda üretilebilen
temiz yenilenebilir sürdürülebilir çevreyle 20 dost bir enerji kaynağıdır. Biyokütle enerjisinin başlıca kullanım
alanları ise elektrik üretimi, araçlar için yakıt üretimi ve ısı enerjisidir (Keskinkılıç, 2019:20).
1.2.2.4. Jeotermal Enerji
Jeotermal enerjiyi tanımlarsak, kısaca yer ısısı olup, jeotermal enerji yerin derinliklerindeki kayaçlar içinde
birikmiş olan ısının akışkanlarca taşınarak rezervuarlarda depolanması ile oluşmuş sıcak su, buhar ve kuru
buhar ile kızgın kuru kayalardan yapay yollarla elde edilen ısı enerjisidir. Jeotermal kaynaklar yoğun olarak
aktif kırık sistemleri ile volkanik ve magmatik birimlerin etrafında oluşmaktadır. Jeotermal kaynaklardan
doğrudan veya dolaylı her türlü faydalanmayı kapsamaktadır. Jeotermal enerji, jeotermal kaynaklardan
doğrudan veya dolaylı her türlü faydalanmayı kapsamaktadır (Gücüyeter, 2015:66).
2. Türkiye’nin Yenilenebilir Enerji Yatırımları, Teşvikleri Ve Elektrik Enerjisi Finansman Modelleri
Türkiye’de yenilenebilir enerji politikaları esas olarak, 2003 yılında “Elektrik Piyasasında Ruhsat Düzenleme
Değişiklikleri”nin bir hükmünde “Yenilenebilir Enerji Kaynakları” tanımının yer almasıyla başlamaktadır.
2.1. Sabit Fiyat Garantisi
YEK kanununa göre Türkiye, teşvik yöntemi olarak sabit fiyat garantisini uygulamaktadır. Bu teşvik ile 20052015 yılları arasını kapsayan on yıllık bir dönem için belirlenmiştir. Bu yöntem, firmaların ürettiği elektriği
belirlenen asgari fiyatlar 9 üzerinden satın almayı zorunlu kılan bir sistemdir. Bu fiyatlar genellikle piyasa
fiyatının üzerinde olması gerekmektedir. Fiyat teşviklerinde verilen süre iyi hesaplanmalıdır. Çünkü
gereğinden az verilen süre yatırımcı sayısının düşmesine, rekabetin azalmaya başlamasına yol açabileceği gibi,
gereğinden fazla verilen süre de yatırımcıların aşırı kazancına, dolayısıyla devlet bütçesinin olumsuz
etkilenmesine neden olmaktadır (Ağaçbiçer, 2010:90).
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2.2. Yatırım Teşvikleri
2007 yılında 105 adet olan yatırım teşvik belge sayısı, 2012 yılı itibariyle 198 adet düzeyinde gerçekleşmiştir.
Teşvik belgelerine yansıyan sabit yatırım tutarı ise son beş yılda dalgalı bir seyir izlemiştir. 2009 yılında
yaşanan ekonomik küçülmenin etkisi ile düşüş gösteren sabit yatırım büyüklüğü 2011 yılında tekrar artmış,
2012 yılında ise azalarak 12,5 milyar TL düzeyinde gerçekleşmiştir. 2011 yılında sabit yatırım tutarı olarak
yenilenebilir enerjiye yönelik teşviklerin toplam enerji sektörüne verilen teşviklere oranı %48’dir. Enerji
sektörüne verilen teşviklerin neredeyse yarısının yenilenebilir enerji yatırımlarına aktarıldığı görülmektedir
(Mahmutoğlu, 2013:76).
2.3. Yap İşlet Modeli
Elektrik enerjisi sektörüne özel kesim tasarruflarının yönlendirilmesini ve bu kapsamda sektörün kamu tekeli
niteliğinin ortadan kaldırılarak serbestleştirilmesini amaçlayan YİD modeli uygulamalarından, tatmin edici
sonuçlar alınamamış olması ve ülkenin elektrik enerjisi arz yönünün içinde bulunduğu sıkıntılar, karar
vericileri yeni tedbirler almaya yöneltmiştir. Bu kapsamda, 3096 sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliklerde yer alan
bürokratik ve finansal kısıtlamaları ortadan kaldırmaya yönelik bazı tedbirler alınarak, YİD modeli
uygulanmasına devam edilmesi ve YİD modelinden ayrı olarak, özel sektörün elektrik enerjisi üretim şirketleri
kurmasına yönelik yeni yasal düzenlemeleri içeren bir model oluşturulmuştur (Gürbüz, 2006:96).
2.4. İhale Yöntemi
İhale yönteminde açık eksiltmedeki benzer işlemler yapılmakta, ihale yönteminde yarışma katkı payı bazında
yapılabilmekte ve bu defa önceden belirlenen kapasiteye ulaşana kadar en yüksek teklif sahipleri destekleme
kapsamına alınmaktadır. İhale çerçevesinde genellikle yatırımcıdan kWh veya MW başına teklif sunmaları
istenmektedir (Akdağ ve Gözen, 2019:144).
2.5. Net Tüketim Ölçümü
Net tüketim ölçümü, tüketicilere yerinde elektrik üretme izni vererek tüketilen enerji miktarını aşan üretilmiş
elektriğin kuruluş fiyatından satılması imkânını sunan politikalardır. Net tüketim ölçümü sisteminin temel
amacı, tüketicileri yenilenebilir enerji teknolojilerine yatırım yapmaya teşvik etmektir. Bu yöntemde
uygulama alanı genelde güneş, rüzgâr enerjisi gibi küçük çaplı yenilenebilir enerji üretimini kapsamaktadır.
Net tüketim ölçüm sisteminin hedeflerinden birisi de binalarda ihtiyaç duyulan enerjinin yenilenebilir
teknolojiler tercih edilerek karşılanmasının sağlanmasıdır. Net tüketim ölçümü sistemindeki “net” kavramı
esas olarak, elektrik ölçümlerinin hem elektrik tüketimini hem de tüketiciler tarafından sağlanan elektriği
kayıt altına almayı nitelemektedir. Geride kalan tüketim veya tüketimi aşan elektrik fazlası elektrik faturasına
temel oluşturmaktadır. Net tüketim ölçüm sistemi; üretimin ihtiyaçtan fazla olduğu zamanlarda enerjinin
şebekeye göndermesini ve sayaçlarla ölçülen gönderinin faturalandırma sırasında genel tüketimden
düşülmesini sağlamaktadır (Ulusoy ve Daştan, 2018:134).
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Özet
Bu araştırmada cinsel yönelime göre bağlanma stilleri ile çocukluk çağı travmatik yaşantı düzeyleri arasındaki
ilişki incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini cinsel yönelimini heteroseksüel (n=100), homoseksüel (n=51) ve
biseksüel (n=32) olarak belirten toplam 183 kişi oluşturmuştur. Araştırma sonucunda katılımcıların cinsel
yönelimine göre bağlanma stillerinin farklılaştığı görülmüştür. Ayrıca cinsel yönelime göre katılımcıların
bağlanma stilleri, eğitim düzeyine, anne eğitim düzeyine ve anne sütü alma süresine göre farklılık gösterirken;
cinsiyete, baba eğitim düzeyine, kardeş sayısına, ebeveynlerin birliktelik durumuna, bakım veren kişiye ve
cinsel istismara uğrama durumuna göre farklılık göstermediği belirlenmiştir. Katılımcıların çocukluk çağı
travmatik yaşantı düzeylerinin cinsel yönelime göre farklılaştığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte,
katılımcıların çocukluk çağı travmatik yaşantı düzeyleri ile kardeş sayısı, ebeveynlerin birliktelik durumu,
bakım veren kişi, cinsel istismara uğrama durumu değişkenleri ile cinsel yönelim arasında anlamlı farklılık
bulunmuştur. Cinsiyet, eğitim düzeyi, anne eğitim düzeyi, baba eğitim düzeyi ve anne sütü alma süresi
değişkenlerine göre ise anlamlı farklılık saptanmamıştır. Ayrıca katılımcıların cinsel yönelimine göre bağlanma
stilleri ile çocukluk çağı travmatik yaşantı düzeyleri arasında anlamlı ilişki vardır.
Anahtar Kelimeler: Cinsel Yönelim, Bağlanma Stilleri, Çocukluk Çağı Travmatik Yaşantı Düzeyleri
Abstract
In this study, the relationship between attachment styles and traumatic childhood experience levels was
investigated according to sexual orientation. The sample of the study consisted of 183 individuals who stated
their sexual orientation as heterosexual (n = 100), homosexual (n = 51) and bisexual (n = 32). As a result of
the study, the attachment styles varied according to the sexual orientation of the participants. In addition,
according to sexual orientation, attachment styles of participants differed according to education level,
maternal education level and duration of breastfeeding; it was determined that the attachment styles of the
participants did not differ according to gender, father education level, number of siblings, togetherness of
parents, caregiver and sexual abuse. Childhood traumatic experience levels of the participants are also
differed according to sexual orientation. On the other hand, there was a significant difference between the
childhood traumatic experience levels and the number of siblings, togetherness of the parents, the caregiver
and sexual abuse. There were no significant differences according to gender, education level, maternal
education level, father education level and duration of breastfeeding. According to this study’s results, both
attachment styles and childhood traumatic experience levels were significantly depended on sexual
orientation of the participants.
Keywords: Sexual Orientation, Attachment Styles, Traumatic Childhood Experience Levels
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GİRİŞ
APA’ya (2009) göre cinsel yönelim “kadına, erkeğe veya her iki cinsiyete yönelik duygusallığı, romantizmi
ve/veya cinsel çekimi ifade eden kalıcı bir nitelik” olarak betimlenmektedir. Aynı zamanda cinsel yönelim, bir
kişinin bu çekimlere dayanan davranışlarının oluşturduğu kimlik hissi ve bu çekimleri paylaşan diğer kişilerden
oluşan topluluğa olan üyeliğini de tanımlamaktadır. Cinsel yönelim kişiyi karşı cins veya cinsiyete, hemcins
veya cinsiyete, her iki cinse veya birden fazla cinsiyete karşı duygusal veya cinsel çekim ya da her ikisini de
hissetmeye yönlendiren kalıcı bireysel bir niteliktir. Bu çekimler genellikle 3 kategoride toplanır;
heteroseksüellik (karşı cinsellik), homoseksüellik (eşcinsellik) ve biseksüellik (her iki cinsiyetten insanlara ilgi
duyma); bununla birlikte aseksüellik (herhangi birine cinsel çekim eksikliği) de bazen dördüncü kategori
olarak tanımlanmaktadır (Reiter, 1989).
Eş seçimi cinsel yönelimin biçimlenmesinde önemli bir faktördür. Cinsel yönelimini belirlemiş, toplumsal
cinsiyet rolünü kendine göre şekillendirmiş ve cinsellikle ilgili inanışlarını oluşturmuş birey çoğu zaman bir eş
arayışına girer. Cinsel paylaşımda bulunacağı eşi ile kuracağı ilişkide yetişkin bağlanma stilleri ilişkinin hazzı ve
kalitesini belirleyen etmenlerden biridir (Okci, 2017). Yetişkin bağlanma ile erken yaş bağlanmanın ortak
yönleri vardır. Erken yaş bağlanmada bebeğin ilk bağlanma nesnesi çoğunlukla annedir. Anne, bebek için
güvenli bir liman konumundadır. Yetişkin bireyde ise bağlanma nesnesi eşidir. Eşin bireye karşılık vermesi
bireye güven sağlar. Bebek, bağlanma nesnesinden ayrıldığında çoğu zaman ağlama davranışı
göstermektedir. Yetişkinlerde bağlanma nesnesi olan eşten ayrılma söz konusu olduğunda kimi zaman
ağlama, kimi zaman kendini yalnız hissetme davranışları ortaya çıkabilir (Büyükşahin, 2001).
Çocuğun ilk deneyimlerini yaşadığı aile içinde, bireyin güven duygusunun gelişmesine yardımcı olacak
olumlu deneyimler yerine bedenini, ruhunu örseleyecek yaşantılar geçirmesi, güvensiz bağlanma stilinin
gelişmesinde büyük etkendir (Waldinger, Schulz, Barsky, Ahern, 2006). Çocukluk çağında gelişen bağlanma
stilleri, istismar gibi travmatik deneyimlerden etkilenir ve olumsuz bağlanma stillerinin oluşumuna neden
olur (Deniz, 2006; Zerenoğlu, 2011). Güvensiz bağlanma geliştiren çocuklar ise başkalarına daha az
güvendikleri ve kendilerini daha değersiz gördükleri için yetişkin olduklarında kişilerarası ilişkilerde ve kişisel
sorunlar noktasında uyum problemleri göstermektedirler (Collins ve Read, 1990).
Çocuğa kötü muamele, ebeveynler/bakım verenler veya herhangi bir yetişkin tarafından gerçekleştirilen;
çocuğun fiziksel, sosyal, cinsel ya da duygusal gelişimini zedeleyen ve kabul edilebilir normlara aykırı
nitelikteki eylem ya da eylemsizliklerdir (Yurdakök, 2010). Çocuk istismarı ve ihmali ise genel olarak çocuğa
kötü muameleyi kapsayan bir kavramdır. Dünya Sağlık Örgütü, çocuk istismarı ya da çocuğa kötü muameleyi,
“çocukla kurulan sorumluluk, güven ve güç ilişkisi içerisinde çocuğun sağlığına, yaşamına, gelişimine ve
onuruna zarar veren veya verme potansiyeli içeren her türlü fiziksel ve/veya duygusal kötü davranış, cinsel
istismar, ihmal ya da ihmalkâr davranış veya ticari olan ya da olmayan her türlü sömürü” olarak
tanımlamaktadır (Yurdakök, 2010).
Eşcinsel bireylerin ebeveyn ilişkilerini ele alan çalışmaların çoğunda (Evans, 1969; Akt.: Set, 2016) eşcinsel
erkeklerin kontrolcü anne ve mesafeli/reddedici baba modeline sahip oldukları belirlenmiştir. Eşcinsel
erkekler ile yapılan benzer çalışmalarda, eşcinsel erkeklerin heteroseksüel erkeklere göre anne babalarını
daha reddedici ve daha az sevgi dolu olarak tarif ettikleri bulunmuştur (Milic ve Crowne, 1986; Siegelman,
1981; Akt: Set, 2016). Heteroseksüel, gey ve lezbiyenlerden oluşan klinik olmayan bir başka grupla yapılan
çalışmada da benzer sonuçlar elde edilmiştir (Thompson, Schwartz, McCandless, Edwards, 1973; Akt: Set,
2016).
Erken dönemde kurulamamış olan içsel çalışma modelleri yetişkinlikte kurulan, yoğun ve anlamlı olan
arkadaşlık, romantik eş veya topluluk ilişkileri ile telafi edilebilir. Kurdek ve Schmitt (1987) ile Kippax ve
arkadaşları (1993) çalışmalarında, eşcinsel kadın ve erkeklerin, gey toplumu içerisinde yüksek ölçüde
destekleyici bağlantılar geliştirebildiklerini, bu sayede bağlanma stillerinin erken ebeveynlikten çok bu
ilişkilerden etkilendiğini belirtmişlerdir (Akt: Set, 2016).
Günümüze kadar, yetişkin bağlanma stilleri genellikle heteroseksüel örneklemde çalışılmıştır. Bu
örneklemlerde, bağlanma stili tutarlı bir şekilde ilişki kalitesi ve istikrarını belirleyen bir faktör olarak
bulunmuştur (Hazan ve Shaver, 1994). Ancak homoseksüel ve heteroseksüel çiftlerin ilişkileri birbirlerinden
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önemli ölçüde farklıdır. Bu iki tip ilişki özellikle cinsiyet rolleri ve toplum tarafından onaylanma açılarından
farklılaşırlar (Cabaj, 1988; Akt.: Set, 2016). Bu farklılığı en iyi açıklayan model azınlık stres modelidir. Azınlık
stres modeli bireyin sosyal statüsüne bağlı özel stres faktörlerinin psikopatolojiye katkı sağlayabileceğini
öngörür ve toplumsal olarak ötekileştirilmiş gruplarda neden daha çok akıl sağlığı sorunlarının görüldüğünü
açıklamaya yardım eder. Eşcinseller azınlık stresini, özel ve toplumsal kurumlardan (evlilikler, aileler)
dışlanmak ve ön yargı gibi çeşitli kaynaklardan dolayı deneyimleyebilirler (Jones ve Gallois, 1989; Akt.: Set,
2016). Kurdek ve Schmitt (1987; Akt.: Set, 2016), yaptıkları çalışmada heteroseksüel evli çiftlerin
homoseksüel çiftlere göre ailelerinden daha fazla destek algıladığını bulgulamışlardır. Araştırmacılar
çoğunlukla lezbiyen, gey veya biseksüel bireylerin bağlanma tarzlarının heteroseksüel bireylerinkinden farklı
çalıştığı düşüncesiyle ilgili fazla destek bulamamışlardır. Ridge ve Feeney (1998) tarafından gey ve
lezbiyenlerle ilgili yürütülen bir çalışmada homoseksüel ve heteroseksüeller için bağlanma stillerinin
göreceli frekanslarını yakın bulmuşlardır. Gey ve lezbiyen bireylerde güvensiz bağlanmanın çok sık
görülmediği, güvensizliğin ilişki tatmininin düşük olması ve cinsel yönelimin açıklanmasına dair problemlerle
ilişkili olduğunu göstermiştir (Ridge ve Feeney,1998). Ayrıca, heteroseksüel bireylerin tam tersine, lezbiyen,
gey ve biseksüel bireylerin arkadaşlık, romantik ilişkiler ve toplumsal ilişkilere daha çok önem verdiği
görülmüştür (Dorfman ve ark., 1995; Grossman, D’Augelli ve Hershberger, 2000).
Bu araştırmanın amacı; cinsel yönelime göre bağlanma stilleri ile çocukluk çağı travmatik yaşantı düzeyleri
arasındaki ilişkinin incelenmesidir.
Araştırmanın amacına bağlı olarak aşağıdaki problemlere yanıt aranmıştır:
1. Cinsel yönelime göre katılımcıların bağlanma stilleri arasında anlamlı farklılık var mıdır?
2. Cinsel yönelime göre katılımcıların bağlanma stilleri ile betimleyici özellikleri arasında anlamlı
farklılık var mıdır?
3. Cinsel yönelime göre katılımcıların çocukluk çağı travmatik yaşantı düzeyleri arasında anlamlı
farklılık var mıdır?
4. Cinsel yönelime göre katılımcıların çocukluk çağı travmatik yaşantı düzeyleri ile betimleyici
özellikleri arasında anlamlı farklılık var mıdır?
5. Cinsel yönelime göre katılımcıların bağlanma stilleri ile çocukluk çağı travmatik yaşantı
düzeyleri arasında anlamlı ilişki var mıdır?
2. KURAMSAL ÇERÇEVE
2.1. Cinsel Yönelim
İnsan cinselliği ele alınırken dört kavram üzerinde durulur. Bunlar; biyolojik cinsiyet, cinsel kimlik, toplumsal
cinsiyet ve cinsel yönelimdir.
Biyolojik cinsiyet bireyin sahip olduğu cinsel organ ile ilgili olan cinsiyettir. Bir bireyin biyolojik olarak kadın ya
da erkek olduğunu belirleyen anatomik, hormonal ve genetik özelliklerin toplamıdır (Shechner, 2010).
Cinsiyet kavramı doğuştan edinilen ve dolayısıyla seçilemeyen bir durum iken, toplumsal cinsiyet kavramı ise
toplumsal süreç içerisinde şekillenen, değişken ve dinamik gruplar arası etkileşim örüntülerini ifade eder
(Tezel, 2009). Dökmen’e (2017) göre, toplumsal cinsiyet kültürel yapıyı karşılayan bir terimdir. Çünkü toplum
kadın ya da erkek olmaya birçok anlam ve beklenti yükler. Hatta toplumsal cinsiyet, bireyin biyolojik yapısı ile
ilişkili bulunan psikolojik özellikleri de içermektedir.
Cinsel kimlik, erkek veya kadın cinsiyetiyle özdeşleşme duygusudur. Birey bu duyguyu, dış görünüşünde,
davranışlarında ve yaşamının diğer yönlerinde hisseder. Yani cinsel kimlik, bireyin kendi bedenini ve benliğini
belli bir cinsiyet içinde algılaması, kabullenmesi, duygu ve davranışlarının buna uygun şekillenmesidir (Eser,
2008). Birey 2-3 yaşlarının sonlarına doğru cinsel kimliğini oluşturmakta ve kendini erkek ya da kadın olarak
niteleyebilmektedir. Bu dönemde gelecekteki cinsiyeti ile ilgili davranışlarının temel motivasyonlarını
oluşturur (Shechner, 2010). Bireyin cinsel kimliği oluşurken biyolojik alt yapı, aile tutumu, toplum, kültür ve
cinsel yönelim etki etmektedir (Korkmaz-Çetin vd., 2008).
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Cinsel yönelim ise bireyin, diğer bireylere karşı duyduğu romantik, duygusal, cinsel uyarım ve arzuyu ifade
eden kalıcı bir niteliktir (APA, 2009). Bireyin duygu, istek ve davranışlarının belli bir cinsiyete çekimidir (Öztürk
2004). Cinsel yönelimin üç unsuru vardır. Bunlardan ilki kişinin kime veya kimlere karşı cinsel ve romantik ilgi
duymasıyla ilgilidir (Eskin, 2005). Bireyin romantik ilgisini ve cinsel arzularını yönelttiği kişinin cinsiyeti, cinsel
yöneliminin en önemli belirleyicisidir. İkinci unsur davranıştır. Cinsel davranış, cinsel yönelimin eylem
boyutunu oluşturur (Kernberg, 2000). Bireyin, ilgi duyduğu diğer bireyi de içine alan ve cinsel hazzı amaçlayan
tüm eylemleri ifade eder. Cinsel yönelimin üçüncü ve sonuncu unsuru kimliktir (Eskin, 2005). Kimlik hissi,
cinsel yönelimin kararlı bir yapı gösterip göstermediğini belirler (Ummak, 2012). Başar’a (2010) göre, cinsel
yönelim kimliğinin gelişim süreci kişinin cinsel yöneliminin farkına varması ile başlar. Bu farkındalığı, zihin,
duygu ve davranış dünyasının bir parçası haline getirmesi, yönelimini kişilerarası ya da genel olarak toplumsal
ilişkilerinde başkalarıyla paylaşması ve yönelimi doğrultusunda sosyal bağlar kurması takip eder. Bu süreç,
birey ve toplum arasında karşılıklı etkileşimlerle ilerler.
Cinsel yönelim kategorilerini belirlemek amacıyla yapılan birçok araştırma sonucunda, bu kategoriler;
homoseksüel, heteroseksüel ve biseksüel olarak belirlenmiştir (Bauer, 2008; Mustanski, Chivers ve Bailey,
2002; Saewyc, 2004). APA (2009), “kişinin duygusal, romantik veya cinsel çekiminin karşı cinsiyette kişilere
yönelik olmasını heteroseksüellik, kendisiyle aynı cinsiyette kişilere karşı olmasını homoseksüellik, her iki
cinsiyete karşı olmasını da biseksüellik” olarak tanımlamıştır.
2.2. Bağlanma Stilleri
2.2.1. Bağlanma
Bağlanma, çocuk ve bakım veren kişi arasında gelişen bir duygudur (Pehlivantürk, 2004). Bağlanmayı diğer
duygusal bağlardan ayıran en önemli özellik, anneye yakın olma ve yakınlığı sürdürme çabasının güvenlik hissi
ve rahatlama ile sonuçlanmasıdır (Ainsworth, 1989; Akt: Bozdemir, 2015).
Duygusal bağ kurma eğilimi ve gereksinimi, yeni doğan bebeklerin yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli ve
gelişimsel açıdan işlevseldir. Bağlanma sistemi, bebeklerin bakım veren kişiye fiziksel yakınlığını güçlü tutarak
hem kendilerini çevreden gelebilecek tehlikelerden korumalarına yardım eder hem de onlara çevreyi
keşfetmeleri için gerekli koşulları sağlar. Annenin/bakım verenin ulaşılabilirliği tehdit altında olduğu anda
bağlanma sistemi otomatik olarak etkinleşir. Bu durumda, annenin çocuğa göstereceği tepkilerin niteliğine
bağlı olarak etkinleşen bağlanma sistemi, ya anne ile temasın yeniden kurulmasını ve ilişkinin onarılmasını
kolaylaştırır ya da çocukta kaygı ve huzursuzluk yaratacak olan ayrılığı protesto tepkileri ortaya çıkarır.
Annenin, çocuğun gereksinimlerine duyarlı olup olmaması, çocuğun kendisini özen gösterilmeye ve sevilmeye
değer görebilmesi ile diğer insanları gereksinimlerine doyum sağlayacak ve özen gösterici olarak
algılamasında önemli bir süreci ifade eder (Mikulincer & Nachshon, 1991; Akt: Erözkan, 2005).
İlk sosyal ilişkilerini bakım veren(ler)le kuran bebekler büyüdükçe, bu yakın ilişkiler karmaşıklaşmaya başlar.
Kişinin sosyal gereksinimleri farklılaşıp değişme gösterir. İnsanların yakın ilişki kurma deneyimleri artık
hayatta kalmak için değil; eğlenmek, yardım almak, onay almak, cinsel deneyim paylaşmak içindir. Bağlanma
artık yakın ilişkilerimizde gösterdiğimiz davranışlara rehberlik eden içsel bir kılavuz görevi görür (Belsky,
2002).
2.2.2. Bağlanmaya İlişkin Kuramlar
Bowlby’nin bağlanma kuramı etiyoloji, nesne ilişkileri ve psikodinamik yaklaşımlar üzerine kurulmuş bir kişilik
gelişimi kuramıdır ve bağlanmayı bebeklik ve çocukluk dönemlerini temel alarak açıklar. Bowlby bağlanma
kuramında nesne ilişkileri kuramı ile Darwin’ci görüşleri sentezlemiştir. Yakınlık arama ve yakın ilişkiler kurma
arzusu birincil bir dürtüdür ve bunun bebeklikten itibaren başladığını ortaya koymuştur. Bağlanmayı bebeğin
annesine duyduğu, daha çok doğuştan olan, biyolojik belirteçlerle yönlendirilen, sosyal ilişkilerin başlangıcını
oluşturan emme, gülme, ağlama, izleme, arama, bekleme ve benzeri davranışlarla kendini gösteren ve
gelecek ilişkiler için şablon niteliği taşıyan bir ilişki olarak tanımlamıştır (Kesebir ve ark., 2011). Bowlby (1969)
tarafından temelleri atılan bağlanma kuramında amaç, bebek ile bakım veren ve önemli diğer kişiler arasında
neden güçlü bağlar kurulduğunu ve bu kişilerden herhangi birinden ayrıldıkları anda neden yoğun sıkıntı
yaşadıklarını açıklamaktır (akt: Kaya Balkan, 2009). Piaget’ye göre bebekler çevresindeki insanları etkileyerek
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yeni ve karmaşık şartlara adapte olabilir ve çeşitli davranışsal şemalar geliştirebilirler. Buna bağlı olarak da
Bowlby (1982), bebeklerin temel bakım veren kişiye ait içsel çalışma modelleri geliştirdikleri sonucuna
ulaşmıştır. Bu temsiller, temel bağlanma figürü ile yaşanan ve sürekli tekrarlanan deneyimler sonucu elde
edilmekte ve yakınlık sağlama, kendini güvende hissetme gibi çeşitli bağlanma ihtiyaçlarının doyurulması
boyutuna odaklanmaktadır (Bowlby, 1973; akt. Şeker Başer, 2009). Eğer bağlanma figürü çocuğun konfor,
güvenlik ve keşfetme ihtiyaçlarını tutarlı bir şekilde, yeteri kadar ve zamanında karşılarsa çocuk olumlu içsel
çalışma modeli geliştirir. Fakat bağlanma figürü çocuğun konfor, güvenlik ve keşfetme ihtiyaçlarını karşılama
konusunda tutarsız ve yetersiz tutum sergilerse çocuklar da kendilerini değersiz ve yetersiz olarak hisseder ve
olumsuz içsel çalışma modeli geliştirirler (Bowlby, 1982 akt. Hamarta, 2004). İçsel çalışma modellerin olumlu
veya olumsuz olması durumu, kişinin ilişkilerinde hissettiği güven duygusunu, sosyal çevreden gelen
tepkilerin ne derece güvenilir ve tutarlı olarak algıladığını, aynı zamanda kişinin kendisini ne derece sevilmeye
değer olarak algıladığını doğrudan etkilemektedir. Bu algılar bağlanma stilini belirlemede ana etken olarak
öne sürülmektedir (Main, Kaplan ve Cassidy, 1985; akt: Bozdemir, 2015).
Mary Ainsworth (1978), Bowlby’nin bağlanma yaklaşımını ilk kez sistemli bir şekilde sınayarak ebeveyn-çocuk
ilişkisinde bağlanmaya dair kişisel farklılıkları incelemiştir. Bunun sonucunda bağlanmayı, çocuk ve bakım
veren arasında var olan bağ, bağlanma davranışını ise bu ilişki ve bağı şekillendiren ve yetişkinlikteki ilişkilere
hizmet eden davranışlar olarak tanımlamıştır (Güngör, 1989). Ainsworth ve arkadaşlarının yürüttüğü yabancı
durum testi ile laboratuvar ortamında annesinden ayrılan ve sonrasında annesiyle buluşturulan çocukların
tepkileri ile güvenli ve güvensiz bağlanma örüntülerini değerlendirmiştir. Buna göre, Ainsworth ve arkadaşları
(1978), anne ve çocuk arasındaki bağlanmayı, annelerinden ayrılma ve sonra tekrar bir araya gelme sırasında
gösterdikleri duygusal tepkilere göre 3 kategoride sınıflandırmışlardır: 1) Güvenli, 2) Kaçınan, 3) Kaygılıkararsız (Hazan ve Shaver, 1994).
Hazan ve Shaver (1987), Bowlby’nin çocuklarla ilgili bağlanma kuramını temel alarak yetişkinlikte kurulan
romantik ilişkilerde, bağlanma stillerinin etkisinin anlaşılabileceğini ileri sürmüşlerdir. Bu düşüncelerini
kanıtlamak amacıyla yaptıkları çalışma sonucunda, çocukluk döneminde aileyle kurulan sıcak ve sevgi dolu bir
ilişkinin, güvenli bağlanmanın en önemli belirleyicisi olduğunu göstermiştir.
Bartholomew (1993), Bowlby’nin “İçsel Çalışan Model”i ve Ainsworth ve arkadaşlarının “Üçlü Bağlanma
Modeli”ni bir arada ele almıştır. Oluşturduğu sentez neticesinde bağlanma stillerini dört temel kategoride
incelemiştir. Yetişkin bağlanma tarzlarını benlik modeli ve başkaları modeli olmak üzere iki boyut olarak ele
almış ve bu boyutları negatif ve pozitif olmak üzere iki uç olarak belirlemiştir. Benlik modeli, kişinin kendilik
değeri için diğerlerine olan duygusal bağımlılığı ile ilişkiliyken, başkaları modeli ihtiyaç duyulduğunda
diğerlerine ulaşıp/ulaşamama ile ilgilidir. Olumlu benlik modeli, başkalarının onayından bağımsız olarak
kişinin içselleştirdiği özsaygı ve sevilebilirlik hissini, olumsuz benlik modeli ise düşük özsaygı ve başkalarınca
onaylanma gereksinimini kapsamaktadır. Olumlu başkaları modeli, kişi için önemli olan bireylerin ulaşılabilir
ve güvenilir olmalarına yönelik beklentilerini içerir. Olumsuz başkaları modeli ise yakınlıktan kaçınmayı, sosyal
desteğe dair kayıtsızlığı ve ilişkilere dair olumsuz beklentiler içinde olmayı kapsar (Bartholomew ve Horowitz,
1991).
Landy’e göre (2009), güvenli bağlanma stilinde bireyler sevilmeye layık olduğunu düşünen, daha arkadaş
canlısı, yakın ilişki kurmayı seven, bağlanmaya karşı rahat tutum sergileyen, çevresinde ilişki içerisinde olduğu
kişilerden yardım isteyebilen, olumlu bir benliğe sahip olan kişilerdir. Güvenli bağlanan kişiler, kendilerine ve
başkalarına ait olumlu içsel modellere sahiptirler. Güvenli bağlanan yetişkinler, kendilerini sevgiye layık ve
değerli insanlar olarak, diğerlerini de güvenilir ve kabul edici kişiler olarak algılamaktadır (Bartholomew ve
Horowitz, 1991).
Kayıtsız bağlanmada birey olumlu benlik modeline sahip iken, olumsuz anlamda da başkaları modeli
geliştirirler. Yani kişi başkalarına karşı olumsuz davranışlar sergilerken, kendisine karşı değer veren bir tutum
içerisindedir. (Mercer, 2006). Kayıtsız bağlanma tarzına sahip kişiler, yakın ilişkilerden kaçınarak özerkliklerini
korumaya çalışırlar. Reddedilmenin sebep olabileceği hayal kırıklığından kaçmak için, yakın ilişkilerden uzak
dururlar ve yüksek bir benlik saygısı taşırlar (Bartholomew ve Horowitz, 1991).
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Korkulu bağlanma stilinde sosyal olarak içe dönük ve kişilerarası etkileşimde soğuk tavırları olan kişiler
görülmektedir. Hem kendine hem de diğerlerine karşı olumsuz kendilik modele sahiptirler. Korkulu bağlanma
tarzına sahip kişiler kendilerini değersiz ve sevilmeyecek kişiler olarak değerlendirirken, başkalarının da
güvenilmez ve ulaşılamaz olduklarını düşünürler (Landy, 2009).
Saplantılı bağlanma modelinde kişinin sosyal anlamda kendini açtığı, arkadaşlık kurmada zorlanmayan ve
başkalarına karşı olumlu modeli benimseyen bir ilişki kurduğu görülmektedir. Burada tek fark birey başta
kendine karşı olumlu benliğe sahipken, reddedilme durumunda olumsuz benlik modeli göstermeye başlar.
Yani saplantılı bağlanma tarzı, negatif benlik ve pozitif başkaları modelinin birleşimi ile oluşmaktadır.
(Bartholomew ve Horowitz, 1991).
2.3. Çocukluk Çağı Travmatik Yaşantılar
Dünya Sağlık Örgütü “çocuk istismarı ya da çocuğa kötü muamele, çocukla kurulan sorumluluk, güven ve güç
ilişkisi içerisinde çocuğun sağlığına, yaşamına, gelişimine ve onuruna zarar veren veya verme potansiyeli
içeren her türlü fiziksel ve/veya duygusal kötü davranışı, cinsel istismar, ihmal ya da ihmalkâr davranışı veya
ticari olan ya da olmayan her türlü sömürüyü içerir” olarak tanımlamıştır (WHO, 2006).
İhmal ve istismarı birbirinden ayıran en temel noktanın, istismarın aktif, ihmalin ise pasif bir olgu olmasından
kaynaklandığı belirtilmektedir (Aral, 1997). Daha geniş bir ifadeyle çocuk istismarı, kasıtlı olarak yapılan
fiziksel, cinsel, ruhsal ve sosyal olarak zarar verme davranışını kapsayan aktif bir eylemin olmasını şart koşar.
Çocuk ihmali ise, çocuğa bakım verenler tarafından çocuğun eğitim, sağlık, beslenme, barınma gibi en temel
ihtiyaçlarının karşılanmaması sonucu çocuğu fiziksel ve ruhsal sağlık ve sosyal bakımdan zarara uğratma
şeklinde pasif bir eylemi gerektirir (Yurdakök, 2010).
2.3.1. Travma Türleri
UNICEF fiziksel istismarı, “kaza dışı, çocuğa acı veren ve yasaklanmış olan şiddet davranışları sonucu çocuğun
gelişim ve iş görme yetileri bakımından hasara uğraması” olarak tanımlarken, Dünya Sağlık Örgütü’nün fiziksel
istismar tanımı ise, “çocuğa yönelik bilerek yapılan fiziksel güç kullanımı sonucunda çocuğun sağlığı, gelişimi
ve onuru bakımından zarar görmesi” şeklindedir (akt., Yurdakök, 2010). Kaza dışı travmalar daha çok annebabanın otorite sağlamaya çalışması, çocuğun cezalandırılarak disipline edilmesi veya anne-babanın
öfkelenerek kontrolü kaybetmesi sonucu, genellikle de dayak şeklinde ortaya çıkar (Kara, Biçer ve Gökalp,
2004). Çocuğun gelişim basamağına uygun ve yeterli beslenmemesi, sağlık hizmetinin aksatılması veya
verilmemesi, fiziksel hastalık ya da yaralanmanın önemsenmemesi, yalnız bırakılması, dışlanması, terk
edilmesi, temiz bir şekilde giydirilmemesi, sağlığa uygun bakımın sağlanmaması gibi davranışlar ise fiziksel
ihmal kapsamında değerlendirilir (Avcı ve Tahiroğlu, 2007).
Amerikan Çocuk İstismarı Birliğine (American Professional Society on the Abuse of Children, APSAC) göre
“Psikolojik örselenme, anne babanın tekrarlayan davranış örüntüleri sebebiyle çocuğun kendini değersiz,
sevilmez, yetersiz, istenilmeyen, tehlikede veya sadece başkalarının ihtiyaçlarını karşıladığı sürece değerli
olarak algılamasına sebep olmasıdır.” En yaygın istismar türü olmasına rağmen çocukların duygusal istismara
maruz kaldıklarının anlaşılabilmesi, tüm diğer istismar çeşitleri ile kıyaslandığında oldukça zordur. Bunun
başlıca sebebi, duygusal istismarın çocukta gözle görülür bir etki oluşturmaması ve çocukların duygusal
istismara maruz kaldıklarında bunu ifade edememeleridir (Öztürk, 2011). Duygusal ihmal; çocuğun sağlıklı
gelişimi için ihtiyaç duyduğu ilgi, sevgi, şefkat ve yakınlığın verilmemesi, duygusal destek görememesi,
çocuğun davranışlarına ilgisiz durma, çocuğu aşağılama, küçük düşürme ve ebeveynlerin çocuğun önünde
birbirlerini travmatize edici davranışlarda bulunması gibi davranışları kapsamaktadır (Taner ve Gökler, 2004).
İhmalde ebeveynin ilgisizliği söz konusu olduğundan, çocuk üzerindeki etkisi de daha yıkıcı olabilmektedir
(Dursunkaya, 2007).
Uluslararası Çocuk İstismarı ve İhmalini Önleme Derneği, çocukların cinsel istismarını “rıza yaşının altında bir
çocuğun, cinsel açıdan yetişkin bir kişinin cinsel doyumuna yol açacak bir edim içinde yer alması ya da bu
duruma göz yumulması” şeklinde tanımlamaktadır. Bu tanım, “söz konusu edimin herhangi bir araç ve cebir
kullanılarak yapılıp yapılmadığı; genital ya da fiziksel temas içerip içermediği; çocuk tarafından başlatılıp
başlatılmadığı ve kısa dönemde ortaya çıkacak derecede zararlı bir sonuç doğurup doğurmadığı ile ilgilenmez”
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şeklinde tanımlanmaktadır (Yalçınkaya, 2011). Cinsel ihmal ise çocukların cinsel sömürüye karşı korunmaması
ve ilgisiz kalınması, cinsel gelişimine gerekli önemin verilmemesi olarak tanımlanmaktadır (Aral, 1997).
Reece’e göre (1997) “cinsel ihmal, iki yaşından sonra cinsel kimliklerine uygun davranmaya başlayan çocuğun,
yaş dönemine ve cinsiyetine uygun davranılmaması, giydirilmemesi, oyuncak alınmaması” şeklinde
tanımlanmıştır. İlerleyen yaşlarda bu döneme bağlı olarak davranış bozuklukları riski söz konusudur.
3. YÖNTEM
3.1. Örneklem ve Veri Toplama Yöntemi
Bu çalışmanın örneklemini, cinsel yönelimini heteroseksüel, homoseksüel ve biseksüel olarak tanımlayan
bireyler oluşturmaktadır. Araştırma, kartopu yöntemi ile seçilmiş, 100 heteroseksüel, 51 homoseksüel ve 32
biseksüel olmak üzere toplam 183 kişinin gönüllü katılımı ile gerçekleşmiştir. Çalışma grubundaki bireylere
2018 yılı içerisinde, araştırmacının homoseksüel, biseksüel ve heteroseksüel arkadaşları ile Mersin LGBT 7
Renk Oluşum aracılığıyla internet üzerinden ulaşılmıştır. Kişisel Bilgi Formu ile ölçekler Google Formlar
kullanılarak kişilere ulaştırılmıştır.
3.2. Veri Toplama Araçları
Araştırmacı tarafından hazırlanan ve katılımcıların betimleyici özelliklerini belirleyen “Kişisel Bilgi Formu”;
kişilerin bağlanma stillerini belirlemek için “İlişki Ölçekleri Anketi (İÖA)”; çocukluk çağı travmatik yaşantı
düzeylerini saptamak amacıyla “Çocukluk Çağı Travma Ölçeği (ÇÇTÖ)” kullanılmıştır.
Araştırmacı tarafından katılımcıların betimleyici bilgilerini edinmek için hazırlanan Kişisel Bilgi Formunda;
biyolojik cinsiyet, cinsel yönelim, yaş, eğitim durumu, kardeş sayısı, bebeklik/çocukluk döneminde bakımını
kimin gerçekleştirdiği, cinsel istismara uğrama durumu, uğramışsa kaç yaşında gerçekleştiği, anne sütü alıp
almama durumu, alınmışsa süresi, anne-babanın sağ olma-olmama durumu, öz/üvey olma durumu, medeni
durumları ile eğitim durumları gibi sorular bulunmaktadır.
Griffin ve Bartholomew (1994) tarafından geliştirilen ve otuz maddeden oluşan İlişki Ölçekleri Anketi (İÖA),
güvenli, saplantılı, kayıtsız, korkulu bağlanma stillerini ölçmektedir. Bu ölçek, Sümer ve Güngör (1999b)
tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. Katılımcılar, maddelerden her birini yakın ilişkilerdeki genel tutumlarında
kendilerini ne derece ifade ettiğini 7’li likert ölçek üzerinde değerlendirmektedir.
Bernstein ve arkadaşları (1994) tarafından geliştirilen Çocukluk Çağı Travma Ölçeği (ÇÇTÖ), kişilerin 20
yaşından önce yaşadıkları ihmal ve istismar yaşantılarına ilişkin bilgileri ölçer. Ölçek 5’li Likert tipiyle ölçülen
28 maddeden oluşmakta olup, bu maddelerin üç tanesi travmanın inkarını ölçen ifadelerdir. Ölçek fiziksel
istismar, cinsel istismar, duygusal istismar, duygusal ihmal ve fiziksel ihmal olmak üzere 5 tane alt ölçekten
oluşmaktadır. Ölçeğin Türkçeye geçerlik ve güvenirlik çalışması ise Şar, Öztürk ve İkikardeş (2012) tarafından
yapılmıştır. Bu çalışmada ölçeğin beş boyutlu faktör yapısı korunmuş ve her bir maddenin orijinal ölçekle
tutarlı biçimde aynı faktörlere yüklendiği görülmüştür.
3.3. İstatistiksel Analiz
Katılımcıların İÖA ve ÇÇTÖ’den aldıkları puanların araştırmada kullanılan değişkenlere göre
karşılaştırılmasında kullanılacak olan hipotez testlerine karar vermek için ölçeklerden alınan puanların
bağımsız değişkenlerin her bir kategorisi için normallik varsayımını karşılayıp karşılamadığı basıklık ve çarpıklık
değerleri aracılığıyla belirlenmiştir. Basıklık ve çarpıklık değerlerinin [-1,1] aralığında olması normallik
varsayımının sağlandığını göstermektedir (Büyüköztürk, 2012). Buna göre, basıklık ve çarpıklık değerleri
uygun aralıkta elde edilen değişkenlerin bağlanma düzeyi ve çocukluk çağı travmatik yaşantı düzeyine göre
anlamlı fark gösterip göstermediği İki Yönlü ANOVA ile test edilmişken, demografik bilgi formunda yer alan
fakat normallik varsayımını sağlamayan değişkenler araştırma dışında tutulmuştur. Gruplar arasındaki
gözlenen anlamlı farkın kaynağını belirlemek için ise Bonferroni testi uygulanmıştır. Katılımcıların bağlanma
düzeylerinin cinsel yönelimlerine göre ve çocukluk çağı travmatik yaşantı düzeylerinin cinsel yönelimlerine
göre anlamlı fark gösterip göstermediği Tek Yönlü ANOVA testi ile incelenmiştir. Katılımcıların cinsel yönelime
göre bağlanma stilleri ile çocukluk çağı travmatik yaşantı düzeyleri arasında anlamlı ilişki olup olmadığı
Pearson Korelasyon testi ile incelenmiştir.
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Araştırmaya katılan bireylerin %61,20’si (n=112) kadın ve %38,80’i (n=71) ise erkektir. Katılımcıların
%15,85’inin (n=29) eğitim düzeyinin lise mezunu ve altı, %59,01’inin (n=108) eğitim düzeyinin lisans mezunu
ve %25,14’ünün (n=46) eğitim düzeyinin lisansüstü mezunu olduğu belirlenmiştir. Anne eğitim düzeyine göre
katılımcıların %47,00’sinin (n=86) annelerinin ilkokul mezunu ve altı, %35,00’inin (n=64) ortaokul/lise mezunu
ve %18,00’inin (n=33) lisans mezunu ve üstü eğitim düzeyinde olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların
%36,06’sının (n=66) baba eğitim düzeyinin ilkokul mezunu ve altı, %42,08’inin (n=77) ortaokul/lise mezunu ve
%21,86’sının (n=40) lisans mezunu ve üstü olduğu bulunmuştur. Araştırmaya katılan bireylerin %10,93’ünün
(n=20) kardeşinin olmadığı, %63,39’unun (n=116) kardeş sayısının 1-3 arası olduğu ve %25,68’inin (n=47)
kardeş sayısının ise 4 ve üzerinde olduğu saptanmıştır. Katılımcıların %86,88’inin (n=159) ebeveynlerinin evli
ve %13,12’sinin (n=24) ise ebeveynlerinin ayrı veya boşanmış olduğu görülmektedir. Katılımcıların
%98,36’sının (n=180) annesinin öz ve %1,63’ünün (n=3) annesinin üvey olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların
tamamının babasının öz olduğu görülmüştür.
Araştırmaya dâhil edilen bireylerin %95,63’ünün (n=175) annesinin sağ olduğu, %4,38’inin (n=8) annesinin
hayatta olmadığı görülmüştür. Katılımcıların %81,42’sinin (n=149) babasının sağ olduğu, %18,58’inin (n=34)
babasının hayatta olmadığı tespit edilmiştir. Katılımcıların %96,17’sinin (n=176) anne sütü aldığı, %3,83’ünün
(n=7) ise anne sütü almadığı belirlenmiştir. Araştırmaya dâhil edilen bireylerin %31,25’inin (n=55) anne sütü
alma süresinin 0-6 ay arası olduğu, %37,50’sinin (n=66) 6-12 ay arası olduğu, %31,25’inin (n=55) ise 12 aydan
fazla olduğu saptanmıştır. Katılımcıların %84,70’inin (n=155) annesi tarafından bakım gördüğü, % 15,30’unun
(n=28) ise annesi dışındaki kişiler tarafından bakım gördüğü belirlenmiştir.
Araştırmaya katılan bireylerin %27,87’sinin (n=51) cinsel yöneliminin homoseksüel, %17,49’unun (n=32)
cinsel yöneliminin biseksüel, %54,64’ünün (n=100) cinsel yöneliminin ise heteroseksüel olduğu görülmüştür.
Katılımcıların %22,40’ı (n=41) cinsel istismara uğradığını ifade ederken %77,60’ı (n=142) cinsel istismara
uğramadığını ifade etmiştir. Cinsel istismara uğrayan katılımcıların %28,95’i (n=11) birkaç kez istismara
uğradığını, %21,05’i (n=8) istismar süresinin 1 ay-1 yıl arasında olduğunu, %31,58’i (n=12) istismar süresinin 14 yıl arasında olduğunu, %18,42’si (n=7) ise istismar süresinin 5 yıl ve üzerinde olduğunu belirtmiştir.
İstismara uğrayan katılımcıların %42,10’u (n=16) akrabası tarafından istismara uğradığını, %36,84’ü (n=14)
tanıdık biri tarafından istismara uğradığını, %21,06’sı (n=8) ise yabancı biri tarafından istismara uğradığını
ifade etmiştir.
3.4. Bulgular
3.4.1. Cinsel yönelimlerine göre bireylerin bağlanma stilleri arasında anlamlı farklılık olup olmadığının
incelenmesi
Katılımcıların bağlanma stillerinin cinsel yönelimlerine göre incelenmesine ilişkin Tek Yönlü ANOVA sonuçları
Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1: Katılımcıların bağlanma stillerinin cinsel yönelimlerine göre incelenmesi
Bağlanma Stilleri
Güvenli Bağlanma

Korkulu Bağlanma

Kayıtsız Bağlanma
Saplantılı
Bağlanma

Cinsel Yönelim
Homoseksüel
Biseksüel
Heteroseksüel
Homoseksüel
Biseksüel
Heteroseksüel
Homoseksüel
Biseksüel
Heteroseksüel
Homoseksüel
Biseksüel
Heteroseksüel

n
51
32
100
51
32
100
51
32
100
51
32
100

̅
𝒙
4,17
3,80
4,49
4,03
4,96
3,60
4,63
4,95
4,26
4,49
4,70
3,92

s
1,21
0,94
1,00
1,28
1,05
1,28
1,14
1,33
0,96
1,16
1,06
0,92

F

p

5,522

0,005

14,476

0,000

5,574

0,004

9,580

0,000
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Tablo 1 incelendiğinde, katılımcıların cinsel yönelimlerine göre İÖA’nın güvenli bağlanma alt boyutundan
aldıkları puanlar arasında anlamlı fark olduğu görülmektedir (p<0,05). Cinsel yönelimi heteroseksüel olan
katılımcıların güvenli bağlanma puanları ortalaması (4,49) cinsel yönelimi biseksüel olan katılımcıların güvenli
bağlanma puanları ortalamasından (3,80) anlamlı bir şekilde daha yüksek bulunmuştur.
Katılımcıların cinsel yönelimlerine göre İÖA’nın korkulu bağlanma alt boyutundan aldıkları puanlar arasında
anlamlı fark saptanmıştır (p<0,05). Cinsel yönelimi biseksüel (4,96) olan katılımcıların korkulu bağlanma alt
boyutu puanları ortalaması cinsel yönelimi homoseksüel (4,03) ve heteroseksüel (3,60) olan katılımcıların
korkulu bağlanma alt boyutu puanları ortalamasından anlamlı bir şekilde daha yüksektir.
Tablo 1 incelendiğinde, katılımcıların cinsel yönelimlerine göre İÖA’nın kayıtsız bağlanma alt boyutundan
aldıkları puanlar arasında anlamlı fark vardır (p<0,05). Cinsel yönelimi heteroseksüel olan katılımcıların
kayıtsız bağlanma alt boyutu puanları ortalaması (4,26) cinsel yönelimi biseksüel olan katılımcıların kayıtsız
bağlanma alt boyutu puanları ortalamasından (4,95) anlamlı bir şekilde daha düşük bulunmuştur.
Tablo 1’e göre, katılımcıların cinsel yönelimlerine göre İÖA’nın saplantılı bağlanma alt boyutundan aldıkları
puanlar arasında anlamlı fark bulunmuştur (p<0,05). Cinsel yönelimi heteroseksüel (3,92) olan katılımcıların
saplantılı bağlanma alt boyutu puanları ortalaması cinsel yönelimi homoseksüel (4,49) ve biseksüel (4,70)
olan katılımcıların saplantılı bağlanma alt boyutu puanları ortalamasından anlamlı bir şekilde daha düşüktür.
3.4.2. Cinsel yönelime göre bireylerin bağlanma stilleri ile betimleyici özelliklerine ait bulguların
incelenmesi
Cinsel yönelime göre bireylerin bağlanma stilleri ile eğitim düzeyi değişkeni arasında anlamlı farklılık olup
olmadığının incelenmesi
Cinsel yönelime göre katılımcıların bağlanma stillerinin eğitim düzeyi değişkenine göre anlamlı fark gösterip
göstermediğini tespit etmek amacıyla uygulanan İki Yönlü ANOVA testinin sonuçları Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2: Cinsel yönelime göre katılımcıların bağlanma stillerinin eğitim düzeyine göre incelenmesi
Bağlanma Stili

Cinsel Yönelim

Homoseksüel

Güvenli
Bağlanma

Biseksüel

Heteroseksüel

Homoseksüel

Korkulu
Bağlanma
Biseksüel

Heteroseksüel

Eğitim Düzeyi
Lise mezunu ve
altı
Lisans mezunu
Lisansüstü
mezunu
Lise mezunu ve
altı
Lisans mezunu
Lisansüstü
mezunu
Lise mezunu ve
altı
Lisans mezunu
Lisansüstü
mezunu
Lise mezunu ve
altı
Lisans mezunu
Lisansüstü
mezunu
Lise mezunu ve
altı
Lisans mezunu
Lisansüstü
mezunu
Lise mezunu ve
altı

n

̅
𝒙

s

9

4,62

0,91

30

3,85

1,29

12

4,65

0,98

11

3,30

0,89

15

4,08

1,01

6

4,03

0,48

9

3,88

0,63

63

4,62

0,95

28

4,40

1,15

9

3,83

1,43

30

4,30

1,21

12

3,50

1,26

11

5,25

0,92

15

4,83

1,20

6

4,75

0,92

9

4,25

1,67

F

p

3,284

0,013

2,270

0,064
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Homoseksüel

Kayıtsız
Bağlanma

Biseksüel

Heteroseksüel

Homoseksüel

Saplantılı
Bağlanma

Biseksüel

Heteroseksüel

Lisans mezunu
Lisansüstü
mezunu
Lise mezunu ve
altı
Lisans mezunu
Lisansüstü
mezunu
Lise mezunu ve
altı
Lisans mezunu
Lisansüstü
mezunu
Lise mezunu ve
altı
Lisans mezunu
Lisansüstü
mezunu
Lise mezunu ve
altı
Lisans mezunu
Lisansüstü
mezunu
Lise mezunu ve
altı
Lisans mezunu
Lisansüstü
mezunu
Lise mezunu ve
altı
Lisans mezunu
Lisansüstü
mezunu

63

3,38

1,17

28

3,87

1,31

9

3,88

1,03

30

4,83

1,05

12

4,70

1,30

11

5,40

1,03

15

4,64

1,46

6

4,93

1,48

9

4,84

1,26

63

4,17

0,96

28

4,28

0,81

9

5,52

0,64

30

4,35

1,06

12

4,08

1,31

11

4,72

1,06

15

4,68

1,17

6

4,70

0,96

9

4,08

0,99

63

3,85

0,98

28

4,02

0,77

2,810

0,027

1,926

0,108

Tablo 2’ye göre, cinsel yönelim ve eğitim düzeyinin İÖA’nın güvenli bağlanma alt boyutundan aldıkları
puanların anlamlı olduğu görülmektedir (F (4,182)=3,284, p<0,05). Anlamlı farkın kaynağının anlaşılması için
yapılan Bonferroni testi sonucunda, eğitim düzeyi lise mezunu ve altı olan biseksüel bireylerin güvenli
bağlanma alt boyutu puanları ortalaması (3,30) eğitim düzeyi lise mezunu ve altı olan homoseksüel bireylerin
(4,62), eğitim düzeyi lisansüstü mezunu homoseksüel bireylerin (4,65), eğitim düzeyi lisans mezunu olan
heteroseksüel bireylerin (4,62) ve eğitim düzeyi lisansüstü mezunu heteroseksüel bireylerin (4,40) güvenli
bağlanma alt boyutu puanları ortalamasından anlamlı şekilde düşük bulunmuştur (p<0,05).
Tablo 2’ye göre, cinsel yönelim ve eğitim düzeyinin İÖA’nın kayıtsız bağlanma alt boyutu üzerindeki ortak
etkisinin anlamlı olduğu görülmektedir (F (4,182)= 2,810, p<0,05). Anlamlı farkın kaynağının anlaşılması için
yapılan Bonferroni testi sonucunda, eğitim düzeyi lise mezunu ve altı olan biseksüel bireylerin kayıtsız
bağlanma alt boyutu puanları ortalaması (5,40); eğitim düzeyi lise mezunu ve altı olan homoseksüel bireylerin
(3,88), eğitim düzeyi lisans mezunu olan heteroseksüel bireylerin (4,17) ve eğitim düzeyi lisansüstü olan
heteroseksüel bireylerin (4,28) puanları ortalamasından anlamlı şekilde yüksek bulunmuştur (p<0,05).
Cinsel yönelime göre bireylerin bağlanma stilleri ile anne eğitim düzeyi değişkeni arasında anlamlı farklılık
olup olmadığının incelenmesi
Cinsel yönelime göre katılımcıların bağlanma stillerinin anne eğitim düzeyi değişkenine göre anlamlı fark
gösterip göstermediğini bulmak amacıyla yapılan İki Yönlü ANOVA testinin sonuçları Tablo 3’te verilmiştir.
Tablo 3: Cinsel yönelime göre katılımcıların bağlanma stillerinin anne eğitim düzeyine göre incelenmesi
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Bağlanma Stili

Cinsel Yönelim
Homoseksüel

Güvenli Bağlanma

Biseksüel

Heteroseksüel

Homoseksüel

Korkulu Bağlanma

Biseksüel

Heteroseksüel

Homoseksüel

Kayıtsız Bağlanma

Biseksüel

Heteroseksüel

Homoseksüel
Saplantılı
Bağlanma

Biseksüel

Heteroseksüel

Anne Eğitim Düzeyi
İlkokul mezunu ve altı
Ortaokul / Lise mezunu
Lisans mezunu ve üstü
İlkokul mezunu ve altı
Ortaokul / Lise mezunu
Lisans mezunu ve üstü
İlkokul mezunu ve altı
Ortaokul / Lise mezunu
Lisans mezunu ve üstü
İlkokul mezunu ve altı
Ortaokul / Lise mezunu
Lisans mezunu ve üstü
İlkokul mezunu ve altı
Ortaokul / Lise mezunu
Lisans mezunu ve üstü
İlkokul mezunu ve altı
Ortaokul / Lise mezunu
Lisans mezunu ve üstü
İlkokul mezunu ve altı
Ortaokul / Lise mezunu
Lisans mezunu ve üstü
İlkokul mezunu ve altı
Ortaokul / Lise mezunu
Lisans mezunu ve üstü
İlkokul mezunu ve altı
Ortaokul / Lise mezunu
Lisans mezunu ve üstü
İlkokul mezunu ve altı
Ortaokul / Lise mezunu
Lisans mezunu ve üstü
İlkokul mezunu ve altı
Ortaokul / Lise mezunu
Lisans mezunu ve üstü
İlkokul mezunu ve altı
Ortaokul / Lise mezunu
Lisans mezunu ve üstü

̅
𝒙

n
18
22
11
15
10
7
53
32
15
18
22
11
15
10
7
53
32
15
18
22
11
15
10
7
53
32
15
18
22
11
15
10
7
53
32
15

3,64
4,32
4,74
4,10
3,40
3,74
4,53
4,48
4,38
4,16
3,98
3,90
5,00
4,85
5,03
3,59
3,58
3,66
4,26
4,85
4,80
5,12
5,04
4,48
4,27
4,28
4,17
4,88
4,17
4,50
4,30
4,72
5,53
3,90
3,82
4,21

s
1,23
1,16
1,00
0,78
0,81
1,29
0,90
0,97
1,41
1,38
1,22
1,35
1,40
0,66
0,66
1,08
1,29
1,89
1,18
1,16
0,94
1,55
0,95
1,37
0,85
1,15
0,89
0,82
1,38
1,01
0,78
1,18
1,07
0,83
1,09
0,85

F

P

2,710

0,032

0,094

0,984

1,040

0,388

2,299

0,061

Tablo 3’e göre, cinsel yönelim ve anne eğitim düzeyi değişkeninin İÖA’nın güvenli bağlanma stili alt boyutu
üzerindeki ortak etkisi anlamlı bulunmuştur (p<0,05). Buna göre, anne eğitim düzeyi ortaokul/lise mezunu
olan biseksüel bireylerin güvenli bağlanma puanları ortalaması (3,40), anne eğitim düzeyi lisans mezunu ve
üstü olan homoseksüel bireylerin (4,74), anne eğitim düzeyi ilkokul mezunu ve altı olan heteroseksüel
bireylerin (4,53) ve anne eğitim düzeyi ortaokul/lise mezunu olan heteroseksüel bireylerin (4,48) güvenli
bağlanma alt boyutu puanları ortalamasından anlamlı şekilde düşüktür.
Ayrıca, anne eğitim düzeyi ilkokul mezunu ve altı olan homoseksüel bireylerin İÖA’nın güvenli bağlanma alt
boyutu puanları ortalaması (3,64) eğitim düzeyi ilkokul mezunu ve altı olan heteroseksüel bireylerin güvenli
bağlanma alt boyutu puanları ortalamasından (4,53) anlamlı şekilde düşük bulunmuştur.
Cinsel yönelime göre bireylerin bağlanma stilleri ile anne sütü alma süresi değişkenine göre anlamlı
farklılık olup olmadığının incelenmesi
Cinsel yönelime göre katılımcıların bağlanma stillerinin anne sütü alma süresi değişkenine göre farklılaşıp
farklılaşmadığını anlamak amacıyla uygulanan İki Yönlü ANOVA sonuçları Tablo 4’tedir.
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Tablo 4: Cinsel yönelime göre katılımcıların bağlanma stillerinin anne sütü alma süresi değişkenine göre
incelenmesi
Bağlanma Stili

Cinsel
Yönelim
Homoseksüel

Güvenli Bağlanma

Biseksüel

Heteroseksüel

Homoseksüel

Korkulu Bağlanma

Biseksüel

Heteroseksüel

Homoseksüel

Kayıtsız Bağlanma

Biseksüel

Heteroseksüel

Homoseksüel

Saplantılı Bağlanma

Biseksüel

Heteroseksüel

Anne Sütü Alma
Süresi
0-6 ay
6-12 ay
12 aydan fazla
0-6 ay
6-12 ay
12 aydan fazla
0-6 ay
6-12 ay
12 aydan fazla
0-6 ay
6-12 ay
12 aydan fazla
0-6 ay
6-12 ay
12 aydan fazla
0-6 ay
6-12 ay
12 aydan fazla
0-6 ay
6-12 ay
12 aydan fazla
0-6 ay
6-12 ay
12 aydan fazla
0-6 ay
6-12 ay
12 aydan fazla
0-6 ay
6-12 ay
12 aydan fazla
0-6 ay
6-12 ay
12 aydan fazla
0-6 ay
6-12 ay
12 aydan fazla

n
14
24
10
16
10
5
25
32
40
14
24
10
16
10
5
25
32
40
14
24
10
16
10
5
25
32
40
14
24
10
16
10
5
25
32
40

̅
𝒙

s

4,74
4,08
3,78
4,02
3,66
3,44
3,92
4,64
4,71
4,19
4,08
3,40
5,04
5,00
4,70
3,72
3,32
3,72
4,67
4,76
4,58
5,26
4,70
4,76
4,32
3,87
4,55
4,12
4,56
4,60
4,60
4,75
4,90
3,84
4,04
3,95

1,14
1,13
1,46
0,92
1,12
0,65
0,96
1,01
0,93
1,38
1,21
1,30
1,25
0,92
0,77
1,42
1,12
1,33
1,25
1,18
0,85
1,34
1,38
1,32
1,04
0,69
1,01
1,33
1,18
0,75
1,08
1,27
0,85
0,79
0,81
1,08

F

p

4,225

0,003

0,463

0,763

1,260

0,288

0,182

0,947

Tablo 4’te elde edilen verilere göre, cinsel yönelim ve anne sütü alma süresinin İÖA’nın güvenli bağlanma stili
alt boyutu üzerindeki ortak etkisinin anlamlı bir farklılık oluşturduğu görülmektedir. Anlamlı farkın kaynağını
ortaya çıkarmak üzere yapılan Bonferroni testi sonucuna göre, anne sütü alma süresi 12 aydan fazla olan
heteroseksüel bireylerin güvenli bağlanma puanları ortalaması (4,71), anne sütü alma süresi 6-12 ay arası
olan biseksüel bireylerin (3,66), anne sütü alma süresi 12 aydan fazla olan biseksüellerin (3,44) ve anne sütü
alma süresi 0-6 ay arası olan heteroseksüel bireylerin (3,92) güvenli bağlanma puanları ortalamasından
anlamlı bir şekilde yüksek bulunmuştur.
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3.4.3. Cinsel yönelime göre bireylerin çocukluk çağı travmatik yaşantı düzeyleri arasında anlamlı
bir farklılık olup olmadığının incelenmesi
Katılımcıların çocukluk çağı travmatik yaşantı düzeylerinin cinsel yönelimlerine göre incelenmesine ilişkin Tek
Yönlü ANOVA sonuçları Tablo 5’te verilmiştir.
Tablo 5. Katılımcıların çocukluk çağı travmatik yaşantı düzeylerinin cinsel yönelimlerine göre incelenmesi
ÇÇTÖ

Duygusal İstismar

Fiziksel istismar

Fiziksel İhmal

Duygusal İhmal

Cinsel İstismar

Travma Toplam
Puanı

Cinsel Yönelim

n

̅
𝒙

S

Homoseksüel

51

8,05

3,69

Biseksüel

32

9,71

4,72

Heteroseksüel

100

7,48

3,17

Homoseksüel

51

6,19

2,77

Biseksüel

32

6,78

3,81

Heteroseksüel

100

6,08

2,35

Homoseksüel

51

7,27

2,68

Biseksüel

32

7,46

4,11

Heteroseksüel

100

6,91

2,80

Homoseksüel

51

13,94

3,62

Biseksüel

32

13,40

2,82

Heteroseksüel

100

12,20

3,32

Homoseksüel

51

9,15

6,15

Biseksüel

32

9,12

6,15

Heteroseksüel

100

6,65

3,66

Homoseksüel

51

45,50

13,02

Biseksüel

32

47,56

16,12

Heteroseksüel

100

40,40

10,46

F

p

4,619

0,011

0,782

0,459

0,514

0,599

5,066

0,007

5,772

0,004

1,378

0,255

Tablo 5’e göre, katılımcıların cinsel yönelimlerine göre ÇÇTÖ’nün duygusal istismar alt boyutundan aldıkları
puanlar arasında anlamlı fark olduğu bulunmuştur (p<0,05). Cinsel yönelimi biseksüel olan bireylerin duygusal
istismar alt boyutu puanları ortalaması (9,71), cinsel yönelimi heteroseksüel olanların duygusal istismar alt
boyutu puanları ortalamasından (7,48) anlamlı bir şekilde daha yüksektir.
Tablo 5’e göre, katılımcıların ÇÇTÖ’nün duygusal ihmal alt boyutundan aldıkları puanlar, cinsel yönelimlerine
göre anlamlı fark göstermektedir (p<0,05). Cinsel yönelimi homoseksüel olan bireylerin duygusal ihmal alt
boyutu puanları ortalaması (13,94) cinsel yönelimi heteroseksüel olanların duygusal ihmal alt boyutu puanları
ortalamasından (12,20) anlamlı bir şekilde daha yüksek bulunmuştur.
Tablo 5 incelendiğinde, katılımcıların ÇÇTÖ’nün cinsel istismar alt boyutundan aldıkları puanların cinsel
yönelimlerine göre anlamlı fark gösterdiği görülmektedir (p<0,05). Cinsel yönelimi heteroseksüel (6,65) olan
katılımcıların cinsel istismar alt boyutu puanları ortalaması, cinsel yönelimi homoseksüel (9,15) ve biseksüel
(9,12) olan katılımcıların cinsel istismar alt boyutu puanları ortalamasından anlamlı bir şekilde daha düşüktür.
Tablo 5’e göre, katılımcıların ÇÇTÖ’den aldıkları toplam puanlar cinsel yönelime göre anlamlı fark
göstermektedir (p<0,05). Cinsel yönelimi biseksüel olan katılımcıların ölçekten aldıkları toplam puanların
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ortalaması (47,56), cinsel yönelimi heteroseksüel olanların ölçekten aldıkları toplam puanların
ortalamasından (40,40) anlamlı bir şekilde daha yüksektir.
3.4.4. Cinsel yönelime göre, bireylerin çocukluk çağı travmatik yaşantı düzeyleri ile betimleyici
özelliklerine ait bulguların incelenmesi
Cinsel yönelime göre bireylerin çocukluk çağı travmatik yaşantı düzeyleri ile ebeveynlerin birliktelik
durumu değişkeni arasında anlamlı farklılık olup olmadığının incelenmesi
Cinsel yönelime göre katılımcıların çocukluk çağı travmatik yaşantı düzeyleri ile ebeveynlerinin birliktelik
durumu değişkeni arasında farklılık olup olmadığını incelemek amacıyla İki Yönlü ANOVA testi yürütülmüştür.
Tablo 6’da test sonuçları görülmektedir.
Tablo 6. Cinsel yönelime göre bireylerin çocukluk çağı travmatik yaşantı düzeylerinin ebeveynlerinin
birliktelik durumu değişkenine göre incelenmesi
ÇÇTÖ

Cinsel Yönelim
Homoseksüel

Duygusal İstismar

Biseksüel
Heteroseksüel
Homoseksüel

Fiziksel İstismar

Biseksüel
Heteroseksüel
Homoseksüel

Fiziksel İhmal

Biseksüel
Heteroseksüel
Homoseksüel

Duygusal İhmal

Biseksüel
Heteroseksüel
Homoseksüel

Cinsel İstismar

Biseksüel
Heteroseksüel
Homoseksüel

Travma Toplam Puanı

Biseksüel
Heteroseksüel

Ebeveynlerin Birliktelik
Durumu
Evli
Boşanmış/Ayrı
Evli
Boşanmış/Ayrı
Evli
Boşanmış/Ayrı
Evli
Boşanmış/Ayrı
Evli
Boşanmış/Ayrı
Evli
Boşanmış/Ayrı
Evli
Boşanmış/Ayrı
Evli
Boşanmış/Ayrı
Evli
Boşanmış/Ayrı
Evli
Boşanmış/Ayrı
Evli
Boşanmış/Ayrı
Evli
Boşanmış/Ayrı
Evli
Boşanmış/Ayrı
Evli
Boşanmış/Ayrı
Evli
Boşanmış/Ayrı
Evli
Boşanmış/Ayrı
Evli
Boşanmış/Ayrı
Evli
Boşanmış/Ayrı

N

̅
𝒙

s

46
5
24
8
89
11
46
5
24
8
89
11
46
5
24
8
89
11
46
5
24
8
89
11
46
5
24
8
89
11
46
5
24
8
89
11

7,82
10,20
9,00
11,87
7,25
9,27
6,26
5,60
6,70
7,00
5,88
7,63
7,43
5,80
6,58
10,12
6,78
7,90
13,89
14,40
13,41
13,37
11,89
14,63
9,26
8,20
9,33
8,50
6,53
7,54
45,54
45,20
46,04
52,12
39,48
47,81

3,57
4,49
4,33
5,48
2,98
4,12
2,89
1,34
3,82
4,03
2,13
3,41
2,75
1,30
3,04
5,81
2,73
3,26
3,75
2,40
2,94
2,61
3,19
3,50
6,32
4,65
6,32
5,97
3,70
3,35
13,62
5,76
16,48
15,06
9,82
12,94

F

p

0,108

0,897

1,307

0,273

3,918

0,022

1,544

0,216

0,387

0,680

0,780

0,460

Tablo 6’ya göre, cinsel yönelim ve ebeveynlerin birliktelik durumu değişkeninin ÇÇTÖ’nin fiziksel ihmal alt
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boyutu üzerindeki ortak etkisinin anlamlı olduğu görülmektedir (p<0,05). Anlamlı farkın kaynağının bulunması
için yapılan Bonferroni testi sonucuna göre, ebeveynleri boşanmış/ayrı olan biseksüel bireylerin fiziksel ihmal
alt boyut puanları ortalaması (10,12) diğer bireylerin fiziksel ihmal alt boyut puanları ortalamasından anlamlı
şekilde daha yüksek bulunmuştur (p<0,05).
Cinsel yönelime göre bireylerin çocukluk çağı travmatik yaşantı düzeyleri ile kardeş sayısı değişkeni
arasında anlamlı farklılık olup olmadığının incelenmesi
Cinsel yönelime göre katılımcıların çocukluk çağı travmatik yaşantı düzeyleri ile kardeş sayısı değişkeni
arasında anlamlı farklılık olup olmadığını anlamak amacıyla uygulanan İki Yönlü ANOVA sonuçları Tablo 7’de
verilmiştir.
Tablo 7. Cinsel yönelime göre katılımcıların çocukluk çağı travmatik yaşantı düzeylerinin kardeş sayısına
göre incelenmesi
ÇÇTÖ

Cinsel Yönelim

Homoseksüel

Duygusal İstismar

Biseksüel

Heteroseksüel

Homoseksüel

Fiziksel İstismar

Biseksüel

Heteroseksüel

Homoseksüel

Fiziksel İhmal

Biseksüel

Heteroseksüel

Kardeş Sayısı

n

̅
𝒙

s

Yok

5

7,40

4,82

1-3 arası

37

8,08

3,73

4 ve üzeri

9

8,33

3,20

Yok

4

9,75

3,86

1-3 arası

21

8,19

3,24

4 ve üzeri

7

14,28

6,34

Yok

11

7,00

3,19

1-3 arası

58

7,32

3,17

4 ve üzeri

31

7,93

3,20

Yok

5

5,60

1,34

1-3 arası

37

6,13

2,80

4 ve üzeri

9

6,77

3,38

Yok

4

5,00

0,00

1-3 arası

21

6,14

2,95

4 ve üzeri

7

9,71

5,70

Yok

11

5,09

0,30

1-3 arası

58

6,00

2,41

4 ve üzeri

31

6,58

2,55

Yok

5

6,40

1,67

1-3 arası

37

7,18

2,59

4 ve üzeri

9

8,11

3,48

Yok

4

5,50

1,00

1-3 arası

21

6,09

1,60

4 ve üzeri

7

12,71

6,10

Yok

11

6,54

2,01

1-3 arası

58

6,27

2,14

F

p

2,806

0,027

1,455

0,218

4,097

0,003
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Homoseksüel

Duygusal İhmal

Biseksüel

Heteroseksüel

Homoseksüel

Cinsel İstismar

Biseksüel

Heteroseksüel

Homoseksüel

Travma Toplam
Puanı

Biseksüel

Heteroseksüel

4 ve üzeri

31

8,22

3,63

Yok

5

11,80

2,28

1-3 arası

37

13,78

3,40

4 ve üzeri

9

15,77

4,57

Yok

4

16,50

2,88

1-3 arası

21

12,76

2,21

4 ve üzeri

7

13,57

3,59

Yok

11

10,72

2,93

1-3 arası

58

11,91

3,06

4 ve üzeri

31

13,25

3,67

Yok

5

5,40

,89

1-3 arası

37

9,56

6,06

4 ve üzeri

9

9,55

7,79

Yok

4

12,00

9,45

1-3 arası

21

7,90

4,54

4 ve üzeri

7

11,14

8,17

Yok

11

6,00

2,14

1-3 arası

58

6,77

4,03

4 ve üzeri

31

6,64

3,43

Yok

5

38,00

6,12

1-3 arası

37

45,54

13,82

4 ve üzeri

9

49,55

11,33

Yok

4

50,00

16,43

1-3 arası

21

42,14

7,93

4 ve üzeri

7

62,42

25,17

Yok

11

36,54

9,40

1-3 arası

58

39,41

10,01

4 ve üzeri

31

43,61

11,11

2,076

0,086

1,642

0,166

2,525

0,043

Tablo 7’deki veriler incelendiğinde, cinsel yönelim ve kardeş sayısının ÇÇTÖ’nün duygusal istismar alt boyutu
üzerindeki ortak etkisinin anlamlı olduğu görülmektedir (p<0,05). Anlamlı farkın kaynağının bulunması için
yapılan Bonferroni testine göre, 4 ve üzeri kardeşi olan biseksüel bireylerin duygusal istismar alt boyut
puanları ortalaması (14,28) diğer kategorilerde yer alan bireylerin duygusal istismar alt boyut puanları
ortalamasından anlamlı şekilde daha yüksektir (p<0,05).
Tablo 7’ye göre, cinsel yönelim ve kardeş sayısının ÇÇTÖ’nün fiziksel ihmal alt boyutu üzerindeki ortak
etkisinin anlamlı olduğu görülmektedir (p<0,05). Anlamlı farkın kaynağının bulunması için yapılan Bonferroni
testine göre, 4 ve üzeri kardeşi olan biseksüel bireylerin fiziksel ihmal alt boyut puanları ortalaması (12,71)
diğer kategorilerde yer alan bireylerin fiziksel ihmal alt boyut puanları ortalamasından anlamlı şekilde daha
yüksek bulunmuştur (p<0,05).
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Tablo 7 incelendiğinde, cinsel yönelim ve kardeş sayısının travma toplam puanı üzerindeki ortak etkisinin
anlamlı olduğu görülmektedir (p>0,05). Anlamlı farkın kaynağının bulunması için yapılan Bonferroni testine
göre, kardeşi olmayan biseksüel bireylerin ÇÇTÖ puanları ortalaması (50,00), kardeşi olmayan homoseksüel
bireylerin (38,00), 1-3 arası kardeşi olan homoseksüel bireylerin (45,54), 1-3 arası kardeşi olan biseksüel
bireylerin (42,14), kardeşi olmayan heteroseksüel bireylerin (36,54), 1-3 arası kardeşi olan heteroseksüel
bireylerin (39,41) ve 4 ve üzeri kardeşi olan heteroseksüel bireylerin (43,61) ÇÇTÖ puanları ortalamasından
anlamlı şekilde yüksektir.
Cinsel yönelime göre bireylerin çocukluk çağı travmatik yaşantı düzeyleri ile bakım veren kişi değişkeni
arasında anlamlı farklılık olup olmadığının incelenmesi
Cinsel yönelime göre katılımcıların çocukluk çağı travmatik yaşantı düzeyleri ile bakım veren kişi değişkeni
arasında anlamlı farklılık olup olmadığını tespit etmek amacıyla uygulanan İki Yönlü ANOVA sonuçları Tablo
8’dedir.
Tablo 8: Cinsel yönelime göre bireylerin çocukluk çağı travmatik yaşantı düzeylerinin bakım veren kişi
değişkenine göre incelenmesi
ÇÇTÖ

Cinsel Yönelim
Homoseksüel

Duygusal
İstismar

Biseksüel

Heteroseksüel

Homoseksüel

Fiziksel İstismar Biseksüel

Heteroseksüel

Homoseksüel

Fiziksel İhmal

Biseksüel

Heteroseksüel

Homoseksüel

Duygusal İhmal

Biseksüel

Heteroseksüel
Cinsel İstismar

Homoseksüel

Bakım Veren Kişi

n

̅
𝒙

s

Anne

41

8,02

2,91

Diğerleri

10

8,20

6,16

Anne

27

9,14

4,28

Diğerleri

5

12,80

6,30

Anne

87

7,39

3,14

Diğerleri

13

8,07

3,37

Anne

41

5,95

2,10

Diğerleri

10

7,20

4,66

Anne

27

6,48

3,33

Diğerleri

5

8,40

6,06

Anne

87

6,20

2,48

Diğerleri

13

5,23

0,59

Anne

41

7,02

2,10

Diğerleri

10

8,30

4,34

Anne

27

7,22

3,83

Diğerleri

5

8,80

5,76

Anne

87

7,01

2,83

Diğerleri

13

6,23

2,55

Anne

41

14,34

3,63

Diğerleri

10

12,30

3,30

Anne

27

12,88

2,27

Diğerleri

5

16,20

4,08

Anne

87

12,25

3,39

Diğerleri

13

11,84

2,91

Anne

41

9,14

5,91

F

p

1,389

0,252

2,413

0,092

1,503

0,225

3,671

0,027

4,253

0,016
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Biseksüel

Heteroseksüel

Homoseksüel
Travma Toplam
Biseksüel
Puanı
Heteroseksüel

Diğerleri

10

9,20

7,40

Anne

27

7,81

4,60

Diğerleri

5

16,20

9,03

Anne

87

6,25

2,74

Diğerleri

13

9,30

6,95

Anne

41

45,29

10,33

Diğerleri

10

46,40

21,60

Anne

27

44,62

11,64

Diğerleri

5

63,40

27,60

Anne

87

40,16

10,48

Diğerleri

13

42,00

10,63

3,530

0,031

Tablo 8 incelendiğinde, cinsel yönelim ve bakım veren kişi değişkeninin ÇÇTÖ’nin duygusal ihmal alt boyutu
üzerindeki ortak etkisinin anlamlı olduğu görülmektedir (p<0,05). Anlamlı farkın kaynağının bulunması için
yapılan Bonferroni testi sonucuna göre, diğerleri tarafından bakım verilen biseksüel bireylerin duygusal ihmal
puanları ortalaması (16,20), diğerleri tarafından bakım verilen homoseksüel bireylerin (12,30), annesi
tarafından bakım verilen biseksüel bireylerin (12,88), annesi tarafından bakım verilen heteroseksüel
bireylerin (12,25) ve diğerleri tarafından bakım verilen heteroseksüel bireylerin (11,84) duygusal ihmal
puanları ortalamasından anlamlı şekilde yüksektir (p<0,05).
Tablo 8’e göre, cinsel yönelim ve bakım veren kişi değişkeninin ÇÇTÖ cinsel istismar alt boyutu üzerindeki
ortak etkisi anlamlı çıkmıştır (p<0,05). Anlamlı farkın kaynağının bulunması için yapılan Bonferroni testi
sonucuna göre, diğerleri tarafından bakım verilen biseksüel bireylerin cinsel istismar puanları ortalaması
(16,20), annesi tarafından bakım verilen homoseksüel bireylerin (9,14), diğerleri tarafından bakım verilen
homoseksüel bireylerin (9,20), annesi tarafından bakım verilen biseksüel bireylerin (7,81), annesi tarafından
bakım verilen heteroseksüel bireylerin (6,25) ve diğerleri tarafından bakım verilen heteroseksüel bireylerin
(9,30) cinsel istismar puanları ortalamasından anlamlı şekilde yüksek bulunmuştur (p<0,05).
Tablo 8 incelendiğinde, cinsel yönelim ve bakım veren kişi değişkeninin travma toplam puanı üzerindeki ortak
etkisinin anlamlı olduğu görülmektedir (p<0,05). Anlamlı farkın kaynağının bulunması için yapılan Bonferroni
testi sonucuna göre, diğerleri tarafından bakım verilen biseksüel bireylerin travma toplam puanları ortalaması
(63,40), annesi tarafından bakım verilen homoseksüel bireylerin (45,29), annesi tarafından bakım verilen
biseksüel bireylerin (44,62), annesi tarafından bakım verilen heteroseksüel bireylerin (40,16) ve diğerleri
tarafından bakım verilen heteroseksüel bireylerin (42,00) travma toplam puanları ortalamasından anlamlı
şekilde yüksektir (p<0,05).
Cinsel yönelime göre bireylerin çocukluk çağı travmatik yaşantı düzeyleri ile cinsel istismara uğrama
durumu değişkeni arasında anlamlı farklılık olup olmadığının incelenmesi
Cinsel yönelime göre katılımcıların çocukluk çağı travmatik yaşantı düzeyleri ile cinsel istismara uğrama
durumu değişkeni arasında farklılık olup olmadığını anlamak amacıyla yürütülen İki Yönlü ANOVA testi
sonuçları Tablo 9’da verilmiştir.
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Tablo 9: Cinsel yönelime göre bireylerin çocukluk çağı travmatik yaşantı düzeylerinin cinsel istismara
uğrama durumu değişkenine göre incelenmesi
ÇÇTÖ

Cinsel Yönelim
Homoseksüel

Duygusal İstismar

Biseksüel
Heteroseksüel
Homoseksüel

Fiziksel İstismar

Biseksüel
Heteroseksüel
Homoseksüel

Fiziksel İhmal

Biseksüel
Heteroseksüel
Homoseksüel

Duygusal İhmal

Biseksüel
Heteroseksüel
Homoseksüel

Cinsel İstismar

Biseksüel
Heteroseksüel
Homoseksüel

Travma Toplam Puanı Biseksüel
Heteroseksüel

Cinsel İstismara
Uğrama Durumu
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet

n

̅
𝒙

s

36
15
23
9
83
17
36
15
23
9
83
17
36
15
23
9
83
17
36
15
23
9
83
17
36
15
23
9
83
17
36
15
23
9
83
17

7,55
9,26
9,30
10,77
6,77
10,94
6,11
6,40
6,00
8,77
5,81
7,35
7,11
7,66
7,47
7,44
6,80
7,41
13,19
15,73
13,08
14,22
11,80
14,11
6,08
16,53
6,95
14,66
5,57
11,88
41,02
56,26
43,91
56,88
37,93
52,41

3,11
4,71
4,40
5,60
2,46
3,96
2,56
3,33
2,52
5,71
2,12
2,99
2,65
2,79
4,05
4,53
2,82
2,69
3,31
3,82
2,62
3,30
3,24
3,07
2,71
5,84
4,65
6,26
1,57
5,95
8,82
15,35
13,12
19,92
8,47
11,20

F

P

2,147

0,120

1,740

0,179

0,105

0,900

0,413

0,662

4,029

0,019

0,087

0,916

Tablo 9 incelendiğinde, cinsel yönelim ve cinsel istismara uğrama durumu değişkeninin ÇÇTÖ cinsel istismar
alt boyutu üzerindeki etkisinin anlamlı olduğu görülmektedir (p<0,05). Anlamlı farkın kaynağının bulunması
için yapılan Bonferroni testi sonucuna göre, daha önce cinsel istismara uğradığını ifade eden homoseksüel
(16,53), biseksüel (14,66) ve heteroseksüel (11,88) bireylerin cinsel istismar alt boyutu puanları ortalaması,
daha önce cinsel istismara uğramadığını ifade eden homoseksüel (6,08), biseksüel (6,95) ve heteroseksüel
(5,57) bireylerin cinsel istismar alt boyutu puanlarından anlamlı şekilde yüksek bulunmuştur (p<0,05). Ayrıca,
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cinsel istismara uğradığını ifade eden homoseksüel bireylerin cinsel istismar alt boyutu puanları ortalaması da
daha önce cinsel istismara uğradığını ifade eden heteroseksüel bireylerin cinsel istismar alt boyutu puanları
ortalamasından anlamlı bir şekilde yüksektir (p<0,05).
Araştırma sonucunda, katılımcıların cinsel yönelimlerine bağlı olarak çocukluk çağı travmatik yaşantı düzeyleri
ile cinsiyet, eğitim düzeyleri, anne eğitim düzeyi, baba eğitim düzeyi ve anne sütü alma süresi değişkenlerine
göre anlamlı farklılaşma tespit edilmemiştir.
3.4.5. Cinsel yönelime göre bağlanma stilleri ile çocukluk çağı travmatik yaşantı düzeyleri
arasında anlamlı ilişki olup olmadığının incelenmesi
Tablo 10: Katılımcıların cinsel yönelime göre bağlanma stilleri ile çocukluk çağı travmatik yaşantı
düzeylerinin karşılaştırılması
Cinsel Yönelim
Homoseksüel
Biseksüel
Heteroseksüel

r
p
r
p
r
p

Cinsel Yönelim
Homoseksüel
Biseksüel
Heteroseksüel

r
p
r
p
r
p

Cinsel Yönelim
Homoseksüel
Biseksüel
Heteroseksüel

r
p
r
p
r
p

Cinsel Yönelim
Homoseksüel
Biseksüel
Heteroseksüel

r
p
r
p
r
p

ÇÇTÖ *Güvenli Bağlanma
0,000
1,000
-0,055
0,765
-0,333
0,001
ÇÇTÖ*Korkulu Bağlanma
0,015
0,915
0,220
0,227
0,189
0,060
ÇÇTÖ*Kayıtsız Bağlanma
0,017
0,904
0,265
0,142
0,276
0,006
ÇÇTÖ*Saplantılı Bağlanma
0,250
0,077
-0,150
0,411
0,293
0,003

Tablo 10 incelendiğinde, heteroseksüel katılımcıların çocukluk çağı travma toplam puanları ile güvenli
bağlanma alt boyutu puanları arasında negatif yönde orta düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmuşken (r=-0,333,
p<0,05), homoseksüel ve biseksüel katılımcıların çocukluk çağı travma toplam puanları ile güvenli bağlanma
alt boyutu puanları arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (p>0,05). Buna göre, çocukluk çağı travmatik
yaşantı düzeyi ile güvenli bağlanma alt boyutu arasındaki ilişkinin heteroseksüel katılımcılar arasında daha
kuvvetli olduğu söylenebilir.
Tablo 10’a göre, homoseksüel, biseksüel ve heteroseksüel katılımcıların çocukluk çağı travma toplam puanları
ile korkulu bağlanma alt boyutu puanları arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Buna göre, cinsel yönelime
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göre çocukluk çağı travmatik yaşantı düzeyi ve korkulu bağlanma alt boyutu puanları arasında anlamlı bir ilişki
olmadığı ifade edilebilir.
Tablo 10’da veriler incelendiğinde, heteroseksüel katılımcıların çocukluk çağı travma toplam puanları ile
kayıtsız bağlanma alt boyutu puanları arasında pozitif yönde düşük düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmuşken
(r=0,276, p<0,05), homoseksüel ve biseksüel katılımcıların çocukluk çağı travma toplam puanları ile kayıtsız
bağlanma alt boyutu puanları arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (p>0,05). Buna göre, çocukluk çağı
travmatik yaşantı düzeyi ile kayıtsız bağlanma alt boyutu arasındaki ilişkinin heteroseksüel katılımcılar
arasında daha kuvvetli olduğu belirtilebilir.
Tablo 10’a göre, heteroseksüel katılımcıların çocukluk çağı travma toplam puanları ile saplantılı bağlanma alt
boyutu puanları arasında pozitif yönde düşük düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmuşken (r=0,293, p<0,05),
homoseksüel ve biseksüel katılımcıların çocukluk çağı travma toplam puanları ile saplantılı bağlanma alt
boyutu puanları arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (p>0,05). Buna göre, çocukluk çağı travmatik yaşantı
düzeyi ile saplantılı bağlanma alt boyutu arasındaki ilişkinin heteroseksüel katılımcılar arasında daha kuvvetli
olduğu ifade edilebilir.
4. Sonuç ve Öneriler
Araştırmamızda, cinsel yönelime göre bağlanma stillerinin tüm alt boyutlarında anlamlı farklılıklar
bulunmuştur. Hem kendi araştırma sonucumuzda hem de literatürden elde edilen veriler doğrultusunda
cinsel yönelimi heteroseksüel olan bireylerin homoseksüel ve biseksüellere kıyasla güvenli bağlandıkları
görülmektedir.
Anne eğitim düzeyleri ile ilgili elde ettiğimiz bulgular, annenin eğitim düzeyi arttıkça güvenli bağlanmanın
gerçekleştiğine dair genel kanının aksine her eğitim düzeyindeki annenin çocuğu ile güvenli bağlanabileceğini
göstermektedir.
Cinsel yönelim ve ebeveynlerin birliktelik durumunun bağlanma stilleri üzerindeki ortak etkisinin anlamlı
olmadığı görülmektedir. Anlamlı farklılığın çıkmamasının sebebi bebeklik döneminde gelişen bağlanma
modelinin, ilerleyen dönemlerde ebeveynlerin birlikte olma/olmama durumuna göre değişmemesiyle ilişkisi
olabilir.
Araştırmadan elde edilen bulgulara göre anne sütü alma süresi 12 aydan fazla olan heteroseksüel bireylerin
güvenli bağlanma gerçekleştirdikleri görülmüştür. Literatür incelendiğinde anne sütü almanın bağlanmayı
sağlayan tek faktör olmadığını, anne-bebek arasında kurulan sosyal, duygusal ve fiziksel iletişimin de güvenli
bağlanmanın gerçekleşmesinde etkili olduğu söylenebilir.
Cinsel yönelime göre bakım veren kişi ile bağlanma stilleri arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Bu
sonuç, bebeğe bakım verenin kim olduğundan ziyade, bakım verenin bebeğin gönderdiği sinyallere hızlı,
tutarlı ve uygun tepkiler vermesinin güvenli bağlanma kurulması açısından önemli olması ile ilgili olabilir.
Hem araştırmamızın sonucunda hem de literatürden elde ettiğimiz bilgilere dayanarak homoseksüel ve
biseksüel bireylerin çocukluk çağında daha fazla istismar ve ihmale maruz kaldığını ve dolayısıyla bu bireylerin
daha fazla risk altında olduklarını görmekteyiz.
Ebeveynleri boşanmış/ayrı olan biseksüel bireylerin fiziksel ihmal puanları diğer kategorilerde yer alan
bireylerin fiziksel ihmal puanlarından anlamlı şekilde daha yüksektir. Bu çalışmadan elde edilen bulguları
destekler nitelikte literatürde, parçalanmış ailelerin çocuklarının duygusal, fiziksel ve cinsel istismara daha sık
uğradıkları saptanmıştır.
Çalışmamızda cinsel yönelime göre anne sütü alma süresi ile çocukluk çağı travmatik yaşantı düzeyleri
arasında anlamlı farklılaşma olmadığı görülmüştür. Çalışma bulgumuz, literatürde anne sütünün anneden
kaynaklanan çocuk istismarı ve ihmaline karşı koruyucu etkisi olduğuna dair çalışma ile tutarsızdır.
Diğerleri tarafından bakım verilen biseksüel bireylerin duygusal ihmal alt boyutu puanları, cinsel istismar alt
boyutu puanları ve travma toplam puanları diğer bireylere göre anlamlı şekilde yüksek bulunmuştur. Annenin
sağlık sorunları, çalışma zorunluluğu vb. nedenlerden dolayı çocuğuna bakım verememesi sonucu bir
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yakınından, tanıdığından veyahut bakıcıdan destek alması olağan bir durum olmakla birlikte bazı riskler
taşımaktadır. Başvurulan bakım verenin çocuğun ihtiyacı olan sevgi, ilgi ve şefkati göstermemesi, duygusal
destek vermemesi, aşağılayıcı ve küçümseyici söz ve davranışlarda bulunması çocuğun ruhunda derin yaralar
açılmasına sebep olmaktadır. Bununla birlikte, çocuğun bakım vereni tarafından travmatize edildiğinin
farkında olmaması ve bunu ebeveynlerine ifade edememesi de söz konusudur.
Heteroseksüel katılımcıların travma düzeyleri ile güvenli bağlanma stili arasında negatif yönde ve anlamlı bir
ilişki bulunmuştur. Buna göre, güvenli bağlanan heteroseksüellerin travma düzeylerinin düşük olduğu ifade
edilebilir.
Heteroseksüel katılımcıların travma düzeyleri ile kayıtsız bağlanma ve saplantılı bağlanma stilleri arasında
pozitif yönde ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Yüksek travma düzeyine sahip heteroseksüel katılımcıların
kayıtsız ve saplantılı stillerde bağlanma gerçekleştirdikleri görülmektedir.
Bu araştırma nicel araştırma deseniyle gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen anlamlı
farklılıkların nedenlerinin belirlenebilmesi amacıyla nitel veya karma araştırma desenlerinin kullanıldığı
çalışmaların yapılması önerilmektedir.
Araştırmanın örneklemini oluşturan homoseksüel, biseksüel ve heteroseksüel katılımcıların sayısı birbirine
eşit değildir. Örneklemde heteroseksüel katılımcı sayısı daha fazladır. Bu yüzden ileride yeni yapılacak
çalışmalarda katılımcı sayılarının birbirine daha yakın olduğu bir örneklemle çalışılmasının daha uygun olacağı
düşünülmektedir.
Çalışmanın hedefi olan katılımcılara ulaşmak zor olduğundan benzer bir çalışmanın daha büyük bir
örneklemle tekrarlanması, hem bu çalışmada elde edilen bulguların doğrulanmasını hem de bu konu
hakkında alanyazına daha genellenebilir sonuçlar sunmayı sağlayacaktır. Ayrıca bu araştırmada örneklem
azlığı sebebiyle incelenemeyen cinsel istismar yaşı, cinsel istismar süresi ve cinsel istismarcının yakınlığı gibi
değişkenler de incelenebilir.
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Özet
Bu çalışma, din, dindarlık ve nankörlük arasındaki ilişkiyi teorik anlamda din psikolojisi açısından çeşitli
yönleriyle incelenmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda öncelikle nankörlük kavramı, nankörlüğün psikolojik
temelleri ve nankörlüğün kıskançlık, bencillik, cimrilik, kibir, inkar, şirk, riya, hırs, açgözlülük gibi olumsuz
karakter özellikleriyle nasıl bir ilişkisi olduğuna değinilmiştir. Akabinde nankörlüğün zıttı olan ve dinlerin
övdüğü birer insani değer olan şükür, hamd, vefa, minnet gibi kavramların birer kişilik özelliği olarak
öneminden ve bu değerlerden yoksun olmanın nankörlük davranışına nasıl dönüştüğünden bahsedilmiştir.
Bunun yanında nankörlüğün gelişmesinde ve ortaya çıkmasında etkili olan psikolojik faktörlere (neden
bulmak, aşağılık kompleksi, önyargılar, menfaatler, içselleştirme, yadsıma, saldırganlık, doyumsuzluk vb.) ve
çevresel faktörlere de yer verilmiştir. Yine bazı kişilik yapıları ile doğrudan ilişkisi olduğu noktasından
hareketle; ruh sağlığı bağlamında narsist, melankolik, öfkeli, sosyopat, paranoid ve bağımlı kişilerdeki
nankörlüğe dikkat çekilmiştir. Son olarak çalışmada, ilgili ayet ve hadisler ışığında din ve dindarlık ile
nankörlük arasındaki ilişki ele alınarak din psikolojisi açısından bir takım yorum ve değerlendirmelerde
bulunulmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Din, dindarlık, nankörlük, psikoloji
The Psychology of Ingratitude in the Context of Religion, Religiousness and Values
Abstract
This study aims to examine the relationship between religion, religiousness and ingratitude in theoretical
terms in terms of psychology of religion. In this context, first of all, the concept of ingratitude, the
psychological foundations of ingratitude and ingratitude have been touched upon with negative character
traits such as jealousy, selfishness, stinginess, arrogance, denial, shirk, hypocrisy, ambition and greed.
Subsequently, the importance of the concepts such as gratitude, praise, loyalty and gratitude, which are the
opposite of ingratitude and which are praised by religions, as personality traits, and how being deprived of
these values turns into ingratitude. In addition, psychological factors (finding cause, inferiority complex,
prejudices, interests, internalization, denial, aggression, dissatisfaction, etc.) and environmental factors that
are effective in the development and emergence of ingratitude are also included. Besides, starting from the
point that it has a direct relationship with some personality structures; in the context of mental health,
attention was drawn to the ingratitude of narcissistic, melancholic, angry, sociopath, paranoid and addicted
people. Finally in the study, in the light of the relevant verses and hadiths, some comments and evaluations
were made in terms of the psychology of religion by considering the relationship between religion and
religiousness and ingratitude.
Giriş
Nankörlük davranışı iyiliğe ve yardıma karşı yapılan kötü ve olumsuz tutum olmasının yanında; iyiliği ve
yardımı yok etme, ket vurma ve azaltma gibi olumsuz bir boyutu da sahiptir. İnsan kendisine yapılmasını
istemediği pek çok olumsuz davranışı karşısındaki insanlara bazen yapabilmektedir. Psikolojinin amacı niçin
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ve nasıl soruları bağlamında; insanların zihninden geçen bilinç olaylarını, insan davranışlarını ve bu
davranışların kişiler arası ilişkilerdeki çeşitli görünümlerini bilimsel olarak incelemektir (Balkış Baymur,
2004:2-3). Bu bağlamda insan niçin nankörce davranır? İnsan yardım gördüğü kişilere ne şekilde olumsuz
davranışlar sergileyebilir? İnsanın nankörce davranmasının sebepleri nelerdir? vb. sorular çalışmamız
içerisinde cevabı aranılan sorulardan bazılarıdır. Kısacası çalışmanın amacı, nankörlük psikolojisini, din,
dindarlık ve nankörlük arasındaki ilişkiyi değişik açılardan, din psikolojisi açısından analiz edebilmektir.
Dini yaşayış ve davranış insanın davranış süreçlerine katkıda bulunmakta ve insanın dini boyutunun
araştırılması, onun her yönüyle araştırılması anlamına gelmektedir (Hökelekli,1998:7). Dolayısıyla nankörlük
davranışını daha iyi anlamak sebeplerini ve sonuçlarını daha iyi irdelemek için dindarlık konusu ile birlikte ele
almak yerinde olacaktır. Neredeyse tüm dini ve ahlaki geleneklerde “kendine yapılmasını istediğin bir şeyi,
diğerlerine de yap” ya da “kendine yapılmasını istemediğin bir şeyi diğerlerine de yapma” kabul görmüş bir
kuraldır (Köylü, 2013:185). Diyebiliriz ki dini ve ahlaki gelenekler, insanın kendisi için istemediğini başkasına
da yapmamasını öğütler. Dindar olmak veya olmamak kişiyi derinden etkiler. Dindarlığın çeşitli şekillerdeki
tezahürleri kişinin yaşamı boyunca farklı şekillerde görülür. Bunun sebebi de dine olan bağlılığın hayatı
anlamlandırmasından günlük davranışlarına kadar pek çok alanda etkili olmasından kaynaklanır (Atak,
2016:11).
İnsanın davranışları başta aile olmak üzere; akraba, arkadaş çevresi, okul vb. birçok sosyal ortamdan etkilenir.
Ebeveynler tarafından öğretilenlerin okulda öğretilenler ile çatışması, okulda öğretilenlerin sosyal çevre ile
çatışması ahlaki davranmanın önündeki en büyük engeldir (Güngör, 1997:86). Nankörlük davranışı
düşünüldüğünde kişinin kendisinden ve çevresinden kaynaklanan pek çok faktörden söz etmek mümkündür.
Araştırmamızın konusu din, dindarlık ve değerler bağlamında nankörlüğü, din psikolojisi açısından teorik
olarak incelemektir. Bu çalışmada araştırmamızın konusu dahlinde; nankörlük kavramı, nankörlük ile ilgili olan
ahlaki özelikler, nankörlüğün psikolojik temelleri, nankörlüğün gelişmesinde ve ortaya çıkmasında etkili olan
faktörler, nankörlüğün kişilik yapısı açısından ruh sağlığı bağlamında değerlendirilmesi, din ve dindarlık ile
nankörlük arasındaki ilişki incelenecektir. Nankörlüğe sebep olan birçok olumsuz davranış olduğu gibi
nankörlüğün sebep olduğu birçok olumsuz davranış da mevcuttur. Nankörlüğün psikolojik temelleri; bilerek
ve isteyerek yapılan kasıtlı nankörlük, iyiliğe olumlu bir karşılık verilmemesi sonucu nötr nankörlük, haset
davranışının ortaya çıkarttığı nankörlük ve riyanın sonucu gizli nankörlük olarak ele alınabilir. Nankörlüğün
ortaya çıkmasında; önyargılar, aşağılık kompleksi, menfaat, içselleştirme, yadsıma, bazı tutumlar, ödünleme,
saldırganlık, ihtiyaç sahibi olduğunu kabullenememe, çevresel faktörler vb. hususlar etkili olabilmektedir.
1. Nankörlüğüm Tanımı
Farsçada bulunan “nan” ekmek kelimesi (Kanar, 1955:124) ile “kur” görmeyen kör (Kanar, 1955:269)
anlamındaki kelimelerden oluşan nankör yediği ekmeyin, gördüğü iyiliğin kıymetini bilmeyen nimeti inkâr
eden anlamına gelen nankurden türetilmiştir (Çağrıcı,2006:382). Nankör, nimeti, kendisine yapılan iyiliği ve
yardımı görmeyen, gizleyen ve örten anlamına gelir (Peker, 2013:170). Arapçada Allah’a inanmama anlamına
gelen küfr kelimesi nankörlük anlamında da kullanılmıştır (Püsküllüoğlu 1977:231). Arapçada bulunan küfran
sözcüğü görülen iyiliği unutmayı (Püsküllüoğlu 1977:231) ifade ederken, küfran-ı nimet terkibi de şükür
kavramının karşıtı olarak nankörlük anlamında kullanılmıştır (Çağrıcı,2006:382). En kısa tabir ile nankörlük,
yapılan bir iyiliğe karşı şükran göstermemek anlamına gelir (Tuğlacı,1985:2095). Şükrün zıddı olan nankörlüğü
şükretmeme ile karıştırmamak gerekir. Şükretmeme davranışında unutkanlık, fark edememe, karşılık
vermeme söz konusu iken; nankörlük davranışında iyilikte kusur bulmak, yapılan iyilikte art niyet aramak ve
iyiliğe kötülükle karşılık verme durumu söz konusudur (Emmons, 2009:123). Yapılan bir iyiliğin sonucunda
iyiliği gören kişinin; kıskançlık ve buna benzer kişisel ve çevresel sebepler sonucu, kasıtlı ve isteyerek, iyiliği
yapan kişinin yaptığı iyiliği görmezlikten gelmesi, küçümsemesi ve iyi olmayan bir davranış şekli ile kendisine
karşılık vermesi sonucu oluşan davranış biçimlerini ifade etmede nankörlük kavramı kullanılmaktadır.
2. Nankörlük ile İlişkili Olan Bazı Karakter Özellikleri
2.1. Nankörlük ve Kıskançlık İlişkisi
Kıskançlık başkasının sahip olduğu iyilik, fayda ve saadeti istememekten kaynaklanan, gam, hınç, kin, kasvet,
nefret ve husumeti ifade eden bir davranıştır (Altıntaş, 2018:111). Aynı zamanda toplumda değerli görülen
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makam, mevki, güç ve benzeri değerlerin elden gitme korkusu ve bunları koruyup kollama isteği de genel
olarak kıskançlık kavramını ifade etmektedir (Hökelekli,2002:496). Bir kişinin sağladığı yarardan rahatsız olma,
bir şeye tek başına sahip olma, sevilen bir şeye başkasının ortak olması korkusu, kendisi için istemeyi başlıca
amaç durumuna getirme isteği de kıskançlıktır (Timuçin,2004:322). Kıskançlık aynı zamanda sevilen bir
kişinin, başka birine ilgi göstermesi veya ilgi gösteriyor sanılması sonucu oluşan gücenme ve çekememe
duygusunu da ifade etmektedir (Bakırcıoğlu, 2006:150). Kıskançlık duygusu iki temel duyguya dayanır;
bunlardan birisi kaybetme duygusu diğeri ise kendini özel görme duygusudur (Cüceloğlu, 1997:63). Bundan
dolayı kıskançlık ahlaki ve manevi olarak kişinin içindeki aşağılık kompleksinin bulunduğu bir yoksunluğu ve
bu yoksunluğu giderme çabasını ifade eder (Altıntaş, 1989:106). Kıskançlık duygusunun tanımından yola
çıkarak bu duygunun temellerinin; endişe, korku, çekememek, gam, hınç, kin, kasvet, nefret, husumet,
sahiplik, kaybetme hissiyatı ile ilgili olduğu görülmektedir.
Kıskançlık elde etmeyi istemek kadar elden gitme duygusunu da barındıran bir yapıya sahiptir. Kıskanç kişi
kıskandığı kişinin kendinden daha imkânlı olması sonucu onun yaptığı iyiliklerin kendi bulunduğu statüyü
elinden alacakmış hissiyatı ile nankörlüğe meyledebilir. Kıskanç kişinin yapılan iyilikler karşısında nankör
davranmasının sebebi bazen kendini üstün görme eğiliminden de kaynaklanabilir. Kendisine gelen
yardımlarda da sırf üstünlük hissiyatını kaybedeceği için nankörce tutumlar sergileyebilir.
2.2. Nankörlük ve Haset İlişkisi
Haset; birinin eriştiği iyilikten mahrum kalmasını istemek (Tuğlacı, 1985:1006), başkalarının sahip olduğu
maddi ve manevi imkânların kendisine geçmesini veya kıskanılan kişiden bu imkânların gitmesini onun
mahrum kalmasını istemek anlamına gelmektedir (Çağrıcı, 1997:378). Başka bir ifade ile haset Allah’ın vermiş
olduğu üstün özellikleri ve nimetlere tahammül edemeyerek o nimetin yararlanan kimseden gitmesini veya
söz konusu nimetin kendisine geçmesini istemektir (Aydın, 2016:307). Haset; başkasına ait olan ve o kişiye
mutluluk verdiğini düşündüğümüz şeyin kendi istek ve arzularımız ve kızgınlık duygumuzdan kaynaklı olarak o
kişinin elinden gitmesini veya yok olmasını istememizin sonucunda ortaya çıkan olumsuz bir tutumdur (Klien,
2011:23). Haset davranışı iyilik ve imkânlardan başkalarının mahrum olması veya o şeylerin sadece kişinin
kendisinde toplanmasını istemekten kaynaklanan bir davranış problemidir.
Kıskançlık hissinden farklı olarak haset, bire bir yani iki kişi arasında oluşan bir durum iken, kıskançlık
duygusunda ise üçüncü bir kişi ya da faktör de işin içine dâhil olabilmektedir. Haset eden kişi iyiliğin kıymetini
şükrünü bilmeyi bir kenara bırakarak, o kişinin elinden bu imkânların gitmesini isteyecek bir ahlaki çöküntüye
girmiş kimsedir.
2.3. Nankörlük ve Bencillik İlişkisi
Bencillik kavramı egoizm ve benmerkezcilik olarak da bilinmenin yanında başkalarının ihtiyaçlarını veya
haklarını dikkate almadan her türlü davranışta kendi çıkarını düşünerek davranan kişilik özelliğini ifade eder
(Budak, 2017:243). Bencil sözlükte “Benliğine düşkün, her şeyde kendi rahat ve çıkarını arayan.” (Tuğlacı,
1985:274) olarak tanımlanmaktadır. Bencilliğin bilinçli olarak kişinin davranışlarıyla sadece kendi çıkarını
düşünmeyi ifade ettiğini söyleyebiliriz (Tuğlacı, 1985:274). Bencillik kavramının tanımından da anlaşıldığı
üzere bu davranışı ortaya çıkaran ögeler; çıkar, yarar ve menfaatlerin hepsini insanın sadece kendi yararına
kullanmasıdır.
Kişilerin zayıflığının bir sonucu olarak ortaya çıkan bu davranış biçimi, zayıflığını doyurmaya çalışan insan
tipinin sürekli olarak kendisinin çıkar ve menfaatlerini düşünmesine yol açar. Bencil kişi vericilikten uzak
sürekli alma ve kendi yararını düşünme eğiliminde olduğu için iyiliğe iyilikle karşılık verme yetisinden
yoksundur. Bunun sonucunda da nankörlük ortaya çıkacaktır.
2.4. Nankörlük ve Kibir İlişkisi
Arapçada büyüklenmek anlamına gelen kibir; kendini herkesten üstün görme, kimseyi beğenmeyip herkesi
eleştirme ve küçük görme yönünde tutum sergileme davranışıdır (Cebecioğlu, 2009:375-376). Kibir;
büyüklenmek, ululuk taslamak, insanın kendini beğenerek diğer insanlardan üstün görmesi, sadece
kendisinde olan durumları ve davranışları takdir etmesidir (Aydın, 2016:276). Sözlükte büyüklük anlamında ve
tevazuun zıddı olarak kişinin kendini üstün görmesi olan kibir kişinin başkalarını aşağılayıcı davranışlar
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sergilemesi anlamına gelmektedir (Hökelekli, 2002:562). Dolayısıyla kibir; bir kimsenin herkesten üstün
olduğunu düşünmesi, insanları küçümsemesi, sadece kendisini beğenmesi ve takdir etmesi, gibi davranışları
içinde bulunduran, ahlaki olmayan bir kişilik ayıbıdır.
Kibirli kişi hem başkalarını hem de başkalarının yaptığı iyilikleri beğenmeyerek nankörlüğünü ortaya koymuş
olur. Kibirli kişi yapılan iyiliği beğenmediği gibi birde küçümseme eğiliminde olan kişilik yapısına sahiptir.
2.5. Nankörlük ve Şirk İlişkisi
Sözlükte mülke ve saltanata ortaklık anlamına gelen şirk, terim manası ile tek olan Allah’ın zatından veya
sıfatlarından bir veya bir kaçını soyut veya somut bir varlığa verilmesi anlamına gelmektedir (Yılmaz:
2017:582). Şirk Allah’a ait olan ilahlık kavramının ifade ettiği durumların, Allah dışındaki bir varlığa
atfedilmesidir. Bu durum, sözlü olarak ifade edilmeyip inkâr edilse bile, düşünce, duygu ve davranışlar ile
kendisini gösteren bir inkâr ve isyan halidir (Kalyoncu, 2008:23).
Günlük hayatta şirkin karşımıza çıkma biçimi totemler, uğurlu eşyalar, şans parası vb. şekillerde olabilir. Bu
nedenle, şirk davranışında bulunmak için mutlaka bir puta tapınmaya gerek yoktur. Şirk eyleminde gerçekten
inandığı varlığı hiçe sayan bir insan tipi vardır karşımızda. Bundan dolayı, şirk eyleminde kişinin kendisini
yaratan ve rızıklandıran inandığı varlığa karşı yapılmış bir nankörlük söz konusudur.
2.6. Nankörlük ve Riya İlişkisi
Riya; kişinin saygı görmek, övülmek, maddi ve manevi çıkarlara kavuşabilmek için, davranışlarını ve özellikle
iyiliklerini başkalarına göstermeye çalışması anlamına gelen bir kavramdır (Kasapoğlu, 1997:28). Riyakâr;
gösteriş yapan, ikiyüzlü, sahtekâr, özü sözü bir olmayan, Allah rızası için yapması gereken ibadetleri
başkalarının gözüne girmek için yapan kişidir (Serinsu, 2009:308).
Riya kavramını kişinin kendi maddi ve manevi çıkarları için davranışlar geliştirip bunu insanlara göstererek
bilerek ve isteyerek menfaat sağlama çabası olarak tanımlayabiliriz. Riya davranışında kişinin yaptığı
davranışlar ne olursa olsun kendi menfaatine, kendi iyiliğine, kendi yararına olması gerekir. Başkalarına yarar
sağlarken bile tek umursadığı kişinin kendisidir. Riyakâr kişinin önemsediği husus, kendisinin toplumdaki imajı
olabilir, ya da bir kişinin gözüne girme çabası olabilir. Dolayısıyla riyakâr kimsenin başkalarına yarar sağlarken,
iyilik ve yardımda bulunurken samimiyetten uzak olması, esasen başkalarına iyilik yapıyor gibi gözüküp
gerçekte kendi kendisinin reklamını yapıyor olması onun minnetsizliğini gösteren bir nankörlüğü ortaya
koymaktadır.
2.7. Nankörlük ve Şükür İlişkisi
Şükür; yapılan bir iyiliğin kabul görmesi sonucunda, o iyiliğin değerinin bilinmesi, yapılan iyiliğe aynı şekilde ya
da daha güzel bir şekilde karşılık verilmesi, yapılan iyiliğin takdir edilerek minnet gösterilmesidir (Atak,
2016:176). Sözlük manası olarak yapılan iyiliği bilmek, iyilik edeni iyiliği ile övmek ve minnettarlık
anlamındaki şükür kavramı terim olarak, Allah’tan veya insandan gelen nimet veya iyiliğe karşı minnettar
olmak, bunu sözlü veya davranış olarak ifade etmek anlamına gelir (Çağrıcı, 2010:259). Şükür kavramı, kişinin
kendisine yapılmış yarar sağlayıcı bir davranışın neticesinde bu yararı sağlayan varlığa veya kişiye minnetini
göstermesi durumudur.
Şükran gösterme eğilimi sadece yapılan iyilikler veya başımıza gelen iyi olaylar sonucu ortaya çıkan bir
davranış değildir. Olumsuz bir olay sonucu eldeki ile yetinmek bile şükran potansiyelinde güzel bir davranışı
ortaya çıkarır. Yapılan araştırmalar olumsuz bir hastalık, doğal afet, terör mağduru olmuş insanların daha
kötüsü başlarına gelmediği için şükran duygusu içerisinde oldukları, normal zamanlarda mutlu olamayan
insanlardan daha mutlu oldukları ve olumsuz olaylardan duygusal anlamda daha az etkilendiklerini
göstermiştir (Emmons, 2009:17). Dolayısıyla şükür nankörlüğün zıttı olan bir kavram olması yönüyle
nankörlükle ilişkilidir.
2.8. Nankörlük ve Hamd İlişkisi
Hamd; bir nimetin, güzelliğin kaynağını övgü ile ve yücelterek anmak anlamına gelmekle birlikte, nimetin
değerinden ve faydasından çok o nimeti verenin yani Yaratıcının sonsuz gücüne, kudretine ve yarattıklarına
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duyulan hayranlık sebebi ile yapılan övgüdür (Yılmaz, 2017:194). Hamd bilerek ve isteyerek bir iyiliğe karşı,
nimet verenin, verdiklerini dile getirerek samimi bir şekilde iyiliği yapan kişiye gösterilen övgü ve takdiri ifade
eder (Göcen, 2014:81). Öz olarak övgü ve meth anlamına gelen hamd; olayın kaynağına ulaştıktan sonra,
içimizdeki bir şeylerin susması, sönmesi yani huzura ererek doğal olarak ortaya çıkması durumudur (Merter,
2014:271-272). Tek bir cümle ile ifade etmek gerekirse hamd; şükrün en güzel halinin insanın davranışlarında
şekil bulmasıdır.
Hamd bir varlığın veya kişinin güzel vasıflarından dolayı övgü anlamına da gelmektedir. Hamd ve övgü,
minnet duygusu hissettiğimiz kişiye yapılagelen bir davranıştır. Bu yüzden de hamd kavramında yardım
gerekliliği yoktur. Yardım kaynağı ve nimet sahibi Allah’a yapılan hamd, kişinin minnet duygusunun
gelişmesine, nankörlüğün azalmasına katkı sağlamaktadır.
2.9. Nankörlük ve Vefa İlişkisi
Vefa; dostluk, sevgide içtenlik, devamlılık, kararlılık, sözünde durmak, verdiği sözü yerine getirmek, iyilik
edene aynı şekilde iyilik etmek ya da daha fazlasıyla karşılık vermek gibi anlamalara gelir (Serinsu, 2009:383).
Arapçada vefa, bir şeyi yerine getirmek anlamını ifade eder (Cebecioğlu, 2009:685). Vefa, iyilik yapanı
unutmamak, gördüğü yardımın farkında olarak hatırlamak anlamına da gelmektedir (Tarhan, 2010:117). Vefa
duygusu, iyiliğe verilmesi gereken cevabın aynı ya da daha fazlası ile cevap verilmesi gerekliliğinin
unutulmaması, farkına varılarak uygulamaya geçilmesi anlamına gelmektedir.
Vefa duygusu insanın doğuştan edinmiş olduğu bir duygu olmayıp sosyal öğrenme yolu ile kazanılmış bir
duygudur (Tarhan, 2010:116). Vefa yerine getirilmesi gereken şükrün daha geniş, kapsamlı bir hali gibi
görünmektedir. Vefa gösterilmekten çok hak edilir ve insan bunu hak edene göstermez ise nankörlük yapmış
olur.
2.10. Nankörlük ve Kanaat İlişkisi
Kanaat; kişinin bir konu hakkında edindiği bilgi, alaka düzeyine göre zihninde canlandırdığı kendi doğrusu
olduğuna inandığı şeyi ifade etmek için de kullanılan bir tabirdir (Altıntaş, 2018:104). Kanaat; yetinme
duygusu, insanın herhangi bir konuda elinden gelen gayreti göstermesi ile aldığı sonuca rıza göstermesi, sahip
olduklarını ve bunların değerini bilmesi anlamına gelir (Tarhan, 2012:176). Kanaat, çaba sarf ettikten sonra
kazandığı, maddi ve manevi kazanımlarla yetinerek daha fazlası için başkasının hakkını gasp etmeyi
düşünmeyen, elindeki ile yetinmeyi bilen demektir.
Kanaatkâr olmak kişinin kendi imkânlarından memnun olarak diğer insanların sahip olduklarıyla kıyaslamadan
kendi elindekilerle yetinmesidir. Kanaat kıskançlığa karşı da bir tavırdır. Diğer insanlarla kıyaslamadığı için
kanaatkâr birey kıskançlık davranışının oluşmasına da olanak tanımaz. Kanaatkâr kişi diğer insanların sahip
olduklarından çok kendi sahip olduklarına bakar ve şükrünü ifade eder. Bu yönüyle de nimetin, iyiliğin ve
yardımın kıymetini bilmemek, takdir etmemek anlamındaki nankörlükle ilişkilidir.
2.11. Nankörlük ve Küfür (İnkâr) İlişkisi
İnkâr kaygı yaratan, acı veren duygu ve düşüncelerin, dürtü ve çatışmaların, olayların yok sayılması anlamına
gelen psikolojik bir savunma mekanizmasıdır (Budak, 2017:385). Sözlükte; örtmek, gizlemek, inkâr etmek
nankörlük etmek anlamlarına gelir (Güneş, 2010:1023). Nankörlükle aynı kökten gelen küfür, Allah’ın varlığını
ve birliğini inkâr etmek gibi anlamlara da gelmektedir (Serinsu, 2009:211). İnançsızlığın psikolojik nedenlerine
baktığımızda; yaşanan olumsuzluklardan dolayı engellenme psikolojisi, insanın irade ve bağımsız olmasından
kaynaklı çatışma psikolojisi, dünyaya bir kere geliyoruz düşüncesine bağlı olarak motivasyon psikolojisinden
dolayı inanç kaybı yani inkar insanda gelişebilir (Hökelekli, 1998:207-209).
Allah’ın verdiği nimetlere şükretmeyi bir tarafa koyduğumuzda bunun yanında Allah’a bile inanmamak
nankörlüğün en kötüsü olarak nitelendirilebilir. İnsanlar hep varlığını bir varlığa bağlamak zorunda olmuştur.
Çünkü insanın aşkın bir varlıkla olan ilişkisi tabii bir özelliğidir (Ayten, 2010:35). İnkârın yaratıcıyı yok sayma
boyutundan başka yapılan iyiliği de yok sayma durumu söz konusu olabilir. Kişinin kendisini aciz hissetmesinin
bir tezahürü olarak yapılan iyiliği görmezden gelmesi söz konusu olabilir. Yaratıcıyı, iyiliğin varlık sebebini
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inkâr eden kişinin yapılan iyiliği inkâr etmesi de gayet olası bir durumdur. Hem iyiliğin sebebini inkar etmenin
hem de iyilik yapana karşı nankörlük yapmanın inkâr davranışı ile iç içe olduğu görülmektedir.
3. Psikolojik Açıdan Nankörlük Türleri
3.1. Kasıtlı Nankörlük
Kasıtlı nankörlük, nankörlük davranışı göstermekten çekinmeyen bilerek ve isteyerek karşısındaki kişiye
nankörce davranışlar sergilemektir. Yapılan iyilik, beğenilmediği için nankörlük davranışı varlığını sürdürür.
Kasıtlı olarak nankörlük davranışı sergileyen bir kimse, nankörlüğün tanımına tamamen uygun davranır. Böyle
bir kimse bilerek ve isteyerek yardım davranışına olumsuz tutumlar gösterir. Bunun birçok sebebi vardır ama
bazen sebebi anlaşılmayan durumlar da olabilir.
3.2. Nötr Nankörlük
Yapılan bir iyilik durumuna sessiz kalma da nankörlük kapsamında değerlendirilebilir. Bunun sebebi ise daha
önce nankörlüğün tanımında da belirtmiş olduğumuz gibi kişinin yapılan iyilik karşısında şükrünü
göstermemesi, minnetsiz davranışlarda bulunarak yapılan bir iyiliğe ve olumlu davranışa karşı nötr olarak
olumsuz tavır almasıdır. İster kişinin kişilik yapısından kaynaklansın isterse bunu bilerek ve isteyerek yapsın
bu davranışta da bir tür nankörlük vardır.
3.4. Hasetçi Nankörlük
Haset davranışı iyilik ve imkânların başkalarında değil kişinin sadece kendisinde toplanmasını, başkalarının
iyilikten, yarar görecek olduğu her şeyden, eksik ve mahrum olmasını hedefleyen bir davranış örüntüsüdür.
Haset eden kişi, iyilik yapan kişinin iyilik yapmasını istemeyecek potansiyele sahip kişidir. Bu nedenle iyilik
yapan kimsenin iyilik ve yardımlarını takdir etmediği gibi engellemeye de çalışır. Dolayısıyla iyiliğin önündeki
en büyük engel ise hasetçi kişinin nankörlüğüdür. Haset eden kişi emellerine nankörlük sayesinde
ulaşabileceğini düşünür.
3.5. Gizli Nankörlük
Gizli nankörlük kavramı yapılan iyilik davranışına karşı sahte bir minnet duygusu göstermek, yapılan iyiliği
beğeniyormuş gibi görünüp ama içten içe beğenmemek anlamına gelen bir tür ikiyüzlülüğü ifade eder.
Karşıdaki kişiden yarar görmek için minnet ediyormuş gibi görünür ve karşıdaki kişiyi kendi çıkarları için
kullandığı hissi ile kendisini rahatlatan bir tavır olarak minnet eder. Bu tür kişiler gizli nankörlük ettiklerini,
karşıdaki kişiyi kendi çıkarları için kullandıklarını, genelde başkalarına ifade etme eğiliminde olurlar. Bu
durumda kendilerinin minnettar olarak değil sömürücü, başkaları üzerinden geçinen, duygu sömürüsü yapan
kişiler olarak tanımlanmasının sebebi de gizli nankörlük davranışında bulunmalarıdır.
4. Nankörlüğün Ortaya Çıkmasında Etkili Olan Faktörler
4.1. Neden Bulmak
Neden bulmak, kişilerin bastırılmış içgüdüsel arzu ve isteklerinin bilinçdışında tutulması sonucu gerçeğe
uymayan davranışlarına nedenler bularak kendilerini haklı çıkarma isteminin bir sonucu olarak mantıksız
davranışlarını mantıklıymış gibi içselleştirmelerinin bir sonucudur (Bakırcıoğlu, 2006:162). Neden bulma, ego
savunma mekanizması olarak sadece nevrotik davranışlar sergileyen insanların değil günlük hayatta pek çok
kimsenin kullandığı bir savunma mekanizmasıdır (Gençtan, 1998:82). Bu bağlamda bu tür insanların
davranışları, yapılan iyiliklere nedenler bularak karşılığında nankörlük davranışına dönüşebilir.
4.2. Aşağılık Kompleksi
Kişinin kendisini başkalarına karşı eksik, kusurlu, aşağı görme hissine (Cevizci, 1999:80) ve kişisel güçsüzlüğün
bilincine varılmasına (Hançeroğlu, 1976:107) aşağılık kompleksi denir. Adler insanların tümünün doğuştan
eksiklik duygusu ile yaşama başladığını ve herkeste olan bu duygunun değişmeden doğumdan ölüme kadar
sürdüğünü ifade eder (Gençtan, 1998:130). İnsan doğuştan gelen bu eksiklik duygusunu görmezden gelme
eğilimi sergiler. Çünkü toplumsal normlarda eksiklik duygusu arzu edilip istenen bir duygu değildir (Gençtan,
1994:74). Aşağılık kompleksi toplum tarafından istenmeyen; bu eksik ve kusurluluk hissiyatının birey
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tarafından farkına varılması ve görmezden gelinmesi sonucunda oluşan bir davranış bozukluğudur. Aşağılık
kompleksine sahip olan kişiler, yaşanan olaylarda eksiklik hissiyatlarının bir sonucu olarak iyilik yapanı suçlar
kendisine yardım eden kişiye kendini eksik görmesine sebep olduğu düşüncesinden kaynaklı olarak nankörce
davranır.
4.3. Önyargı
Bir nesne, birey, grup, inanış veya fikre ilişkin doğrudan ve yeterli bilgiye sahip olmadan önce geliştirilen
olumlu veya olumsuz tutumu ifade eder (Bakırcıoğlu, 2006:180). Önyargı, hiçbir akıl yürütmede
bulunulmadan kabul edilmiş iyi ve kötü inançlardır (Voltaire, 1995:288). Önyargı gerçek bir araştırmanın
sonucu olmayan, acele verilmiş, doğru düşünceye ulaşmak için gerekli araştırmayı yapmayan ya da böyle bir
araştırmayı yapacak kapasitesi olmayan kişinin vermiş olduğu ve ortaya koyduğu hiçbir temeli olmayan
görüştür (Timuçin,2004:388). Önyargı kavramı; temelsiz, aceleci, doğruluğu teyit edilmemiş, aklı ön plandan
çıkaran ve akli temellere dayandırılmayan görüşleri ifade eder. Bu görüşler kişilere, kurumlara, gruplara veya
kurum ve gruba üye olan kişilere karşı olumsuz tavır almamıza sebep olabilir. İyilik ve yardımda bulunan
kişilere yönelik geliştirilen olumsuz önyargılar, iyiliğe karşı nankörlük davranışını ortaya çıkarabilir.
4.4. Menfaat
Menfaat; çıkar, gizlenerek gözetilen kazanç anlamlarına gelir (Hançeroğlu, 1976:255). Menfaat, kişiler için
belli zaman ve ortamlarda bilimsel, iktisadi, sınai, toplumsal, estetik ve din gibi birçok konuda bireyin
ihtiyaçlarını gerçekleştirmesi hissiyatını ifade eder (Altıntaş, 2018:125). İnsan menfaatleri uğruna birçok
olumsuz tavrı da gösterebilir. Menfaatleri uğruna kişiler bazen sahte minnettarlık bile sergileyebilir. Tabi ki
buna gerçek minnet diyebilmek mümkün değildir. Gizli nankörlüğün ana sebebinin esasen menfaat ve çıkar
ilişkileri olduğu söylenebilir.
4.5. İçselleştirme
İçselleştirme, diğer insanların veya grubun bazı özelliklerini ve inançlarını bireyin kişiliğinin bir parçası haline
getirmesi durumudur (Gençtan, 1997:88). İçselleştirme çocukların başta yakın çevreden anne ve babanınkiler
olmak üzere, toplumsal rolleri ve normları kendisininmiş gibi algılayarak benimsemesidir (Bakırcıoğlu,
2016:785). İçselleşen davranış sonucu insanlar; gruba uyma davranışı sergileyebileceği gibi, iyilik ve yardımda
bulunan kişilerin davranışlarını onların görevi veya sorumluluğu olarak görerek minnet göstermeyebilirler.
4.6. Tutumlar ve Kalıplaşmış Tutumlar
Tutumlar; doğuştan olmayan, genellikle aile, çevre ve birçok faktörün etkisiyle çok erken yaşlarda, etkileşim
içinde oluşabilen davranışlardır (Kağıtçıbaşı ve Cemalcılar, 2014:143-146). Tutum; bireylerin, insan, nesne,
olay ve olgular ilgili düşünce ve davranışlarını düzenleyen yapısı olan davranışlardır (Bakırcıoğlu, 2006:217).
Kalıplaşmış tutumlar ise bir grup hakkında tecrübe ve dışsal faktörler ile sahip olduğumuz bilgilerin bir araya
gelmesi sonucu kısa yoldan o grup hakkında oluşturmuş olduğumuz fikirlerdir (Kağıtçıbaşı ve Cemalcılar,
2014:147). Tutumlar ve kalıplaşmış tutumlar, duygu ve düşüncelerimizi ve insanlara karşı olan
davranışlarımızı etkiler. Nankörlüğün ortaya çıkmasında tutumların ve kalıplaşmış tutumların büyük etkisi
vardır.
4.7. Ödünleme
İnsanın engellenen ya da doyuma ulaşmamış davranışlarının sonucu oluşan huzursuzluk ve tedirginlik
hissiyatını başka bir istek ve davranış ile gidermesini sağlayan bir savunma mekanizmasıdır (Koç vd., 2001:51).
Bireysel psikolojide ödünleme; kişinin aşağılık duygusu ile başa çıkmasında kullandığı bilinçli bir telafi
mekanizmasıdır (Bakırcıoğlu, 2016:1148). Bazı insanlar karşıdaki insanları küçümseyerek ve kötüleyerek
kendini ödünleme yoluna gidebilir (Koç vd., 2001:51). Kişiler ödünleme davranışını sergilerken ya eksiklik
olarak gördüğü davranışın üzerine giderek ya da onun yerine başka bir davranışı geliştirerek eksiklik
duygusunu gidermeye çalışırlar (Bakırcıoğlu, 2006:175). Kişilerin iyilik yapan kimselerin iyilik ve yardımlarını
küçümsemesi ve kötülemesi sonucunda nankörlük davranışı ortaya çıkabilmektedir.
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4.8. İhtiyaç Sahibi Olduğunu Kabullenememe
Gereksinim olarak da bilinen ihtiyaçlar; içsel gerilim sebebi ile doyurulmamış olan istek ve dürtülerin
yoksunluğunun oluşturduğu bozulmayı düzeltme ve giderme çabasıdır (Bakırcıoğlu, 2016:685). İhtiyaç varlığı
kendisi için gerekli olan her şeyi hissetme halidir (Altıntaş, 2018:91). Doyurulmamış arzu, istek, organik
yoksunluğu giderme içgüdüsü de ihtiyaç kavramını ifade eder (Budak, 2017:372). Başka bir deyişle bireyin
varlığı ve varlığının devamı için gerekli olan doyurulmamış istek, arzu, dürtü, organik yoksunluğu giderme
içgüdüsü bireyin ihtiyaçlarını ifade eder. Başkalarından gelen iyilik ve yardımların bazı kimselerde acizlik ve
yetersizlik duygusu hissettirmesinin bir sonucu olarak yapılan iyilik ve yardımların takdir edilmemesi veya
karşılıksız kalması nankörlüğü ortaya çıkarabilir.
5. Ruhsal Sağlık Bağlamında Nankörlük
4.1. Narsist Birey Açısından Nankörlük
Narsist kişilik bozukluğu gösteren kişiler; eleştiriye katlanamayan ve eleştiriye öfke ile karşılık veren,
benmerkezci tiplerdir. Bu tür kişiler, kendini beğenmiş, başkalarını kendi amaçları doğrultusunda kullanan,
kendisinin çok özel ve önemli biri olduğuna inanan, insanların neler yaşadığını ve neler yaşadığının farkında
olmayan, sürekli olarak kendilerini seven ve düşünen bir kişilik yapısına sahiptir (Gençtan, 1997:269-271).
Böyle bir kişilik yapısına baktığımızda, sadece kendisini seven ve düşünen, vericilikten uzak bencil bir bireyden
beklenen davranış şekli nankörlük olabilir. Narsist bireyde sadece ve sadece kendisini seven ve düşünen
kendisine ne olacağını umursayan, kendisi için olacakları hayal eden bir kişilik yapısı vardır. Bunan dolayı
narsist kişiler başkalarının farkında olamayacak derecede diğer insanlara karşı duyarsız oldukları için çoğu
zaman yapılan iyiliğin farkında olamadıkları gibi yaptıkları nankörce davranışın da farkına varamazlar.
4.2. Melankolik Birey Açısından Nankörlük
Melankoli derin acı duygusu, yılgınlık, çevreye karşı ilgi kaybı, sevme duygusunu yitirme, etkinliklere karşı
tutukluk hissi, kendini azarlama ve hakaret etme, kendini küçümseme özelliklerini içinde barındırır (Borgna,
2014:45). Bu türden kişiler, sinirli, heyecanlı, gururlu, kötümser, içine kapanık ve açıkça geçimsizlik özellikleri
taşıyan hüzünlü bireyler olarak da bilinir (Altıntaş, 1989:228). Kendisini düşünmeyen birey başkasını nasıl
düşünebilir ki? Bir insanın kendisini kötümser bir psikolojiye sokması onun iyilik yapmasının önüne bir set
çekmesi anlamına gelir. Melankolik kişiler gururlarına kapılarak nankörlük yapabilecek gerekli potansiyele
sahip kişilerdir. İçe kapanık ve geçimsiz olmaları da iyilik davranışını minnet ve teşekkür ile karşılaşmalarını
engeller ve diğer kişiler tarafından önyargılı bir şekilde algılanmalarına sebep olur.
4.3. Öfkeli Birey Açısından Nankörlük
Öfke bir isteğin engellenmesi, incinme, tehdit edilme, geçmişe dayanan yaşanmışlıklar, kişinin başkaları
tarafından kabul edilmemesi gibi durumlar karşısında tepkisel olarak ortaya çıkacak olan kızgınlık, saldırganlık
ve benzeri durumlardır (Kasapoğlu, 1997:43). Öfkeli mizaçtaki bireyler, çabuk kızarlar ve saldırgan, maceracı,
kötülüğe karşı sert ve keskin cevap veren, ıstırap çekse bile yakınmayan, iradeli ve inatçı bir kişilik yapısına
sahiptirler (Altıntaş, 1989:229). Öfke durumu, gerçeğe veya varsayıma dayanan, istek ve arzuların
engellenmesi durumunda ortaya çıkan, kızgınlık ve saldırganlık gibi davranışlara dönüşen, bireylerde ruhsal
işlev bozukluğuna sebep olan sinirlilik halini ifade eder. Öfke ve sinirlilik hali düşünüldüğünde, öfkeli ve
saldırgan kişinin iyilik ve yardım davranışlarına da olumsuz bir şekilde karşılık vermesi nankörlük davranışının
ortaya çıkmasına zemin hazırlayabilir. İnsan öfkesi yüzünden hem kişilere hem de iyilik ve yardım
davranışlarına olumsuz bir şekilde davranış sergileyerek nankörlük gösterebilir.
4.4. Sosyopat (Antisosyal) Birey Açısından Nankörlük
Sosyopat kişiler, başkalarının haklarını dikkate almayan, toplumsal değerlere ve kurallara karşı çıkan bir
davranış örüntüsüne sahip olsalar da bu kimseler, bazen başkalarını çıkar ve menfaatleri için kullanma adına
toplumsallaşmış gibi görünebilirler (Bakırcıoğlu, 2016:1513). Antisosyal davranış; toplumda kabul gören
gelenek ve göreneklere, ahlaki ilke ve kurallara ters davranışı ifade eder (Budak, 2017:76). Bir kişilik
bozukluğu olarak literatüre giren sosyopat kişiyi, birey olarak ele aldığımızda nankörlük davranışını
sergilemesi muhtemel kişidir. Zira düşünüldüğünde iyi ve güzel olan her şeye zarar verme, imha etme ve
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ortadan kaldırma yönünde davranış sergileyen sosyopat kişi toplumda iyilik ve yardımın yerine olumsuz
davranışların ve kötülüğün yaygınlaşmasına katkıda bulunur. Nankörlük davranışı normal ve sağlıklı bir
insanın sergilemesi pek muhtemel olmayan bir davranış biçimi olduğu için olumsuzluğu ve yıkıcılığı kendisine
ilke edinmiş olan sosyopat kişi, bir kişilik ve karakter bozukluğuna sahip olduğundan onun nankörce
davranması gayet normal karşılanmalıdır.
4.5. Paranoid Birey Açısından Nankörlük
Paranoid birey yeterli bir dayanağı olmadan, başkaları tarafından sömürülerek kullanılacağını düşünen,
kendine zarar verileceği hissine kapılan, neden aramaksızın arkadaşlarının sadakatini ve güvenini
sorgulayabilen bir kimsedir. Bu tür kimseler, insanlarla ilişkilerinde süreklilik olmayan, sıradan konuşma ve
olaylardan bile olumsuz anlamlar çıkarabilen, dünyanın güvenilmez ve ne yapacağı belli olmayan insanlarla
dolu olduğu inancını taşıyarak tedirgin olan bir kişilik bozukluğuna sahiptirler (Gençtan, 1997:261). Paranoid
kişiler çevresindeki insanların gizli amaçları ve hedefleri olduğuna inanan, çevresi tarafından aldatılıp
kullanıldığına inanarak bu ön yargılarını haklı çıkartmak için de dedektif gibi çevresini inceleyen, aşırı kuşkucu
kişilerdir (Bakırcıoğlu, 2016: 1217). Paranoid kişiler; gururlu, kinci, kıskanç, şüpheci, savunmacı, sürekli kusur
arayan, şaka kaldıramayan ve hep kendini haklı ve üstün gören kişilerdir (Tarhan, 2009:27). Paranoid kişilerin
en masum ve samimice yapılan iyilik ve yardımların altında bile olumsuz bir neden aramaları, sıradan
konuşma ve olaylardan olumsuz anlamlar çıkartma yönünde bir tutum sergilemeleri nankörlük davranışının
oluşmasına ve ortaya çıkmasına yol açabilmektedir.
4.6. Bağımlı Birey Açısından Nankörlük
Bağımlı birey; ihtiyaç ve gereksinimlerini karşılama konusunda, sorunlarına çözüm bulmada, yapacağı iş ve
davranışları nasıl yapacağı hakkında, yetersizlik hissiyatına kapılarak başkalarının yardımına gereksinim duyan
kimsedir (Bakırcıoğlu, 2016:145). Bağımlı kişilik bozukluğu; çaresizlik, güvensizlik, kendine yetememe gibi
duyguların sonucunda aşırı istek ve bağlanma hissi ile sorumluluğunu başkalarına yükleme eylemi içerisinde
olan bir kişilik bozukluğudur (Budak, 2017:101). Bağımlı kişiler; yalnız karar veremeyen, sorumluluk alamayan,
girişimde bulunamayan, başkalarına kendilerini borçluymuş gibi düşünen, çocuksu bir şekilde özgür ve
bağımsız davranamayan, almayı bilen fakat vermeyi bilmeyen kişilerdir (Tarhan, 2009:28). Bağımlı bireyler,
güven eksikliği, kendine yetememe hissiyatı gibi duygular sebebi ile yapacağı işlerde bağlandığı kişiler
tarafından yönetilmek isterler. Davranışlarının olumsuz sonuçlarına karşı sorumluluk hissinden yoksun olarak
sorumluluğu bağlandıkları bireylere yüklerler. Bağımlı bireyler şükrün ifadesinde, yapılan iyiliği takdir etme ve
onaylamada da başkalarına bağımlılık gösterme eğilimi içerisinde oldukları gibi ayrıca vericilikten uzak ve
sürekli alma yönünde hareket ettikleri ve iyiliğe iyilikle karşılık veremedikleri için zaman zaman nankörce
davranışlar sergileyebilmektedirler.
5. Din ve Dindarlığın Nankörlük İle İlişkisi
Din ahlaki olarak kaynağına bakılmadan inananlar tarafından destek görmüş doğru davranış kodlarını ifade
ederken; psikolojik olarak din ise insanın hissettiği duyguları dinin temel ölçütü olarak kabul eder (Aydın,
2013:35-36). James dini bireylerin fiil, duygu ve tecrübeleri olarak tanımlamıştır (Ayten, 2015: 28). Jung dini
istemsiz olarak dinamik bir varlık veya etkiye uymak olarak ifade etmiştir (Jung, 1998:6). Freud dini içgüdüsel
dürtülerin baskı altına alınması (Freud, 1999:39) olarak tanımlarken, Fromm insanın kendi dışındaki bir varlığa
veya güce yönelme isteği (Fromm, 1994:67) olarak tanımlamıştır.
Din nankörlük ilişkisini değerlendirdiğimizde dinin büyük bir motivasyon ve teşvik edici olarak iyi davranışların
gelişmesine çok büyük bir katkısı olduğu söylenebilir. Dinler inanlardan bir takım kurallara uyulmasını talep
ederler. Bu kurallara uyma isteği insanı motive ederken istendik davranışların gelişmesine de katkı sağlar.
Dinlerin ahlaki olanı teşvik edici ve tamamlayıcı yanı o denli güçlüdür ki insanlar din ve ahlak konusunda bu
teşvik ediciliği göz ardı edemezler. Nitekim yapılan deneysel araştırmalar sonucunda; dini ayinlere katılanların
ve dini aktivitelerde görev alanların daha minnettar olduğu görülmektedir (Emmons, 2009:86). Dindarlık
insanın inançları doğrultusunda ortaya koyduğu tutum, davranış ve deneyimleri inandıkları dinin emirleri ve
yasakları doğrultusunda yaşamasıdır (Okumuş, 2005:38). Dindar birey, davranışlarında dini imanın etkisinde
olarak, inanmış olduğu dini kendi perspektifinden ele alıp şuur ve şuur dışının meydana getirdiği eğilimlerin,
yaratıcının varlığının bilincinde olarak tüm işlerini bunun bilinciyle yürüten kişiyi ifade eder (Kımter,
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2012:126). Daha kısa ifade etmek gerekirse dindarlık denilince aklımıza gelen en basit tabir inanılan dinin
emirlerini yerine getirmek, yasaklarından ise kaçınarak iç huzura ermektir. Ergenler üzerinde yapılan bir
araştırmada dindar ergenlerin suç işleme olasılığının daha az olduğu, bunun yanında arabada emniyet kemeri
takma oranlarının daha fazla olduğu, dindar anne babaya sahip olmanın hem dindar olma olasılığını hem de
yasalara uyma eğilimini arttırdığı görülmüştür (Aranson vd., 2012:88-120).
Kur’an-ı Kerim insanın bireysel ahlaki gelişimi için birçok öğütte bulunarak insanın erdemli bir birey olmasını
hedeflerken, toplumsal ahlaki değerler yoluyla da bireylerin yaşayacağı toplumun gelişimini sağlayarak ideal
toplumun oluşumunu hedefler (Köylü, 2013:10-11). Kur’an’da nankörlük; Allah’ı inkâr anlamına gelen küfür
manasında (Kur’an, 41:49-51) ve nimetlerin değerini takdir etmeme yani Allah’ın vermiş olduğu nimetlere
karşı yapılan nankörlük (Kur’an, 11:9-11) olarak iki anlamda kullanılmıştır. Allah’ı inkâr, Allah’ı anmamak,
günahkârlık olup günahkârlara uymak, Allah’a şirk koşmak nankörlük olarak Kur’an’ı Kerim’de belirtilmiştir.
Özellikle şirk nankörlüğün en simgesel kullanılan hali olarak şükrün karşıtı olarak Kur’an’da kullanılan bir
kavramdır (İzutsu, 1991:265). Allah’ın nimetlerine şükrettiğimiz gibi, vermediği musibetlere de şükretmek
Allah’ın nimetlerine karşı nankör olmamamız açısından büyük önem taşır.
Hz. Peygamber (s.a.v.) nankörlüğü ifade etmek için şöyle buyurmuştur: “Bir kimseye bir nimet verilir de onu
(hayırla yâd ederek) dile getirirse, onun şükrünü yerine getirmiş olur. Eğer onu (kimseye söylemeyerek)
gizlerse ona nankörlük etmiş olur.” (Ebû Dâvûd, Edeb, 11). Nankörlüğün, yapılan iyiliğe karşı bir kimsenin
tutumunu ifade ettiğini belirten Hz. Peygamber (s.a.v.) ise, yapılan iyiliğe karşı şükrün gizlenmesini ya da
gösterilmemesini nankörlük olarak göstermiş ve bir hadisinde de “Sakın nimete karşı nankörlük edenlerden
olmayın!” buyurmuştur (İbn Hanbel, V I,457). Öğrenilen ilmin veya becerinin unutulmasını da nankörlük
olarak değerlendiren Hz. Muhammed (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Allah, bir tek ok yüzünden üç kimseyi
cennete koyar: Allah rızası için o oku yapanı, onu Allah yolunda atanı, oku atıcıya vereni. Atıcılık ve binicilik
öğrenin. Atıcılık öğrenmeniz, binicilik öğrenmenizden daha fazla hoşuma gider. Öğrendikten sonra yüz
çevirerek atıcılığı bırakan kimse için o, terk ettiği veya nankörlük yaptığı bir nimettir (ve bundan sorulacaktır).”
(Ebû Dâvûd, Cihâd, 23 ) Kısacası Hz. Peygamber (s.a.v.)’ in hadislerine bakıldığında; yapılan iyilik veya yardıma
karşı olumsuz veya hiçbir karşılık vermemek, Allah’ın verdiği nimetlere şükretmemek ya da israf etmek,
öğrenilen bir ilmi veya beceriyi yapmamak ya da unutmak nankörlük kapsamında değerlendirilmiştir.
Tasavvufta da kenüd kavramı nankör olarak ifade edilmiş olup; tarikatta faziletleri terk eden, Allah’ın
istemediği şeyleri isteyen kimseyi ifade etmek için kullanılmıştır (Erginli, 2006:535). Tasavvuf dinen uygun
olandan istifade ederek uygun olmayandan uzak durmayı ve yaklaşmamayı ifade eder. Dolayısıyla tasavvuf
çerçevesinde Allah’ın yasakladıklarını istemekte nankörlük olarak karşımıza çıkmaktadır.
6. Sonuç ve Öneri
Nankörlük birçok olumsuz durumdan kaynaklanan ve birçok olumsuz davranışın da oluşmasına neden olan
davranış bozukluğudur. Olumlu birçok insani ve ahlaki değerin geliştirilmesi ve kişilikte yer edinmesi
nankörlüğün azaltılması ve yok olmasında büyük öneme sahiptir. Nankörlüğün ortaya çıkmasında önyargı,
neden bulma, içselleştirme, menfaat, ödünleme ve ihtiyaç sahibi olduğunu kabullenememe gibi faktörlerin
etkili olduğu görülmüştür. Ruhsal sağlık bağlamında nankörlüğün bir davranış problemi olarak; narsist,
melankolik, öfkeli, paranoid ve bağımlı bireylerde bir davranış problemi olarak karşımıza çıktığı
görülmektedir. Dinler ahlaki olanı teşvik edici özellikleri ile dindar insanların ahlaki olgunluğa erişmeleri
böylece nankörlük vb. olumsuz tutum ve davranışlardan uzak kalmalarında etkili faktördür.
Nankörlük hal-i hazırda toplumda var olan ve varlığını devam ettiren bir olgudur. Gerek insani ilişkilere
gerekse ruhsal sağlığa olumsuz yönde etkileri olan nankörlüğün azaltılmasında ve ortadan kaldırılmasında,
dinlerin ahlaki olanı teşvik edici gücünden yararlanmak, değerler eğitimine önem vermek ve empati
duygusunu geliştirmek son derece faydalı olacaktır.
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Abstract
Purpose – The main objective of the paper is to understand the The role of Interest in funding and
interest-free financing system. This study aims to find out answer to the question “is interest free
financing really applicable?”
Design/methodology/approach – The paper is based on a debatable conceptual approach. It
provides a longitudinal view of the issue of replacing the interest-based financial system with an
interest-free system by taking the non- religious, socio-economic factors of the country.
Findings – The findings of the paper hold that piecemeal solutions to eliminate interest from the
financial sector of Turkey could never succeed. It concludes that all intellectual, practical, political,
constitutional and legal efforts undertaken in Turkey to enforce an interest-free system were not
meant in earnest.
Interest institution is not only deep-rooted, but also strongly interlinked with other exploitative
tools that are prevalent in the hands of some selected people to keep their control over political,
economic and social spheres of Turkey.
Research limitations/implications – The contents of the paper woven around normative and social
disciplines and therefore, it is not possible to devise any statistical model to empirically test the
contribution of these socio-economic factors in a failure of interest-free banking and finance
movement for future research and any identified limitations in the research process.
The practical success of “so called interest-free banking” and finance movement in Turkey could
not be materialized unless the state and policy of Turkey are not convinced seriously to discover the
paradigm of their personal and state institutions based on economic principles.
Originality/value – The paper provides a broarder perspective over the issue of eliminating interest
from the national economy and financial sector of Turkey. The paper figures out some serious
political, social and micro and macro economic constraints that should be first sorted out to pave
the way for any viable strategy to succeed in replacing the existing system with risk-sharing and
alternative interest-free mechanisms. The findings of this paper may be useful for the policy
makers, researchers, academicians, financial experts, scholars, bankers, regulators.. This paper may
also help all economist to think and debate about an alternative interest-free economic and
financial system in order to lessen the cost of funds / credits in the economy.
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The theory of interest has always been a very difficult area in economic literature. The application
of marginal productivity approach has not been found to be correct in the case of interest. Complex
explanations have been attempted to explain the rationale of changing interest, the rate of interest
and the supply of capital funds.
However in this study; “ Interest is an internediary between debt and return or welth and return. If
interest is redefined in this meaning, we have to upload it new functions and new way of usage
principles. The monetary authorities use the interest rate as its instrument of control to stabilize the
economy.
The magic word “interest” is a measuring unit and important parameter for economic indicators
and parameters.
If the interet rates low in an economy, it is taken a positive indicator for economy, if it is high, it
shows the problematic structure of the economy in that specific country. Accordingly investors rush
for investment or retain from investment. But in the case it is high, there is no economic stability,
no trust to economy, people is not in walfare and the govenments spend most of their times to
offset interest and inflation rates which led by fundementall interest rates.
In this regard, interest is not an economic factor playing role in only economy but also it plays a
crucial role in the social life of all sociaties.
It is basic determinant in lending, investing and all funding operations with different names;
nominal interest, compound interest, accrualls, ROI, ROE, IRR and etc… However, without time span
in all computations, it does not mean a lot.
So, in this study, this great duo will be taken on hand in deep, and their roles in interest- free
banking/financing will be explained. Also I will try to show the uses and limitations of interest-free
applications in guiding financial desicions in practice. Wherever possible I will show how the
concept of interest-free transactions can be applied under the constraints of the real world.
Keywords: interest, interest-free financing, finance
In this paper, I am sincerely interested in introducing a new system of interest-free banking not as a
supplement to the prevalent system of banking but to substitute the same. But I am not taking the
subject on hand from any teological point of view. In the study, there are two types of interest;
positive interest and negative interest. Here I am neutralizing the negatif interest ( credit interest =
interest paid) with positive interest( deposit interest = interest yielded). The study is fully based on
this reality.
Banking is an important financial intermediary and vital institution in the economic structure of any
country. It mobilises savings and idle funds in an economy and makes them available to those who
can make a better and fuller utilization of the same. In this way, banking effects a re-allocation of
the capital funds.10
In economic literature, interest rate is defined as a variable which is created by supply and demand
intersection of money resources. It is not regarded as a monetary instrument. But it has a vast
capability for re-allocation of resources which can act an important role in the economy. 11 In other
words, banks can decrease the demand for money by increasing interest rate and increase the
10

Simith, Gary. (1991). Money,Banking and Financial Intermadiation., D.C Healt and Company, Lexington, Massahusetts, Toronto,
p.266
11
Benoit, J. Pierre V. (1986) United States Interest Rates and the Interest Rate Dilemma for Developing Countries. Westport,
Connecticut: Quorum Books.
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supply of deposit sources. Since monetary expansion mechanism operates through money
circulation between people and commercial banks, hence all quantitative monetary instruments
affect both liquidity and the economy.12
As a part of the monetary policy, in order to control liquidity, monetary authorities some times
force the banks to keep a certain percentage of their assets in the form of bonds. The purpose of
this reserve requirement policy is to prevent money expansion through reduction of free reserves of
banks.13
Legal reserve rate is known as credit brake, is another quantitative monetary instrument. It has
many capabilities in harnessing banking credits. This rate has a vast range of effects on liquidity in
the economy, therefore, it is considered as an important monetary instrument in controlling credit
facilities through controlling monetary expansion mechanism.14 With this rate, an obligation is
applied on banks which is not an interest-bearing. However, slightly increasing this rate may
become costly for banks, since, it blocks some of their resources in central bank.
The definition of the term interest in the economic literature has been already broken down in two
parts on conceputal level. A distinction has been made between the return on the capital and the
'risk premium' to take care of the risk or uncertainties in recovery and other things. This distinction
implies that, conceptually speaking, interest and profit have some resemblance in that interest
includes reward for risk while profit constitutes a reward for uncertainty.15
Business finance concerns the process of investment by firms. It considers two central and related
questions: how firms should choose the investment they make, and how they should raise the
necessary finance: with interest or without interest? Because interest rate can have an adverse
impact on financial desicion –making.16 The aim has been to depict the general structure of the
relevant interest rates but in practice detail and minutiac are of the essence of the interest system.
Compounding
If 100.-TL is invested today ( at time,t0 ) at 10% per annum interest, then one year later (t1) the
investor will have 100 .-TL x ( 1+ .10) = 110.-TL
If he leaves the capital and the interest to earn interest for another year, he will have by the end
of the second year (at t0 )
=
=
=
12

110 TL x ( 1 + .10)
110 TL x ( 1 + .10) x ( 1 + .10)
110 TL x ( 1 + .10)2
121.-TL
Bidabad, B. and Allahyarifard, M. (2010). IT-based usury-free financial innovations. Proceeding of ECDC 2010, 5th International

Conference on e-Commerce in Developing Countries: with focus on e-Banking & e-Insurance. ECDC 2010, 15-16 September.
13

Bidabad, B. (2004). Economic-juristic analysis of usury in consumption and investment loans and contemporary jurisprudence
shortages in exploring legislator commandments. Proceeding of the 2nd International Islamic Banking Conference. Monash University
of Malaysia. 9-10 September.)
5

Ben Khediri K., Ben Ali M. S., and Ben-Khedhiri H. (2010). Bank-specific, Industry-specific and Macroeconomic Determinants of
African Islamic Banks’ Profitability, International Journal of Business and Management Science. Vol. 3, n° 1.)
15
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If the investor deposits this amount in bank or make invetment with 10% per annum interest for
ten years;
110 TL x ( 1 + .10)10 = 2594.TL
This process of reinvesting capital and interst to earn interest for another period is called
compounding. We call the outcome of this process the future value of the initial amount,
compounded at a certain rate of interest for a given number of time periods.
Symbolically if
FV= Future value
PV= Present value or initial outlay
r = Periodic rate of interest ( expressed as a decimal )
n = number periods for which the sum is invested
then FV = PV (1+ r )n
External Finance Premium:17
•
•
•
•

Can be thought of as the margin of intermediation.
The loan rate is the cost of external funds
The deposit rate is the opportunity cost of internal funds.
Alternatively we can think of the internal cost of funds as measured by the safe rate of
return – such as the Market rate

Bank lending channel:18
If bank credit supply is withdrawn, small businesses incur in costs in trying to secure new lending.
Closing bank credit increases the external finance premium
Firms dependent on bank financing are constrained by the implicit higher cost of credit.
Implication of the two channels is that the availability of credit has short run real output effects
Senerio for interest free financing,
Assume that;
We will make an investment for ten years, and we need 5.000.000.- TL
We have a colleteral in the amount of at least 5.000.000.-TL
We apply a bank for 10.000.000.-TL for long term (ten years ) loan for investment
Our real need is 5.000.000.-TL to use in the investment.
We deposit 5.000.000.-TL in a bank for a period of 10 years.
Nominal Interest rate is 10% annually for loan ,
Compounded Interest rate is 15% annually for deposit ,

17
18

Li, J. (2017),“Accounting for banks, capital regulation and risk-taking”, Journal of Banking and Finance, Vol. 74, p. 102-121.
Euromoney Publications PLC, (1988) Nestor House, Playhouse Yard, London EC4, p. 105-106
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For simplicity we will assume that interest it paid annually on compounded basis for our time
deposit in bank.
We will assume that interest it paid annually, in other words we assume annual simple interest basis
for our loan amount we received from bank.
Now, we will assume an investor willing to make an investment but is not willing to pay interest, or
the investor wishes to compansate the credit interest payment with interest yield of the deposit in
the bank. The first thing to do is to compansate the positive interest with negative interest.
Again here two parameters will be taken on hand: interest rate;10% , and time; (t10) 10 years.
Invesment amount: 10.000.000.TL
If 5.000.000.- is invested today ( at time,t10 ) at 10% per annum interest, then ten year later (t 10) the
investor will have 5.000.000 .-TL x ( 1+ .10) = 5.500.000.-TL
5.000.000.-TL is time deposit in Bank. Now let us calculate the interest income
(unwanted) income).

(negative

5.000.000.-TL x ( 1 + .10)
=
5.500.000 TL
=
5.000.000 TL x ( 1 + .10)10
=
10,529,241-TL interst income for ten years.
Invested sum: 5.000.000.- TL
So interest income : = 10,529,241TL for ten years.
Table 1
10 year Loan with each year nominal interest pay back
Year
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Capital
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000

İnterest %
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
Total
İnterest Paid

Interest Amount
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000

10,000,000

Paid Capital
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
Total
Payment

Total payment
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
14,000,000
16,000,000
18,000,000
20,000,000

Remained Capital
9,000,000
8,000,000
7,000,000
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
0

20,000,000
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Here in this table; I have already paid interest in full as 10.000.000.TL. Only capital amount of
10.000.000.- TL remained to be paid.
Table 2
We used only 5.000.000.-TL out of 10.000.000.- we were accorded.
We deposited the remaing balance of 5.000.000.-TL into a bank with annual compounded interest
of %12
Int.+
Year Capital
İnterest %
Interest Amount
Capital
1
5,000,000
0.12
600,000
5,600,000
2
5,600,000
0.12
672,000
6,272,000
3
6,272,000
0.12
752,640
7,024,640
4
7,024,640
0.12
842,957
7,867,597
5
7,867,597
0.12
944,112
8,811,708
6
8,811,708
0.12
1,057,405
9,869,113
7
9,869,113
0.12
1.184.294
11,053,407
8
11,053,407
0.12
1,326,409
12,379,816
9
12,379,816
0.12
1,485,578
13,865,394
10
13,865,394
0.12
1,663,847
15,529,241
Total interest

10,529,241

Here in this table 2, my deposit in the bank yielded (roughly) 10.000.000.- TL at the end of 6th year.
It means that I am in a position to pay loan amount of 10.000.000.TL in full . However if I wait for
the end of the 10th year, I will have a surplus of 529.241.- TL. as interest income.
When we pay back the 10.000.000.Tl loan amount in full;
15.529.241.-TL -10.000.000.-TL = 5.529.241 TL.
The remaining balance of 5.529.241 TL This is our profit from interest difference.
On the other hand , if we think that we have already gained some operational benefit over
5.000.000.-TL we used for our business, it does not seem any loss for such a transaction for all
parties.
The interest payment of Loan is met by the compounded interest of deposit in the bank. So, it
means we have realised an interest free financing/banking
The most acceptable project is the one that shows the best return potential in relation to the
amount invested and minimum rate of return criterion. This minimum rate is based on the cost of
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capital i.e. what the firm pays to acquire more capital. The minimum desired rate is also known as
required rate of return, hurdle rate, discount rate, cut-off rate or interest rate.19
In the current financing system, in first periods of credit term, only interest payments were
collected, big portions of credit payment left to later stages. This way of payment system makes the
debtor dependent to the whole loan. In the case debtor wishes to close the loan earlier, there will
be no advantage and benefit for debtor to pay back the loan earlier. Most importantly, the current
system makes the debtor some sort of slave, threads the debtor for the liqudation of the colleteral
the bank took before according the loan.
Benefits of the system;
If financing institutions uses these interest rate and term combinations;
 There will be no physical colleteral to be taken from debtor, and so;
 All lands and building under hypoteks will be free and they all can be sold and bought. So,
government will gaine tax income because of their sales. As a result of this, budget deficit
will be lessened.
 Legal reserve requirements of banks will be less for long term deposit, and the cost of loan
will be cheaper, Dependent of above fact, interest rate for loans will be relativeley cheaper,
 None payment of credits will not be subject matter, so it is a risk free transaction.
 If the investor/debtor wishes to use short term credit for a small amount, the positive
difference at the end of the credit term can be given as colleteral on pro rata basis.
 Finance instutions can issue securities backed by total positive interest to be gained at the
end of the term, and share the profit with investor/ debtor since the positive interest
accrued on their behalf.20
So both party gains here, I mean the positive interest difference might have been securitized and
sold as collateralized debt obligations (CDOs). (A collateralized debt obligation (CDO) is a complex structured
finance product that is backed by a pool of loans and other assets and sold to institutional investors. A CDO is a
particular type of derivative because, as its name implies, its value is derived from another underlying asset )

CDOs
were given good credit ratings because there were mixed in with some well rated securities such as
(accrued) earned interest in bank. In addition to these facts;21
• CDOs were held by Hedge Funds, Pension Funds, and Insurance companies
• These were used as collateral against loans extended by the banks to the Hedge Funds

19

Özeroğlu, Ali İhsan.,( 2019) ”Financial and Physical Assets Management”Türkmen Kitabevi, p:58
Simith, Gary. (1991). Money, Banking and Financial Intermediation., D.C Healt and Company, Lexington, Massahusetts, Toronto,
p.266
21
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•

As default rates on sub-prime mortgages began to mount up, the banks began to
demand cash or collateral margins.
• So they re-appeared on the bank’s balance sheet. Which increased the capital adequacy
requirements for the banks.
 It will be possible to produce many financial derivatives,
 Economic stabilization is set up in the country,
Summary
Financial instruments must have two main characteristics: (i) non-usury (interest-free) and (ii)
efficiency in application for monetary policies, finance and liquidity management of monetary
authorities, government and financial institutes (including banks and non-banks).
In order to apply efficient policies through monetary expansion mechanism, financial institutions
can issue interest-free securities and sell them with a face value and without any coupon and with
zero interest rate.
These securities can be bought by commercial, specialized and those monetary institutes who have
prudential and legal reserves at central bank. The purchase of these securities will decrease the
monetary base and thereof, liquidity of the economy in the first time period and increase it with the
same amount at the second time period. These securities can be issued and bought back in the
framework of interest-free treasury bonds by government or other financial institutions to perform
appropriate fiscal policy. Issuance of these securities by banks and other corporate entities to use
excess balances of others entities has no effect on liquidity of the economy and can be used as a
solution for decreasing liquidity risk cost and debt leverage. These bonds can also be accomplished
by bank guarantees for payback guarantee and establishing some collateral institutes for providing
digital guarantee certificates.
Debt finance is commonly divided into short, medium and long-terms. By far the most important
type of debt in practice is short –term bank finance, and particularly overdraft finance. The key to
understanding debt financing is to think of debt’s risk relative to equity. Like equity, debt runs a risk
of loosing its money. In order to prevent the loss, some risk free applications must be put in
implementation. Regarding securitization; securitization enables corporate entities to bypass banks’
heavy credit terms in a way. Easily reachable loans are likely to effect SME’s rather than large
corporations. In Turkey 95% of business entities are SME’s and they need and extraordinary
financing mechanism.
Such an implementation can be structured by Government. It can be a new model for both
commercial, investment banks and other financial institutions.
Since the money is mobile all over the World, it find most lucrative market to gain maximum yield.
All this transaction explaned on table 1 and table2 should not be realized only in one country. Loan
with 10 % nominal interest can be accorded in country A, but depositable portion of 5.000.000.-TL
can be deposited in Country B in which deposit interest rates are remarkably high like Turkey.
Finance manager’s responsibility is to follow up international interest rates, and deposit the amount
in a safe country giving high interest rates for time deposits.
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The main factors of the mechanism are the nominal and compound effect of interest together with
time. So, both of them are called great duo.
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Özet
Bu araştırmanın amacı, mental iyi oluş halinin hedonik tüketim davranışına ve hedonik tüketim davranışının
mental iyi oluş haline, çift yönlü etkilerini ortaya koymaktır. Çalışmanın özgünlüğü, yapılan modellemenin
daha önce incelenmemiş olduğudur. Yapılan literatür araştırması sonucunda mental iyi oluş halinin, online
alışverişe direkt etkisinin olmadığı belirlenmiş, fakat özel olarak hedonik tüketim davranışına olan etkisinin
ölçülmediği tespit edilmiş ve literatürdeki bu açığı kapatmak amaçlanmıştır. Araştırmanın zaman kısıtından
dolayı mental iyi oluşun, faydacı tüketime olan etkisi ve her iki tüketim davranışına etkisi açısından
aralarındaki farklar belirlenememiş olsa da diğer araştırmacılara önerilmektedir. Araştırma yöntemi olarak
online anket seçilmiştir ve online alışveriş yapan 18 ve üzeri yaş tüketicilere yönelik yapılmıştır. Kartopu
örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Yapılan keşfedici faktör analizi sonucu, mental iyi oluş hali 3 boyutlu,
hedonik tüketim davranışı ise 5 boyutlu olarak tespit edilmiş olup, doğrulayıcı faktör analizi uyum değerleri,
güvenilirlik analizi ve yapısal eşitlik modellemesine yer verilmiştir. Verilerin analizi SPSS 24 ve AMOS 27
istatistik paket programları ile yapılmıştır. Yapısal eşitlik modellemesi sonuçlarına göre mental iyi oluş halinin
hiçbir boyutunun hedonik tüketimi etkilemediği, ancak hedonik tüketimin 1 boyutunun, mental iyi oluş
halinin tüm boyutlarını anlamlı olarak etkilediği sonucuna varılmıştır. Bulunan sonucun, pazarlama
literatürüne önemli bir katkı yaptığı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Pazarlama, Tüketici Davranışı, Online Alışveriş, Mental İyi Oluş Hali, Hedonik Tüketim
Davranışı, Psikoloji, Yapısal Eşitlik Modellemesi
A Study on the Dual Interaction of Mental Well-Being and Hedonic Consumption Behavior: Structural
Equation Model Application
Abstract
The purpose of this study is to reveal the dual effects of mental well-being on hedonic consumption behavior
and hedonic consumption behavior on mental well-being. The originality of the study is that the modeling
has not been studied before. As a result of the literature research, it was determined that mental well-being
has no direct effect on online shopping, but it was determined that its effect on hedonic consumption
behavior was not measured specifically and it was aimed to close this gap in the literature. Although the
differences between them could not be determined in terms of the effect of mental well-being on utilitarian
consumption and both consumption behaviors due to the time constraint of the study, it is recommended to
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other researchers. An online questionnaire was chosen as the research method and it was made for
consumers aged 18 and over who shop online. Snowball sampling method was preferred. As a result of
exploratory factor analysis, mental well-being was determined in 3 dimensions and hedonic consumption
behavior in 5 dimensions. Confirmatory factor analysis fit values, reliability analysis, structural equation
modeling were also included. The analysis of the data was done with SPSS 24 and AMOS 27 statistical
package programs. According to the results of structural equation modeling, it was concluded that none of
the dimensions of mental well-being affect hedonic consumption, but 1 dimension of hedonic consumption
significantly affects all dimensions of mental well-being. The result is considered to be an important
contribution to the marketing literature.
Keywords: Marketing, Consumer Behavior, Online Shopping, Mental Well-Being, Hedonic Consumption
Behavior, Psychology, Structural Equation Modelling
GİRİŞ
İnternetin tüketicilerin yaşam tarzları üzerindeki sürekli artan etkisiyle internet kültürün, hem bir aracı hem
de bir parçası haline gelmekte ve önemli bir pazarlama ortamı olmaktadır. Tüketicilerin alışveriş sürecinde en
iyi değeri ve fiyatı karşılaştırdıkları alışveriş davranışı bireylerin mental iyilik hallerinin önemli bir göstergesi
olmaktadır. Çevrimiçi alışveriş davranışını anlamak özellikle son dönemde, pandemi ortamında değişen
koşullar ile önemli bir finansal gücü temsil etmesi nedeniyle araştırmacılar ve pazarlamacılar tarafından ilgi
görmektedir. Alışverişlerin değerini artırmada, pazarı segmentlere ayırmada ve çevrimiçi davranışlarını
etkilerini tahmin etmede karar vericilere yol göstermektedir. Çevrimiçi tüketici davranışı araştırmaları
perakende satın almayı anlama çabasıyla bireysel motivasyonları açıklamaya çalışmaktadır. Bunu açıklarken
de psikolojik olarak iyi olan insanların herhangi bir psikolojik rahatsızlığının olmamasının yeterli olmadığı,
bununla birlikte işlevsel olabilmesi vurgulanmaktadır.
İyi olma halini Campbell (2015); Bramble (2016) anlık refah (şimdiki an) , uzun dönemli refah (yaşam boyu
esenlik) olarak açıklanmaktadır. Yaşam boyu esenlik, genellikle haz, mutluluk ve mutluluk göstergesi olarak
hedonizmle bağlantılıdır.
Araştırmalarda alışveriş refah ile ilişkilendirilmektedir. Refah seviyesi yüksek olan bireyler alışverişle
bağlantılanmaktadır. Alışveriş refahının hedonik değerlerden ve daha sonra faydacı değerlerden
kaynaklandığı öne sürülmektedir (Hedhli vd; 2016).
1.KAVRAMSAL ÇERÇEVE
1.1.Mental İyi Oluş Hali
Dünya Sağlık Örğütü (2004), mental iyi oluşu, “bireyin kendi yeteneklerinin farkında olması, yaşamında oluşan
stresin üstesinden gelebilmesi, iş yaşamında üretken ve faydalı olabilmesi ve yetenekleri doğrultusunda
toplumuna katkı yapması’’ şeklinde tanımlamıştır. Tanımda ruhsal olarak iyi olmanın yeterli olmadığı, bunun
yanında kişinin kendini işlevsel hissetmesinin önemi vurgulanmaktadır.
Psikolojik iyi olma halini bir çok kuram farklı açılardan ele almıştır; Büyük bir çoğunluğu ömür boyu gelişimi
savunmaktadırlar. Bu kuramlar Erickson (1959)’un psikolojik gelişim, Buhler (1935)’in temel yaşam doyumu
getiren, temel yaşam eğilimleri, Neugarten (1973)’in yaşa bağlı kişilikteki farklılaşmalar Jahoda (1958)’nın
olumlu zihinsel sağlık kriterleri, psikolojik iyi olma halini, sadece hastalıksız olma durumundan farklılaştırmış
sağlıklı olmanın kriterlerini belirlemiştir (Ryff, 1989: 1070).
Pozitif işleyişin çok yönlü oluşu, çok boyutlu psikolojik iyi olma hali modelini geliştirmiştir Ryff (1989, 1995) bu
modele göre altı aşamalı olarak boyutlanmıştır:
*Kendini Kabul
*Diğer Bireyler ile Pozitif İlişkiler
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*Özerklik
*Çevreye Hakimiyet (üstünlük)
*Yaşam Amacı
*Kişisel Gelişim
Psikolojik iyi olma hali zaman içinde kendini tekrarlamakta ve bireyin iyi olma yönünde süreklilik göstermesini
etkilemektedir. Ancak bu durumun değişmeyeceği anlamına gelmemektedir. Birçok faktörden
etkilenmektedir(Wright ve Cropanzano, 2004: 341).
Bireyin iyi olma hali ve becerileri, çevresel, kişisel ve davranışsal etkenlerin karşılıklı etkileşiminin bir ürünüdür
(Bandura, 2008: 11)
Keyes (2002)mental olarak iyi olan bireylerin, psikolojik ve fiziksel sağlıklarının daha iyi ve yaşam kalitelerinin
daha yüksek olduğunu savunmaktadır.
Diener vd,(2010) yaşam doyumunu; yüksek düzeyde olumlu duygu ve düşük düzeyde olumsuz duygu
mutluluk olarak yorumlanmaktadır. Dünyanın farklı bölgelerinde temel ihtiyaçların karşılanması yaşam
değerlendirmelerine göre, sosyal ve saygı ihtiyaçlarının ise olumlu duygular için önemlidir. Olumsuz duygu
deneyimi daha çok temel ihtiyaçların, saygının ve özerkliğin karşılanıp karşılanmadığı ile bağlantılanmaktadır.
İyi olma halini Campbell (2015); Bramble (2016) anlık refah (şimdiki an) uzun dönemli refah (yaşam boyu
esenlik) olarak açıklanmaktadır. Yaşam boyu esenlik, genellikle haz, mutluluk, mutluluk ve mutluluk
göstergesi olarak hedonizmle bağlantılıdır.
Bauman ( 2013) tüketim ile mutluluğu ilişkilendirmektedir. Bauman’a göre tüketmek ve fırsatları yakalamak
için konusunda hem kendi kendisi ile hem de diğer bireyler ile bir yarış içerisinde olduğu, kalıcı tatminin
doyumun oluşamadığı ve bu tür isteklerin özünde arzuların sınırsızlaşmasının olduğunu savunmaktadır.
Araştırmalarda alışveriş refah ile ilişkilendirilmektedir. Refah seviyesi yüksek olan bireyler alışverişle
bağlantılanmaktadır. Alışveriş refahının hedonik değerlerden ve daha sonra faydacı değerlerden
kaynaklandığı öne sürülmektedir. Diğer araştırmacılara göre hedonik değerler, faydacı değerlerin yanı sıra
alışveriş yapanların refahını da etkilemektedir. Çevrimiçi alışveriş için hedonik motivasyon; sosyal statü algısı
kendini tatmin etme, öğrenme eğilimleri, pazarlık, teşvik vb. Çevrimiçi alışveriş için faydacı motivasyon ise;
işlevsellik, rahatlık ve güvenlik ve kendini tanımlamadır (Hedhli vd; 2016).
1.2.Hedonik Tüketim Davranışı
Hedonizm “Zevki insan hayatının tek değer ve amacı sayan, haz veren her şeyin iyi olduğunu kabul eden
felsefi bir öğretidir.” “Hazza, fiziksel zevke hastalık derecesinde düşkünlük” olarak da ifade edilen hedonizm,
ekonomik açıdan ise; “ekonomik etkinliğin, hazzın en yüksek derecesine varacak biçimde geliştirilme öğretisi”
olarak tanımlanmaktadır (tdk.gov.tr, 2020).
Psikolojik hedonizm insan hareketlerinin sebebinin haz alma dürtüsü olduğunu savunurken, ahlaki hedonizm
ise olması gerekene duyulan istek olduğunu öne sürer. Son yıllardaki tüketim mallarının çeşitlilik ve miktar
olarak devamlı artması hedonik motivasyonun iştahını açması hedonizm ile tüketim kültürü arasında ilişkinin
yoğunluğunu arttırmaktadır. Ayrıca tüketicilerin kolaylıkla ve pandemi ile birlikte birincil olarak ihtiyaçların
karşılandığı tüketim mallarının kredi kartı kullanımı ve lojistik kolaylıklar gibi fırsatlar sayesinde hızla
yaygınlaşması yoğun bir şekilde hedonik dürtüleri tetiklemektedir. Hayat döngüsündeki değişmeler hedonist
bireylerin artmasını ve bu bireylerin istekleri sayesinde gerçekleşen psikolojik haz ve tatmin olma duygusu
hayat gayesi haline dünüşmüştür.
Bireylerin bu devamlı tatmin isteyen arzularını pazarlama dünyasındaki gelişmeler; ürünlere ve markalara
yüklenen insana özgü özellikler sayesinde kişiselleşmeye başlaması sembolik tüketimin psikolojik
nedenlerinin hedonik tüketimle ilişkilendirilmesine ve konunun araştırmacıların ilgi alanına girmesini
sağlamıştır.
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Uluslararası literatürde tüketici davranışı üzerine yapılan araştırmalardan olan kültürel boyutlar teorisi
Hofstede tarafından geliştirilmiştir. Teoriye göre toplum kültürünün değer yönelimini ve dolayısıyla davranışı
nasıl belirlediğini ve ulusal kültürleri karşılaştırmaktadır. Hofstede'ye göre, kültürün boyutları; güç mesafesi,
belirsizlikten kaçınma, bireycilik / kolektivizm, erkeklik / kadınlık, uzun ve kısa vadeli yönelim, hoşgörüye karşı
kendini sınırlama (Hofstede, 2010).
Sosyal psikolojik teorilerden; gerekçeli eylem teorisi, planlı davranış teorisi, teknoloji kabul modeli
tüketicilerin alışveriş tutumları ve çevrimiçi satın almayı açıklamak için kullanılmaktadır. Tüketici satın alma
karar süreci karmaşık ve yapılandırılmıştır ve bir çok dış (kültür, ırk, pazarlama faaliyetleri) ve iç faktörler (
deneyim, motivasyon, tüketicinin kişiliği) etkilenmektedir (Šramová ve Pavelka, 2017).
1.2.1.Hedonik Tüketim Davranışının Etkenleri
Hedonik Etki: Alıverişte tüketicilerin deneyimlerin sonucunda oluşan heyecanlanma, keyif alma, mutluluk,
rahatlama ve haz duyma gibi pozitif duyguların toplamının adıdır.
Hedonik Adaptasyon: Bireylerin iyi ve kötü olaylara verdiği tepkiler kısa bir süre içinde etkisini
kaybetmektedir. Dolayısıyla mutluluk ve mutsuzluk halleri, duygu değişimlerine verilen kısa süreli tepkiler
olarak tanımlanmaktadır.
Dürtüsel Eğilim: Bireylerin satın alma dürtüsü, tüketicilerde kendiliğinden düşünmeden, ani ve hızlı şekilde
gelişen alışveriş hareketleri olarak tanımlamaktadır.
Edilgenlik Durumu: Dışsal etkileyiciler ile yön alan bir yapı tanımlanmaktadır. Hedonik tüketicilerin yapılan
tutundurma faaliyetlerinden daha fazla etkilenmesini ifade etmektedir.
Kimlik Yansıtma: Bireyin kendisini nasıl görmek istediği ve dışarıdan nasıl görünmek istediği ile ilişkili benlik
algısının kişi tüketim biçimlerini bilinçli veya bilinçsiz olarak nasıl oluşturduğu anlatılmaktadır. (Aktaran
Coşkun ve Marangoz, 2019: 523).
Statü ve Otorite Edinmek: Tüketicinin alışveriş deneyiminde statü kazanma ve iktidar hissine erişmesini ifede
etmektedir(Tauber, 1972:46-49).
Gerekçeli eylem teorisi insanın tutumlar ve davranışlar arasındaki ilişkiyi açıklamaktadır (Ajzen ve Fishbein,
1980) ve çevrimiçi tüketiciyi davranışlarını açıklamayabilmektedir. Gerekeçeli eylem teorsi bir uzantısı olan
planlı davranış teorisi inançları ve davranışları birbirine bağlamaktadır (Ajzen, 1991). Vijayasarathy'ye (2002)
göre, çevrimiçi tüketici davranışı dört belirgin inançla ortaya çıkmaktadır; ürün algısı, alışveriş deneyim,
tüketici hizmeti ve tüketici riski ve bu inançlar bireyin sosyalleşme sürecinde oluşturan normatif inançlardır
(Bae ve Lee, 2011).
Pavalka ve Sramova (2019) çevrimiçi alışveriş davranışlarını, bireylerin iyi olama halinin göstergesi olarak
hedonik ve faydacı motivasyonlara bağlamaktadır. Faydacı değerleri bilişsel süreçler, güvenilirlik ve kritiklik,
hedonik değerler ise duygular, moda, sosyallik, eğlence, macera ve bağımsızlıktır (Hirschman ve Holbrook,
1982; Delafrooz vd,2009).
Hedonik değerler, deneyimsel alışveriş yapan tüketiciler tarafından tercih etmektedirler yalnızca çevrimiçi
alışveriş için gerekli bilgilerle ilgilenmezler, eğlence, keyif, tatmin, heyecan, macera ve alışveriş keyfi
öncelikleri arasındadır. Duygusal değerlerle daha fazla ilgili olan tüketiciler marka, tasarım, görünüm ve
ambalaja önem vermektedirler (Fischer ve Arnold, 1990). İyi olma hali sadece hedefe odaklanmaz; yaşam
kalitesinin ölçülmesi ve aynı zamanda motivasyonel uyarıcılar ve davranışlarını düzenleyen değerlere yönelik
tutumlar göstermektedirler(Kahneman ve Krueger, 2006). Bilişsel süreçlere dayalı faydacı değerler ve
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duygusal duygulara ve eğlenceye dayalı eleştirel düşünme ve hazcı değerler satın alma süreçleri üzerinde
önemli bir etkiye sahiptir (Babin vd.,1994)
2.ARAŞTIRMA
2.1.Araştırmanın Amacı ve Önemi
Bu araştırmanın amacı, mental iyi oluş halinin hedonik tüketim davranışına ve hedonik tüketim davranışının
mental iyi oluş haline, çift yönlü etkilerini ortaya koymaktır. Çalışmanın özgünlüğü, yapılan 2 modellemenin
de daha önce incelenmemiş olmasında yatmaktadır. Yapılan literatür araştırması sonucunda mental iyi oluş
halinin, online alışverişe direkt etkisinin olmadığı belirlenmiş, fakat özel olarak hedonik tüketim davranışına
olan etkisinin ölçülmediği tespit edilmiş ve literatürdeki bu açığı kapatmak amaçlanmıştır. Aynı zamanda ters
yönlü etki de incelenerek araştırmaya farklı bir derinlik ve yorum katılmıştır.
2.2.Araştırmanın Metodolojisi
Bu bölümde araştırma modeli, ölçekleri, araştırmanın kapsam ve kısıtlamalarına değinilmiştir.
2.2.1.Araştırma Modeli ve Ölçekler
Araştırma 2 farklı modelleme ile ele alınmıştır. İlk modellemede mental iyi oluş hali boyutlarının hedonik
tüketim davranışı boyutlarına olan etkisi, ikinci modellemede ise hedonik tüketim davranışı boyutlarının
mental iyi oluş hali boyutlarına olan etkisi araştırılmıştır. Araştırma yöntemi olarak online anket tekniği
seçilmiştir. Her iki araştırma modeli de yapısal eşitlik modellemesi ile test edilmiştir. Araştırma modeli Şekil 1
ve Şekil 2’de gösterildiği gibidir. Araştırma için kullanılan ölçekler ve yazarları Tablo 1’de gösterildiği gibidir.
Tablo 1: Araştırma Modeli Ölçeklerinin Alındığı Makaleler
KONU
MENTAL İYİ OLUŞ HALİ
(14 soru )

HEDONİK TÜKETİM
DAVRANIŞI
(32 soru )

YAZARLAR
Keldal, G. (2015).

MAKALE ADI
“Warwick-Edinburgh mental iyi oluş
ölçeği’nin Türkçe formu: Geçerlik
ve güvenirlik çalışması”. The
Journal of Happiness & WellBeing, 3(1), 103-115.

Coskun, T., &
Marangoz, M. (2019).

“Hedonik ve Faydacı Tüketim
Davranışları Ölçeğinin
Geliştirilmesi: Güvenirlik ve
Geçerlik Çalışması”. Business and
Economics Research Journal, 10(2),
517-540.
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Şekil 1: Araştırma Modelİ 1
MENTAL İYİ OLUŞ HALİ

HEDONİK TÜKETİM DAVRANIŞI

(3 BOYUT)

(5 BOYUT)

Şekil 2: Araştırma Modeli 2

HEDONİK TÜKETİM DAVRANIŞI

MENTAL İYİ OLUŞ HALİ

(5 BOYUT)

(3 BOYUT)

2.2.2.Araştırma Kapsamı ve Kısıtlamaları
Araştırmanın ana kütlesi 18 yaş ve üzeri olan ve online alışveriş yapan tüketicilerdir. Zaman ve Covid19
pandemi kısıtlarından dolayı araştırma yöntemi olarak online anket seçilmiştir. Tesadüfi olmayan örnekleme
yöntemlerinden kartopu örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Zamanlama kısıtından dolayı 244 kişi
örnekleme alınarak, SPSS 24 ve AMOS 27 istatistik programları ile analizler yapılmıştır. Araştırma anketi 3
bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde mental iyi olma hali ile ilgili 14 soru, ikinci bölümde hedonik tüketim
davranışı ile ilgili 32 soru ve son bölümde demografik değişkenlerle ilgili 5 soru bulunmaktadır. Anketteki
toplam soru sayısı 51’dir.

2.3.Araştırmanın Hipotezleri
Araştırmanın temel olan ana hipotezleri aşağıdaki gibidir.
H1 : Mental İyi Oluş Hali, Hedonik Tüketim Davranışını anlamlı olarak etkilemektedir.
H2 : Hedonik Tüketim Davranışı, Mental İyi Oluş Halini anlamlı olarak etkilemektedir.
Bu hipotezler ana hipotezler olup, mental iyi oluş hali 3 boyut ve hedonik tüketim davranışı 5 boyut
olduğundan her modelleme için 15 ayrı alt hipotez test edilmiştir. Bu anlamda araştırmanın toplam 30
hipotezi bulunmaktadır.

2.4.Analizler
Bu bölümde frekans analizi, güvenirlilik analizleri, keşfedici faktör analizi, doğrulayıcı faktör analizi, yapısal
eşitlik modellemesi sonuçlarına yer verilecektir.
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Tablo 2’de araştırmanın demografik değişkenlerine ait frekans tablosu verilmiştir.
Frekans Analizi
Tablo 2: Demografik Değişkenler Frekans Değerleri
n

%

Cinsiyet

Kadın

147

60,2

Medeni Durum

Erkek
Bekâr
Evli

97
92
146

39,8
37,7
59,8

Diğer

6

2,5

İlköğretim
Lise
Lisans
Lisansüstü
18-24 yaş
25-34 yaş
35-44 yaş
45-54 yaş
55-64 yaş
2300 TL ve altı
2301-3500 TL
3501-5000 TL
5001-6500 TL
6501-7500 TL
7501 TL ve üstü

5
22
166
51
45
39
107
46
7
57
25
44
41
53
24
244

Eğitim Durumu

Yaş

Aylık Gelir

Toplam

2
9
68
20,9
18,4
16
43,9
18,9
2,9
23,4
10,2
18
16,8
21,7
9,8
100

Güvenirlilik Analizi
Güvenirlilik analizi tüm değişkenler için ayrı ayrı Cronbach’s Alpha katsayısı ile ölçülmüştür. 14 sorudan oluşan
Mental İyi Olma Hali ölçeğinin Cronbach’s Alpha Katsayısı 0,889 olarak tespit edilmiş olup, 0,70 sınır
değerinden oldukça yüksektir. Ayrıca herhangi bir sorunun silinmesi ile güvenirliliğin yükselmeyeceği de
tespit edilmiştir. 32 sorudan oluşan Hedonik Tüketim Davranışı ölçeğinin Cronbach’s Alpha Katsayısı 0,940
olarak tespit edilmiş olup, ölçeklerin güvenilir olduğuna karar verilmiştir.
Keşfedici Faktör Analizi
Araştırmada yer alan 2 ölçek ayrı ayrı keşfedici faktör analizine tabi tutulmuştur. Tablo 3’de her iki ölçeğin
boyut ayrımlarının ve faktör yüklerinin yer aldığı döndürülmüş bileşenler matrisine yer verilmiştir.
İlk olarak Mental İyi Oluş Hali ölçeğini oluşturan 14 ifadenin faktör analizi için uygunluğu incelenmiştir. KaiserMeyer-Olkin (KMO) örneklem yeterliliği değeri 0,848 ve p=,000 olarak bulunmuştur. Toplam varyans açıklama
oranı ise %61,043’dir. Bu sonuçlar geçerli olsa da, İOH8- İOH10- İOH12 sorularının 2 farklı faktör altında ve
birbirine yakın faktör yükleri ile toplandığı görülmüş ve bahsi geçen sorular analizden teker teker çıkarılarak
faktör analizi tekrarlanmıştır. Analizler sonrasında 3 sorunun yapıyı bozduğuna karar verilmiş ve analizden
çıkarılmıştır. 3 sorunun analizden çıkarılması sonucu son hesaplanan KMO değerinin 0,811 olduğu tespit
edilmiştir. 11 yargı 3 boyut altında toplanmıştır ve toplam açıklanan varyans %65,041 olarak artmıştır.
Hedonik tüketim davranışını oluşturan 32 ifadenin faktör analizi için uygunluğu incelenmiştir. İlk analizde
KMO değeri ve p değeri faktör analizi yapmak için uygun bulunsa da HT12 ve HT29 soruları 2 farklı boyut
altında ve çok yakın faktör yükleri ile dağıldığından, HT19 sorusu tek soru olarak 1 boyut oluşturduğundan,
HT20 sorusunun faktör yükü 0,374 olarak bulunduğundan bu 4 soru analizden çıkarılmıştır. Son analizde çıkan
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) örneklem yeterliliği değeri 0,918 ve p=,000 olarak tespit edilmiştir. 28 yargı, 5
faktör altında toplanmıştır ve toplam açıklanan varyans %61,153’dür.
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Tablo 3: Keşfedici Faktör Analizi / Döndürülmüş Bileşenler Matrisi

HT14
HT11
HT18
HT15
HT10
HT13
HT9
HT17
HT8
HT16
HT7
HT3
HT4
HT2
HT6
HT1
HT5
HT26
HT22
HT23
HT21
HT25
HT24
HT31
HT32
HT30
HT27
HT28
İOH13
İOH6
İOH2
İOH7
İOH5
İOH11
İOH1
İOH3
İOH14
İOH9
İOH4

1.boyut 2.boyut
HT_A
HT_B
0,733
0,726
0,673
0,645
0,619
0,610
0,607
0,580
0,580
0,566
0,776
0,772
0,768
0,727
0,723
0,718
0,639

KEŞFEDİCİ FAKTÖR ANALİZİ
Döndürülmüş Bileşenler Matrisi
Bileşenler
3.boyut 4.boyut 5.boyut 6.boyut
HT_C
HT_D
HT_E
İOA

7.boyut
İOB

8.boyut
İOC

0,706
0,689
0,682
0,668
0,661
0,603
0,766
0,627
0,539
0,850
0,826
0,790
0,780
0,753
0,667
0,659
0,634
0,828
0,793
0,663
0,847
0,845
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Tablo 3’de;
HT_A : Hedonik Tüketim Davranışı 1.boyut : Hedonik Adaptasyon ve Edilgenlik Durumu
HT_B : Hedonik Tüketim Davranışı 2.boyut : Hedonik Etki
HT_C : Hedonik Tüketim Davranışı 3.boyut : Dürtüsel Eğilim
HT_D : Hedonik Tüketim Davranışı 4.boyut : Statü ve otorite edinme
HT_E : Hedonik Tüketim Davranışı 5.boyut : Kimlik Yansıtma
İOA : Mental İyi Olma Hali 1.boyut : Kişisel Gelişim ve Çözüm Odaklılık
İOB : Mental İyi Olma Hali 2.boyut : Yaşam Amacı , Umut
İOC : Mental İyi Olma Hali 3.boyut : Diğer bireylerle pozitif ilişkiler
boyutlarını ifade etmektedir.
Doğrulayıcı Faktör Analizi
Şekil 3’de yapılan keşfedici faktör analizi sonrası bulunan değişkenlerin boyutlarının doğrulayıcı faktör
analizine tabi tutulduğu şeklin AMOS programındaki şekli gösterilmiştir.
Şekil 3: Doğrulayıcı Faktör Analizi

Tablo 4’de doğrulayıcı faktör analizi sonucu ulaşılan uyum iyiliği değerleri gösterilmiştir. Ölçüm modelinin χ²
değeri 1074,495 olarak elde edilmiştir. χ²/df oranının 1,604 olması modelin mükemmel uyum seviyesinde
olduğunu göstermektedir. Ayrıca RMSEA değeri mükemmel uyum derecesinde, CFI, NFI, AGFI ve GFI
değerlerinin kabul edilebilir uyum seviyesinde olduğu tespit edilmiştir. Buna bağlı olarak ölçülen modelin
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verilerinin, “iyi model uyum aralıkları” ile oldukça uyumlu olduğu görülmüştür. Bu veriler ölçüm modelinin
genel uygunluğunun gayet iyi olduğunu göstermektedir. (Schermelleh-Engel, Moosbrugger ve Müller, 2003, s.
2).
Tablo 4: Doğrulayıcı Faktör Analizi Uyum İndeks Değerleri
Uyum
Yapısal Eşitlik
Mükemmel Uyum Kabul Edilebilir Uyum
İndeks
Modeli
Kriterleri
Kriterleri
Değerlendirme
1074,495/(670)=
χ2/ (df)
0≤χ2≤3
3< χ2≤5
Mükemmel uyum
1,604
RMSEA
0.050
0≤RMSEA≤0,05
0,05<RMSEA≤0,08
Mükemmel uyum
CFI
0.95
0,97≤CFI≤1,00
0,95≤CFI<0,97
Kabul edilebilir uyum
NFI
0.91
0,95≤NFI≤1,00
0,90≤NFI<0,95
Kabul edilebilir uyum
AGFI
0,87
0,90≤AGFI≤1,00
0,85≤AGFI<0,90
Kabul edilebilir uyum
GFI
0,91
0,95≤GFI≤1,00
0,90≤GFI<0,95
Kabul edilebilir uyum
Yapısal Eşitlik Modellemesi
Doğrulayıcı faktör analizi sonrası uyum değerlerinin iyi çıkması ile birlikte hipotezlerin testi için yapısal eşitlik
modellemesi AMOS programında yapılmıştır. Birinci araştırma modeli için yapılan analizin AMOS görüntüsü
Şekil 4’de gösterilmiştir.
Şekil 4. Araştırma Modeli 1 - Yapısal Eşitlik Modellemesi

İlk modellemede mental iyi oluş halinin hedonik tüketim davranışına olan etkisi incelenmiştir. Modelin χ²
değeri 1139,698 olarak elde edilmiştir. χ²/df oranı 1,676’dır. RMSEA değeri 0,053, CFI, NFI, AGFI ve GFI
değerlerinin kabul edilebilir uyum seviyesinde olduğu tespit edilmiştir. Buna bağlı olarak ölçülen modelin
verilerinin, “iyi model uyum aralıkları” ile oldukça uyumlu olduğu görülmüştür. Regresyon katsayıları
incelendiğinde mental iyi oluş hali değişkeninin hiçbir boyutunun hedonik tüketim davranışını anlamlı olarak
etkilemediği tespit edilmiştir. Tespit edilen katsayılar ve anlamlılık (p-sig) değerleri Tablo 5’de gösterilmiştir.
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Tablo 5’de görüldüğü gibi p değerlerinin hepsi 0,05 den büyük olduğundan, araştırmanın 1. Hipotezi ana
hipotezi, alt boyut hipotezleri ile birlikte reddedilmiştir. Bu anlamda 15 hipotez reddedilmiştir. Bu sonuç,
konu ile ilgili araştırma makalesini de doğrulamaktadır (Çelik ve Dülek, 2020: 260). Makalede mental iyi oluş
halinin online alışverişi direkt etkilemediği tespit edilmiştir.
Tablo 5. Standartlaştırılmış Regresyon Katsayıları ve Anlamlılık (p) değerleri / 1.model
Standart
Regresyon

S.E.

C.R.

P

Katsayıları
HT_A <--- İOA

-3,848

26,488

-,156

,876

HT_B <--- İOA

-2,984

27,198

-,155

,877

HT_C <--- İOA

-3,338

28,788

-,154

,877

HT_D <--- İOA

-2,893

30,781

-,149

,882

HT_E <--- İOA

-1,469

13,333

-,148

,882

HT_A <--- İOB

-47,093

285,287

-,167

,868

HT_B <--- İOB

-36,806

292,930

-,167

,868

HT_C <--- İOB

-41,395

310,059

-,167

,867

HT_D <--- İOB

-37,044

331,525

-,167

,868

HT_E <--- İOB

-18,931

143,610

-,167

,867

HT_A <--- İOC

49,748

373,187

,167

,868

HT_B <--- İOC

38,864

383,185

,167

,868

HT_C <--- İOC

43,584

405,591

,167

,868

HT_D <--- İOC

39,134

433,670

,167

,868

HT_E <--- İOC

19,943

187,857

,167

,868

İkinci araştırma modeli için yapılan analizin AMOS görüntüsü Şekil 5’de gösterilmiştir.
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Şekil 5. Araştırma Modeli 2 - Yapısal Eşitlik Modellemesi

İkinci araştırma modelinde hedonik tüketim davranışının mental iyi oluş haline olan etkisi incelenmiştir.
Modelin χ² değeri 1099,273 olarak elde edilmiştir. χ²/df oranı 1,633’dür. RMSEA değeri 0,051’dir. , CFI=0,96,
NFI= 0,91, AGFI=0,87 ve GFI=0,92 olarak değerlerin kabul edilebilir uyum seviyesinde olduğu tespit edilmiştir.
Buna bağlı olarak ölçülen modelin verilerinin, “iyi model uyum aralıkları” ile oldukça uyumlu olduğu
görülmüştür. Regresyon katsayıları incelendiğinde hedonik tüketim davranışının 4.boyutunun (HT_D: Statü ve
otorite edinme), mental iyi oluş halinin 3 boyutunu da pozitif anlamlı olarak etkilediği tespit edilmiştir.
Hedonik tüketimin 4. Boyutu, Mental iyi oluş halinin 1.boyutu olan Kişisel Gelişim ve Çözüm Odaklılığı 4,730
oranında (p=,043<0,05), 2.boyutu olan Yaşam Amacı ve Umut’u 6,503 oranında (p=,047<0,05) ve 3.boyutu
olan “diğer bireylerle pozitif ilişkiler” i 4,413 oranında(p=,043<0,05) pozitif anlamlı olarak etkilemektedir.
Hedonik tüketim davranışının toplam 5 boyutu olduğu düşünüldüğünde, sadece 1 boyutunun etkisi
anlamlıdır. Diğer boyutların etkisinin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı sonucuna varılmıştır. Tespit edilen
standart regresyon katsayıları ve anlamlılık (p-sig) değerleri Tablo 6’da gösterilmiştir.
Araştırmanın 2. Ana hipotezinin 10. , 11. ve 12.
reddedilmiştir.

alt hipotezleri kabul edilmiş, diğer 12 alt hipotezi

Sonuç olarak alt hipotezlerle birlikte 30 hipotezi bulunan araştırmanın 3 hipotezi kabul edilmiş, 27 hipotezi
reddedilmiştir.
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Tablo 6. Standartlaştırılmış Regresyon Katsayıları ve Anlamlılık (p) değerleri / 2.model
Standart
Regresyon
Katsayıları

S.E.

C.R.

P

İOA

<--- HT_A

-2,118

1,294

-1,522

,128

İOB

<--- HT_A

-2,845

1,897

-1,481

,139

İOC

<--- HT_A

-1,829

1,639

-1,410

,159

İOA

<--- HT_B

-,705

,415

-1,201

,230

İOB

<--- HT_C

-,866

,732

-1,015

,310

İOC

<--- HT_C

-,746

,646

-1,268

,205

İOA

<--- HT_D

4,730

1,742

2,019

,043

İOB

<--- HT_D

6,503

2,580

1,989

,047

İOC

<--- HT_D

4,413

2,202

2,024

,043

İOA

<--- HT_E

-2,644

,954

-1,884

,060

İOB

<--- HT_E

-3,688

1,411

-1,886

,059

İOC

<--- HT_E

-2,432

1,207

-1,861

,063

İOB

<--- HT_B

-,968

,604

-1,204

,228

İOC

<--- HT_B

-,753

,529

-1,370

,171

İOA

<--- HT_C

-,573

,505

-,915

,360

Analiz sonuçlarına göre, hedonik tüketim yaparak, bu alışverişi yaptığı mağaza ya da markalarda kendini
bulduğunu ifade eden, zevk ve tercihlerini çevresindeki insanlara göstermek isteyen, alışverişiyle ilgili ürün,
hizmet, mağaza, marka, fiyat v.s gibi bilgileri çevresiyle paylaşmaktan keyif alan tüketiciler (hedonik tüketim
davranışının 4. “statü ve otorite edinme” boyutu) mental olarak iyi hissetmektedirler.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışma, tüketici davranışları ve psikolojisine odaklanmaktadır. Araştırmada, iki farklı model tahmin
edilmiştir. İlki mental iyi oluş halinin hedonik tüketime olan etkisini ölçmektedir. İkinci model ise hedonik
tüketimin mental iyi oluş haline etkisini ölçmektedir.
Analiz sonuçlarına göre, mental iyi oluş halinin hiçbir boyutunun hedonik tüketimi etkilemediği, ancak
hedonik tüketimin statü ve otorite edinme boyutunun, mental iyi oluş halinin tüm boyutlarını anlamlı olarak
pozitif etkilediği sonucuna varılmıştır. Bulunan sonucun, pazarlamada tüketici davranışlarına ve psikoloji
literatürüne önemli bir katkı yaptığı düşünülmektedir.
Bulunan sonuçların, daha çok haz odaklı ürünler satan online alışveriş sitelerinin, tüketicilerin hangi durumda
alışveriş yapacakları konusunda tutundurma faaliyetlerinin geliştirilmesine destek olacağı düşünülmektedir.
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Bu anlamda, izinli pazarlama kullanılarak, tüketicilerin mağazalarda ürünlerle fotoğraflarının çekilip
işletmenin sosyal medya hesaplarında paylaşılması önerilebilir.
Diğer araştırmacılara öneriler:
-Hedonik tüketimin hangi aşamasında bireylerin mental olarak iyi hissettikleri,
-Mental iyi oluş halinin yeniden satın alma niyetine etkisi modele eklenerek yeni bir modelleme ile
araştırmaları,
-Bu çalışmada araştırma, zaman darlığından dolayı sadece hedonik tüketim ile kısıtlandırılmıştır. Bu anlamda
faydacı tüketim üzerine etkilerin de araştırılması önerilmektedir.
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Abstract
It should not be ignored that digital recreation-based technologies are a new marketing instrument in
tourism. Thanks to these instruments, it should be foreseen that potential tourists will have many positive
effects in the field of tourism thanks to the experiences they will gain within the scope of destinations,
hotels, museums, ancient cities, cultural heritage, themed amusement parks and also recreational activities
based on sports, nature, art and culture. The aim of this study is; to explain the concept of digital recreation
including virtual reality and augmented reality based technologies, and give examples of digital recreation
applications in the tourism industry. Also, with this study, the supply quality of digital recreation technology
in the tourism sector was determined. For this purpose, the concept of digital recreation and examples of
digital recreational applications in tourism were investigated in this study. The research has a theoretical
nature and secondary data were used. It is anticipated that the results of the study will guide tourism
marketing and recreation managers.
Keywords: Digital Recreation, Augmented Reality, Virtual Reality, Tourism.
ÖZ
Dijital rekreasyon tabanlı teknolojilerin turizmde yeni bir pazarlama enstrümanı olduğu göz ardı
edilmemelidir. Bu enstrümanlar sayesinde potansiyel turistlerin destinasyonlar, oteller, müzeler, antik
kentler, kültürel miras, temalı eğlence parkları ve ayrıca sportif, doğa, sanatsal, kültürel temelli rekreatif
faaliyetler kapsamında elde edecekleri deneyimler sayesinde turizm alanında bir çok olumlu etkileri olacağı
öngörülmelidir. Bu çalışmanın amacı; sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik tabanlı teknolojiler içeren dijital
rekreasyon kavramına açıklık getirmek ve turizm endüstrisinde dijital rekreasyon uygulamalarına örnekler
vermektedir. Ayrıca bu çalışma ile dijital rekreasyon teknolojisinin turizm sektöründeki arz niteliği
belirlenmiştir. Bu amaç doğrultusunda çalışmada, dijital rekreasyon kavramı, turizmde dijital rekreatif
uygulama örnekleri araştırılmıştır. Araştırma kuramsal bir nitelik taşımakta olup, ikincil verilerden
yararlanılmıştır. Çalışmanın sonuçlarının turizm pazarlama ve rekreasyon yöneticilerine yol gösterici olacağı
öngörülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Dijital Rekreasyon, Arttırılmış Gerçeklik, Sanal Gerçeklik, Turizm.
INTRODUCTION
Nowadays, thanks to virtual reality and augmented reality technologies, people can virtually visit a museum,
an ancient city or a popular city square on the other side of the world without leaving their homes, or rock
climbing, canyoning (canyoning) with high adrenaline and high risk of accident and injury, They can do
adventure sports such as bungee jumping in a digital environment without getting injured. In addition, they
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can make their hiking activities more interesting and enjoyable thanks to the augmented reality tools used in
a nature walk (Aylan & Aylan, 2020: 2758). Tourism for people has always been both a need and an
adventure full of surprises. Since the surprises in question depend on customer expectations, the holiday
experience that tourists encounter has bad results when they are below their expectations, and good results
are obtained when they are above their expectations. Virtual reality is also in the area of interest of tourism
at this point. Technologies that enable people to experience a hotel or a destination that they have not
experienced before, to clear their doubts and to know what they will encounter before making a purchase
decision, have a special importance in tourism marketing. (Orhan, 2019: 160). Within the scope of digital
marketing, it is important to collect customer data in electronic media, to analyze customers in every aspect,
to provide them with a unique navigation opportunity on the website (in the store), to make presentations
that will lead to sales, make purchases attractive, and make offers (Yükselen, 2019: 162). With the
developments in the technological field, individuals can now easily access all kinds of information, as well as
'smart' phones, houses and even toilets are becoming more and more popular in the society day by day.
While the rapid advancement of technology and developments to increase the quality of life of the individual
focus on the individual, it also affects some professions and sectors. While some of the tools, hardware,
software and programs developed by the world's leading brands on the basis of 'individuals' may be an
attraction factor, they may also become rivals to some professional groups over time. One of the latest
technologies is Virtual Reality and Augmented Reality applications and can be applied in the tourism sector;
In addition to accommodation and food and beverage businesses, it started to be implemented in museums
and ancient cities (Özgüneş & Bozok, 2017: 146). Although this industrial revolution regarding virtual reality
and augmented reality seems to be closer to the field of engineering or science with high technology, it will
have huge effects on the tourism sector, hence the tourism economy and tourism businesses, especially
financial (Mil & Dirican, 2018: 2). In this study, in addition to the concepts of virtual reality and augmented
reality, the concept of digital recreation, which is a new concept, was tried to be clarified. In addition, the
research includes examples of digital recreation applications in the tourism industry. In addition, this study
determined the supply quality of virtual reality and augmented reality technology in the tourism sector. It is
predicted that the results of the research will be beneficial for marketing and recreation managers in
tourism.

LITERATURE
1. Recreation Concept, Types and Features
The concept of recreation has become one of the most frequently used words in many places today. Many
people even use the word leisure and recreation interchangeably. However, although these two concepts are
closely related, they have different meanings. Recreation is a frequently used concept in which many
meanings are loaded and a wide variety of activities are included (Brey & Lehto, 2007). Recreation is an
ambiguous and broader term that can include different definitions. Generally, it is a kind of pastime and
entertainment. They are physical activities performed without artificial rules. It is a method of spending
leisure time that refreshes one's body and soul, without the purpose of profit. Includes movement and
activity. They are actions to be active, not to rest (Eskiler, 2020). In defining the concept of recreation, many
recreation theories consider game and recreation as one and the same concept, while others state that there
are different concepts and argue that recreation is an adult activity and play is a child activity (Torkildsen,
1993: 64).
They are the activities that people have to do in their lives, except for the situations such as eating, sleeping
and working. It includes the sociological and psychological dimensions of specific activities (Eskiler, 2020).
The word recreation is derived from the Latin word recreare, meaning recreation refreshing. In the following
years, it was expressed in various dictionaries as "reviving spiritual power or spirit" as rebirth. In reality
recreation is an experience of regeneration, escape from daily routine, revival and change (Jensen v&
Guthrie, 2006: 17). In the definitions, the effect of recreation especially on revitalization and renewal is
explained. Therefore, while definition recreation is defined, it is limited as an activity that renews people for
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work (Torkildsen, 2005: 52). As in all matters in countries like Turkey has a young population, a strong
emphasis is required cuts in recreation and youth sector priorities to be addressed. Today, one of the areas
that countries of the world emphasize and deal with with great importance is the issue of youth. Because
nations are united when the only way out of securing their future is to focus on the problems and needs of
the youth and raise them as a constructive, creative and talented generation. The concept of youth differs
between societies and eras in terms of both its definition, its grouping and the drawing of age limits, and it is
also addressed with different approaches in various segments of the same society (Mahiroğulları, 2016).
Utilizing leisure time, which has started to be used as a tool of education in America in order to solve the
problems of young people and ensure their adaptation to society and gain democratic moral values, has
been determined as the most important issue of education (Gökalp, 2007). There are several classifications
related to recreation. According to Bucher, who conducts research on this, recreational activities vary widely
and should be explained by grouping. These groups are shaped according to their fields of activity. These
groups are listed as follows (Ağduman, 2014):







Music
Dance activities
Arts and crafts
Sports and games
Stage works
Outdoor activities

Various activities (card games, hobby games etc.) If the person decides to participate in a recreational activity
for whatever purpose and desire, a suitable recreation type emerges. Since individuals have different wishes
and goals, it is not possible to make a precise grouping (Ağduman, 2014). When the literature is examined, it
is seen that many basic features of recreation differ from other activities. These properties have been
expressed by many researchers. For example, it lists the features of recreation as follows (Torkildsen, 1999
nar. from Toprak et al., 2014):
 Recreation is personal and there should be individual satisfaction in activities.
 Volunteerism is essential in participating in the activities. Activities that the individual can be
satisfied and freely choose should be offered.
 It can take place in physical, social, mental and spiritual activity. Therefore, programs should be
about the whole individual.
 Recreation is uplifting and uplifting. Activities should have a certain value and incentive.
 Usually occurs with a game. Therefore, in the spirit of the game, it should be the philosophy of
giving the individual the chance to choose and encouraging the individual.
 All recreational experiences are different and have their own characteristics. Therefore, the
ultimate satisfaction of the individual should be the goal of the activities.
In another classification for recreation, it is divided into 13 categories:
 Basic Entertainment: This title includes activities such as watching sports matches and watching
movies without physical, mental or social participation.
 Mental Activity: The best example of this category is common reading and writing activities.
 Sports: This category includes sports activities such as basketball and aerobics.
 Music: We can include listening, singing and composing music in this category.
 Art: We can show activities such as oil painting and sculpture in this category.
 Dance: We can include watching dance or participating in the event as a dancer in this category.
 Hobby: The category of hobby is quite common. We can show collections and handicrafts as an
example in this category.
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 Game: This category, which includes many games, especially children's games, and is not intended
for competition, is quite common.
 Relaxation: Activities such as massage and sauna are examples of this category.
 Social Activity: Social events such as family gatherings and parties can be given as examples for this
category.
 Aid (No) Services: This category covers businesses and organizations managed by voluntary
services.
 Nature Activities / Outdoor Recreation: This category includes activities aimed at natural resources.
 Travel and Tourism: This category covers leisure time activities that cover perhaps the largest area.
The activities given in the other 12 categories can be given by a tour in this category that we
participated in for travel (Ağduman, 2014).
Recreation programs at universities have a very serious role and importance on university youth, recreational
activity is a part of school life. Every student who spends most of their time in classrooms, laboratories or
desks today needs to participate in recreational activities. For this reason, the activity programs of
universities should provide opportunities for students to relax, and should reduce the tiring pace of modern
life and the intensity of school work (Mahiroğulları, 2016).

3. Digital Recreation Concept, Types and Features
Virtual and augmented reality concepts, which have emerged with the rapid development of the internet
and technology in recent years, have started to be used in the tourism and recreation sector as well as in
many other fields, leading to transformation (Aylan & Aylan, 2020: 2746). Virtual reality technology aims to
eliminate the elements that prevent people from feeling themselves in the natural environment, such as the
computer screen, keyboard or mouse, which are still present in today's computers in human-machine
interaction. In this way, thanks to these elements that disappear with virtual reality, people will have
experience and prior knowledge by seeing places where they have not experienced tourism experience in a
virtual environment. (Durmaz et al., 2018: 32). As people adapt to technological developments, love and
wonder, significant changes have occurred in the way tourism and recreational activities take place. For
example, the fact that many tourists have embraced the Internet as a means of searching for travel
information has forced countless tourism businesses and organizations to integrate themselves online into
the virtual world. Based on this, as a result of adaptation to developing technology, tourism businesses
enable customers to have different experiences, save time in the process of running the business, increase
the quality of the service provided and reduce operating costs. Technological developments such as 360o
panoramic trips are also used in promotional activities aimed at attracting more tourists to destinations.
(Aylan & Aylan, 2020: 2748). The development of virtual tour has started to be used to create interest and
curiosity in internet users and potential customers. With the creation of three-dimensional panoramic
images, virtual tour technology has started to be used in the promotion of destinations. In addition,
businesses and destination areas turn to this technology in order to create a brand image, arouse interest
and create a potential customer mass by instilling a sense of curiosity, which enables the development and
use of the virtual tour concept (Durmaz et al., 2018: 33).
Although the concept referred to as "Augmented Reality" in English cannot find its exact equivalent in
Turkish, it is translated as "Augmented Reality". It is also considered as "Added Reality" or "Augmented
Reality" by some researchers in the literature. To explain the concept; Augmented reality can be defined as
the addition of virtual objects to the world image seen with the naked eye through technological devices
(such as smartphones, tablets, wearable glasses), in other words, the enhancement of the image (Avcı, 2020).
It is anticipated that AR will be used extensively in the tourism sector in the near future, which includes
273

sound, image, information, support and label features that are added to the real objects in the world, thanks
to the programs that can be used by tablets, glasses or smart phones (Özgüneş & Bozok, 146). AG variety of
applications including, but not too much about the eight museums in Turkey are carried out. These are Sakıp
Sabancı Museum, Naval Museum, Bursa Clock Museum, Topkapı Palace Museum, Carpet Museum, SEKA
Paper Museum, Burdur Kavaklı Greek Church Nature Museum and Hatay Archeology Museum (Sertalp, 2016
nar. from Akkuş & Akkuş, 2018: 97).
VR (Virtual Reality) is an artificial, computer-generated simulation or recreation of an environment or
situation in real life. In this technology, the eyesight and hearing senses of the wearer are stimulated and a
simulated reality is given to the wearer. Virtual reality creates its own reality, fully produced and guided
(https://www.gezintihaberleri.com). Especially thanks to virtual reality applications, people can perform
many recreational activities in digital environment. While virtual reality applications allow a recreational
activity to be carried out in a completely digital environment, augmented reality applications enable the
realization of digital recreational activities by combining the real and virtual environment. (Aylan & Aylan,
2020: 2748). Coates (1992) defines virtual reality as systems that enable users to experience threedimensional experiences through various materials. (Coates, 1992 nar. form Durmaz et al., 2018: 34). It is
possible to see the use of augmented reality applications in many different sectors such as health, military,
automotive, games, entertainment, food and beverage, education. Among these sectors, the "tourism
sector" comes first, where there is fierce competition for national and regional development. Promotion is
very important in terms of being preferable to rival countries. It is an effective destination marketing tool
used to reach and persuade the messages conveyed to tourists. Therefore, the effect of augmented reality
on individuals cannot be denied. In addition, academic studies indicate that it contributes to facilitating the
travel of tourists, enriching their travel experiences, accelerating the decision-making process, increasing
their satisfaction and ensuring that they visit the destination again. (Avcı, 2020). As can be seen in Figure 1,
the use of virtual reality technology can provide a pre-experience that could not be experienced before in the
tourism sector, and enables businesses using this technology to differentiate from other businesses and
create a brand image. Keeping the pre-experience alive allows the creation of potential customers, people to
turn to enterprises using technology and accordingly increase the demand. The customer potential, which
will increase with the formation of feedback as one of the returns of the increasing demand, will positively
affect the businesses at the point of reservation and marketing with the promotion of this technology.
Businesses that keep pace with technology and are constantly following, will get ahead of businesses that are
not open to technology and will lead the tourism industry by creating sector competition. (Durmaz et al.,
2018: 38).
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Figure 1 : The Effect of Virtual Reality on the Tourism Industry
Source: (Durmaz et al., 2018: 38).
It is thought that virtual reality applications will provide convenience in the stages of seeking information and
evaluating alternatives, as well as providing consumers with virtual experiences. For example, in the selection
of the hotel where the holiday will be made, While external information sources are limited to consumer
comments, photographs taken by the company itself, informing the tour company, an information type that
gives the feeling of traveling inside the hotel thanks to virtual reality technology will be more effective than a
single-plan photograph in the process of consumer evaluation and persuasion. In this context, virtual reality
glasses are thought to be a more effective, interactive, and more easily convincing external information type
than external information types that substitute this technology. (Yolcu et al., 2017 nar. from Aylan & Aylan,
2020: 2754). Making use of people's leisure time, resting, refreshing physically and mentally, spending
quality time, etc. for purposes, virtual environments or platforms where virtual applications are combined
with real environments, computers, smart mobile phones, VR-BOX 3D glasses, game consoles, joysticks, etc.
sports, competition, traveling or trips, reading books, playing games, artistic events, etc. with technological
means. activities can be evaluated within the scope of digital recreation. Looking at the most widely known
digital recreational activities, it can be seen that there are virtual museum tours and virtual tours. In addition
to these activities, virtual tours of natural beauties such as caves, waterfalls, canyons, mountains and cultural
places such as ancient cities, castles, towers, churches, mosques, etc., are also organized. In addition to
virtual tours, many digital recreational activities such as cycling, walking, bird watching, boxing, fitness can be
done in a virtual way but with a sense of reality. (Aylan & Aylan, 2020: 2751). As a result of the study of Aylan
and Aylan (2020), the concept of digital recreation is divided into two main titles as "Virtual Reality Based
Digital Recreation" and "Augmented Reality Based Digital Recreation";
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1.Virtual Reality Based Digital Recreation;
1a. Virtual reality digital nature-based activities; Mountain, canyon, cave, national park, dam, waterfall,
island, glacier, boat trips and wildlife observation, safari. These activities take place in the form of 3600
digital tours.
1b. Virtual reality digital cultural activities; ancient city, museum, palace, inn, bath, castle, tower, squares,
amphitheater and religious places (mosque, church) and country and city trips. Many of these activities are
conducted in the form of 3600 digital tours. For example, the country trip to China is carried out by the tour
company named First Airlines in Tokyo using virtual glasses.
1c. Virtual reality digital sports activities: walking-running, cycling, rock climbing, rafting, skiing, bungee
jumping, diving, swimming, sailing, surfing, badminton, archery, bowling, football, volleyball, basketball,
tennis, golf, It has been classified into 23 subtitles including fishing, skydiving, boxing, fitness and meditation.
These activities are carried out through virtual reality glasses, touch controllers, sensors and palm screens.
1d. Virtual reality digital artistic activities are classified under 4 subtitles: 3D modeling, sculpture design,
painting and exhibition. Here, the exhibition activity is carried out as 3600 digital excursions, while the others
are carried out with virtual reality devices.
1e. Virtual reality digital entertainment activities are classified under 5 headings: shopping, theme park trips,
playing games, dancing and socializing. Theme park tour,
shopping and socializing activities are carried out with avatar users. Avatar users meet in an interactive
virtual environment that allows them to come together and communicate as if they were in the same place.
Dancing activity with virtual reality devices
While playing, games are performed both by avatar users and virtual reality devices.
1f. Virtual reality and other digital activities are grouped under two headings: space observation and hotel
trip. While the hotel trip is carried out as a 360o digital trip, space observation is carried out with virtual
reality devices. (Aylan & Aylan, 2020: 2754-2756).
2. Augmented Reality Based Digital Recreation;
2a. Augmented reality digital cultural activities are grouped under 4 headings: museum, ancient city, church
and city tour.
2b. Augmented reality digital artistic activities are classified under 3 headings: contemporary art museum,
painting and exhibition.
2c. Augmented reality digital nature-based activities are grouped under three headings: sky observation and
forest tour.
2d. Augmented reality digital sports activities are grouped under 6 headings: walking, cycling, golf, tennis,
bowling and skiing.
2e.Augmented reality digital entertainment activities; It consists of a digital game subtitle. Augmented
reality-based digital recreation activities are carried out through virtual reality devices that combine the real
and virtual world. (Aylan & Aylan, 2020: 2756-2757).
Table 1: EXAMPLES OF DIGITAL RECREATION APPLICATIONS IN TOURISM
Oruç (2016)

Durmaz vd. (2018)
Cushman &Wakefield (2020)

The development of virtual museums created with virtual reality
technology was researched, positive and negative approaches were
examined and virtual museum types were examined.
It tried to determine whether the integration of virtual reality into
tourism takes place in 4 and 5 star hotels in Samsun.
UK-based dreamway company Thomas Cook prepared various
contents about the destinations he flew with his "Try Before You Fly"
campaign, and shared many travel experiences such as Manhattan
skyline, scuba diving in the Red Sea or touring the Pyramids visually
to its customers through VR technologies. is following a marketing
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Cushman &Wakefield (2020)

Kuttaş (2020)

Avcı (2020)

strategy. This campaign, which was implemented in all offices of the
company and accessible via mobile devices, not only increased sales
by 190%, but also led to a 5-year-old youth in the passenger
demography.
VR campaign launched in Australia who wants to develop in the field
of nature tourism. The Agency (Tourism Australia), which was
established to promote Australia as a tourism destination, stated
that VR content prepared for various destinations across the country
was experienced 10.5 million times, while the majority of foreign
tourists had this virtual experience before coming to the country and
foreign tourists He shares that these ingredients are of great benefit
in choosing them as a destination.
VR video gives users the opportunity to take an immersive journey
through the hotel rooms, explore the property, take a walk at the
hotel, or even book directly. In fact, this unique sensory experience
can be like a storyteller, as the user can visit desired places of
interest, view the hotel restaurant's menu, and explore spa
treatments in a virtual 3600 step.
Example1: Augmented reality offers the opportunity to visit
destinations of high popularity, films and books, or otherwise
important, without actually being there, with its history, culture,
literature, various attractions. For example, with the "Hobbition AR
Application", it is possible to experience some places in the movie
called "Hobbit". To give another example, more than 300 cities can
be visited with the "City AR Application". Augmented reality
application can also be used to enrich the customer experience
during the destination visit. For example, with "Mardin AR",
information about the history and tourism of Mardin can be
obtained. Apart from that, there are various games supported by
this technology.
Example2: Augmented reality technology is also used in hospitality
businesses. For example; It is used for the purposes of visiting the
hotel rooms that we plan to reserve, adjusting the color of the room,
directions within the hotel, and providing communication between
the hotel staff and the customer. Among the prominent hotels in
this sense, there are "City Hub Hotel", "Marriot Hotels", "Omni
Hotels and Resorts", "Rixos Sungate Hotel" and "Premier Inn".
Example3: It provides the opportunity to view the images of the
products in the menus of the businesses in a three-dimensional way
by reading the image / QR codes on the plate / menu with the help
of a smart phone or tablet. Customers can evaluate the dishes on
the menu, which they have not tasted before and have not even
heard of them, by looking directly at their images, they can see the
final version without ordering the food and thus make a quick
decision. As an example, "KabaQ AR Application" can be given. In
addition, various operations such as ordering from the smart tables,
monitoring the order completion process, being aware of the
comments made, directions and weather conditions can be
performed.
Example 4: It is beneficial to see the images of the ruins before they
were destroyed, to feel the atmosphere of that period and to obtain
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https://www.ntv.com.tr/

Arat & Baltacıoğlu (2016)

Tussyadiah vd. (2017)

information. In this regard, the "ARtur Stand" developed for the
Roman Bath in Ankara Ulus can be given as an example.
Example5: In museums; It is possible to use various forms such as
seeing the original state of the historical artifacts and tables,
animating the visuals in the table, examining the works in three
dimensions, seeing the mummies in the casing (coffin) in three
dimensions, participating in virtual tours, providing information by
holographic projected guides. To give another example of the usage
areas of AR in the museum, the skins of the animals whose bones
are exhibited can be seen as if they are alive and the sounds of
animals such as bats and snakes can be listened through the "Skin
and Bone AR Application" in the National Museum of Natural
History.
The tour company named First Airlines in Tokyo offers 'virtual reality
tour' to its customers who cannot find the opportunity to go abroad.
The event, which starts in a space prepared in the concept of an
airplane up to its seats, reaches cities such as New York and Paris
thanks to virtual glasses. The seats in the space are designed as
Business class and first class, while the staff wear stewardess
clothes, explaining the flight rules and serving food as in a real plane.
The use of virtual tours created with virtual reality technology in
tourism agencies, touristic destinations and promotions has been
examined.
The sense of reality created in VR environment has been
researched and how this feeling affects tourism destinations has
been examined. After VR experiences, people's travel decisionmaking processes were researched and it was aimed to
understand how VR technology affects this process.

Yung &
(2019)

Khoo-Lattimore, In this study, literature review on virtual reality and augmented
reality in tourism was conducted, and usage and usage forms of
virtual and augmented reality in tourism sector were investigated.
Cho et al., (2002)
In this study, the concept of web-based virtual tour is defined and
the effects of web-based virtual tour on tourism marketing are
examined. By considering the features of the virtual tour,
propositions have been developed over the features.
Aylan & Aylan (2020)
The concept of digital recreation and application examples of digital
recreational activities were investigated in the research, and digital
recreation activities were classified as a result of the data obtained.
Dilek (2020)
The concept of digital recreation and application examples of digital
recreational activities were investigated in the research, and digital
recreation activities were classified as a result of the data obtained.
Ekinci & Güven (2017)
In this study, the role of virtual reality technology (360 Degree
Video) in the tourism industry was evaluated in accordance with the
opinions of an expert by using a holistic single case pattern, one of
the qualitative research methods.
Orhan (2019)
Example1: With the 360-degree virtual tour technology created on
the website of the Ministry of Culture and Tourism, users can visit
museums, palaces, mosques, churches, etc. It can easily visit many
historical and cultural works.
Example2: The most important example of using virtual reality
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Kulhanek (2012)

Newsome & Hughes (2016)

Mil & Dirican (2018)

technologies in museums around the world is the British Museum.
The museum has been offering the virtual reality exhibition since
2015. Visitors can experience the places in the Bronze Age with
virtual reality glasses and also get information about the items used
in that period.
Example3: Using this advantage in technology, Matoke Tours
became the first travel agency to offer a virtual reality travel
application in 2017. Consumers can experience virtual travel at
home by downloading the application called 'Virtual Gorilla
application' to their smartphones or computers and ordering a
cardboard viewer.
As it is a real country replica of the houses reflecting different
country cultures in the Epcot Center inside the Disneyworld Theme
Park, the futuristic utopia center in Florida for hyperreality; He
conveyed that hyperreality is a part (component) of web, nostalgia,
presentation, cultural heritage, reproduction, and showed the
importance and difference of his work by mentioning the famous
Cinderella Castle or the Haunted Mansion, one of the best examples
of three-dimensional virtual reality and hologram applications.
The 1993 production of the Hollywood Universal Pictures film
company "Jurassic Park" can be cited as another example of theme
parks, from science fiction to virtual reality. Although dinosaurs do
not exist today, simulation and automation supported dinosaur park
applications like in Disneyland are becoming an attraction center for
tourists. Newsome and Hughes examined the Jurassic Park example
in their work.
Example 1: Studies continue on the transfer of titles that address
sensory organs such as smell and taste to the other party in
electronic media. With the developments in these technologies in
gastronomy and restaurant management, it may be possible to
reach different service levels with multidimensional printers and
augmented reality applications in chain restaurants.
Example 2: With learning machines such as robots and high
automation, tourism comprehensive tourism business financial
planning and reservation management, customs and passport
transactions (including forgery) will become very easy and the
projection and realization of tourism revenues on the basis of
business, region and country will be easily monitored.

CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS
With the development of technology, internet use also improves its evolution. By adding technologies such
as virtual reality and augmented reality, technology manufacturers continue to add these new technologies
to our lives in order to increase people's curiosity and respond to their demands such as pre-experience.
Virtual reality and augmented reality technologies are also being used in the tourism and recreation sector.
With the infrastructure of virtual reality and augmented reality technologies, the concept and activities of
digital recreation in tourism have started to increase. For example, with these technologies when considered
for the tourism industry, customers can access all kinds of services related to hotels, physical facilities and
recreational activities of the hotel and have a preliminary experience in terms of promotion, thanks to virtual
tours without going to the hotel. Travel agencies can respond to customers' requests by creating virtual tours
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with virtual reality technology to the destinations they will market. This will have a positive impact on
customers' travel decisions. In another example, artistic digital recreation activities can take place in
museums thanks to virtual reality. For example, with virtual reality-based technologies, a person can go on a
gondola trip in Venice, which is a digital nature activity, or can tour the Grand Canyon in Arizona, ski in
Alberta, Canada, or surf in Tahiti from digital sports activities. It is possible to increase these examples. Based
on these technologies, the concept of virtual reality and augmented reality-based digital recreation and its
types have been discussed in this research, and examples of digital recreation in the tourism industry from
secondary sources were tried to be presented in a table with a literature review. Based on the results of this
study, the following suggestions can be made;


Museums, where digital trips are frequent, can be examined with innovations made with examples
from abroad and virtual trips can be increased.
 With digital recreation-based technologies, opportunities for traveling in the rooms of chain and
group hotels and resort hotels, discovering the facility, walking around the hotel's garden and making
direct reservations can be increased.
 Virtual tours to national parks and ancient cities can be increased in addition to museums.
 In gastronomy and restaurant management, digital recreation-based services can add entertaining
animation shows to customers during their ordering and waiting times.
 In addition, more emphasis may be placed on scientific studies to be conducted by following digital
recreation-based technologies in our country.
 Undergraduate and graduate courses can be given in universities that provide education in the field
of tourism related to such technologies.
 By cooperating with the municipalities and the Ministry of Culture and Tourism, pilot destinations
can be selected to promote these touristic destinations with digital recreation-based technologies.
Tourism and recreation marketers should benefit from the diversity strategies offered by these technologies.
Future research can examine the digital recreation activities in our country and their positive and negative
effects with an empirical research with a large sample.
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Özet
Bu araştırmada amaç, akademisyenlerin psikolojik dayanıklılık ve iş tatmini seviyelerinin sosyo-demografik
değişkenler perspektifinden incelenmesidir. İlişkisel tarama türünde bir çalışma olarak gerçekleştirilen
araştırmanın evrenini, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nde görev yapan akademisyenler, örneklemini
ise basit tesadüfi seçilen 261 akademisyen oluşturmaktadır. Çalışmada veriler psikolojik dayanıklılık ölçeği ve
iş tatmini ölçeği aracılığıyla toplanmıştır. Çalışma sonucu toplanan veriler SPSS paket programının 22.
versiyonu ile değerlendirilmiştir. Yapılan analizlerin bulguları değerlendirildiğinde; akademisyenlerin en
yüksek düzeyde katılım gösterdiği psikolojik dayanıklılık boyutu “gelişmeye açıklık boyutu”, en düşük boyut
ise “kendini adama boyutu” olarak bulgulanmıştır. Akademisyenlerin iş tatmini düzeylerinin ise oldukça
yüksek düzeyde olduğu bulgulanmıştır. Akademisyenlerin psikolojik dayanıklılık ve iş tatmin düzeyleri cinsiyet
ve medeni durumlarına göre anlamlı şekilde farklılaşmazken, unvan, iş tecrübesi ve bulundukları kuşağa göre
anlamlı farklılıklar bulgulanmıştır.
Psychological Resıilience and Job Satisfaction Levels of Academcians
Abstract
The aim of this study is to examine the psychological resilience and job satisfaction levels of academics from
the perspective of socio-demographic variables. The universe of the research, which is carried out as a
relational survey type, consists of academicians working at Karamanoğlu Mehmetbey University, and the
sample consists of 261 academicians chosen by simple randomness. The data in the study were collected
through the resilience scale and the job satisfaction scale. The data collected as a result of the study were
evaluated with the 22nd version of the SPSS package program. When the findings of the analyzes are
evaluated; The psychological resilience dimension in which academicians participated at the highest level
was found to be the "openness to improvement dimension" and the lowest dimension was the "commitment
dimension".It has been found that the job satisfaction levels of the academicians are quite high. While the
psychological resilience and job satisfaction levels of the academicians did not differ significantly according to
their gender and marital status, significant differences were found according to their title, work experience
and generation.
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GİRİŞ
İnsan kaynağı, örgütlerin sahip olduğu en önemli ve en değerli bir araçtır. Örgütlerin sahip olduğu teknoloji ne
denli ileri düzeyde olursa olsun, elde edilen mal ya da hizmet ne denli kaliteli olursa olsun, bunları geliştirecek
olan nitelikli ve kaliteli çalışanlardır. Örgütler bu önemli kaynağa sahip olmak ya da ellerinde tutmak için çaba
harcamaktadırlar. İnsan kaynağı rekabet avantajı elde etmede en önemli faktördür. İş tatmini elde eden
çalışanların örgütler için faydalı olacağı ortadadır. Ancak bazen çalışanların zorluklarla ya da problemlerle
karşılaştıklarında başarılı olmak için kendilerini toparlayıp, yeniden işlerine yoğunlaşmaları gerekmektedir.
Bireylerin olumsuz koşullarda dahi hayatlarına devam edebilip ve gelişimini sürdürebilme becerisi psikolojik
dayanıklılık olarak ifade edilmektedir. Bu durum bireyi yaşamındaki olumsuz koşullardan ve onun
sonuçlarından koruyan bir nevi savunma sistemidir. Bu savunma mekanizması her bireyde farklı
düzeylerdedir.
Bu araştırma, akademisyenlerin psikolojik dayanıklılık ve iş tatmini seviyelerini ve psikolojik dayanıklılık ve iş
tatmini seviyeleri ile akademisyenlerin sosyo-demografik özellikleri arasında farklılık olup olmadığını tespit
etmek ve literatüre bu alanda katkı sağlamak amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla çalışmamızda;
 Akademisyenlerin psikolojik dayanıklılık ve iş tatmini düzeyi nedir?
 Akademisyenlerin psikolojik dayanıklılık ve iş tatmini düzeyleri
 Cinsiyet
 Medeni Durum
 Unvan
 Kuşak
 Toplam İş Tecrübesi
değişkenlerine göre farklılık gösteriyor mu? Farklılık varsa istatistiksel olarak anlamlı mıdır? sorularına cevap
aranmaktadır.
1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Psikolojik dayanıklılık kavramı ilk kez S. C. Kobasa’nın 1979 yılında yazdığı doktora tezinde ortaya çıkmıştır.
Latince esneklik ve elastikiyeti ifade eden “resilire” sözünden gelmektedir ve İngilizce “resilience” kelimesinin
Türkçe’ye çevrilmesi ile ilgili fikir birliği sağlanamasa da literatürde kavramın “kendini toparlama gücü”,
“yılmazlık” “psikolojik sağlamlık”, “psikolojik dayanıklılık” kavramlarıyla Türkçe karşılığı sağlanmaya
çalışılmıştır. Bu çalışmada “psikolojik dayanıklılık” kelimesinin kullanımı tercih edilmiştir. Psikolojik
dayanıklılığı yüksek bireyler, sosyal, duygusal ve bilişsel bazı özelliklere sahiptirler. istenmeyen durumlarla
mücadele etme, gelecek ile ilgili planlama yapabilme, çevrelerindekileri motive edebilme ve duygularını fark
edip, kontrol etme yeteneklerine sahiptirler. Ayrıca, yüksek öz değer sahibidirler. Yeni durumlara kolayca
uyum sağlayabilme, güçlü iletişim ve çevrelerindekilerle pozitif ilişkiler kurup, sürdürebilme yeteneklerine de
sahiptirler. Karşılaştıkları herhangi bir olumsuzluk karşısında bilişsel becerileri sayesinde olumsuzlukların
sonucu meydana gelen duygulardan kurtulabilirler (Utsey vd., 2007; Haynes,2005).
İş tatmini ise çalışanların işleri ile ilgili ücret, çalışma koşulları, kendilerini geliştirme imkânı, sosyal ilişkiler gibi
faktörleri değerlendirmeleri neticesinde ortaya çıkan memnuniyet durumudur (Çetin ve Basım, 2011: 84).
Çalışanların ortaya koyduğu çabalar sonucu ortaya çıkan başarısını değerlendirmesi neticesinde ortaya çıkan
duygusal olumlu durumdur (Mujkic vd., 2014: 260). İş tatmini elde eden çalışanlar hem fiziksel hem de ruhsal
açıdan daha sağlıklıdırlar. Daha az rapor alıp daha az devamsızlık yaparlar (Özkalp, 2013: 80). İş tatmini ile
örgütsel bağlılık, çalışan verimliliği ve performansı gibi değişkenler arasında pozitif; iş devamsızlığı, işe
yabancılaşma, işten ayrılma niyeti, tükenmişlik gibi değişkenlerle de aralarında negatif yönlü korelasyonlar
bulunmaktadır (Robbins, 2003: 19). İş tatmininin meydana gelmesine etki eden faktörler çalışanların kişisel
283

özelliklerine bağlı olarak değişmektedir. Bu farklılıklar çalışanların söz konusu değişkenlerden etkilenme
oranlarında da bazı farklılıkların meydana gelmesine neden olmaktadır.
Çalışanların hem iş
çalışanların işleri ve
dayanıklılık kişilerin
göstermektedir. Bu
alınmıştır.

tatmini hem de psikolojik dayanıklılıklarının yüksek olması istenmektedir. İş tatmini
işleriyle ilgili bileşenlerden memnuniyeti ve olumlu duyguyu ifade ederken, psikolojik
sosyal yetkinlik ve sosyal sorunların üstesinden gelebilme yeteneklerinin olduğunu
çalışmada akademisyenlerin psikolojik dayanıklılıkları ve iş tatmini düzeyleri ele

2. YÖNTEM
2. 1. Araştırma Modeli
Bu çalışmada kullanılan araştırma modeli ilişkisel tarama olup, akademisyenlerden elde edilen veriler nicel
tekniklerle analiz edilmiştir.
2. 2. Evren ve Örneklem
Çalışmanın evrenini Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nde (KMÜ) görev yapan akademisyenler
oluşturmaktadır. KMÜ 2019 verilerine göre (2020 yılı performans programı ) 2019 yılında üniversite
bünyesinde 668 akademisyen görev yapmaktadır. Araştırma evreninden %95 güven düzeyinde %5’lik hata ile
yeterli örneklem büyüklüğü 244 olarak belirlenmiştir (surveysystem.com/). Araştırmamızın örnekleminde yer
alan akademisyenlerin özellikleri Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1.Katılımcıların Özellikleri
Değişken
Cinsiyet

Unvan

Kuşak

Toplam İş
Tecrübesi
Toplam

Kategori
Frekans
Kadın
102
Erkek
159
Prof.
17
Doçent
25
Dr.Öğr.Üyesi
67
Öğretim Grv.
75
Araştırma Grv.
77
X kuşağı
108
Y Kuşağı
146
Z Kuşağı
7
1-5 yıl arası
56
6-10 yıl arası
62
11-15 yıl arası
58
16-20 yıl arası
45
21 ve üzeri
40
Akademisyen
261

(%)
39,1
60,9
6,5
9,6
25,7
28,7
29,5
41,4
55,9
2,7
21,5
23,8
22,2
17,2
15,3
100

2.3. Veri Toplama Araçları
Araştırmada akademisyenlerin psikolojik dayanıklılık ve iş tatmini düzeyini belirlemede geçerlilikleri ve
güvenilirlikleri test edilmiş ölçüm araçları seçilmiştir. Çalışmada kullanılan iş tatmini ölçeği Hackman ve
Oldhamn’a (1975) ait iş özellikleri anketi’ nden Basım ve Şeşen (2009) tarafından uyarlanan tek boyutlu 5
maddeli, 5’li Likert tarzında bir ölçektir. Ölçeğin toplam güvenilirliği Basım ve Şeşen tarafından 0,78 olarak
hesaplanmıştır. Çalışmada kullanılan Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği, Işık (2016) tarafından geliştirilmiştir. Ölçek
21 madde ve 3 alt boyuttan oluşmaktadır. 5’li Likert tarzındaki ölçeğin güvenilirliği Işık (2016) tarafından 0,76
olarak hesaplanmıştır.
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2.4. Verilerin Toplanması ve Analizi
Çalışmanın etik açıdan uygunluğu ile ilgili Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nin Bilimsel Araştırma ve
Yayın Etik Kurulundan 06.07.2020 tarih ve 14490 sayılı yazısıyla izin alınmıştır. Anket tekniğiyle toplanan
veriler SPSS 22,0 programı aracılığıyla analiz edilmiş ve verilere ilişkin sonuçlar tablo ile gösterilmiştir.
Ölçeklerin geçerlilik ve güvenilirliklerini ortaya koymak için keşfedici faktör analizi ve güvenirlik analizi
yapılmıştır. Araştırmanın fark testleri İndependent Samples T testi ve One-Way Anova testleri ile yapılmıştır.

3. BULGULAR
3.1. Ölçeklerin Keşfedici Faktör Analizi (KFA) ve Güvenilirlik Analizi Sonuçları
Araştırmada akademisyenlerden elde edilen verilerin geçerliklerinin tespit edilmesi için keşfedici faktör
analizi yapılmıştır. Keşfedici faktör analizi uygulanması için ön koşullardan biri değişkenlerin normal dağılım
göstermesi (Gürbüz ve Şahin, 2018: 319) olduğundan ilk olarak normallik analizi yapılmıştır. Normallik analizi
sonuçlarına göre iş tatmini (çarpıklık değeri: -0,579, sh=0,151; ve basıklık değeri :-301, sh=205) ve psikolojik
dayanıklılık (çarpıklık değeri= -0, 193, sh= 0,120; ve basıklık değeri= ,449, sh= 0,300) ölçeklerinin çarpıklık ve
basıklık değerleri -1 ve +1 arasında yer aldığı için verilerin normal dağıldığı varsayılmıştır (Ak, 2010: 73).
Keşfedici faktör analizinde örneklem yeterliliği için KMO değerinin 0,60’dan büyük olması, Barlett Küresellik
Testinin ise anlamlı olması (p<0,05) referans olarak alınmıştır (Gürbüz ve Şahin, 2018: 319). KFA’ da
özdeğerlerin 1’den büyük olması durumunda faktörlerin oluşması sağlanmıştır.
İş Tatmini Ölçeğinin Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) örneklem yeterlilik değeri, 860 ve Barlett küresellik testi
anlamlı olarak (X ² (10) = 763,311 p˂.001) bulgulandığından örneklem sayısının yeterli olduğu ve maddeler
arasında korelasyon ilişkilerinin faktör analizi için uygun olduğuna karar verilmiştir (Gürbüz ve Şahin, 2018,
330). Analiz sonucunda İş Tatmini Ölçeğinin tek faktörlü yapıda olduğu ve 5 maddelik ölçeğin tek faktörlü
yapısının toplam varyansın % 69,407 ’sini açıkladığı ve maddelerin faktör yüklerinin, 7’nin üzerinde olduğu
bulgulanmıştır. Tek faktörlü İş Tatmini Ölçeğinin Cronbach’s Alpha güvenilirlik katsayısı ,883 olarak
bulgulanmıştır. Bu sonuçlara Göre İş Tatmini Ölçeğinin geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu bulgulanmıştır.
Psikolojik Dayanıklılık Ölçeğinin KMO örneklem yeterlilik değerinin,850 olması ve Barlett küresellik testinin
anlamlı olması (X ² (190) = 1711,506 p˂.001) örneklem sayısının yeterli olduğu ve maddeler arasında
korelasyon ilişkilerinin faktör analizi için uygun olduğuna işaret etmektedir. Psikolojik Dayanıklılık Ölçeğine
yapılan faktör analizi sonucunda ölçeğin dört faktörlü yapıda olduğu tespit edilmiştir. KFA analizi sonucunda
15. madde düşük faktör yükü nedeniyle ölçekten çıkarılmıştır. KFA sonucunda 20 maddelik ölçeğin dört
faktörlü yapısının toplam varyansın % 53,626’sını açıkladığı ve maddelerin faktör yüklerinin ,4’ün üzerinde
olduğu bulgulanmıştır. Ölçeğin açıkladığı varyansın (%53,626) ölçtüğü niteliği yeterince açıkladığı anlamın
gelmektedir. Ölçeğin boyutları kendini adama (1.,2.,3.,4.,5.,6.,11.), kontrol (12.,19.,20., 21), gelişmeye açıklık
(7.,9.,10.,13.,14) ve meydan okuma ( 8.,16.,17.,18) olarak orijinal ölçekle uyumlu bir şekilde adlandırılmıştır.
Kendini adama boyutunun Cronbach’s Alpha güvenilirlik katsayısı 0,782, kontrol boyutunun Cronbach’s Alpha
güvenilirlik katsayısı 0,785, gelişmeye açıklık boyutunun Cronbach’s Alpha güvenilirlik katsayısı 0,757, meydan
okuma boyutunun Cronbach’s Alpha güvenilirlik katsayısı 0,709 olarak bulgulanmıştır. Dört faktörlü psikolojik
dayanıklılık ölçeğinin Cronbach’s Alpha güvenilirlik katsayısı 0,865 olarak bulgulanmıştır.
3.2. Akademisyenlerin Psikolojik Dayanıklılık ve İş Tatmini Düzeyleri ve Fark Testleri
Araştırmanın bu bölümünde araştırmaya katılanların psikolojik dayanıklılık ve iş tatmini düzeyleri ve
demografik değişkenlerle ile psikolojik dayanıklılık ve iş tatmini düzeyleri arasındaki farklılaşmaları gösteren
tablolar ve yorumları yer almaktadır.
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Akademisyenlerin psikolojik dayanıklılık ve iş tatmini düzeylerine ait sonuçlar Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Akademisyenlerin Psikolojik Dayanıklılık ve İş Tatmini Düzeyleri
Değişkenler
Psikolojik Dayanıklılık
Kendini Adama Boyutu
Kontrol Boyutu
Gelişmeye
Açıklık
Boyutu
Meydan Okuma Boyutu
İş Tatmini

N
261
261
261
261

Ort.
3,975
3,801
4,106

ss.
,425
,594
,477

4,127

,521

261
261

3,960
3,606

,557
,920

Akademisyenlerin psikolojik dayanıklılıklarını gösteren Tablo 2’ye göre kendini adama düzeyi yüksek (3,801),
kontrol düzeyi yüksek (4,106), gelişmeye açıklık düzeyi yüksek (4,127) ve meydan okuma düzeyi (3,960)
yüksek düzeyde bulgulanmıştır. Akademisyenlerin genel psikolojik dayanıklılıkları ise yüksek düzey (3,9757)
olarak bulgulanmıştır. Akademisyenlerin iş tatmin düzeylerinin ise yine yüksek (3,606) düzeyde olduğu
bulgulanmıştır.
Akademisyenlerin psikolojik dayanıklılık ve iş tatmin düzeylerinin cinsiyetlerine göre farklılaşıp
farklılaşmadığını gösteren t testi sonuçları Tablo 3’te verilmiştir.
Tablo 3. Akademisyenlerin Psikolojik Dayanıklılık ve İş Tatmini Düzeylerinin Cinsiyet Değişkenine Göre
Farklılığının Tespitine Yönelik t Testi Sonuçları
Değişkenler
Psikolojik
Dayanıklılık
Kendini Adama
Kontrol
Gelişmeye
Açıklık
Meydan
Okuma
İş Tatmini

Kadın (102)
Ort.
Ss

Erkek (159)
Ort.
Ss

3,962

,466

3,984

,397

3,771
4,100

,627
,543

3,820
4,110

,574
,431

4,121

,558

4,130

,497

3,960

,601

3,960

,529

3,643

,942

3,582

,908

t Testi
T
,393

p
,695

,643
,158
,140

,521
,875
,889

,010

,999

-,520

,604

Akademisyenlerin psikolojik dayanıklılık ve iş tatmin düzeyleri ile cinsiyetleri arasındaki istatistiksel farkların
yer aldığı Tablo 3’e göre; akademisyenlerin psikolojik dayanıklılık ve iş tatmin düzeyleri ile cinsiyetleri
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır.
Akademisyenlerin psikolojik dayanıklılık ve iş tatmin düzeylerinin medeni durumlarına göre farklılaşıp
farklılaşmadığını gösteren t testi sonuçları Tablo 4’te verilmiştir.
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Tablo 4. Akademisyenlerin Psikolojik Dayanıklılık ve İş Tatmini Düzeylerinin Medeni Durum Değişkenine
Göre Farklılığının Tespitine Yönelik t Testi Sonuçları
Değişkenler
Psikolojik
Dayanıklılık
Kendini Adama
Kontrol
Gelişmeye
Açıklık
Meydan
Okuma
İş Tatmini

Evli ( 205)
Ort.
Ss

Bekar (56)
Ort.
Ss

3,959

,423

4,036

,428

3,801
4,082

,594
,480

3,801
4,192

,603
,459

4,102

,499

4,217

,589

3,931

,564

4,067

,523

3,767

,793

3,767

,793

t Testi
T
1,211

p
,227

-,004
1,519
1,472

,997
,130
,142

1,613

,108

1,487

,138

Akademisyenlerin psikolojik dayanıklılık ve iş tatmin düzeyleri ile medeni durumları arasındaki istatistiksel
farkların yer aldığı Tablo 4’e göre; akademisyenlerin psikolojik dayanıklılık ve iş tatmin düzeyleri ile medeni
durumları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır.
Akademisyenlerin psikolojik dayanıklılık ve iş tatmin düzeylerinin bulunulan kuşağa göre farklılaşıp
farklılaşmadığını gösteren t testi sonuçları Tablo 5’te verilmiştir.
Tablo 5. Akademisyenlerin Psikolojik Dayanıklılık ve İş Tatmini Düzeylerinin Kuşak Değişkenine Göre
Farklılığının Tespitine Yönelik ANOVA Testi Sonuçları

Psikolojik
Dayanıklılık
Kendini
Adama
Kontrol

Gelişmeye
Açıklık
Meydan
Okuma
İş Tatmini

Kuşak
X Kuşağı
Y Kuşağı
Z Kuşağı
X Kuşağı
Y Kuşağı
Z Kuşağı
X Kuşağı
Y Kuşağı
Z Kuşağı
X Kuşağı
Y Kuşağı
Z Kuşağı
X Kuşağı
Y Kuşağı
Z Kuşağı
X Kuşağı
Y Kuşağı
Z Kuşağı

n
108
146
7
108
146
7
108
146
7
108
146
7
108
146
7
108
146
7

Ort.
3,973
3,969
4,135
3,857
3,763
3,734
4,106
4,095
4,321
4,005
4,197
4,542
4,004
3,919
4,142
3,720
3,524
3,542

Anova Testi
F

p

,510

,601

,818

,443

,744

,476

6,772

,001

1,107

,332

1,425

,242

Akademisyenlerin psikolojik dayanıklılık ve iş tatmin düzeyleri ile bulunulan kuşak (X, Y, Z) arasındaki
istatistiksel farkların yer aldığı tablo 5’e göre; akademisyenlerin genel psikolojik dayanıklılık, kendini adama
boyutu, kontrol boyutu, meydan okuma boyutu ve iş tatmin düzeyleri ile akademisyenlerin bulundukları
kuşak arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır. Tek yönlü varyans analizi sonucuna
göre psikolojik dayanıklılığın gelişmeye açıklık boyutu ile kuşak değişkeni arasında istatistiksel anlamlılığa
rastlanmıştır (F=6,772; p=,001<0,05). Farklılığın hangi gruptan kaynaklandığının tespiti için yapılan post hoc
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(Tukey) analizleri sonucunda farkın X ve Y kuşağı arasında ve X ve Z kuşağı arasında olduğu bulgulanmıştır. Bu
sonuca göre X kuşağında bulunan akademisyenlerin gelişmeye açıklılık düzeyleri hem Y kuşağından hem de Z
kuşağından istatistiksel olarak anlamlı şekilde düşüktür.
Akademisyenlerin psikolojik dayanıklılık ve iş tatmin düzeylerinin toplam iş tecrübelerine göre farklılaşıp
farklılaşmadığını gösteren Anova testi sonuçları Tablo 6’da verilmiştir.
Tablo 6. Akademisyenlerin Psikolojik Dayanıklılık ve İş Tatmini Düzeylerinin Toplam İş Tecrübesi
Değişkenine Göre Farklılığının Tespitine Yönelik ANOVA Testi Sonuçları

Psikolojik
Dayanıklılık

Kendini Adama

Kontrol

Gelişmeye
Açıklık

Meydan Okuma

İş Tatmini

Toplam İş
Tecrübesi
1-5
6-10
11-15
16-20
21 ve üzeri
1-5
6-10
11-15
16-20
21 ve üzeri
1-5
6-10
11-15
16-20
21 ve üzeri
1-5
6-10
11-15
16-20
21 ve üzeri
1-5
6-10
11-15
16-20
21 ve üzeri
1-5
6-10
11-15
16-20
21 ve üzeri

n

Ort.

56
62
58
45
40
56
62
58
45
40
56
62
58
45
40
56
62
58
45
40
56
62
58
45
40
56
62
58
45
40

4,141
3,941
3,937
3,863
3,980
3,890
3,788
3,726
3,695
3,925
4,254
4,068
4,103
3,994
4,087
4,421
4,074
4,124
3,942
4,010
4,116
3,915
3,905
3,927
3,931
3,846
3,674
3,310
3,453
3,765

Anova Testi
F
p

3,233

,013

1,346

,253

2,115

,079

7,163

,000

1,408

,232

3,254

,013

Akademisyenlerin psikolojik dayanıklılık ve iş tatmin düzeyleri ile toplam iş tecrübeleri arasındaki istatistiksel
farkların yer aldığı tablo 6’ya göre; akademisyenlerin kendini adama boyutu, kontrol boyutu ve meydan
okuma boyutu ile akademisyenlerin toplam iş tecrübeleri değişkeni arasında istatistiksel olarak anlamlı bir
farklılığa rastlanmamıştır.
Tek yönlü varyans analizi sonucuna göre psikolojik dayanıklılığın gelişmeye açıklık boyutu ile toplam iş
tecrübesi boyutu arasında istatistiksel anlamlılığa rastlanmıştır (F=7,163; p=,000<0,05). Farklılığın hangi
gruptan kaynaklandığının tespiti için yapılan ileri analizler sonucunda farkın 1-5 yıl arasında iş tecrübesine
grup ile diğer bütün gruplar arasında olduğu bulgulanmıştır. Bu sonuca göre 1-5 yıl arasında iş tecrübesine
sahip akademisyenlerin gelişmeye açıklılık düzeyleri, 6-10 yıl arası, 11-15 yıl arası, 16-20 yıl arası ve 21 yıl ve
üzeri iş tecrübesine sahip olan gruplardan anlamlı şekilde daha yüksektir.
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Tek yönlü varyans analizi sonucuna göre bir diğer anlamlı sonuç genel psikoloji dayanıklılık ile iş tecrübesi
değişkeni arasında bulgulanmıştır (F=3,233; p=,013<0,05). İleri analizlere göre 1-5 yıl arası iş tecrübesine
sahip çalışanların psikolojik dayanıklılıkları 16-20 yıl arası iş tecrübesine sahip olan gruptan anlamlı şekilde
daha yüksektir. Yine 1-5 yıl arası iş tecrübesine sahip akademisyenlerin iş tatmin düzeyleri 11-15 yıl arası iş
tecrübesine sahip gruptan anlamlı şekilde daha yüksek bulgulanmıştır (F=3,254; p=,013<0,05).
Akademisyenlerin psikolojik dayanıklılık ve iş tatmin düzeylerinin unvanlarına göre farklılaşıp farklılaşmadığını
gösteren Anova testi sonuçları tablo 7’de verilmiştir.
Tablo 7. Akademisyenlerin Psikolojik Dayanıklılık ve İş Tatmini Düzeylerinin Unvan Değişkenine Göre
Farklılığının Tespitine Yönelik ANOVA Testi Sonuçları
Değişkenler

Psikolojik
Dayanıklılık

Kendini
Adama

Kontrol

Gelişmeye
Açıklık

Meydan
Okuma

İş Tatmini

Ünvan
Prof.Dr.
Doç.Dr.
Dr.
Öğr.Gör.
Araş. Gör.
Prof.Dr.
Doç.Dr.
Dr.
Öğr.Gör.
Araş. Gör.
Prof.Dr.
Doç.Dr.
Dr.
Öğr.Gör.
Araş. Gör.
Prof.Dr.
Doç.Dr.
Dr.
Öğr.Gör.
Araş. Gör.
Prof.Dr.
Doç.Dr.
Dr.
Öğr.Gör.
Araş. Gör.
Prof.Dr.
Doç.Dr.
Dr.
Öğr.Gör..
Araş. Gör.

n
17
25
67
75
77
17
25
67
75
77
17
25
67
75
77
17
25
67
75
77
17
25
67
75
77
17
25
67
75
77

Ort.
3,894
3,944
3,991
4,100
3,868
3,916
3,873
3,852
3,925
3,586
4,102
4,200
4,074
4,180
4,032
3,870
3,960
4,080
4,314
4,096
3,676
3,790
4,041
4,060
3,912
3,988
3,712
3,862
3,597
3,272

Anova Testi
F
P

3,167

,015

3,876

,004

1,227

,300

4,534

,001

2,854

,024

4,925

,001

Tablo 7’de verilen tek yönlü varyans analizi sonucuna göre genel psikolojik dayanıklılık ile unvan değişkeni
arasında anlamlı farklılaşma bulgulanmıştır (F=3,167; p=,015<0,05). İleri analizlere göre araştırma
görevlilerinin psikolojik dayanıklılık düzeyleri öğretim görevlilerinin psikolojik dayanıklılık düzeylerinden
anlamlı şekilde düşüktür. Psikolojik dayanıklılığın kendini adama boyutu da akademisyenlerin unvanlarına
göre anlamlı şekilde farklılaşmaktadır. Bu farklılık ise araştırma görevlileri ve öğretim görevlileri arasındaki
farktan kaynaklanmaktadır. Öğretim görevlilerinin kendini adama düzeyleri araştırma görevlilerinin kendini
adama düzeylerinden anlamlı şekilde daha yüksek bulgulanmıştır. Akademisyenlerin unvanlarına göre bir
diğer anlamlı sonuç gelişmeye açıklık boyutunda bulgulanmıştır. İleri analiz sonuçlarına göre öğretim
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görevlilerinin gelişmeye açıklık düzeyleri hem profesörlerden hem de doçentlerden anlamlı şekilde yüksektir.
En düşük iş tatmini düzeyine sahip grup ise araştırma görevlileri olarak bulgulanmıştır. Araştırma
görevlilerinin iş tatmin düzeyleri hem profesörlerden hem de Dr. öğretim üyelerinden anlamlı şekilde düşük
olarak bulgulanmıştır.
4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Örgütsel davranış ve İKY alanında gelişmeler neticesinde örgütlere insan faktörünün önemi her geçen gün
artmaktadır. Çalışanlarda psikolojik dayanıklılık ve iş tatmini seviyesinin yüksek olması hem örgüt hem de
çalışanlar açısından olumlu sonuçlara neden olmaktadır. Bu çalışmada akademisyenlerin psikolojik
dayanıklılık ve iş tatmini algıları demografik değişkenler açısından ele alınmıştır. Akademisyenlerin psikolojik
dayanıklılık seviyeleri 4’e yakın ortalamaya (3,98) sahip olmasından dolayı oldukça yüksek psikolojik
dayanıklılık hissetikleri söylenebilir. Psikolojik dayanıklılık alt boyutlarına bakıldığında gelişmeye açıklık boyutu
en yüksek (4,13), kendini adama boyutu ise en düşük (3,80) ortalamaya sahip alt boyuttur. Akademisyenlerin
iş tatmini ile ilgili algıları ise 3,61 ortalama ile yine yüksek seviyede bulgulanmıştır.
Farklılık testlerinde iş tatmini ile psikolojik dayanıklılık ve alt boyutlarının cinsiyet ve medeni durum
değişkenlerine göre farklılaşmadığı tespit edilmiştir. Akademisyenlerin kuşak farklılıklarının psikolojik
dayanıklılık ve iş tatmini seviyelerine etki edip etmediği ile ilgili Anova testi sonuçlarına göre psikolojik
dayanıklılığın gelişmeye açıklık boyutu ile çalışanların mensubu olduğu kuşak arasında istatistiksel anlamlılık
bulunmamaktadır. Çoklu karşılaştırma testi sonuçlarına göre farklılık X ve Y kuşağı akademisyenler ile X ve Z
kuşağı akademisyenler arasında bulgulanmıştır. X kuşağında bulunan akademisyenlerin gelişmeye açıklılık
düzeyleri hem Y kuşağından hem de Z kuşağından istatistiksel olarak anlamlı şekilde düşüktür.
Akademisyenlerin psikolojik dayanıklılık ve iş tatmin düzeyleri ile toplam iş tecrübeleri arasındaki farklılık testi
sonuçlarına göre, kendini adama boyutu, kontrol boyutu ve meydan okuma boyutu ile akademisyenlerin
toplam iş tecrübeleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır.
Tek yönlü varyans analizi sonucuna göre psikolojik dayanıklılığın gelişmeye açıklık boyutu ile toplam iş
tecrübesi arasında istatistiksel anlamlı farklılık bulgulanmıştır. Çoklu karşılaştırma testi sonuçlarına göre 1-5
yıl arasında iş tecrübesine sahip akademisyenler diğer bütün gruplardan farklıdır. 1-5 yıl arasında iş
tecrübesine sahip akademisyenlerin gelişmeye açıklılık düzeyleri , 6-10 yıl arası, 11-15 yıl arası, 16-20 yıl arası
ve 21 yıl ve üzeri iş tecrübesine sahip olan gruplardan anlamlı derecede daha yüksektir. Akademisyenlerin
mesleğin ilk yıllarında daha fazla gelişmeye açık oldukları söylenebilir. Akademisyenlerin psikoloji
dayanıklılıkları iş tecrübelerine göre farklılaşmaktadır. İleri analizlere göre 1-5 yıl arası iş tecrübesine sahip
çalışanların psikolojik dayanıklılıkları 16-20 yıl arası iş tecrübesine sahip olan gruptan anlamlı şekilde daha
yüksek bulgulanmıştır. Akademisyenlerin genel psikolojik dayanıklılıkları mesleğin ilk yıllarında 15 yıldan fazla
çalışan akademisyenlere göre daha yüksektir denilebilir. Ayrıca, 1-5 yıl arası iş tecrübesine sahip
akademisyenlerin iş tatmin düzeyleri 11-15 yıl arası iş tecrübesine sahip gruptan istatistiki olarak anlamlı bir
şekilde daha yüksektir. Yine iş tatmini seviyeleri mesleğin ilk yıllarında diğer gruplarından daha yüksek
olmakla birlikte 11-15 yıl çalışanlardan istatistiki olarak anlamı şekilde farklılaşmaktadır. En düşük iş tatmini
11. ve 15. yıllar arasındadır. Akademisyenlerin iş tatminlerinin 20 yıldan sonra tekrar arttığı bulgular
arasındadır.
Akademisyenlerin psikolojik dayanıklılıkları ünvanlarına göre farklılaşmaktadır. Çoklu karşılaştırma testi
sonuçlarına göre araştırma görevlilerinin psikolojik dayanıklılık düzeyleri öğretim görevlilerinin psikolojik
dayanıklılık düzeylerinden anlamlı şekilde düşüktür. Psikolojik dayanıklılığın kendini adama boyutu da
akademisyenlerin unvanlarına göre anlamlı şekilde farklılaşmaktadır. Bu farklılık yine araştırma görevlileri ve
öğretim görevlileri arasındaki farktan kaynaklanmaktadır. Öğretim görevlilerinin kendini adama düzeyleri
araştırma görevlilerinin kendini adama düzeylerinden anlamlı şekilde daha yüksek bulgulanmıştır.
Akademisyenlerin unvanlarına farklılığın olduğuna dair diğer bir anlamlı sonuç ise psikolojik dayanıklılığın
gelişmeye açıklık boyutunda bulgulanmıştır. İleri analiz sonuçlarına göre öğretim görevlilerinin gelişmeye
açıklık düzeyleri hem profesörlerden hem de doçentlerden anlamlı şekilde yüksek bulgulanmıştır.
Ortalamalara bakıldığında en düşük iş tatmini düzeyine sahip grubun araştırma görevlileri olduğu
görülmektedir. Araştırma görevlilerinin iş tatmin düzeyleri hem profesörlerden hem de Dr. öğretim
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üyelerinden anlamlı şekilde düşük olarak bulgulanmıştır. Araştırma görevlilerinin hem psikolojik dayanıklılık
hem de iş tatmini düzeylerinin en düşük olduğu grup olması araştırmanın ilgi çekici bulgusudur.
Akademisyenlerin psikolojik dayanıklılık ve is tatmini düzeylerinin ve demografik değişkenlere göre
farklılıklarının yer aldığı bu çalışmanın sonuçları Karamanaoğlu Mehmetbey Üniversitesinde çalışan
akademisyenler ile sınırlıdır. Dolayısıyla tüm akademisyenler için genellenemez. Daha farklı örneklemlerde
yapılacak olan diğer çalışmalarla karşılaştırma yapılabilmesine olanak sağlaması açısından önemlidir.
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Abstract
University times are seen as an important period in which young people develop their personalities, which is
the beginning phase of the journey towards the adult individual. It should not be overlooked that the
participation of university students in leisure and recreation activities of this period is not only entertainment
but also a part of education. Participation of these young people in leisure and recreational activities will
transform them into social and responsible individuals who have a happier social life, more energetic and
able to achieve professional success in the future. Based on these reasons, a conceptual study has been
carried out in this study aiming to reveal the constraints that prevent university students from participating
in leisure and recreational activities. This study has a theoretical nature, and domestic and foreign literature
on the subject has been reviewed. Secondary sources were used in this context. As a result of the study, it
was revealed that many universities had similar problems, and it was observed that the recreational facilities
in universities generally had insufficient opportunities in terms of quality and quantity, and various
suggestions were developed for university and recreation managers in line with the results obtained. The
results of this study are predicted to be beneficial for university and recreation managers. This study also
provides a theoretical framework for future research.
Keywords: Leisure, Recreation, Participation Restrictions in Recreational Activities, University Students.
ÖZ
Üniversite zamanları gençlerin kişiliklerini geliştirdikleri, yetişkin bireye doğru yolculuğun başlangıç safhası
olan önemli bir dönem olarak görülmektedir. Bu dönemin üniversite öğrencilerinin boş zaman ve rekreasyon
faaliyetlerine katılımlarının eğlence olduğu kadar eğitimin de bir parçası olduğu göz ardı edilmemelidir. Bu
genç bireylerin boş zaman ve rekreasyonel aktivitelere katılmaları, onları gelecekte daha mutlu bir sosyal
yaşantıya sahip, daha enerjik ve mesleki başarı elde edebilen, toplumsal ve sorumluluk sahibi bireylere
dönüştürecektir. Bu gerekçelerden yol çıkarak bu çalışmada üniversite öğrencilerinin boş zaman ve
rekreasyon faaliyetlerine katılımını engelleyen kısıtların neler olduğunun ortaya konulmasını amaçlayan
kavramsal bir inceleme gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma kuramsal bir nitelikte olup, konu ile ilgili yerli ve
yabancı literatür taraması gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda ikincil kaynaklardan faydalanılmıştır. Çalışma
sonucunda birçok üniversitenin benzer sorunlara sahip olduğu ortaya çıkmış, genel olarak üniversitelerde yer
alan rekreasyonel tesislerin nitelik ve nicelik bakımından yetersiz imkana sahip olduğu görülmüştür ve elde
edilen sonuçlar doğrultusunda üniversite ve rekreasyon yöneticilerine çeşitli öneriler geliştirilmeye
çalışılmıştır.
Bu çalışmanın sonuçlarının üniversite ve rekreasyon yöneticilerine faydalı olacağı
öngörülmektedir. Bu çalışma aynı zamanda gelecek araştırmalara teorik bir çerçeve sunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Boş Zaman, Rekreasyon, Rekreasyonel Faaliyetlere Katılım Kısıtları, Üniversite Öğrencileri.
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INTRODUCTION
Human beings are a desiring creature, they do not give up always and always willing. When he meets one of
his needs, he switches to his other need. This process continues in an endless loop. While met needs do not
encourage new behaviors, only unsatisfied needs encourage behaviors. Human needs are arranged in a
hierarchical order. This hierarchy, starting with the lowest physiological needs, rises in sequence towards the
needs of safety, social, respect and self-actualization (Kazmier, 1979 nar. from Karaküçük, 2014: 76). Since
individuals are considered as part of the society; recreation activities seem to be closely related to the
community. More comprehensively, recreation will provide personal satisfaction in order to regain or
maintain the body and spiritual health, which is endangered or negatively affected by the intensive work
load, routine lifestyle or negative environmental influences, and at the same time to enjoy and enjoy. It is
defined as the activities carried out voluntarily and individually or in a group, in independent and
unconnected free time other than the time allocated for (Karaküçük, 2001 nar. from Özdemir, 2020). In an
overcrowded social environment caused by urbanization, noise pollution, stressful work environment, people
start to become inactive with technological progress, working hours decrease, etc. Many factors such as
direct people towards recreational activities. In this context, providing individual development such as
playing games, visiting rural areas, doing sports activities, etc. They are doing activities such as. With these
types of activities, individuals can become more productive in their work environment, as well as get rid of
problems such as depression and stress (Kement et al., 2015: 224-225). McLean et al., Recreation from a
different point of view, through public, semi-public and private initiatives on a global scale in natural parks,
cities, towns, countries; community centers, sports fields, water parks, recreational areas and all activities
carried out in parks (McLean et al., 2008 nar. from Özdemir, 2020). Participating in recreational activities is
inherent in people. People want to do something outside of their routine work in order to get rid of the
routine standards in their lives and to renew themselves physically and mentally. In this context, how the
recreational activities that individuals participate in to make use of their leisure time pay attention to human
needs physically and mentally can be explained by acting on the needs hierarchy theory put forward by
Maslow (Gül, 2014 nar. from Mahiroğulları 2016).
Countries with a young population like in our country should emphasize the youth in recreation and deal
with this issue as a priority. Because in order for nations to secure their future, it is necessary to raise
enlightened generations and to create a constructive, creative, thinking and talented group by trying to solve
the problems and needs of the youth apart from certain maturity and knowledge (Mahiroğulları, 2016). For
this reason, a conceptual study was conducted in this study to reveal the constraints that prevent university
students from participating in leisure and recreational activities. It is predicted that the results of the
research will guide university students, university administrators and recreation planners. In addition, this
study provides a theoretical framework for future research.
LITERATURE
Leisure and Recreation Concepts and Qualities
Free time; sleep is defined as mandatory individual activities and time left over from work. Leisure, on the
other hand, is the period of time in which a person can relax, have fun, develop his knowledge and skills, and
voluntarily participate in social life after fulfilling his professional, family and social duties and activities that
are necessary for him to continue his life. Leisure time is the optional time used according to our own
judgment and choices (Kraus, 1998 nar. from Kayhalak, 2020). Leisure is defined as a time that is left over
from work and is free from binding and obligation. This time period is a time period in which a person can
make savings with his own will and free will (Aytaç, 2002: 232). Free time is also defined as the period of time
remaining after fulfilling the necessary needs of life. (Torkildsen, 2005 nar. from Kement et al., 2015).
Recreation comes from the Latin word "recreatio" which means regeneration, recreation or reconstruction.
Its Turkish equivalent is used as leisure time. It means relaxing and entertaining activities that individuals or
social groups volunteer in their spare time (Ozankaya, 1980 nar. from Karaküçük, 2014: 52). Recreation is a
concept that refers to these activities that people participate in their spare time. (Hacıoğlu et. al., 2015: 30).
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Recreation; It includes activities and activities covering all kinds of activities that people can make themselves
happy and enjoy in their spare time. Recreation generally means "rejuvenating and renewing human life".
Also known as leisure activities. It is a method of spending time that defines activities that have no
obligation. It is also defined as resting the body, soul and mind with various activities. Sometimes it can be a
picnic area, sometimes a museum recreation space (Eskiler, 2020).
Recreation, according to the Turkish Language Association; It is defined as “activities that people voluntarily
participate in their spare time for entertainment and sports purposes.” According to another definition,
recreation is the activities that people participate voluntarily and provide satisfaction in a period of time
other than the compulsory behaviors of a limited life span (Hazar, 2009 nar. from Kızanlıklı, 2014: 48).
Recreation with a broader definition; In order to achieve, protect or maintain the physical and mental health
of the person, which is endangered or negatively affected by the intense work load, routine life style or
negative environmental effects, at the same time to enjoy and be happy, except for the time allocated for
work and compulsory needs. It is defined as ecologically based activities in the remaining independent and
disconnected leisure time, voluntarily and voluntarily in individual or group, open or closed areas, natural or
regulated areas (Karaküçük and Akgül, 2016: 46). The basis of recreational activities is to make a positive
contribution to people's physical and mental health. For example, the act of drinking alcohol that contributes
negatively during leisure time is evaluated as “atypical leisure behaviors”. Volunteering and freedom are
essential in participation in recreation. It includes activities other than professional work and actions. The
effects of leisure time and leisure behavior on society are also taken into account. The emergence of leisure
time for recreation activities depends on efficient planning of time (Eskiler, 2020). Recreation is about living
the life we want to live, doing what we want to do, getting rid of extreme restrictions and being everything
we want to be, in leisure time (Torkildsen, 2005: 64). Recreation is defined as the voluntary participation in
recreation, leisure activities that are meaningful and enjoyable to the participant. This term covers both
indoor and outdoor activities, and includes sports and exercise, and less physically active activities. As this
definition makes clear, recreation encompasses not only rigorous but also activities such as softball and
walking, as well as established hobbies such as medallion and stamp collecting, as well as more passive
sports such as lethargy in a hammock (Cordes, 2013:7).
Leisure and Recreational Activities
Recreactive activities can be classified depending on many factors such as location, time, number of
participants. It is necessary to pay attention to the fact that recreational activities can be included in more
than one classification in these classifications. interested in sports such as urban, active, social and so on. can
be included in many classifications (Sevil et al., 2012: 15). Some basic features of recreation can be listed as
follow;
 In order for a sportive, cultural or artistic activity to be a recreational activity, it should be done








voluntarily, away from pressure and obligation.
The planning and organization of recreational activities should be at the initiative of the individuals; that
is, it should give the person a sense of freedom.
Recreational activities; Everyone can participate, regardless of age, gender, educational background,
economic status, social status.
Activities can be held in open or closed areas. Hiking or swimming in the sea is an outdoor activity. The
museum visit can also be an indoor activity.
Recreational activities can be performed in all seasons regardless of the seasons.
Purpose of recreation; It is to give people happiness and pleasure. Thus, people regain the energy they
lost in their compulsory activities and relieve stress.
It has positive contributions in terms of self-expression, satisfying needs, increasing communication and
socialization.
It is not contrary to the value judgments, traditions and customs of the society (Eskiler, 2020).
294

Recreative activities can be classified in many ways. According to the place, according to the way it is done,
according to the type of action, according to the time; It can also be increased according to individual,
physical, spiritual, therapeutic, goals. The group of each recreational activity differs according to the
expectation and type of participation the person will receive from these activities. These kinds of activities
are also classified depending on their purpose and functions. They may be done for many purposes
(recreation, cultural, sports, tourism, artistic, etc.) (Mull et al., 1997 nar. from Öztürk, 2018:37). Leisure and
recreational activity types are classified below (Mirzeoğlu, 2006 nar. from. Kayhalak, 2020 a):
• Simple Fun; They are activities that do not require a special place and activity in physical, mental and social
terms. Participating in auctions, watching television, listening to the radio, etc. Examples of simple
entertainment activities.
• Mental (Intellectual) Activities; These are the activities where the participant provides satisfaction by using
his / her mind and thoughts. Meditation, tai-chi, yoga, reading, etc. It can be shown as an example of mental
activities.
• Sports Activities; Sports activities range from a child playing a game, the period and effort an athlete
spends for the Olympics, from the individual doing sports for a healthy life to watching a sports event on TV
Aerobics, basketball, bowling, fishing, car racing, billiards, watching a soccer game in the stadium, following
Formula 1 races, etc. It can be shown as an example of sports events.
• Music, Painting and Dance Activities; These are the activities in which the individual can participate both
actively and passively (audience). Going to concerts, playing musical instruments, composing, visiting
painting exhibitions, drawing, photography, folk dances, ballet, etc. Examples of music, painting and dance
activities.
• Hobbies: Individuals creating, collecting, collecting or following something related to their interests in their
spare time. Collecting stamps or coins, antique collecting, handicraft, knitting, travel, etc. It can be shown as
an example of hobbies.
• Games are activities that are usually done in childhood. These events are games for entertainment
purposes, which are not competitive. Computer games, puzzles, card games etc. It can be shown as an
example of games.
• Relaxation: Activities for the participant to relax mentally, emotionally and physically. Listening to music,
meditation, massage, reading and writing etc. An example of relaxation activities.
• Social Activities; It is a broad category of recreation in which people with common interests participate
without competition and the interpersonal bond is strengthened. Family / friend gatherings, parties, club
gatherings, etc. It can be given as an example of social activities.
• Humanitarian Services: Working as a volunteer or participating in activities organized by various institutions
and organizations for people in need.
• Outdoor Activities; These are activities performed in natural environments and outdoors. Hiking, picnic,
hunting, gardening, fishing etc. It can be shown as an example of outdoor activities.
Some recreational activities can be included in more than one category. For example, taking mentally
disabled children on a picnic is both a humanitarian service and an outdoor activity. Similarly, listening to
music can be included in the social event (going to a concert) for some participants, a relaxation activity for
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some participants, and simple entertainment for some participants (Mirzeoğlu, 2006 nar. from Kayhalak,
2020 a).
Benefits of Participating in Recreational Activities
Undoubtedly, the biggest factor in meeting the problems and needs of young people is education. It is also
known that there is a misuse of leisure time and lack of training on this subject. In recent years, the crises of
youth in all countries and their engagement in various harmful activities have led to more emphasis on
recreational education (Mahiroğulları, 2016). The waste of time of all people living in a developing country,
especially young people, is an important loss in terms of social development and development. It can form
the driving, creative basis in terms of human power that flows without purpose, effort, effort. Thus, a healthy
development opportunity is provided to the youth and society (Gökalp, 2007). Recreational activities can be
active, passive, simple, complex, creative, healthy or harmful. Activities that contain so many features
together can have negative experiences as well as positive to the person. Recreative activities play an active
role in the physiological and psychological development of individuals (Kaba, 2009). Although recreation
needs vary in parallel with social situations, the needs for recreation can be grouped under three headings
(Sevil et al., 2012: 14).
a) Physical Benefits
Physical education sports activities that can meet the recreational needs of many people constitute an
important place in recreation activities. Such activities have important roles in solving human health
problems and for being healthy (Erkan, 1975 nar. from Karaküçük, 2014: 81). The fact that young people in
the developing age do not spend their leisure time properly causes them to reveal their social, economic and
psychological problems more intensely. It is beneficial and obligatory for young people to participate in
activities that will satisfy their interests in terms of physiological development (Gökalp, 2007).
b) Psychological Benefits
According to WHO (World Health Organization), mental health; It is defined as "a state of well-being in which
the individual realizes his or her abilities, copes with the normal stresses of life, can work efficiently and
contribute to his or her community." (Kayhalak, 2020 b). The underlying reasons for human behavior are
related to their needs. These needs create the driving or motivating forces for behavior. If the needs are not
met sufficiently, it causes tensions in individuals. Therefore, understanding a person psychologically depends
on understanding his underlying requirements (Baysal and Buluş, 2001 nar. from Mahiroğulları, 2016).
Recreative activities in educational institutions contribute to the safety of students and ensure that they
enjoy life and satisfaction (Gökalp, 2007).
c) Social Benefits
Humans were created with their social characteristics by nature. People not only meet their basic
physiological needs in their relationships with each other, but also meet various social needs such as
participation, acceptance, and intimacy. Socialization is a long process. Leisure activities are also a service
that provides socialization. Behavior gained in leisure time affects all life. In the socialization process, the
individual starts to learn the role expectations and values of the society in which they live (Kılbaş, 1994 nar.
from Ağduman, 2014). Youth has an important place in the society attaining a more advanced life level. The
youth's ability to fulfill their responsibilities and duties in the development of the country is directly related
to the education and training system. Free time activities for young people gain importance in terms of
raising young people (Gökalp, 2007).
Recreation in Universities
Certain recreation programs are applied at universities. There are certain courses and trainings on
recreation. Likewise, it is ensured that free time is spent on the campus in community clubs formed by club
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presidents. These programs are officially sponsored by the university and announced on the university's own
official website. While the Campus Recreation Unit publishes the determined programs, it pays attention to
their content. Social, cultural, sports, physical, etc. They program activities according to various requests and
needs in areas such as such and transmit these programs to those in charge. Facilities are of great
importance to realize campus recreation in universities. (Kaba, 2009). Student clubs / societies are the
leading formations that are effective in the socialization process of young people in universities. The
importance of clubs / societies in students' ability to use their time outside of the campus positively cannot
be denied. This situation also reveals the situation of being in passive and active recreation activities
(Ağduman, 2014).
In addition to reflecting the society and culture as an institution, the university is also shaped by the society
and culture. If the requirements of the existing culture are diverse and complex, the function of the
university will be similarly revealed. For this reason, we should learn how to use time with recreation training
according to its amount and how to benefit from it in a way that affects the person. This is possible by
creating and using free time, knowing interests and sharing responsibility for learning (Hacıoğlu et al., 2003
nar. from. Zorba et al., 2013). While some of the university students organize recreational activities as
members of clubs / societies, some of them only participate passively. In this respect, it can be said that the
administration in every university supports student clubs / societies and such formations create a nice bridge
between the student and the university administration (Ağduman, 2014).
The role of the programs prepared on recreation in universities is very important for university youth,
recreation activity is an integral part of school life. Every student who spends most of their time today in
classrooms, laboratories, or desks needs to participate in specific recreational activities. For this reason, the
university should provide the necessary opportunities for the students to rest and get rid of the exhausting
pace of daily life and should be in a quality to reduce the density (Mahiroğulları, 2016). In the study of
Kement et al., (2015), 71.6% of the participants involved in recreational activities, Domestic activities, 28.7%
Physical activities, 54.6% Social activities, 30.5% Cultural activities. - It was determined that 29.9% of them
participated in artistic activities and outdoor activities. Bosna et al. (2018) conducted a study on the
participants at Üsküdar University, students spent their leisure time 8.7% domestic, 12.3% physical, 55.9%
social, 14.9% cultural-artistic, 4.6% it was observed that outdoor activities and 3.6% of them evaluated with
the activities in the other category. Based on the results obtained from the literature review on other
studies, it has been determined that students generally tend to evaluate their free time mostly "domestic
activities" and "social activities" compared to other activities. In general, although there is no general
demographic obstacle, universities and It cannot be ignored that the provinces do not have sufficient
facilities for recreational activities.
Barriers for University Students to Participate in Recreational Activities
There are many studies in the literature on the obstacles to university students' participation in recreational
activities. In the study of Demirel and Harmandar (2009) titled “Determining the factors that may prevent
university students from participating in recreational activities”, the participants saw the lack of social
environment and knowledge as the biggest obstacle in participating in leisure activities, and this is the facility
/ service / transportation and individual. He concluded that psychology factors followed and made
recommendations based on these results. Sabbağ and Aksoy (2011), in their study titled "University students
and employees' leisure time activities", concluded that the majority of students and employees were able to
find free time, but they had difficulties at different levels in this leisure time, and made suggestions based on
these results. In the study conducted by Kılıç and Şener (2013) on Adıyaman University, it can be clearly said
that young people are not satisfied with university life, since most of the universities cannot go beyond a
local structuring and the structural and social inadequacies of the newly opened universities due to job
concerns stand out. In the study, it was assumed that the reason for the unhappiness of the students was the
inadequate social facilities of Adıyaman University and the lack of a place where they could spend time
outside the campus.
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In the study of Güçlü (2013) named "The Place and Importance of Leisure Activities in Youth Period", studies
on the benefits of leisure activities have concluded that leisure activities provide great benefits to young
people, especially in terms of psychological, sociological, health and physical aspects, and made suggestions
based on these results. In the study of Arslan (2014) titled "The leisure time preferences of university
students", it was concluded that students generally do not have purposefulness in their leisure time
preferences, they prefer activities for spending time too much and made suggestions according to these
results. When another study by Çoruh and Karaküçük (2014) was examined, it was seen that there was a
significant difference between men and women in terms of the lack of time and interest among university
students. In other words, it is understood that men are not much interested in using their spare time
compared to women. It can be said that one of the main reasons for this may be that men are obliged to
work in Turkish culture and they have a patriarchal structure. Working or being busy is seen as an expected
finding by men to cause problems with time. In Ağduman's (2014) study, "Investigation of the leisure
motivation and satisfaction of university students", he concluded that the concepts of leisure motivation and
leisure time satisfaction are related to each other, that the said relationship is positive, and made
suggestions based on these results. When the table of theories on the activities of Toprak et al. (2014), in the
study named "Expectations of the students from the university about recreational activities", they found that
the existing regulated recreation areas of the university and the city were insufficient in terms of quality and
quantity, and made suggestions according to these results. In the study of Binbaşıoğlu and Tuna (2014) titled
“University Students' Attitudes Towards Their Leisure Time”, they concluded that while most of the students
have 3 to 6 hours of free time a day, they spend at most 1-2 hours of this free time on tourism-related
activities and according to these results. made recommendations. Despite the positive effect of participating
in recreational activities, it has been observed that individuals do not participate in these recreational
activities, which are very important to them, for various reasons, or cannot participate due to certain
obstacles. We can express the factors that prevent individuals from enjoying their leisure time from three
criteria: individual factors, interpersonal factors and structural factors. While individual factors express the
psychological state and attitude of the person, interpersonal factors can be defined as the interaction
between individuals. Structural factors, on the other hand, refer to individuals' leisure choices and
participation (Karaküçük and Gürbüz, 2007 nar. from Kement et al., 2015). In the study of Akyüz (2015)
named "Investigation of University Students 'Attitudes towards Leisure Activities", he concluded that female
students' attitudes towards leisure time activities are more positive than male students according to the
gender variable and made suggestions according to these results. Kement et al. (2015), the most important
factors in the participation of university students in recreational activities are the "facility factor" and "lack of
interest". In the lower dimension, "time", "lack of information", "individual psychology", "lack of social
environment and friends" and "transportation problem" are among the limiting factors. In the research
conducted by Gül (2016) on the students of Sındırgı Vocational School, it was concluded that students could
not participate in many activities due to lack of opportunity, despite the high desire to participate in
recreational activities. In the study of Mahiroğulları (2016) titled “Determining the factors affecting the
participation of university students in recreational activities”, he saw that the students' interest in sports
when they were children, the people they resided in, leisure time and recreational areas owned by the
university affected their participation in the activities and made suggestions according to these results. In the
study of Yayla and Çetiner (2019) titled "The Effect of Factors Effective in the Evaluation of Leisure Time",
they concluded that students who use their leisure time efficiently are more successful in their daily lives and
academic lives and made suggestions according to these results.
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Table 1: Studies on Leisure and Recreational Activities of University Students in Turkey
Literature
Mansuroğlu (2002)

Research Subject
Determination of Leisure Time
Characteristics and Outdoor
Recreation Trends of Akdeniz
University Students

Demirel & Harmandar (2009)

According to the results of the
research results, among the
barriers to participation in
recreation; Although there are
sufficient
opportunities,
students lack awareness.

Sabbağ & Aksoy (2011)

Leisure activities for university
students and employees

Kaba (2009)

Universities in Turkey and
Campus Recreation Campus
Rekreasyonu Current Situation
Modeling

Emir et al., (2012)

Kılıç & Şener (2013)

Güçlü (2013)

Toprak et al. (2014)

Research Results
According to the results of the
research results, among the
barriers to participation in
recreation; Although there are
sufficient
opportunities,
students lack awareness.
It can be said that the
participants perceive the social
environment and lack of
knowledge as the biggest
obstacle to participation in
leisure activities, followed by
the factors of facility / service /
transportation and individual
psychology.
It was concluded that most of
the students and employees
can find free time, but they
have difficulties at different
levels during this leisure time.

It was concluded that most of
the students and employees
can find free time, but they
have difficulties at different
levels during this leisure time.
Universities in Turkey and According to the results of the
Campus Recreation Campus research results, among the
Recreation Current Situation barriers to participation in
Modeling
recreation; the facility factor is
primary, the lack of interest
factor comes to the conclusion
that it is the lowest restrictive.
Universities in Turkey and
Campus Recreation Campus According to the results of the
Recreation Current Situation research results, among the
Modeling
barriers to participation in
recreation;
insufficient
facilities, insufficient social
opportunities,
insufficient
infrastructure.
The Place and Importance of Studies on the benefits of
Leisure Activities in Youth leisure activities reveal that
Period
leisure activities benefit young
people
especially
psychologically, sociologically,
health and physically.
The Place and Importance of According to the results of the
Leisure Activities in Youth research results, among the
299

Period

Mahiroğulları (2016)

Determining
the
factors
affecting the participation of
university
students
in
recreational activities

Ağduman (2014)

Examining
the
leisure
motivation and satisfaction of
university students

Arslan (2014)

Leisure time preferences of
university students

Binbaşıoğlu & Tuna (2014)

University Students' Attitudes
Towards Their Leisure Time

Çoruh & Karaküçük (2014)

Kement et al., (2015)

Akyüz (2015)

Recreational Tendencies of
University Students According
to the Gender Variable and the
Factors that Prevent them from
Participating in Recreational
Activities
Research on the Recreational
Tendencies
of
University
Students and the Identification
of the Obstacles Affecting Their
Participation in Recreational
Activities
Research on the Recreational
Tendencies
of
University
Students and the Identification
of the Obstacles Affecting Their

barriers to participation in
recreation; it is seen that the
existing regulated recreation
areas of the university and the
province are insufficient in
terms of quality and quantity.
According to the results of the
research results, among the
barriers to participation in
recreation; It is observed that
the students' interest in sports
when they were children, the
people they reside with, the
leisure
time
and
the
recreational areas owned by
the University affect their
participation in the activities.
It has been determined that the
concepts of leisure motivation
and leisure time satisfaction
are interrelated, and this
relationship is positive.
It has been determined that the
concepts of leisure motivation
and leisure time satisfaction
are interrelated, and this
relationship is positive.
While most of the students
have 3 to 6 hours of free time a
day, it is observed that they
spend at most 1-2 hours of this
free time on tourism-related
activities.
According to the results of the
research results, among the
barriers to participation in
recreation; Male students lack
time and interest, and female
students lack knowledge about
recreational activities.
According to the results of the
research results, among the
barriers to participation in
recreation;
insufficient
recreational
activities,
insufficient facilities.
According to the gender
variable, it is observed that
female students have more
positive attitudes towards
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Gül (2016)

Mahiroğulları (2016)

Bosna et al., (2017)

Arslan et al., (2018)

Yayla & Çetiner (2019)

Participation in Recreational
Activities
Why University Students Are
Not
Active
Participation
Barriers: A Research for Sındırgı
Vocational School Students

leisure activities than male
students.
According to the results of the
research results, among the
barriers to participation in
recreation; limited recreational
areas, lack of awareness about
recreation, lack of facilities.

Determining
the
Factors
Affecting University Students' According to the results of the
Participation in Recreative research results, among the
Activities
barriers to participation in
recreation; lack of facilities.
Investigation of the Factors
that
Prevent
University According to the results of the
Students'
Participation
in research results, among the
Recreational Activities (Üsküdar barriers to participation in
University Example)
recreation; lack of facilities,
time and interest.
Why Are University Students According to the results of the
Not
Active?
Participatory research results, among the
Barriers
barriers to participation in
recreation; Female students
encounter more leisure time
barriers and lack of facilities
compared to male students.
The Effect of Factors Effective According to the results of the
in the Evaluation of Leisure research, it is seen that
Time on Satisfaction with students who use their free
Leisure
time efficiently are more
successful in their daily and
academic lives.

CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS
Knowing the reasons for preference and expectations of new students, making reforms and planning to meet
these expectations can contribute to the implementation of new decisions, and for universities to fulfill their
functions more efficiently (Zorba et al., 2013). The newly established universities, which have a lot of
institutional insufficiencies, can be seen in a concrete way that there are deficiencies in terms of open spaces
and facilities due to basic problems such as lack of education and infrastructure. Thanks to the media, which
is one of the indispensable elements of today's modern life, young people who step into university realize
that the university life they hope is not the same as the university life they encounter, creating a negative
social effect (Kılıç and Şener, 2013: 223). The useful and active use of young people's leisure time is effective
in many ways. Young people are also divided into general categories (village youth, urban youth,
unemployed youth, etc.). University youth is also one of these categories. For this reason, each youth
category has different ways to evaluate leisure time (Ergül, 2008 nar. from Mahiroğulları, 2016). When the
research of Kaba (2009) is examined, it is seen that students have a significant inadequacy in recreational
facilities and organization. When the literature is examined, it is determined that the most important

301

constraints that prevent university students from participating in leisure and recreational activities are the
following reasons;
• Although there is enough time, students do not have any recreational difference,
• Inadequacy of social environments, facilities and services,
• Inadequate access to facilities,
• Infrastructure deficiencies,
• Factors such as insufficient quality and quantity of recreation areas have emerged in general.
Suggestions that can be developed for these constraints are as follows:
• Increasing student clubs and diversifying activities in order to increase participation in recreational
activities at universities,
• Increasing the needed recreational facilities in terms of both quality and quantity,
• Increasing the facilities for young people to participate in leisure and recreational activities not only
in universities but also in provinces where universities are located (cinema, theater halls, bowling halls,
handicraft courses, etc.),
• Various seminars should be organized in universities to make students adopt that recreation is an
integral part of life,
• With the support of the Municipality, NGOs and youth sports directorate, different universities can
organize mutual university trips or perform competitive recreational activities.
The need for recreational activities in universities becomes more meaningful, especially if we consider that
the individuals we consider as young and living in adolescence are young people who study at our
universities. For this reason, it is important for university students to recognize and benefit from the
concepts of "recreation". Participants who are aware of these concepts and recreational activities will
undoubtedly be easier to achieve their goals (Toprak et al., 2014). Many schools have developed various
programs including recreation programs and services over time. Unlike other traditional competitive sports,
the emphasis on these activities has led many universities to rename their campus recreation units. These
developments have led universities to find a title that allows units to develop a program for entertainment as
well as races and competitive activities (Kaba, 2009). This research is a theoretical study aiming to reveal the
restrictions of university students' participation in leisure and recreational activities. Future research can
perform empirical applications on a large sample of university students.
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Özet
ABD’nin 45. Başkanı Donald Trump’ın göreve geldikten sonra gerileyen transatlantik ilişkilerinin gerilemesinin
temelindeki kişisel sebep, Trump’ın önceki ABD başkanlarından farklı bir profile sahip olması, kaba bulunan
tavırları ve konuşma şekli, ‘Önce Amerika’ söylemi ve bütün bunlara bağlı olarak ABD dış politikasındaki
değişimdir. Transatlantik ilişkilerinin gerilemesindeki ideolojik temel ise Trump’ın Avrupalı değerlerin
karşısında durmasıdır. Trump’ın ırkçı söylemleri, çevre konularına duyarsız olması, Avrupa bütünleşmesine
inanmaması ve uluslararası ticaretteki kuralları yeniden yazmak istemesi, Avrupa’nın kendini güvensiz
hissetmesine sebep olmuştur. Trump 45. ABD Başkanı olarak Başkanlık koltuğuna oturduktan sonra aldığı ilk
kararlardan biri seçim vaatlerinden de biri olan Paris İklim Anlaşması’ndan çıkmak olmuştur. 2016’da 190’dan
fazla ülke tarafından imzalanan ve imzalayan ülkelerin küresel ortalama sıcaklık artış limitini yüzyılın sonuna
kadar 1,5 ile 2 derece arasında sınırlandırılmasını öngören Paris İklim Anlaşması’ndan ABD’nin ayrılacağını ilk
olarak 2017’de duyuran Trump’ın bu kararından sonra ABD, anlaşmadan resmi olarak Kasım 2020’de
ayrılmıştır. Bu ayrılık, iklim değişikliği sorununu küresel dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük sorunlardan
biri olarak gören AB içinde hayal kırıklığı yaratmıştır. ABD’nin 46. Başkanı olarak 20 Ocak 2021’de göreve
başlayacak olan Joe Biden ise göreve başladıktan sonra ABD’nin iklim değişikliği sorununun çözümünde tekrar
olacağını ve Trump’ın çekildiği Paris İklim Anlaşması’na ABD’nin tekrar katılacağını bildirmiştir. Bu çalışma,
AB’nin dünyadaki en önemli küresel sorunlardan birisi olarak gördüğü iklim değişikliği sorununa ABD’nin
tekrar taraf olmasının transatlantik ilişkilerinin iyileşmesine ve iklim değişikliğiyle mücadeleye katkıda
bulunacağını öngörmektedir.
Anahtar Kelimeler: Transatlantik İlişkileri, Paris İklim Anlaşması, İklim Değişikliği
An Assessment of Post-Trump Period’s Climate Change Policy in the Context of Transatlantic Relations
Abstract
After the 45th President of the US, Donald Trump, took office, the transatlantic relations declined. The
personal reason behind this decline is that Trump has a different profile from previous US presidents along
with his rude attitudes and way of speaking, the "America First" rhetoric and, accordingly, the change in the
US foreign policy. The ideological basis in the decline of transatlantic relations is Trump's opposition to
European values. Trump's racist rhetoric, his indifference to environmental issues, his disbelief in European
integration and his willingness to rewrite the rules in international trade made Europe feel insecure. One of
the first decisions Trump made after taking the Presidency as the 45th President of the US was to leave the
Paris Climate Deal, as also one of his election promises. After Trump announced to leave the Paris Climate
Agreement, which was signed by more than 190 countries in 2016 and envisions limiting the global average
temperature increase limit of the signatory countries between 1.5 and 2 degrees by the end of the century,
in 2017, the US officially left the Deal in November 2020. This decision has also created disappointment
within the EU, which sees the climate change problem as one of the biggest problems facing the global
world. Joe Biden, who will take office as the 46th President of the US on January 20, 2021, stated that the US
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will be again part of the solution of the climate change problem and that the US will rejoin the Paris Climate
Deal. This study predicts that the re-involvement of the US to the climate change problem, which Europe
sees as one of the most important global problems in the world, will contribute to the improvement of
transatlantic relations and the combat with climate change.
Keywords: Transatlantic Relations, Paris Climate Deal, Climate Change
GİRİŞ
Transatlantik (Atlantik Ötesi) ilişkileri, ABD ile Avrupa arasında Soğuk Savaş ile başlayan siyasi ve ekonomik
yakın ilişkileri ve güvenlik konularını içeren çok taraflı ve çok katmanlı bir ilişki türünü ifade etmektedir
(Canan Sokullu, 2019). Transatlantik ilişkileri ortak çıkarlar, Batı kimliği ve NATO ile de ortak kurumlar
temelinde yükselmiş olsa da bu durum ne ABD’nin ne de AB’nin her zaman birbirleriyle uyumlu davrandıkları
anlamına gelmemektedir. Başta sert güç kullanımı olmak üzere iyi yönetişim ihracı, uluslararası sistemde
süper güç konumunda olma tercihi, uluslararası ticaret ve göçmenler gibi konularda farklı tercihler yaptıkları
bilinmektedir (Isernia ve Basile 2014).
Transatlantik ilişkilerinin sınandığı ilk olay 2003 Irak Savaşı’dır. Dönemin ABD Başkanı George W. Bush tek
taraflı olarak Irak’a müdahale etme kararı almış ama AB’nin birçok üye ülkesi müdahalenin meşru olmaması
sebebiyle Irak’ın işgaline destek vermemiştir (Canan Sokullu, 2019).
Soğuk Savaş’ın bitiminden sonra NATO’nun kendine yeni görevler arayışı sonucunda belirlediği yeni güvenlik
tehditlerine nasıl yanıt verecekleri hususu da ABD ve AB’nin ayrı düştüğü konulardan biri olmuştur.
Uluslararası terörizm, uluslararası göç ve iklim değişikliği konularını da içeren NATO’nun 2010 yılında yeni
güvenlik stratejisinde özellikle Trump döneminde en az önem atfeden güvenlik tehdidi iklim değişikliği
olmuştur.
Transatlantik ilişkileri ikinci kez ise 45. ABD Başkanı Donald Trump döneminde birçok defa olmak üzere
sınanmıştır. Güvenlik ve savunma bağlamında, NATO’yu ABD için bir yük olarak gören Trump, AB’nin
ekonomik olarak elini taşın altına sokması gerektiğini söylemiştir. Trump’a göre NATO, ABD için ekonomik bir
külfettir ve Avrupalı ortaklar NATO’ya daha fazla ekonomik destek vermeli ve savunma harcamalarını
arttırmalıdırlar. Ekonomik ve ticari ilişkiler bağlamında ise önceki Başkan Trump’ın AB ile ABD arasındaki ticari
ilişkilerde liberalleşmeyi ve taraflar arasındaki ticareti artırmayı hedefleyen TTIP antlaşmasını ülkesinin milli
çıkarlarına olumsuz etki ettiği gerekçesiyle iptal etmiştir (Canan Sokullu, 2019). Dahası Trump, AB’nin büyük
umutlar beslediği Paris İklim Anlaşması’ndan ABD’nin fosil yakıt üretimine sekte vuracağı ve işsizliği
artıracağını iddia ederek çıkmış ve iklimle mücadele konusunda AB’yi hayal kırıklığına uğratmıştır.
Transatlantik ilişkilerinin gerilemesindeki asıl sebep ideolojiktir. Çünkü Trump, Avrupalı değerlerin karşısında
durmaktadır. Trump’ın ırkçı söylemleri, çevre konularına duyarsız olması, Avrupa bütünleşmesine
inanmaması ve uluslararası ticaretteki kuralları yeniden yazmak istemesi de, Avrupa’nın kendini güvensiz
hissetmesine sebep olmuştur.
Bütün bunlara ek olarak, ABD’nin 45. Başkanı Donald Trump’ın göreve geldikten sonra gerileyen transatlantik
ilişkilerinin gerilemesinin temelindeki kişisel sebep, Trump’ın önceki ABD başkanlarından farklı bir profile
sahip olması, kaba bulunan tavırları ve konuşma şekli, ‘Önce Amerika’ söylemi ve bütün bunlara bağlı olarak
ABD dış politikasındaki değişimdir.
Sonuç olarak, Trump ile transatlantik ilişkilerin retoriği zarar görmüş ve tarafları transatlantik ilişkilerinin
geleceği konusunda kaygılandırmaya başlamıştır (Canan Sokullu, 2019). Biden’ın ABD başkanı olması ile
birlikte transatlantik ilişkilerinin eskiye döneceğine dair inancın, Biden’ın özellikle iklim değişikliğiyle
mücadele konusundaki söylemlerinin tam da AB’nin istediği çerçevede olması sebebiyle, daha da artması
beklenmektedir. Zaten son tahlilde de, transatlantik ilişkileri dönemsel değişikliklerle zarar görebilecek
nitelikteki ilişkilerden olamayacak kadar çok taraflı ve çok katmanlı ilişkilerdir.
Bu çalışmanın amacı, Avrupa’nın dünyadaki en önemli küresel sorunlardan birisi olarak gördüğü iklim
değişikliği sorununa ABD’nin tekrar taraf olmasının transatlantik ilişkilerinin iyileşmesine ve iklim değişikliğiyle
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mücadeleye katkıda bulunup bulunamayacağını incelemektir. Bu inceleme yapılırken, literatür taraması
yöntemine başvurulmuş, bilimsel kitaplardan, makalelerden, tezlerden ve internet kaynaklarından
yararlanılmış, AB’nin önde gelen liderlerinin, AB’nin iklim değişikliğiyle mücadelede kurumsal hareket
etmesini sağlamaya çalışan AB Komisyonu’nun Başkanı’nın ve 46. ABD Başkanı Joe Biden’ın söylem ve
demeçleri çerçevesinde transatlantik ilişkilerinin iyileşmesine ve iklim değişikliğiyle mücadele konusunda
farkındalığı artırarak katkıda bulunacağını öngörmektedir. Çalışma, AB ve ABD arasındaki transatlantik
ilişkileri ve iklim değişikliğiyle mücadele konusunda özellikle Trump dönemi daha da farklılaşan yaklaşımları
kısaca ele alan genel bir çerçeve çizdikten sonra sırasıyla Trump döneminde ABD ve AB iklim politikalarındaki
ayrılıkları, Biden’ın iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik söylemleri ve Biden dönemi iklim değişikliğiyle
mücadelenin uluslararası sisteme olası etkilerini; ve Biden’ın iklim değişikliği politikası transatlantik ilişkilerini
düzeltmeye katkısının olup olamayacağını tartışarak sonlandırılacaktır.

1. TRUMP DÖNEMİNDE ABD VE AB İKLİM POLİTİKALARINDAKİ AYRILIKLAR
AB, 1990’lardan beri iklim değişikliğiyle mücadele konusunda dünyaya öncülük etmeye çalışmaktadır. 16
Temmuz 2019’da 2019-2024 dönemi için AB Parlamentosu tarafından AB Komisyonu Başkanı seçilen Ursula
von der Leyen yaptığı açıklamada, 2050 yılına kadar Avrupa’yı ilk iklim-nötr kıtası yapmayı amaçladıklarını
belirtmiştir. Bu amaca ulaşmak için de Avrupa İklim Kanunu da içeren Avrupa Yeşil Mutabakatını
benimseyeceklerini belirtmiştir. Bu gelişme AB İklim Politikasının geleceği açısından bir mihenk taşı olmuştur.
İklim Değişikliğiyle mücadelede hedeflerine ulaşmak için AB bir dizi sistem ve düzenleme adapte etmiştir. Bu
düzenlemelerin hepsi AB’nin 2020 İklim ve Enerji Paketi’nde yer almaktadır. Örneğin, burada yer alan
sistemlerden biri olan Emisyon Ticareti Sistemi (ETS), Paris İklim Anlaşması’nın da kararlarıyla uyumlu olarak
AB’nin emisyonlarını 2030 itibariyle 1990 yılına göre en az yüzde 40 azaltmayı hedeflemektedir. Yine AB’nin
güncel hedefleri arasında düşük karbon teknolojisine yatırımı fonlamak, enerji verimliliğini artırmak,
yenilenebilir enerjiye yatırım yapmak bulunmaktadır. Avrupa Komisyonu hedeflere ulaşmada üye ülkelerin
kendi önlemlerini uygulamalarına izin vermekle beraber bütün bu uygulamaların kendisine raporlanmasını
şart koşmaktadır (Healey ve Diğerleri, 2019).
Özetlenecek olursa, AB için Avrupa Yeşil Mutabakatı gerçekte iç politika düzenlemesinin ötesinde bir anlam
taşımaktadır. Bu mutabakatla beraber ilkim değişikliği politikasının, AB’nin dış politikasının ayrılmaz bir
parçası haline getirilmeye çalışılmaktadır. Bu mutabakatın etkilerinin sınır ötesi olması hedeflenmektedir
(Foreign Affairs, 2021).
ABD’nin iklim değişikliğiyle mücadele konusundaki tavrına bakılacak olursa, öncelikle, Cumhuriyetçiler
döneminde oldukça kutuplaştıkları görülmektedir. Öyle ki, Cumhuriyetçi kelimesi iklim değişikliğini reddeden
topluluk anlamına gelmekte denilmektedir (Dryzek, Norgaard ve Schlosberg, 2011). Önceki ABD Başkanı
Trump, 2016’daki seçim kampanyası döneminde iklim değişikliği sorununda hep aldatmaca olarak
bahsetmiştir (BBC News, 2018). Başkanlığı döneminde ise ABD’nin Küresel Değişim Araştırma Programının
ABD Kongresine sunduğu rapora ise inanmadığını belirtmiştir. Dahası, Paris İklim Anlaşması’nın ülke için
finansal ve ekonomik olarak yük olduğunu iddia eden Trump, anlaşmadan çekileceğini söylemiştir (Healey ve
Diğerleri, 2019).
Aralık 2015’te, 21. BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nda (COP21) onaylanan Paris İklim Anlaşması,
Nisan 2016’da 190’dan fazla ülke tarafından imzalanmıştır. Donald Trump’tan önceki ABD Başkanı Barack
Obama’nın desteklediği Paris İklim Anlaşması, dünyadaki ortalama sıcaklık artışını 2100 yılına kadar 1,5- 2
dereceyle sınırlamayı hedeflemektedir (BBC, 2015).
Sonuç olarak, ABD, başlıca hedefleri arasında iklim değişikliğinin olumsuz sonuçlarıyla mücadele, sera gazı
emisyonunu azaltmak için sürdürülebilir politikalar üretme ve özellikte gelişmekte olan ülkelerin enerji
dönüşümünü destekleme olan ve 1 Haziran 2017 yılında Donald Trump’ın ayrılacağını duyurduğu Paris İklim
Anlaşması’ndan resmi olarak 4 Kasım 2020’de çekilmiştir. ABD aynı zamanda Paris İklim Anlaşması’ndan ilk
ayrılan ülke olmuştur. Trump’ın Paris İklim Anlaşması’na olan karşıtlığının temelinde anlaşmanın amacının
aslında iklim değişikliği değil ABD'yi ekonomik olarak güçsüzleştirmek olduğunu iddia etmesi yatmaktadır
(Euronews, 2020b).
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Trump’ın tutumu, ABD’yi dünyanın büyük ekonomileri arasında yalnızlaştırmıştır. AB, transatlantik ilişkileri
bağlamında bir kopuş yaşamış ve hayal kırıklığına uğramıştır. Bir yandan yeni AB Komisyon Başkanı 1 trilyon
Avroluk yeşil mutabakatını açıklarken diğer yandan Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, 2060 yılına kadar net sıfır
emisyona ulaşmayı hedeflediklerini açıklayarak Trump’ın tersi bir tablo çizmiştir (NTV, 2020).
Her şeye rağmen, Trump dönemindeki ABD yönetimi temelde, ABD’nin iklim politikası konusunda diğer
yönetimlerin davranışını devam ettirmiştir. Trump’ın iklim ve enerji düzenlemelerindeki çeşitli geri adım atma
çabalarına rağmen içeride, uluslararası düzeyde ve ulus-aşırı düzeyde birçok mekanizma ve eğilim küresel
düzeyde iklim değişikliğiyle mücadele konusunda geri adım atılmasına engel olmuştur. Fakat burada Trump
yönetimiyle ilgili sorun iklim değişikliği konusunda geri adım atmayı başaramamış olmaları değil, Trump’ın
fosil yakıt yanlısı duruşuna hizmet eden ırkçı, nefret söylemi içeren, otoriter elementler içeren bir tür ‘iklim
faşizmi’dir. Obama yönetiminin içeride karbonsuzlaştırma ve Paris İklim Anlaşmasını yönetme konusundaki
başarısı aşikâr olmakla yine Obama döneminde ABD, dünyanın en büyük doğal gaz ihracatçısı olmuş ve petrol
ve gaz üretimini kolaylaştırıcı adımlar atmıştır. Obama yönetimi kendisini bir dizi ekonomik, siyasi ve
kurumsal kısıtlamaların içinde bulmuş ve bu durum iklim konusunda yüksek hedefler belirlenmesinin önünde
engel olmuştur. Sonuç olarak, Obama yönetimi endüstrileşmiş bir devlet için olabilecek en gevşek ‘Kesin
Katkılar için Ulusal Niyet Beyanları’ (INDC) kabul etmiştir (Daggett, 2018).

2. BİDEN’IN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELEYE YÖNELİK SÖYLEMLERİ
Paris İklim Anlaşması’na en büyük desteği veren liderlerden biri olan ABD’nin 44. Başkanı Barack Obama
döneminde Başkan Yardımcısı olan Joe Biden, Kasım 2020’de Demokrat Parti’den ABD’nin 46. Başkanı
seçilmiş ve 20 Ocak 2021’ta göreve başlamıştır (Euronews, 2020b).
46. ABD Başkanı Joe Biden, henüz seçilmeden önce Foreign Affairs Dergisinin Mart/Nisan 2020 sayısında
‘Trump sonrasında ABD dış politikasını kurtarmak: Amerika neden yeniden lider olmalı?’ başlıklı bir yazı
kaleme almıştır. Biden bu yazıda, ABD’nin karşı karşıya olduğu ve iklim değişikliğinin de içinde olduğu küresel
sorunlara bir de Trump döneminin otoriter tarzının eklenmesiyle, ABD’nin kolektif olarak karşı koyabilme
kapasitesinin zayıfladığını öne sürmüştür. Biden, küresel problemlerle mücadelede Çin ile iş birliği yapmak
gerekse bile Çin’in insan hakları ihlallerine karşı mücadele etmek için ABD’nin müttefikleriyle ortak hareket
etmesi gerektiğini iddia etmiştir. Bütün bu açıklamalar Biden’ın dış politika yapımında ABD’yi yine lider olarak
konumlandıracağını göstermektedir. Bunu yaparken de diplomasiyi birincil yöntem olarak tercih edeceğini
açıklayan Biden, Paris İklim Anlaşması’nı yürürlüğe koymak için Obama yönetiminde yürüttüğü diplomasiyi
devam ettireceğini beyan etmiştir (Foreign Affairs, 2020). Dolayısıyla, Joe Biden’ın başkanlık koltuğuna
oturduktan sonra iklim değişikliği konusundaki ilk adımının Trump’ın kararı sonucu ABD’nin ayrıldığı Paris
İklim Anlaşması’na geri dönmek olması beklenmekteydi. Nitekim, göreve gelir gelmez ilk imzalarından birini
ABD’yi Paris İklim Anlaşması’na tekrar dahil etmek için atmıştır.
Yazısında iklim değişikliğini ABD için varoluşsal bir tehdit olarak tanımlayan Biden, bu konuyla mücadelede
ABD’nin lider olması gerektiğini belirtmiştir. Bu noktadan hareketle, seçim vaadi olarak öncelikle ABD
içerisinde acil yatırımlar yapmayı planladığını açıklayan Biden, ABD’yi 2050 yılına kadar sıfır emisyonlu temiz
enerji ekonomisine dönüştürmeyi amaçlamaktadır. Halihazırda küresel salınımların %15’ini oluşturan ABD’nin
iklim değişikliğiyle mücadelede dünyadaki ekonomik ve ahlaki gücünü kullanabileceğini iddia etmektedir
(Foreign Affairs, 2020).
Joe Biden henüz gelmeden petrol ve gaz üretiminde kısıtlamalara gidileceğinin de sinyallerini vermiştir. Bu
kısıtlamaların petrol ve gaz üretimi konusunda yapılacak alt yapı yatırımlarını, bu projelerin sebep olacağı
sera gazı emisyonları ve iklim değişikliği hesaplanarak karar verileceği öngörülmektedir (AA, 2020a).
Trump yönetiminin ABD’yi petrol üreticiliğinde lider haline getirmek için petrol ve gaz üreticilerini
desteklemesine karşın, Biden seçim kampanyalarında fosil yakıtlardan uzaklaşıp yeşil enerji yöneleceğini
beyan etmiştir. Biden’ın bu noktada henüz başkan olmadan önceki ilk hareketi fosil yakıt şirketlerinden seçim
kampanyasına bağış yapılmasını engellemek olmuştur. Burada dikkat çekilmesi gereken nokta, Biden’ın fosil
yakıta karşı olduğunu açıklamasına rağmen çevre felaketine yol açan kaya gazı çıkarma işlemi için bir engel
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koymayacağını açıklamasıdır. Bunun sebebi, her ne kadar Biden’ın yeşil enerjiye yönelmeyle başlayan enerji
dönüşümünün yeni iş alanları yaratacağını iddia etse de çok sayıda ABD vatandaşının kaya gazı
operasyonlarından geçimini sağladığının farkında olması ve bu dönüşümün kolay olmadığının farkında
olmasıdır (Euronews, 2020a).
ABD Başkanı Joe Biden, karbon emisyonunu 15 yıllık bir zaman dilimde sıfıra indirerek yüzde 100 temiz enerji
kullanımına geçmeyi ve iklim değişikliğiyle mücadelede en büyük paydaya sahip olan yenilenebilir enerji için 4
yılda 2 trilyon dolar bütçe ayırarak yeşil bir ekonomik ekosistem yaratmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda
yapılacak yatırımlar arasında rüzgâr türbinleri, elektrikli araçlar ve ekolojik sürdürülebilir evler bulunmaktadır.
Biden, bu yatırımlarla istihdam da sağlamayı amaçlamaktadır. Yenilenebilir enerjinin Biden tarafından
desteklenmesinin esas sebebi, temiz enerji kaynaklarının aslında piyasada rekabet kapasitesinin olduğunu fosil yakıtların hususi olarak desteklendiği Trump döneminde dahi- kanıtlamış olmasıdır. Yenilenebilir enerji
teknolojilerindeki hızlı büyümenin hem iş alanı yaratarak istihdama katkı sağlaması ve ekonomiyi
canlandırması, hem de yan fayda olarak iklim değişikliğiyle mücadeleye katkıda bulunması beklenmektedir
(AA, 2020a).
Sonuç olarak, iklim değişikliğiyle mücadeledeki en önemli ayaklardan biri olan enerji dönüşümünün bir
parçası olarak yeşil enerjiye geçişe katkı sağlaması amacıyla Biden ABD’deki anayollara 500 bin adet elektrikli
araç şarj istasyonu koyarak alt yapıyı güçlendirmeyi ve elektrikli araç alımını teşvik etmeyi hedefleri arasına
koymuştur (AA, 2020b). Yine Biden yönetimi, elektrikli araç kullanımını destekleyeceğini ve 2030'da ABD içi
kullanımdaki elektrikli araç sayısını 4 milyona çıkarmayı planladıklarını beyan etmiştir AA, 2020a).
ABD Başkanı Joe Biden, seçimi kazanır kazanmaz iklim üzerinde çalışacak ekibini tanıtarak bu konuda kararlı
olduğunu göstermek istemiştir. ABD Başkanı Biden’ın iklim ekibinde İklim Başkanlık Özel Temsilcisi olarak
John Kerry, ulusal iklim danışmanı olarak Gina McCarthy ve danışmanı Ali Zaidi, Enerji Bakanı olarak Jennifer
Granholm, İklim Politikası ve Finans Danışmanı olarak Jahi Wise, İklim Politikası ve Yenilik Danışmanı olarak
Sonia Aggarwal, İç Çevre Politikası Birimi Müdürü olarak Maggie Thomas, Çevre Kalite Konseyi başkanı olarak
Brenda Mallory ve Çevre Koruma Dairesi’nin (EPA) başkanı olarak da Michael Regan’ı belirlemiştir
(Bloomberg, 2020).
Özetlenecek olursa, Biden’ın iklimle mücadele konusundaki tavrı önceki Başkan Trump’dan 180 derece farklı
bir tavırdır. Trump hem petrol ve gaz üretiminin artmasını desteklemiş hem de iklim değişikliğiyle mücadele
konusundaki düzenlemeleri yok saymayı ya da kaldırmayı tercih ederken Biden ise petrol ve gaz kullanımının
sebep olduğu kirliliğin en çok düşük gelirli kesimi, işçi sınıfını ve azınlıkları etkilediğine vurgu yapmaktadır
(Amerikanın Sesi, 2020).
2.1. Biden Dönemi İklim Değişikliğiyle Mücadelenin Uluslararası Sisteme Olası Etkileri
Joe Biden ise seçim çalışmalarına başladığı andan itibaren iklim değişikliğiyle mücadele konusunu ajandasının
en ön sıralarına koyduğunu açıklamıştır. Joe Biden’ın verdiği sözleri tutması durumunda dünyadaki iklim
değişikliği sorununa ciddi katkı sağlaması beklenmektedir. Bunun sebebi ise ABD’nin dünyadaki en fazla
emisyon üreten ülke olmasıdır. Küresel ısınmaya en çok katkı yapan ikinci ülke ise Çin’dir (Euronews, 2020a).
Dünyadaki en fazla emisyon üreten ülke olarak ABD’nin iklim değişikliği ile mücadelede liderlik vasfını
üstlenmesi, emisyon üretiminde arkasından gelen Çin, Hindistan ve diğer ülkelerin de ABD’yi takip etmesini
sağlayabilir. Bu noktadan hareketle ABD, dünya genelinde iklim değişikliğiyle mücadelede küresel bir
dayanışma ortamı yaratmak için yeni düzenlemeler yapmalı ve üretim ve tüketim konusunda da belirli
standartlar getirmelidir.
Birleşmiş Milletler (BM) gibi bugün halen dünyanın en etkili uluslararası örgütlerinin bütçelerindeki ABD
katkısı göz önünde bulundurulduğunda, ABD’nin kararlı olması durumunda iklim değişikliğiyle mücadeledeki
küresel politikaları etkileyebilme kapasitesi açıkça görülmektedir. ABD sadece uluslararası örgütler bazında
değil uluslararası yatırımcılar bazında da yönlendirme gücünü kullanarak yatırımcıları yenilenebilir enerjiye ve
yeşil ekonomiye yatırım yapmaya ikna edebilecektir.
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ABD Başkanının Joe Biden olması iklim değişikliğiyle mücadele konusunda dünyada iyimser bir hava
yaratmıştır. Bunun sebepleri arasında, ABD’nin Paris İklim Anlaşması’na dönmesinin diğer ülkelerin bu
konudaki politikalarına olumlu yönde etki edeceği inancı, Trump zamanında birçok ülkenin ABD de yapmıyor
düşüncesinin arkasına sığınması, AB’nin Yeşil Mutabakatı ve karbon düzenlemesi konusunda adım atacak bir
muhatap bulması sayılabilir (AA, 2020a).
3. BİDEN’IN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ POLİTİKASI TRANSATLANTİK İLİŞKİLERİNİ DÜZELTEBİLİR Mİ?
Biden’ın ABD Başkanı olmasıyla beraber ABD’nin dış politika öncelikleri arasına iklim değişikliğiyle mücadeleyi
koymasının ABD-AB ilişkilerini doğrudan ve olumlu etkilemesi beklenmektedir. Bir de transatlantik ilişkilerinin
dolaylı olarak olumlu etkilenmesi beklenen ve yine Biden’ın Başkan olmasıyla beraber olacağı düşünülen ABDÇin uzlaşmasıdır. İklim değişikliğiyle mücadele konusunda uzlaşılmasının Çin ile başka sorunların da
çözülmesine yardımcı olabileceği öngörülmektedir. Çin hem yenilenebilir enerji kaynaklarından en yaygını
olan güneş enerjisi üretiminde en büyüklerden olması hem de diğer yenilenebilir enerji kaynaklarını da
kullanmak istemesi sebebiyle ABD ile buluşabileceği hem ticari anlamda hem politik anlamda ortak noktaların
olabileceği beklenmektedir (CNBC, 2020).
Biden’ın seçilmesi ise AB için çok şey ifade etmektedir. Eğer transatlantik ilişkilerinde tarafların iyimser
olduğu bir konu varsa o da çevre ile ilgili konulardır. Biden’ın zaferi ABD’nin Paris İklim Anlaşmasına geri
dönmesini sağlamıştır. AB için bu geri dönüş ABD’nin iklim değişikliğiyle mücadelesindeki ciddiyeti görmek
açısından önemli bir adım olmuştur. Avrupa’nın beklediği ikinci adım ise ABD’nin uzun vadede petrol ve doğal
gaza olan bağımlılığını azaltmasıdır (Politico, 2020).
Joe Biden’ın seçimi kazanması hem Avrupalı liderler arasında hem de kurumsal olarak AB içerisinde
memnuniyetle karşılanmıştır. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Biden’ın kazanması üzerine
yaptığı açıklamada, ABD ve AB arasında iş birliğinin artırılması gerektiğini ve özellikle Covid-19 pandemisinin
ekonomik ve sosyal sonuçları, iklim değişikliği, vatandaşlar için dijital dönüşüm, ortak güvenlik alanlarında
daha yoğun iş birliğine ihtiyaç duyulduğunu belirtmiştir. İngiltere Başbakanı Boris Johnson da Biden’ın zaferini
kutlayan liderlerden olmuş ve en önemli müttefeki olan ABD ile iklim değişikliğiyle mücadele başta olmak
üzere pek çok konuda çalışmak için hazır olduğunu belirtmiştir (DW, 2020a).
İklim değişikliğiyle mücadele konusunda önceki ABD Başkanı Donald Trump’ı eleştiren Fransa Cumhurbaşkanı
Emmanuel Macron ise Biden’ı Twitter üzerinden kutlamış ve iklim değişikliğiyle mücadelede birlikte ve hızlı
bir şekilde hareket etme mesajı vermiştir. Macron ayrıca Biden’a ABD’yi Paris İklim Anlaşması'na tekrar dahil
etme sözünü hatırlatarak ‘Yeniden hoşgeldiniz, eve hoşgeldiniz’ demiştir (T24, 2020).
Yine bir diğer AB üye ülkesi Almanya’nın başbakanı Angela Merkel de Biden’ın seçimi kazanması üzerine
yaptığı açıklamada Atlantik ilişkilerinde tarafların refahı için yakın çalışmanın önemli olduğunu vurgulamış ve
özellikle de küresel ısınma, uluslararası terörizm, Covid19 Pandemisi ve serbest ticaretin geliştirilmesi
konularında yakın çalışmanın öneminden bahsetmiştir (DW, 2020b).
4. SONUÇ
Bu çalışmadaki tartışmayı temel alarak Trump döneminde ABD’nin iklim değişikliği politikasının daha pasif
olduğunu, Biden dönemi iklim değişikliği politikasının ise Biden’ın seçim çalışmalarındaki söylemlerinden
hareketle daha aktif olacağını söylemek mümkündür. AB’nin iklim değişikliği politikasının ise iki lider dönemi
için de aktif olduğunu ve olmaya devam edeceğini söylemek yanlış olmayacaktır. AB’nin iklim değişikliği
politikası uluslararası rejimin temel kuralları çerçevesinde şekillenirken, ABD’nin içeride ciddi eksiklikleri
bulunmaktadır.
Transatlantik ilişkilerde sürdürülebilirlik, iş birliğine, ortak kurum ve normların güçlendirilmesine ve ortak
değerlerin içselleştirilmesine bağlıdır (National Interest, 2018). Bu bağlamda değerlendirildiğinde, sonuç
olarak, Biden’ın göreve gelmesiyle beraber iklim değişikliğiyle mücadele AB ve ABD arasındaki farklı
yaklaşımların ortak bir yaklaşıma evirilebileceği öngörülmektedir. Çünkü ABD ve AB ortak değerleri olan ve
birbirleriyle çok yakın ilişkili iki aktördür. Yine Biden sonrası dönemde ABD ve AB’nin bir ‘iklim Kulübü’
kurabileceği söylemleri tarafların iklim değişikliğiyle mücadele konusunda ortak kurum ve normlar inşa
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edebileceklerine işaret etmektedir. Sonuç olarak bu çalışma, AB ve ABD’nin iklim değişikliğiyle mücadele
konusunda yapacakları iş birliğinin AB’nin hayal kırıklığının giderilmesiyle transatlantik ilişkilerinin
iyileşmesine ve ABD gibi iklim değişikliğine çok büyük etkisi olan bir ülkenin politika değişimiyle beraber de
iklim değişikliğiyle mücadeleye katkıda bulunacağını öngörmektedir.
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Süper Marketlerde Alış-Veriş Bilgilerinin Veri Madenciliği ve Bulanık Mantık Yöntemleriyle Analizi
Dr. Vugar SALAHLI

Özet
Büyük marketlerde yapılan alışveriş verilerinin analizi, müşterilerin tüketim ihtiyaçlarını öğrenmek ve
marketlerin satış stratejilerini ve yöntemlerini iyileştirmek için önemli bilgiler sağlayabilir. Bu çalışmada bir
süpermarkette bir aylık dönemde yapılan alışverişler, alışverişin hacmi, içeriği, ürün grupları üzere ürünlerin
tercih edilme sıklığı gibi parametreler açısından analiz edilmiştir. Büyük veri kümesinin ön işlenmesi
yapılmıştır. Sıklıkla birlikte alınan ürün gruplarını belirlemek için birliktelik kuralları yöntemi ve alış veriş
sepetinin içeriği ve boyutu arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak için bulanık mantık çıkarsama yöntemi
uygulanmıştır.
Anahtar kelimeler: market alış-veriş verileri, sepet analizi, birliktelik kuralları, bulanık çıkarsama
Using Data Mining and Fuzzy Logic Methods to Analyze Shopping Data in Super Markets
Abstract.
Analysis of shopping data in super markets can provide important information to learn the consumption
needs of customers and to improve the sales strategies and methods of the markets. In this study, a large
data set containing information about shopping done in a supermarket in a one-month period was
investigated. Parameters such as the contents of shopping baskets (products purchased by the customer at
once) and the size of the baskets (the number of products purchased). In the study, it is aimed to investigate
whether there is a relationship between the size of shopping baskets and their contents. The analysis of the
data set consisting of 8 columns and approximately 90 thousand rows was made in several stages. Data
cleaning and data integration were performed in the pre-processing process of the data set; The cases of
coding the same product categories differently were determined and corrected. Very rare items in shopping
baskets were removed from the set. Since the data set is very large, it may cause problems in terms of
memory space and processing time, so the data set has been reduced. For this, firstly, attribute-oriented
data reduction has been realized. The attributes that would not be needed for the research target were
removed from the data set. In the next step, the concept hierarchy reduction was used. In the study, the
fuzzy logic inference method was used to reveal the relationships between customer preferences and the
size of the shopping, and the association rules method was used to determine the most frequently purchased
products. For this purpose, WEKA data mining application and FisPro fuzzy logical inference application were
used. The results of the study can be used to learn about the customer profile in supermarkets.
Keywords: market shopping data, basket analysis, association rules, fuzzy inference
1.

Giriş.

Büyük marketlerde yapılan alışveriş verilerinin analizi, müşterilerin tüketim ihtiyaçlarını öğrenmek ve
marketlerin satış stratejilerini ve yöntemlerini iyileştirmek için önemli bilgiler sağlayabilir. Alışveriş analizi
veya pazar sepeti analizi ile ilgili birçok çalışma vardır. Bu analizler, mağaza yöneticilerinin satışları artırmak
için müşterilerin davranışlarını veya satın alma alışkanlıklarını incelemelerine yardımcı olur.[1] çalışmasında
yazarlar sepet analizi ile tüketici davranışının modellenmesi konusunu araştırmışlar. Çalışmada alışveriş
analizine dayalı uygulamaların genellikle 2 amaçla- sepet analizi ve satış tahminleri amacıyla yapıldığını
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göstermişler. [2] çalışmasında önerilen pazar sepeti analizi uygulaması, sadece satış özendirmeleri tasarımına
yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda depoya gelen ve giden ürünlerin stoklarının yönetimini de sağlar. [3]
çalışmasında yazarlar sepet seçimi için çok kategorili seçim modellerini sepet seçimi için veriye dayalı bir
yaklaşımla birleştiriyor. Önerilen yöntem, müşteri profilini de hesaba katar ve bu nedenle, hedeflenen
pazarlama programları geliştirmek için uygun bir araç olarak hizmet edebilir. [4] 'te müşteri davranışlarını
belirlemeye yönelik Pazar Sepeti Analizi yapılmıştır. [5] çalışmasında Pazar Sepeti Analizinde Ürün, Yer,
Promosyon ve Fiyat arasındaki ilişki incelenmiştir. Alışveriş Sepeti Analiz Sisteminde {6] Apriori Algoritması ile
ürünlerin raflara yerleştirilmesi düzeni önerilmiştir. Veri madenciliği yöntemleri, özellikle ilişkilendirme
kuralları, alışveriş sepeti analizi için yaygın olarak kullanılmaktadır. [2,4-9,11-15]. Bu nedenle ilişkilendirme
kuralları yöntemi, sepet analizi yöntemi olarak da adlandırılır. Bazı çalışmalarda sepet için bulanık ilişki
kuralları kullanılmıştır [10-14]. Ticarette bulanık mantığın [15-19] kullanımına ilişkin çalışmalar olmasına
rağmen, araştırma konumuza yakın olarak, bulanık mantığın doğrudan kullanıldığı alışveriş sepeti analizi
üzerine çalışmalar bulunmamaktadır.
Bu çalışmada bir süpermarkette bir aylık dönemde yapılan alışverişlere ilişkin bilgileri içeren büyük veri seti
incelenmiştir. Alışveriş sepetlerinin içerikleri (müşterinin bir defada satın aldığı ürünler), sepetlerin boyutu
(satın alınan ürün çeşitlerinin sayısı) gibi parametreler incelemiştir. Çalışmada alışveriş sepetlerinin boyutu ile
sepetlerin içeriği arasında bir ilişki olup olmadığının araştırılması amaçlanmıştır. 8 sütun ve yaklaşık 90 bin
satırdan oluşan veri setinin analizi birkaç aşamada yapılmıştır. Veri setinin ön işleme sürecinde veri temizleme
ve veri bütünleşme gerçekleştirilmiş; aynı ürün kategorilerinin farklı kodlandırılması durumları tespit edilmiş
ve düzeltilmiştir. Alışveriş sepetlerinde çok seyrek rast gelinen ürünler setten çıkarılmıştır. Veri seti çok büyük
olduğu için bellek alanı ve işlem süresi açısından sorunlara neden olabileceği için veri kümesinin küçültülmesi
yapılmıştır. Bunun için öncelikle öznitelik odaklı veri küçültme gerçekleştirilmiştir. Araştırma hedefi için
ihtiyaç duyulmayacak öznitelikler veri setinden çıkarılmıştır. Bir sonraki adımda “ürün” kavram hiyerarşisi
üzere küçültme yapılmıştır. Çalışmada müşteri tercihleri ile alışverişin boyutu arasındaki ilişkileri ortaya
çıkarmak için bulanık mantıksal çıkarsama yöntemi, sıklıkla birlikte alınan ürünleri belirlemek için birliktelik
kuralları yöntemi uygulanmıştır. Bu amaçla WEKA veri madenciliği uygulaması ve FisPro bulanık mantıksal
çıkarsama uygulaması kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçları süpermarketlerde müşteri profilinin öğrenilmesi
için kullanılabilir.
2.

Araştırmanın amacı

İlgili kaynakların araştırılması gösterdi ki, sepet analizi genellikle sepetlerin içeriği ve hangi ürünlerin birlikte
daha sıklıkla satılmasının araştırılması üzerinedir. Ama sepet analizinde sepetlerin boyu, yani müşterinin bir
alışveriş sürecinde almış olduğu ürün çeşitlerinin sayısı ve ürün çeşitleri arasındaki ilişkinin de öğrenilmesi
önemlidir. Bu analiz kısa alışverişlerin hızlı gerçekleştirilmesini sağlar; kısa alışverişlerde tercih edilen
ürünlerin yakın raflarda ve reyonlarda sunulması sağlanabilir. Kasalara yakın yerleştirilebilir. Birkaç üründen
dolayı süpermarkete gedilmemesinin nedenlerinden birisi kassa önünde kaybedilen zamandır. Sepet boyu ve
içeriği ilişkisinin analiz sonuçları bu yönde iyileştirme yapılmasını sağlar. Bu yönde çalışmalara kaynaklarda
rast gelinmemiştir. Bu çalışmada sepet analizi diğer parametrelerle birlikte sepetlerin boyu parametresi
yönünden de ele alınmıştır.
Çalışmanın amacı süper marketlerde yapılan alışveriş verişlerin analizini yapmakla müşterilerin tüketim
ihtiyaçlarını öğrenmek, onların alışveriş profilini çeşitli parametreler açısından incelemektir. Edinen bilgiler
marketlerin satış stratejilerini ve yöntemlerini iyileştirmek için kullanılabilecektir.
Amaca ulaşmak için çalışmada aşağıdaki işlemler yapılmıştır:
1. Alışveriş veri kümesinin ön işlenmesi;
2. Ürün kategorilerinin belirlenmesi;
3. Ürün kategorileri ve sepet boylarına göre verilerin analiz;
4. Birliktelik kuralları yöntemi ile sıklıkla birlikte alınan ürün kategorilerinin belirlenmesi ve alış-veriş
sepetlerinin boyutuna göre bu kümelerin farklılık gösterip-göstermediğinin araştırılması;
5. Ürün kategorileri bazında ürünlerin alınma sıklığı, alış veriş sepetinin boyu ve sepetin içeriği arasında
ilişkinin bulanık mantık yöntemiyle araştırılması.
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3. Araştırma verilerinin ön işlenmesi
Bu çalışmada bir süpermarkette bir aylık dönemde yapılan alışverişlere ilişkin bilgileri içeren büyük veri seti
araştırılmıştır. Yaklaşık 5500 alış veriş işleminden (sepetinden) oluşan veri seti 7 sütun ve yaklaşık 90 bin satır
içeren ikiboyutlu tablo biçiminde ifade edilmiştir. Tablo, alışverişin numarası, ürün kimliği ve adı, ürün
kategorisi, her alış verişte alınan ürünlerin miktarı ve alışveriş için yapılan ödemenin miktarı bilgilerini
içeriyor. Tüm ürünler 43 ürün kategoriye ayrılmıştır. Bazı ürün kategorileri arasında içerik açısından
benzerlikler olduğu ve aynı zamanda analiz işlemlerini basitleştirmek için yakın içerikli ürün kategorileri
birleştirilmekle sayıları 23’e indirilmiştir.
Ürün setinde hem gıda, hem de gıda olmayan ürün adları bulunmaktadır. Araştırmamızın hedefine uygun
olarak gıda olmayan ürünler veri kümesinden çıkarılmış, sonraki veri analizi işlemleri yalnız gıda ürünleri
üzerinde gerçekleştirilmiştir.
Veri setinin ön işleme sürecinde veri temizleme ve veri bütünleşme gerçekleştirilmiş; aynı ürün
kategorilerinin farklı kodlandırılması durumları tespit edilmiş ve düzeltilmiştir. Alışveriş sepetlerinde çok
seyrek rast gelinen ürünler setten çıkarılmıştır. Veri seti çok büyük olduğu için bellek alanı ve işlem süresi
açısından sorunlara neden olabileceği için veri kümesinin küçültülmesi yapılmıştır. Bunun için öncelikle
öznitelik odaklı veri küçültme gerçekleştirilmiştir. Araştırma hedefi için ihtiyaç duyulmayacak öznitelikler veri
setinden çıkarılmıştır.
Araştırmanın önemli parametrelerinden olan alış veriş sepetlerinin boyunu imcelediğimiz zaman sepet
boylarının çok geniş aralıkta değiştiğini görüyoruz. Veri analizini etkili yapmak için tüm alışveriş sepetleri
“kısa” , “orta” ve “uzun” olmak üzere 3 sınıfa ayrılmıştır. (tablo1)
Tablo 1. Alışveriş sepetlerinin uzunluklarının kesin değerlerle ifadesi
Sepetin boyu (SP)
Kısa
Orta
Uzun

Boy değer aralığı
1-10
11-20
20’den büyük

SP değişeninin “kısa”, “orta” ve “uzun” değerlerini bulanık değerler olarak ifade etmekle alınan sonuçların
daha işlevsel olabileceğini sağlamış oluruz. SP dilsel değişeninin “kısa”,”orta” ve “uzun” bulanık değerlerinin
üçgen biçiminde grafik ifadeleri FisPro uygulaması [20] ile alınarak şekilde gösterilmiştir.
4. Araştırmanın Yöntemi
Verilerin önişlenmesi WEKA veri madenciliği uygulaması ile gerçekleştirilmiştir. Sıklıkla birlikte alınan ürünleri
belirlemek için Apriori birliktelik kuralı algoritması kullanılmıştır. Bu algoritma da WEKA uygulaması [21]
üzerinde gerçekleştirilmiştir. Alış veriş sepetlerinin boyu, ürün kategorileri ve ürün tercih oranı arasında ilişki
bulanık çıkarsama mantığı ile belirlenmiştir. Bunun için FisPRo uygulaması kullanılmıştır.
Birliktelik Kuralları Yöntemi Veri Madenciliğinin en yaygın kullanılan yöntemlerindendir. Yöntem veri
setindeki örüntülerde çok sıklıkla birlikte rast gelinen maddeleri bulmak için kullanılır. Bizim çalışmada alışveriş işlemlerinde hangi ürünlerin daha çok sıklıkla birlikte yapıldığı analiz edilmiştir. Amaç «müşteri A
ürününü alacaksa onun B ürününü de alam olasılığı yüksektir» mantığı üzerinden ürün çeşitlerinin müşteri
tercihleri doğrultusunda yerleştirilmesidir. WEKA Veri Madenciliği aracında Birliktelik Kurallarının bulunması
için kullanılan Apriori algoritması uygulanmıştır. Küçük sepetlerin analizinde müşterilerin daha çok aşağıdaki
ürünleri tercih ettikleri ortaya çıkmıştır: (tablo 2).
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Tablo 2. En çok satılan ürün kategorileri
En çok alınan ürünler
Alışveriş sepetlerinde oranı
Alkolsüz içecekler
%28
Süt, yoğurt, peynir, diğer süt ürünleri
%22
Alkollü içecekler, enerji içecekleri
%20
Ekmek
%20
Meyve
%12
Veri setinin analizi gösterdi ki, “orta” ve “uzun” sepetlerde ürün tercihleri arasındaki fark çok değildir. Bu
sebepten “orta” ve “uzun” sepetler için birliktelik kurallarının uygulanması etkili bir sonuç vermedi. Sıklıkla
birlikte kullanılan ürün kombinasyonları için güven değeri çok küçük (0,5’ten az) oldu. (Alışveriş sepetinde
bulunan iki ürün arasında güven değeri 1.ci ürünün bulunduğu sepette 2. Ürünün bulunma olasılığıdır). “Kısa”
sepetler üzerinde apriori algoritmasının uygulanması sonucu en yüksek güven değerlerinin bulunduğu ürün
kategorileri çiftleri ve aralarındaki güven değeri tablo 3’de gösterilmiştir.
Tablo 3. Apriori algoritmasına göre alışveriş sepetlerinde birlikte en çok bulunan ürün kategorisi çiftleri
Ürün 1
Ekmek
Alkollü içecekler
Ekmek
Süt ürünleri
Meyve

Ürün 2
Süt ürünleri
Alkolsüz içecekler
sigara
Manav ürünleri
Süt ürünleri

güven
0,65
0,78
0,62
0,66
0,60

Bulanık mantığın sepet uzunluklarının analizinde kullanılması için sepet uzunluklarının kesin değerleri (tablo
2) bulanık değerlere dönüştürülmüştür. (Tablo 4)
Tablo 4. Sepet boyunun bulanık değerlerle ifadesi (yamuk şekli)
Sepetin boyu
(SB)
kısa
orta
uzun

Boy değer aralığı
S1
S2
S3

S4

1
6
20

13
27
60

1
13
27

6
20
60

Şekil 1’de ise SB dilsel değişeninin FisPro uygulaması ile alınmış yamuk şekilli
grafik ifadesi verilmiştir.

Şekil 1. SB dilsel değişenin “kısa”,”orta” ve “uzun” bulanık değerlerini yamuk şeklinde ifadesi. Grafiğin
alt kısmında “kısa” bulanık değerinin uç değerleri gösterilmiştir
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Kısa, orta veya büyük alışverişlerde hangi ürün türleri daha çok tercih ediliyor? Başka değişle alışveriş
sepetlerinin boyu ile ürünün tercih edilme oranı arasında bir bağlılık var mı?
Bu sorunun araştırılması için tüm ürün türlerinin sepetlerde bulunma sıklığı hesaplanmıştır:
𝐹(𝑇𝑖 ) =

𝑁(𝑇𝑖 )
𝑁(𝑆)

, nerede ki 𝑇𝑖 ⊂ 𝑆 ; 𝑖 = ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
1, 𝑁(𝑇𝑖 )

N((𝑇𝑖 )- 𝑖 türünden olan ürünlerin bulunduğu sepetlerin sayısı; 𝑁(𝑆) −tüm alış-verişlerin (sepetlerin) sayısı;
𝑇𝑖 -𝑖 türünden ürünlerin bulunduğu sepetler kümesi, S- tüm sepetler kümesidir. 𝐹(𝑇𝑖 )- 𝑖 türünden ürünlerin
bulunduğu sepetlerin sayısıdır.
𝐹(𝑇𝑖 ) değerlerini, yani ürün kategorilerinin alışveriş sepetlerinde bulunma oranı esasında ürün
kategorilerinin bulunma oranını dikkate almakla ürün kategorileri müşteri tercihine göre 3 bulanık
altkümeyle (“düşük”, “orta” ve “yüksek”) ifade edilmiştir. (Tablo 5)
Tablo 5. Ürün tercihi kategorileri
Oran uç değerleri
Ürün tercih oranı
(% ile)
(ÜT)
Düşük
Orta
yüksek

S1
0
17
40

S2
0
27
50

S3
17
40
100

S4
27
50
100

Şekil 2’de ise ÜT dilsel değişeninin FisPro uygulaması ile alınmış yamuk şekilli
grafik ifadesi verilmiştir.

Şekil 2. UT bulanık değişenin “düşük”,”orta” ve “yüksek” dilsel değerlerinin yamuk şeklinde ifadesi.
Grafiğin alt kısmında “düşük” değerinin uç değerleri gösterilmiştir
Tablodan göründüğü gibi, orta tercihli ürün kategorileri belirli üyelik derecesi ile tüm alışveriş
sepetlerinin %17 -%50’sinde yer almıştır.
Veri kümesinin alışveriş sepetlerinin boy değerlerine göre sınıflandırılması yapılmıştır. Sınıflandırma
sonuçları ürün tercihi oranlarıyla ile sepetlerin boyu arasında belirli bir ilişkinin olduğunu ortaya
çıkarmıştır. Bu ilişkiler bulanık çıkarsama mantığı kuralları ile ifade edilmiştir. Çalışmamızda
kullanılmış 9 tane bulanık çıkarsama kuralları (K1-K9) aşağıdakilerdir:
K1. EĞER
K2. EĞER
K3. EĞER
K4. EĞER
K5. EĞER
K6. EĞER

ÜT «düşük»
ÜT «düşük»
ÜT «düşük»
ÜT «orta»
ÜT «orta»
ÜT «orta»

İse
İse
İse
İse
İse
İse

VE
VE
VE
VE
VE
VE

SP «kısa»
SP «orta»
SP «uzun»
SP «kısa»
SP «orta»
SP «uzun»

O ZAMAN ORAN
O ZAMAN ORAN
O ZAMAN ORAN
O ZAMAN ORAN
O ZAMAN ORAN
O ZAMAN ORAN

«orta»
«düşük»
«orta»
«düşük»
«orta»
«orta»
317

K7. EĞER ÜT «yüksek» İse VE SP «kısa» O ZAMAN ORAN «yüksek»
K8. EĞER ÜT «yüksek» İse VE SP «orta» O ZAMAN ORAN «yüksek»
K9. EĞER ÜT «yüksek» İse VE SP «uzun» O ZAMAN ORAN «orta»
Burada ÜT-ürün tercihi; SP-alış veriş sepetinin boyutu; ORAN- ilgili ürünün uygun kategorideki sepetlerde
bulunma ihtimalidir.
Bu kuralların FisPro uygulamasında çalıştırılması sonucu her bir ürün kategorisinin her bir verilen sepet
türünde bulunma oranı bulanık çıkarsama yöntemiyle bulunmuştur. (şekil 3)

Şekil 3. Bulanık çıkarsama sonucu
Şekilden göründüğü gibi 24 ürün bulunan bir sepette %42 tercih oranlı bir ürünün bulunması ihtimali
%46,415’tir.
5.

Sonuç

Çalışmada bir alışveriş merkezinde bir aylık süre zarfında yapılan alışverişler bilgilerini içeren veri seti
incelenmiştir. Birliktelik kuralları ile hangi ürünlerin hangi ürünlerle birlikte daha sıklıkla alındığı belirlenmiştir.
Ürün kategorilerinin tercihi ve alış veriş sepetlerinin uzunluğu parametreleri bulanık değerlerle ifade
edilmiştir. Her bir alışveriş sepetinde verilen kategoriden olan ürünün bulunma olasılığı bulanık çıkarsama
mantığı ile belirlenmiştir. Alınan sonuçlar müşteri ihtiyaçlarının belirlenmesi ve buna uygun ürün stoklarının
oluşturulması için; ürün reyonları ve raflarının müşteri tercihi ve satış politikasına uygun yerleştirilmesi ve
marketlerin alışveriş stratejilerinin belirlenmesi için kullanılabilir.
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Özet
Çalışmanın amacı Balıkesir’de yapılan Kuva-yı Milliye Hareketlerinin Kurtuluş Savaşı’ndaki yerini araştırarak
konuyla ilgili farkındalık yaratmaktır. Kurtuluş Savaşı’nın daha iyi anlaşılabilmesi için yerel olarak yapılan
ancak sonuçları itibariyle milli olan Balıkesir’deki hareketlerinin bilinmesi önem arz etmektedir. İzmir’in
işgalinden önce Karesi Sancağında ilk hareketi Edremit ve Burhaniye halkı, Müdafaa-i Hukuk-i Milliye
Cemiyeti’ni kurarak hayata geçirmiştir. 9 Mart 1919’da Edremit’te protesto mitingi yapılmıştır. 17-19 Mart
1919 tarihlerinde İzmir’de yapılan Büyük Anadolu Kongresi’nde işgallere karşı ön hazırlık yapılmış ve direniş
fikri kuvvetlenmiştir. İşgal sonrası Okuma Yurdu’ndaki toplantıda İtilaf Devletleri’ne telgraflar çekilmesine, bir
heyet seçilmesine karar verilmiştir. Ancak Gayri Müslimler mücadeleye karşı çıkmıştır. Bunun üzerine
Balıkesir Redd-i İlhak Heyeti adını alacak olan grup 19 Mayıs 1919’da Alaca Mescit toplantısını yaparak silahlı
mücadele kararı almıştır. Oluşturulacak kuvvetlere “Kuvâ-yi Millîye” adının verilmesi kararlaştırılmıştır.
Kurtuluş Savaşı hazırlık döneminde dört kongre yapılmıştır. Kuva-yi Milliye Hareketi partiler üstü, kongreler
sivil hareket görünümündedir. Çetecilik reddedilmiş, düzenli teşkilat yapısı benimsenmiştir. Yunanlar ile
mücadele, halktan vergi alma, zahire ihracını yasaklama ve bağımsız hareket etme kararları alınmıştır. Üçüncü
ve dördüncü Kongrelerin sonunda Sivas’a katılma kararlaştırılmıştır. Batı Anadolu’da ilerleyen Yunan
kuvvetlerini durdurmak üzere, Ayvalık’tan başlayıp Bergama, Savaştepe, Soma, Akhisar, Salihli ve Nazilli’ye
uzanan cephelerin sevk ve idaresi Balıkesir tarafından yapılmıştır. 15 Mayıs 1919 tarihinde başlayan Yunan
işgalini, işgale uğradığı 30 Haziran 1920 tarihine kadar işgal güçlerini durdurarak, Ankara’da TBMM
Hükümeti’ne toparlanması ve düzenli orduya geçmesi için zaman kazandırmıştır. Bu bakımdan Balıkesir’deki
Kuva-yı Milliye çalışmaları Balıkesir’i ilgilendiren mahalli faaliyet olmaktan ziyade Türkiye genelindeki Milli
Mücadele’ye mücadeleye katkı sağlayan en önemli faaliyetlerden birisidir.
Anahtar sözcükler: Kuva-yı Milliye, Balıkesir, Kurtuluş Savaşı, Balıkesir Kongreleri
The Place Of The National Forces Movements in Balıkesir at Turkish War of Independance
Abstract
The aim of this study is to search about the place of the National Forces in Balıkesir at Turkish Independence
War, and to create awarness about this. To understand the Turkish Independance War better, it’s important
to know the National Forces’ movements, which are local but their results are national. Before the invasion
of İzmir, the Edremit and Burhaniye community started the first movement in Karesi State by forming the
Countrywide Resistance Organization (Müdafaa-i Hukuki Milliye Cemiyeti). On March 9, 1919, an indignation
meeting was done in Edremit. Between 17-19 March at the same year, an preliminary was prepared for
invasion and the idea of resistance was strengthened by the Big Anatolia Congress (Büyük Anadolu Kongresi)
at İzmir.
After the invasion, telegraphing to the Enetente States and choosing a committee decisions were taken at
the Reading Home meeting. But, the non-muslims objected the struggle. Therewith, the group which is going
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to be named as Balıkesir Rejection of Annextion Committee (Balıkesir Redd-i İlhak Cemiyeti) took the decision
of making armed struggle on May 19, 1919 at Alaca Mescit Meeting. The decision of naming the forces as
“National Forces (Kuva-yı Milliye)” was taken. Four congresses were executed during the preparation period
ofTurkish Independence War. National Forces Movement was above the parties and the congresses
purported as social movements. Banditry was rejected and regular organization structure was interiorized.
Struggle with Greeks, collecting taxes from the community, forbidding purveyance exportation and moving
independent decisions were taken. After the third and fourth congresses, it was decided to affilirating with
Sivas. For stopping the Greek forces which were marching on the West Anatolia, conducting of the frontlines
starting from Ayvalık to Bergama, Savaştepe, Soma, Akhisar, Salihli and Nazilli was done by Balıkesir. Balıkesir
National Forces stopped Greek invasion, which started at May 15, 1919, until the Balıkesir’s invasion, June
30, 1920. It helped TBMM Government in Ankara, to gain time for gathering strenght and recruiting a regular
army. In this respect, the National Forces’ movements in Balıkesir were not local activities that just
concerned Balıkesir, but were one of the most important activities that contributed the Turkish
Independance War.
Keywords: National Forces, Balıkesir, Turkish Independance War, Balıkesir Congresses
1. GİRİŞ
Kuva-yı Milliye, Milli Mücadele’nin başarılı olmasındaki en önemli etmenlerden birisi olarak bilinmektedir.
Kuva-yı Milliye sayesinde düzenli ordunun kurulması için zaman kazandırılmış ve Antep, Urfa, Maraş gibi
şehirler kendi kendilerini düşman işgalinden kurtarmıştır. Bu şehirlere Gazi, Kahraman, Şanlı gibi unvanlar
verilmiştir.
Balıkesir Milli Mücadele döneminde Kuva-yı Milliye’nin en önemli merkezlerinden birisidir (Özsarı, 2019).
Ancak Antep, Urfa, Maraş gibi şehirlerin Kuva-yı Milliye ile kurtulduğunu bilinirken, Ege’de milli müfrezelerini
kendi kendine kurtaran tek şehir olan Balıkesir’in Kuva-yı Milliye hareketleri gerçekleştirdiği yeteri kadar
bilinmemektedir (Gülen, Kahraman, & Kahraman, 2019). Balıkesir halkının, Kuva-yı Milliye kavramına karşı
duyum ve duygusunun olduğu, fakat ortak Kuva-yı Milliye algısının oluşmadığı, daha önce yapılan
çalışmalarda görülmüştür (Gülen, Kahraman & Kahraman, 2019; 383).
30 Ekim 1918 tarihinde Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasıyla kurtuluş hareketleri başlamıştır.
Bunun üzerine Balıkesir halkı, ortaya çıkan tehlikeyi fark ederek teşkilatlanma çalışmaları başlatmıştır.
Balıkesir’de çoğunluğu sivillerden oluşan yöneticiler milli şahlanışı kısa sürede örgütlemişlerdir. Kongreler
toplayarak kararlar alınmış ve yalnızca devlette görülebilecek fonksiyonlar (askere alma, vergi toplama,
yasaklar getirme, cepheye giden asker ve subaylara maaş verme, şehit düşenlerin ailelerine “hediye” adı ile
tazminat belirleme, siyasi mesajlar gönderme, yurdun kurtuluşunu amaçlama, ülke çapında tam bağımsızlığı
öngörme vb.) uygulanarak Kuva-yı Milliye cepheleri oluşturulmuştur, böylece Yunan ordusunun ilerleyişi
geçici bir süre durdurulmuştur (Çevik, 2019).
Batı Anadolu’nun işgalini önlemek üzere, Balıkesir’deki Kuva-yı Milliye Hareketleri 15 Mayıs 1919’da İzmir’in
işgalinden 30 Haziran 1920 tarihine, yani Balıkesir’in işgale uğradığı güne kadar geçen zamanda Yunan
ilerleyişini durdurarak Ankara’daki TBMM Hükümeti’ne teşkilatlanması ve düzenli ordu kurabilmesi için
zaman kazandırmıştır. Bu bakımdan Milli Mücadele’de Balıkesir’deki Kuva-yı Milliye hareketleri sadece
Balıkesir’i ilgilendiren mahalli faaliyetlerden ziyade, Milli Mücadele Dönemi’nde işgalleri geciktirerek ve
düzenli orduya zaman kazandırarak Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında rol oynayan hareketlerdir.
Balıkesir işgale uğradığı günden, kurtulduğu gün olan 6 Eylül 1922’ye kadar geçen sürede silahlı mücadeleye
devam etmiş, oluşturulan Kuva-yı Milliye Müfrezeleri halkın ırzını ve namusunu korumuş, milletin onurunu
işgalci kuvvetlere çiğnetmemiştir.
Çalışmanın amacı Balıkesir’de gerçekleştirilen Kuva-yı Milliye Hareketlerinin Kurtuluş Savaşı’ndaki yerinin
araştırılarak konuyla ilgili farkındalık yaratılması ve Balıkesir’e hak ettiği kahramanlık unvanının
kazandırılmasıdır.
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2. YÖNTEM
Çalışmada yöntem olarak literatür taraması ve derleme yöntemleri kullanılmıştır. Kuva-yı Milliye hakkında
kaynak taraması ve röportajlar yapılarak bilgi toplanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bilgiler
derlenmiş ve yorumlanarak sunulmuştur.
3. KUVA-YI MİLLİYE
Kuva-yı Milliye’nin tanımı, Türk Dil Kurumu’nda (2020) “Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Yunanların İzmir'i
işgal etmeleri ve Anadolu'da ilerlemeleri üzerine kurulan ve onlara karşı savaşan millî teşkilat.” Olarak yer
almaktadır. Ancak bu tanım, Kuva-yı Milliye’yi tam olarak karşılamamaktadır, çünkü Kuva-yı Milliye yalnızca
Yunanlılara karşı direniş amacıyla oluşturulan bir teşkilat değil, şehirlerini ve vatanlarını düşman işgallerinin
tümünden korumayı ve kurtarmayı amaçlayan millî teşkilatlardır.
Kuva-yı Milliye’nin farklı tanımları bulunmaktadır. Özer (1988) Kuva-yı Milliye’yi, “Milletimizin karşı karşıya
bulunduğu tehlikelerin önüne geçmek ve milletin meşru haklarını silahla korumak maksadıyla kurulan ve
resmi olmayan silahlı kuvvetlere “Kuva-yı Milliye” adı verilmiştir. Bu kuvvetlerin resmi bir sıfatı
bulunmamakta, doğrudan doğruya milletin kendi bağrından çıkardığı kuvvetlerden meydana gelmektedir.”
şeklinde açıklamaktadır.
Bayrakdar (2019) ise Kuva-yı Milliye’nin iki farklı nitelikte ele alınması, ancak bunların birbirini tamamlar bir
biçimde düşünülmesi gerektiğini belirtmiştir. “ Bunlardan birincisi, ulusal milis teşkilleri olarak görev
almışlardır, bununla birlikte bir diğer anlamı ise daha kapsamlı olup ulusal kurtuluş savaşını topyekûn ifade
etmektedir.“ şeklinde açıklamış olduğu Kuva-yı Milliye, çalışmada Balıkesir’in kurtuluşunun belirlenen ilk
amaç olması sebebi ile Balıkesir’deki Kuva-yı Milliye, ulusal milis teşkilleri arasında yer almaktadır. Ancak
Bayrakdar (2019)’ın belirttiği üzere bu iki niteliğin birlikte ele alınması gerektiğinden, çalışmada Balıkesir’deki
Kuva-yı Milliye Hareketlerinin, Balıkesir’i düşman işgalinden kurtarması ile birlikte Kurtuluş Savaşı’ndaki yeri
de incelenmiştir.
4. BALIKESİR’DEKİ KUVA-YI MİLLİYE ÇALIŞMALARI
4.1. İzmir’in İşgalinden Önce Balıkesir’de Yapılan Çalışmalar
Mondros Ateşkes Antlaşmasının imzalanarak yürürlüğe girmesi üzerine ülkenin gidişatından endişe duyan
Balıkesir halkı bağımsızlığı koruma yolunda çalışmalar yapmaya başlamışlardır. Karesi Sancağı, ilk hareketi
Edremit ve Burhaniye ‘de Müdafaa-i Hukuk-i Milliye Cemiyeti kurularak hayata geçirilmiştir. Cemiyet 9 Mart
1919’ da Edremit’ te bir protesto mitingi düzenleyerek bölge halkının başka bir devletin hâkimiyetinde
yaşamak istemediklerini belirtmiştir.
17-19 Mart 1919 tarihlerinde İzmir’de yapılan Büyük Anadolu Kongresine Balıkesir’i temsilen 25 kişilik bir
heyetle katılınmış, Belediye Başkanı Hafız Mehmet Emin Bey ‘in Kongre Başkanvekilliğini yaptığı kongrede
”Memlekete yöneltilecek saldırıya silahla karşı konulacaktır.” kararı alınarak İşgallere karşı ön hazırlık
yapılmış ve direniş fikri kuvvetlenmiştir.

Şekil-1: İzmir’de gerçekleştirilen Büyük Anadolu Kongresi’nden bir fotoğraf
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Balıkesir halkı İzmir’in işgalinden önce yaptığı çalışmalarla bağımsızlığına sahip çıkacağının ilk sinyallerini
vermiştir.
4.2. İzmir’in İşgalinden Sonra Balıkesir’de Yapılan Çalışmalar
İşgaller karşısında, işbaşında bulunan hükümetin herhangi bir tedbir almaması; bilhassa İzmir’in kendisiyle
savaş halinde bulunmadığımız Yunanlılar tarafından işgali karşısında savaş ilan etmemesi, Balıkesir deki milli
mücadele ruhunu ortaya çıkaran önemli bir gelişme olmuştur. İzmir’in işgaline karşı bölgedeki ilk ciddi ve
bilinçli hareket Balıkesirli asker ve sivil aydınlardan gelmiştir.
Balıkesirliler İzmir’in işgalini 15 Mayıs’ta öğrenmişerdir. Genişletilmiş Belediye meclis toplantısında 16 Mayıs
1919 günü Okuma Yurdu’nda Müslim – Gayrimüslim bütün Balıkesirlilerin katılacağı bir toplantının
yapılmasına karar verilmiştir. Okuma Yurdu’nda (Şekil-3) yapılan toplantıda İtilaf Devletlerine telgraflar
çekilmesine, bir heyet seçilmesine karar verildi. Gayri Müslimler mücadeleye karşı çıkması üzerine telgrafı
sadece Türk olan heyet üyeleri imzalamıştır.

Şekil-2: Genişletilmiş Belediye Meclis toplantısının gerçekleştirildiği Belediye Meclis binası

Şekil-3: Okuma Yurdu
Gayri Müslimlerin mücadeleye karşı çıkması dolayısıyla gizli görüşmeler Hulusi Bey’in evinde (Şekil-4)
yapılmış, görüşmelerde Alaca Mescit’te bir toplantı yapılmasına karar verilmiştir. Toplantının milli
mücadeleye karşı çıkanların katılımının önlenebilmesi için mevlit okunacağı söylenerek istenen kişilerin
katılımı sağlanmıştır.

323

Şekil-4: Hulusi Bey’in Kasaplar Mahallesi’nde bulunan evi
4.2.1. Alaca Mescit Toplantısında Alınan Kararlar (19 Mayıs 1919)
Karesi Mebusu Mehmet Vehbi Bey (Bolak) Alaca Mescid’te (Şekil-5) toplanan Balıkesirlilere hitaben İzmir’in
işgalinden sonra burada olan facialardan bahsettikten sonra bu felaketlerin Balıkesirlilerin de başına
gelmesini engellemenin yazışma ve protestolarla yapılamayacağını silahlı mücadelenin zorunlu olduğunu
belirtmiştir. Balıkesir Redd-i İlhak Heyeti adını alacak olan grup 19 Mayıs 1919’da Alaca Mescit toplantısında
silahlı mücadele kararı almıştır. Oluşturulacak kuvvetlere “Kuvâ-yi Millîye” adının verilmesi kararlaştırılmıştır.
41 kişilik, 41 altın adam olarak da geçen Âyân Heyeti seçilerek teşkilatlanma süreci başlamıştır.

Şekil-5: Alaca Mescid’in günümüzde çekilmiş bir fotoğrafı

4.3. Kurtuluş Savaşı Hazırlık Döneminde Balıkesir’de Yapılan Çalışmalar
4.3.3. Balıkesir Kongreleri
Balıkesir Kongreleri, Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcında Alaca Mescit toplantısının ardından Yunan işgal
güçlerine karşı direnişi örgütlemek üzere Balıkesir’de dört büyük kongre toplanmıştır (Şekil-6). Ulusal
mücadelenin başarıya ulaşmasında önemli rol oynamıştır. Kuva-yı Milliye Hareketi partiler üstüdür ve
kongreler sivil hareket görünümündedir.
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Şekil-6: Balıkesir Kongreleri’nden bir kare
I.
Balıkesir Kongresi (28 Haziran -13 Temmuz 1919)
Kongrede çetecilik reddedilmiş, düzenli teşkilat yapısı benimsenmiştir. Yunanlılar ile mücadele, halktan vergi
alma, zahire ihracını yasaklama ve bağımsız hareket etme kararları alınmıştır.
II.
Balıkesir Kongresi (13-27 Eylül 1919)
Alay komutanları ve Menzil Müfettişlikleri için seçimle görevlendirmeler yapılmıştır. Görev tanımları
oluşturularak teşkilatlanma tamamlanmıştır.


Milletin tek arzusu vatanın kurtarılmasıdır.



Hedefe ulaşmak ancak millî birlik ile mümkündür.



Bu itibarla millî konularda birlikte hareket edeceğimiz şüphesizdir.



Fakat biz kendi başımıza hareket etmek mecburiyetindeyiz.



Bu durum vatanın menfaatleri gereğidir.” kararları Sivas’ta Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk
Cemiyeti’nin Hey’et-i Temsiliyesi’ne bildirilmiştir ancak temsilci gönderilmemiştir.

III.
Balıkesir Kongresi (19-29 Kasım 1919)
Sivas’la birleşme kararı alınmıştır. “Hareket-i Milliye Redd-i İlhak” yerine “Müdafaa-i Hukuk” adı kabul
edilmiştir. Aylık kongrelere son verilmiştir.
IV.
Balıkesir Kongresi (10-23 Mart 1920)
Sivas’a katılma kararı alınmıştır. Bu sebeple kongreler misyonunu tamamlayarak sonlandırılmıştır.

Şekil-7: Balıkesir IV. Kongre Zaptı
4.4. Balıkesir’in İşgali Ve Silahlı Mücadele Dönemi
Balıkesir’de 30 Haziran 1920 günü başlayarak 6 Eylül 1922 tarihine kadar Yunan işgali yaşamıştır. Bu süre
içerisinde Balıkesir halkı elindeki her türlü imkanı Kuva-yı Milliye hareketinin başarılı olması için kullanmıştır.
Cephane kıtlığının çok fazla olduğu bir dönemde, mermi yapımı için camilerin kubbelerindeki kurşun levhalar
ve evlerdeki kurşun borular bile sökülmüştür (Özdemir, Millî Mücadele Yıllarında Balıkesşr Cepheleri, 2001).
Bu durumun betimleyen bir miyatür Ülker Eke tarafından yapılmıştır. Minyatürde Balıkesir Zağnos Paşa
Camii’nin kubbesinden sökülen kurşun levhalardan halkın yardımı ile mermi imal edilmesidir (Şekil-8).
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Şekil-8: Zağnos Paşa Camii’nin kubbelerindeki. Kurşun levhaların sökülüp eritilerek mermi imal edilmesini
tasvir eden Ülker Eke tarafından yapılmış bir minyatür
4.5. Balıkesir’deki Kuva-yı Milliye Hareketlerinin Gerçekleştirilmesinde Yer Alan Bazı İsimler
4.5.1. Albay Ali ÇETİNKAYA

Ayvalık, Gömeç, ve Burhaniye cephesi 172. Alay Komutanı olarak düşmana karşı çetin
mücadeleler vermiştir.
Şekil-9: Albay Ali Çetinkaya
29 Mayıs 1919 günü Türk Milli Mücadelesinin düzenli orduyla ilk kurşunu atan kişidir.
İlk milli cepheyi kurmuş ve teşkilatın yaygınlaşması için çalışmalar yapmıştır (Özdemir,
Balıkesir Bölgesi'nde Millî Mücadele Önderleri, 2001).

4.5.2. Demirci Kaymakamı İbrahim Ethem AKINCI

Umum Akıncı Müfrezeleri Kumandanı olarak Balıkesir’in işgalinden sonra liderlik
ettiği milli müfrezelerle Balıkesir’in dağlık ve ormanlık yörelerinde iki yıla yakın
düşmanla mücadele etmiştir. Düşmana zayiat verdirmenin yanı sıra birçok köy ve
kasabayı yağmadan ve yılmadan kurtarmıştır. Bulundukları çevrede Türkiye Büyük
Millet Meclisi Hükümeti namına kurdukları idare mekanizmasıyla ve Akıncılar
töresiyle, halk üzerinde Yunanlılara hâkim bir Türk varlığı göstermişlerdir. Asayişi
korumuş, eşkıyalığı önlemişlerdir.
Şekil-10: İbrahim Ethem Akıncı
Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın Başkomutanlık Meydan
Muharebesi’nde yenip bozguna uğrattığı düşmanın kaçış yollarını kesen İbrahim Ethem Bey komutasındaki
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Akıncı Müfrezeleri Sındırgı, Bigadiç, Balıkesir merkez, Susurluk, Gönen, Balya, İvrindi, Havran ve Edremit’i
düşman işgalinden kurtarmıştır (Özdemir, Balıkesir Bölgesi'nde Millî Mücadele Önderleri, 2001; 195-196).

4.5.3. General Kazım ÖZALP
Balıkesir 61. Fırka ve Şimal Cephesi Komutanı olarak Bandırma’da göreve başlamış,
Savaştepe, Soma ve Bergama cephesinde düşmana karşı çetin mücadeleler vermiştir.

Şekil-11: Kazım Özalp

5. SONUÇ VE ÖNERİLER
Balıkesir halkı kimseden talimat almadan kendi iradesiyle ülkenin durumunun vahametini kavrayarak
çoğunluğunu sivillerin oluşturduğu teşkilatlanmaya İzmir’in işgalinden önce başlamış toplantılar ve
kongrelerde aldığı kararlarla yurdun kurtuluşunu hedefleyen çalışmalar yapmıştır.
Batı Anadolu’da ilerleyen Yunan kuvvetlerini durdurmak üzere, Ayvalık’tan başlayıp Bergama, Savaştepe,
Soma, Akhisar, Salihli ve Nazilli’ye uzanan cephelerin sevk ve idaresi Balıkesir tarafından yapılmıştır. 15 Mayıs
1919 tarihinde başlayan Yunan işgalini, işgale uğradığı 30 Haziran 1920 tarihine kadar durdurarak Ankara’da
TBMM Hükümeti’ne, toparlanması ve düzenli orduya geçmesi için zaman kazandırmıştır. Başkomutanlık
Meydan Muharebesi’yle bozguna uğratılan Yunanlıların kaçış yollarını tutmuştur. Balıkesir ve ilçelerini Kuva-yı
Milliye birlikleri ile kurtaran harekettir. Balıkesir, Batı’da kendini kurtaran tek şehirdir.
Bu bakımdan Milli Mücadele’de Balıkesir’deki Kuva-yı Milliye çalışmaları Balıkesir’i ilgilendiren mahalli faaliyet
olmaktan ziyade Türkiye genelindeki mücadeleye katkı sağlayan en önemli faaliyetlerden birisidir.
Ancak Balıkesir’deki Kuva-yı Milliye hareketlerinin bilinirliğinin fazla olmadığı görülmektedir. Balıkesirlilerin
Kuva-yı Milliye algısının oluşmadığı, yapılan çalışmalarda görülmektedir (Gülen, Kahraman, & Kahraman,
2019).
Bunun sebeplerinden birisinin, Hasan Basri Çantay’ın “Biz övünme vesilesi aramadık, vazifemizi yapmaya
çalıştık.” sözünde (Yazıcı, 1993; 434) görüldüğü üzere Balıkesirlilerin, gerçekleştirdikleri Kuva-yı Milliye
çalışmalarını yapılması gereken bir görev olarak algılamaları ve yaptıkları çalışmaları duyurmaya yönelik
faaliyetleri sınırlı tutmaları olduğu düşünülmektedir.
Balıkesir’deki Kuva-yı Milliye’nin bilinirliğinin arttırılması için Balıkesir’e; Gaziantep, Şanlıurfa ve
Kahramanmaraş’a verilen unvanlar gibi bir unvan verilmesi ve “Kuvayı Balıkesir” unvanının kullanılması
önerilmektedir.
Balıkesir’deki Kuva-yı Milliye hakkında farkındalığın oluşması amacıyla, daha önce yazılan metinlerin ve
yapılan araştırmaların günümüz Türkçesi ile basit, anlaşılır bir dille kaleme alınması ve herkes tarafından
okunabilecek bir biçimde düzenlenmesi önerilmektedir.
Ayrıca çocuk ve gençlerin de bilinç kazanması amacıyla çizgi film ve oyunlar tasarlanması; resim, pul tasarımı,
yaratıcı drama gibi atölye çalışmaları gerçekleştirilmesi önerilmektedir.
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Özet
XIX əsr Azərbaycanın şeir-sənət mərkəzlərindən biri olan Qarabağ ədəbi mühitinin nümayəndələrindən biri də
Abdulla bəy Asidir. Abdulla bəy “Məclisi-fəramuşan”ın ən fəal üzvü kimi parlayan diqqətəlayiq sənətkardır.
Şairin yaradıcılıq yolu mövzu və ideya baxımından olduqca rəngarəndir. Asi irsinə nəzər saldıqda şairin Klassik
Şərq və Azərbaycan ədəbiyyatının nümayəndələrindən bəhrələndiyinin şahidi oluruq. Məqalənin
yazılmasında məqsəd Abdulla bəy Asinin klassik Şərq və Azərbaycan ədəbi məktəbinin nümayəndəsi kimi
mövqeyini araşdırmaq və qiymətləndirməkdən ibarətdir. Asi şeirlərinə nəzər salsaq, şairin dahi Azərbaycan
şairləri Nizami Gəncəvi, Məhəmməd Füzulidən, özbək şairi Əlişir Nəvaidən, fars ədəbiyyatının görkəmli
nümayəndəsi Sədi Şirazidən təsirləndiyini, onların davamçısı kimi çıxış etdiyini görərik. Gənc şair
özünəqədərki şairlərin yaradıcılığından bəhrələnsə də özünəməxsus tərzdə söz demək bacarığı və istedadı ilə
oxucularının rəğbətini qazanmışdır.
Anahtar Kelimeler: Qarabağ ədəbi mühiti, Asi,XIX əsrin II yarısı, Klassik Şərq ədəbiyyatı, şeir.
Abstract
Abdulla bey Asi was the representative of literary environment in Garabagh, one of the centers of poetry and
art in XIX century. Abdulla bey was the notable poet who shined as an active member in “Maclisifaramushan”. The poets creative way is colorful in terms of theme and idea.When we look at the legasy of
Asi, we are witnesses that he benefited from the representatives of classical Oriental and Azerbaijani
literature. The purpose of writing this article is to investigate and evaluate his position as a representative of
classical Oriental and Azerbaijani literature. If we look at the poetry of Asi we can see that he acted as a
successor of the great Azebaijanian poets Nizami Ganjavi, Muhammed Fuzuli,uzbek poet Alishir Navai and
the eminent representative of persian literature Sadi Shirazi. Although the young poet took advantage of the
creativity of his predessors, he gained readers sympathy with his ability to write and with his extraordinary
talent.
Keywords: literary environment of Karabag, Asi, 2-nd part of 19th century, classical Oriental literature, poem
1.1. GİRİŞ
“XIX əsrdə Azərbaycan şeiri bədii məzmun, ideya-estetik ovqat baxımından ziddiyyətli, keşməkeşli, enişliyoxuşlu bir yolla gedirdi” [ Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi. 2011: 296 ]. Bu dövrdə fəaliyyət göstərən şairlər
müxtəlif istiqamətlərdə addımlayır, yaratdıqları şeir nümunələrində fərqli yöndə fikir və ideyaların təbliğinə
can atırdılar. Lakin XIX əsrdə şeir yazıb-yaradan müəlliflərin əsərlərində iki poetik forma üstünlük təşkil edirdi.
Bunlardan birincisi klassik şeir ənənələrini öz əsərlərində yaşadanlar, ikincisi isə aşıq şeiri şəklində fəaliyyət
göstərənlər idi. “Beləliklə, bu dövrün poeziyası üçün iki böyük sənət məktəbini, müəyyən mənada, məhvər
hesab etmək olar: Füzuli və Vaqif ədəbi ənənəsi və məktəbləri” [ Mustafayev M. 1998 : 56].
XIX əsrin ikinci yarısında fəaliyyət göstərən şairlərin böyük bir qismi klassik Şərq fəlsəfi lirikasından
bəhrələnmiş, şeirlərinin əksər hissəsini bu istiqamətdə qələmə almışıdılar. Məclis şairlərinin şeirlərində
Azərbaycan dilində yazmaq meyli qüvvətlənsə də, fars dilində yazıb-yaratmaq ənənəsi təmamilə sıradan
çıxmamış, müəyyən miqdarda öz əhəmiyyətini qoruyub saxlamağı bacarmışdı. Bu dövrün lirikasını araşdıran
Nəsrəddin Qarayev məclis şairlərinin klassik üslubda yazmaq meylini şairlərin aldığı mollaxana və mədrəsə
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təhsili ilə əlaqələndirir: “Məclis şairlərinin klassik üslubda yazmaq məsələsinə gəlincə, demək lazımdır ki,
bunun əsas səbəbini onların fars və ərəb dillərində təhsil aldıqları məktəb-mədrəsələrdə axtarmaq lazımdır”
[Qarayev N. 2010: 149 ]. Bu barədə prof. Əsgər Qədimov “XIX əsr Ordubad ədəbi mühiti” adlı doktorluq
dissrtasiyasında da geniş izah vermişdir: “Ədəbi mühit nümayəndələrinin klassik Şərq fəlsəfi lirikasına hədsiz
dərəcədə meyl etməsi müəyyən tarixi-dini və ədəbi ənənələrlə bağlı idi. Əvvəla, bu şairlərin əksəriyyəti dini
təhsil görmüş, mollaxana və mədrəsələrdə oxumuşdular. Sədi, Hafiz, Xəyyam kimi şairlərin yaradıcılığı ilə
yaxından tanış idilər. Digər tərəfdən, onların təhsil illərində və sonrakı illərdə Şərqin Əbdürrəhman Cami,
Əmir Xosrov Dəhləvi, Əlişir Nəvai, Nizami və Füzuli kimi böyük klassiklərinin ədəbi irsini də mütaliə edib
mənimsəmişdilər”. [Qədimov Ə.2006: 148].
2. ANA METİN
Klassik Şərq lirikasının ənənələrini öz şeirlərində yaşadan məclis şairlərindən biri də Abdulla bəy Asi olmuşdur.
Şairin lirikasını araşdırdıqda şeirlərində dahi Azərbaycan şairləri Nizaminin, Füzulinin, Şərqin böyük şeir
ustadları olan Sədi Şirazinin, Əlişir Nəvainin təsiri açıq aydın duyulur. Bəzi hallarda bu ruhda yazılan şeir
nümunələrini yanlış olaraq “ustadı təqlid” kimi qiymətləndirənlər də olmuşdur [Qədimov Ə.2006: 160]. Lakin
klassik ədəbi ənənələrə rəğbət bu dövr şairlərinin yaradıcılığında təqlid və yamsılama şəklində təzahür etmir,
əksinə özünəməxsus şəkildə ortaya çıxırdı. “Əncüməni-şüəra” ədəbi məclisinin nümayəndələrinin klassik şeir
ənənələrinə olan meylini fərqli, lakin orijinal mövqedən qiymətləndirən prof. Əsgər Qədimov yazır: “Lakin
“Əncüməni-şüəra”nın bu mərhələni əks etdirən yaradıcılıq axtarışları ziddiyyətli olub, ictimai idealla xəyali
romantikanın, həyati gerçəkliklə təqlid və yamsılamanın, ideya-bədii dərketmə ilə varislik və ustada sədaqət
duyumunun qarşılıqlı mübarizəsi şəklində, başqa sözlə desək, büdrəmələr və qalxmalar formasında təzahür
edir” [ Qədimov Ə. 2006: 160].
Qarabağ ədəbi mühitinin görkəmli nümayəndəsi Abdulla bəy Asi də ustadlarından yararlanaraq klassik ədəbi
ənənələri öz şeirlərinə daxil etmişdir. Şair lirikasında Nizami və Füzuli ədəbi məktəbinin layiqli davamçısı kimi
çıxış edir:
Mənə xoşdur qəmim, canan, ona gəl dərman axtarma!
Sual etmə “Nədir dərdin?” əcəb bimar saxlarsan?... [Gəncəvi N.2004: 125]
Eşq dərdilə xoşam, əl çək əlacımdan təbib,
Qılma dərman kim, həlakim zəhri-dərmandadır. [Füzuli M. 2005: 22]
Qəmü fəraqə dəva yox təbibdən, Asi,
Budur əlac, gedim padşahimə dadə. [Kərimov R. 2009:82]
Asinin Şərqin böyük ustadları Nizami, Füzuli,Nəvai ədəbi ənənələrindən faydalanması da təsadüfi seçim
deyildi. “Çünki istər Nəvainin, istərsə də Nizami və Füzulinin fəlsəfi-lirik və ictimai-estetik fikir dünyasının
mərkəzində milli türk əxlaqı, türk təfəkkürü və türk mənəviyyatı dayanırdı” [Qədimov Ə.2006:157]. Abdulla
bəy Asi daxil olmaqla məclis ədəbiyyatı nümayəndələrinin əksəriyyəti öz yaradıcılıqlarına Nizami və Füzuli
ədəbi qəhrəmanlarını sıx şəkildə daxil edir, şeirlərinə Leyli, Məcnun, Fərhad,Şirin, Yusif, Züleyxa, Rüstəm kimi
dini, tarixi şəxsiyyətləri, aşiqanə obrazları gətirməyə çalışırdılar:
Mənəm Məcnun, sən ol Leylim, danışma,
Əlac eylə bu nalana, əziz dost! [Gəncəvi N. 2004:73]
Bir dilbəri-Leylavəşin eşqində Məcnun olmuşam,
Vəcdilə olmuş mənzilim gəh vəcdü gəh ehraf hey. [Kərimov R. 2009:71]
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Asi də lirik qəzəllərində ülvi məhəbbətin simvolu hesab edilən Leyli, Məcnun, Xosrov, Şirin, Fərhad
obrazlarına tez-tez müaciət etmiş bu istiqamətdə ustadlarının zəngin təcrübəsindən məharətlə
yararlanmışdır:
Kuhkən Şirinə öz nəqşin çəkib vermiş firib,
Gör nə cahildir, yonar daşdan öziçün bir rəqib. [Füzuli M. 2005:67]
Dili –sənginə kar etməz, ey şirinzəban, ahım,
Nə günə rəxnə salmış tişəsilə kuhə bəs Fərhad. [Kərimov R. 2009:84]
Asi qəzəllərində şairin bədii təsvir üsulu, şeirlərinə daxil etdiyi lirik obrazlar Nizami və Füzuli lirikasına məxsus
romantik təsvir üslubunun davamı kimi qiymətləndirilə bilər. Hər iki şairin qəzəllərindəki kimi Asi qəzəllərində
də hadisələr lirik qəhrəmanın dilindən verilmiş, romantik boyalarla təsvir olunmuşdur. Bu tipli şeir
nümunələrində qəzəl şairlərinin intim duyğularının, aşiqanə hiss və həyəcanlarının təsviri yüksək bədii
sənətkarlıqla təsvir olunmuşdur. Dahi Nizami lirikasında olduğu kimi Asi şeirlərində də şairin real insani
məhəbbəti tərənnüm edilmişdir. Bu duyğular real həyatla bağlı olub, aşiqin yarına qovuşmaq, sevib-sevilmək,
şadlanmaq kimi arzularını ifadə edir. Hətta bu yolda çəkdiyi əziyyət, qarşılaşdığı çətinliklər belə onu geri
çəkilməyə vadar edə bilmir. Bu baxımdan Asinin qəzəllərinin ruhən Nizami qəzəllərinə daha yaxın olduğunu
söyləmək olar:
Xoşdur sənin yolunda, ey dost, əziyyət, möhnət,
Qəm köhləni çapırtmaq, ta var yolunda fürsət.
Gül çöhrənin önündə bir şam kimi dayanmaq,
Yanmaq gərək başilə, etmək canilə xidmət. [Gəncəvi N. 2004:39]
Eyni düşüncə tərzinə, fikir ifadəsinə Asi qəzəllərində də rast gəlinir:
Nəsibim gərçi eşqində bəladır,
Bəla üşşaqə eyni-müddəadır.
Cəfa gəlməz pərivəş məhlərdən,
Sanır qafil cəfa, leykən vəfadır. [Müznib Ə :10]
XIX əsrin ikinci yarısına məxsus poeziya mövzu və məzmun baxımından klassik ədəbi nümunələrdən ciddi
şəkildə fərqlənmir və bu baxımdan bəzi ədəbiyyatşünaslar bu tipli şeirləri “yeni ruhlu poeziya”nın inkişafına
maneə kimi qiymətləndirmişlər: “Şairlər hələ də Füzulinin sehrli təsiri altında idilər, bu təsirdən çıxmağa canlı
təşəbbüs də hələlik hiss olunmurdu. Bu cür ideya ətaləti və poetik forma-janr donuqluğu, üslub cazibəsi, təbii
ki, yeni tipli və yeni ruhlu poeziyanın zühurunu ləngidir və ləngitməyə də bilməzdi” [Mustafayev M.1998:38].
Prof.Mustafa Mutafayevin fikrinin əksinə olaraq Nəsrəddin Qarayev Füzuli sənətkarlığından bəhrələnən
şairlərin rolunu yüksək qiymətləndirmiş və buna səbəb kimi ana dilli qəzələ müraciətdə Füzuli zirvəsinin
əlçatmazlığını, dahi şairin qələminin qüdrətini göstərməyə çalışmışdır: “Füzuli elə böyük şairdir ki, onun bədii
ifadə vasitələrindən, dərin məzmunlu lirikasından, bir sözlə, insanı heyran edən sənətkarlığından öyrənmək,
ondan yaradıcılıqda istifadə etmək böyük müvəffəqiyyət sayılmalıdır”[ Qarayev N. 2010:26].
Asi qəzəllərində məhəbbətin təsviri real insani duyğular şəklində təzahür edir.Şair gah sevgilisin gözəlliyini,
cazibəsini ön plana çəkir, gah da onun vəfasızlığını və daş qəlbli olmasını lirik boyalarla təsvir edərək təzad
yaradır. Eyni cizgilərə Füzuli qəzəllərində də tez-tez rast gəlmək mümkündür:
Qeyrə eylər bisəbəb min iltifat ol nuşləb,
İltifat etməz mənə mütləq, nədir bilməm səbəb? [Füzuli M. 2005:72]
Hərimi-kuyində məhrəm olub əğyar, mən məhrum,
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Qəbul eylər bu zülmü qeyrətim haşa, xudahafiz. [Müznib Ə:14]
Klassik poeziyada aşiqin məşuqəsinə eşqini izhar etmək,xəbər yollamaq üçün əsas vasitələrindən biri də badisəba olmuşdur. Bədii ifadə və təsvir baxımından qeyri-real, romantik hesab oluna bilən bu ədəbi priyoma
əksər klassiklərin əsərlərində rast gəlmək mümkündür. Sevgisini romantik ifadə tərzilə yarına izhar etmək
dahi Füzulidə olduğu kimi Asi qəzəllərində də sıx müşahidə edilən hallardandır:
Səba, əğyardan pünhan, qəmim dildara izhar et!
Xəbərsiz yarımı hali-xərabimdən xəbərdar et! [Füzuli M. 2005:79]
Səba, yetir bu pəyamı o sərvi-azadə
Ki, qıldı könlümü qəddin fəraqı üftadə. [Kərimov R. 2009: 81-82]
Klassik ədəbi məktəblərin davamçıları olan XIX əsr məclis şairləri yaradıcılıqlarında klassiklərin ideya-estetik
və bədii qaynaqlarından faydalansalar da bununla kifayətlənmir, novatorluğa meyl edərək yeni ideya və
forma axtarışlarına can atırdılar. Lakin bəzi hallarda ədəbiyyatın bu istiqamətdə inkişafı təqdirəlayiq
qarşılanmamış, əksinə “milli poeziyanın məzmunca, ideyaca yoxsullaşması ilə” izah edilmişdir: “Beləliklə,
Azərbaycan ədəbiyyatı öz orijinal mənliyini itirmiş və Füzulinin ardınca qoşmağa başlamışdı.Artıq ədəbiyyat öz
mövzusunu həyatdan və mühitin təməlindən almır, həyatın psixologiyası ilə yaşamır, bəlkə keçmiş, söylənmiş
sözləri, daha doğrusu Füzulinin dahiyanə şeirlərini daha bayağı, daha zəif və boyasız bir şəkildə təkrar edirdi”
[Cabbarlı C. 1950:222 ]. XIX əsr ikinci yarısında Ordubadda fəaliyyət göstərən “Əncüməni-şüəra” ədəbi
məclisinin fəaliyyətini araşdıran prof. Əsgər Qədimov Füzuli ədəbi məktəbinin davamçıları olan məclis
üzvlərinin yaradıcılığındakı bəzi yenilikləri qeyd etməklə şairlərin bu istiqamətdəki fəaliyyətlərini “klassik
ədəbi ənənələrdən axtarış, yeniləşmə və novatorluq yoluna düşmə” kimi dəyərləndirmişdir: “ Bu axtarış və
novatorluq yolunda Ordubad ədəbi mühitinin nümayəndələrini təkcə yeni ideya axtarışları deyil, poetik forma
axtarışları da düşündürürdü. Odur ki, məclis üzvləri bu mərhələdə Nizami və Füzuli mövzularında yazdıqları
nəzirə və bənzətmələrinin ideya istiqamətində yeniləşmə yaratmağa çalışdıqları kimi, onların poetik
formasında da dəyişiklik edir və təqlidçilikdən uzaqlaşırdılar” [Qədimov Ə. 2006:170].
Azərbaycan xalqının digər xalqlarla çoxəsrlik tarixi, mədəni əlaqələrinin nəticəsi olaraq ədəbiyyatın müxtəlif
sahələrində bəhrələnmə, inkişaf , zənginləşmə baş verir ki, bu faktlar ədəbiyyatşünaslıqda ədəbi təsir kimi
qiymətləndirilir. “Ədəbi təsir daha çox ədəbiyyatlardan birinin başqalarına nisbətən çiçəklənmə mərhələsini
yaşadığı dövrlərdə və həmin yüksəlişin mərkəzində duran böyük dahilərin yaradıcılığı ilə bağlı şəkildə baş
verir” [Binnətova A. 2010:226]. XIX əsrdə təşkil edilmiş ədəbi məclislərdə Azərbaycan klassikləri ilə bərabər
Yaxın Şərq ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrinin yaradıcılığından da faydalanmış, şairlərin müzakirə
obyektinə çevrilən bu klassik nümunələr sayəsində bir çox gənc şair yeni biliklər əldə etmişdir. Bu istiqamətdə
fəaliyyət göstərən, müasirlərinin bir çoxundan bir addım öndə gedən istedadlı, gənc şairlərdən biri də Abdulla
bəy Asi olmuşdur. O, Azərbaycan və fars dilləri ilə bərabər cığatay dilində də yazıb-yaratmışdır. Buna səbəb
isə böyük özbək şairi Əlişir Nəvai irsinin ədəbi məclislərdə sevə-sevə , böyük həvəslə öyrənilməsi olmuşdur.
Bu barədə Nəsrəddin Qarayevin “XIX əsr Azərbaycan ədəbi məclisləri” adlı kitabında yazır: “... özbək şairi
Əlişir Nəvainin bu məclislərdə, xüsusən “Məclisi-üns” və “Məclisi-fəramuşan”da böyük həvəslə və maraqla
öyrənilməsi nəticəsində Mirzə Həsən Yüzbaşov, Abdulla bəy Asi və başqaları özbək dilində də gözəl qəzəllər
yazmışlar” [Qarayev N. 2010:19].
Əmir Əlişir Nəvai öz zəngin ədəbi irsi ilə dünya ədəbiyyatı xəzinəsinə misilsiz incilər bəxş edən qüdrətli bir
sənətkardır. “Onun əsərlərində özbək xalqının, habelə dünyanın bütün sadə adamlarının bir çox nəcib arzu və
istəkləri gözəl bədii ifadəsini tapmışdır”[ Bəktaşi M. 2009:120]. Nəvai əsərlərini özünə ustad hesab etdiyi dahi
Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin təsiri ilə yazmış, farsdilli poeziyanın hökmranlq etdiyi bir zamanda türk
dilində yazdığı əsərləri ilə bu dili zirvələrə ucaltmağa müvəffəq olmuşdur. Nəvai lirikasının türkdilli poeziyanın
inkişafına böyük təkan olduğunu hesab edən Almaz Binnətova yazır: “ Fars dilinin şeir dili kimi hökmran
olduğu bir vaxtda cığatay türkcəsində yazdığı “Xəmsə”dəki lirik duyğuları, əxlaqi-fəlsəfi görüşləri,əsrarəngiz
eşq lövhələri ilə türk dilinin əzəmətini, gözəlliyini poetikləşdirdi” [Binnətova A.2016:11]. Əlişir Nəvai ustadı
Nizamidən bəhrələndiyi, onun əsərlərindən ruhlandığı kimi bir çox azərbaycan şairi də onun türkdilli
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poeziyanın inkişafı üçün açdığı cığırla irəliləmiş, böyük şairin yaradıcılığından ilhamlanaraq yazıb-yaratmışlar.
Bu isə iki qardaş xalqın əlaqəsi sayəsində ədəbiyyatımızın inkişafına təkan olmuşdur. Nəvainin Azərbaycan
xalqı ilə əlaqəsini işıqlandıran Məmməd Bəktaşi yazır: “ Məlumatlardan aydın olur ki, böyük dahilər yetirmiş
Azərbaycan xalqının ədəbiyyatı başqa qardaş xalqların ədəbiyyatı ilə əlaqədə böyümüş, möhkəmlənmişdir. Bu
ədəbiyyatın böyük oğulları öz vətənlərinin kənarında belə şöhrət və hörmət qazanmış, daima ustad olaraq
qarşılandıqları kimi, başqa qardaş xalqların proqressiv və dahi şairlərindən öyrənməkdən boyun
qaçırmamışlar” [Bəktaşi M. 2009:119]. XIX əsrin ikinci yarısında fəaliyyət göstərən ədəbi məclis
nümayəndələrinin yaradıcılığında Nəvai təsirini yüksək qiymətləndirən Əsgər Qədimov Ordubad ədəbi
mühitində fəaliiyət göstərən Qüdsinin və Salikin türk poeziya ənələrinə olan meylini yeni bir başlanğıc kimi
dəyərləndirmişdir: “...Qüdsinin və Salikin əlyazma divanlarında “Qəzəli-cığatayi” başlığı altında qələmə
alınmış lirik qəzəlləri Şərq fəlsəfi lirikasına aludə olub uzun müddət fars poeziyasının təsirindən aralana
bilməyən şairlərin klassik türk poeziya ənənələrinə yaradıcı münasibətlərinin başlanğıcı kimi qiymətləndirmək
olar. Bu şairlərin cığatayca qəzəlləri onların lirikada klassik türk şeirinin ideya-estetik və sənətkarlıq
məziyyətlərinin axtarışlarından xəbər verirdi” [Qədimov Ə.2006:155]. Əsgər Qədimova məxsus bu fikri Asi
daxil olmaqla cığatay dilində şeir yazan digər məclis üzvlərinə də aid etmək olar.
Abdulla bəy Asi cığatay türklərinin poeziya ənənələrinə, ədəbi dil normalarına söykənən, ilk misraları “Səndən
ayrı kunlimin kup naləvü əfğanı bar”, “Könül hicri-ruxunda sinsizin daim fəğan eylər”, “Səbağa itsam
əhvalımnı şərh, imdad qılğaymu” misrası ilə başlayan üç qəzəlin müəllifidir. Hər üç qəzəldə şair Azərbaycan və
cığatay dillərinin vəhdətindən yaradılan bənzərsiz şeir nümunəsi nümayiş etdirmiş, sənətkarlıq baxımından
orijinal əsər yaratmağa müvəffəq olmuşdur:
Səndən ayrı kunlimin kup naləvü əfğanı bar,
Neylasun hicr əlindən, daim dili-naşadı bar.
Ey xoş ol kim bu cahanda qüssədin azad olub,
Sin kimi qarşusıda bir sərvqəddi-azadı bar.
Cimü vavü əlif, dalın ruyinə baxğan zəman,
Yad qılğıl kim, bu könlümin bülbüli-naşadı bar. [Müznib Ə: 11]
Qəzəlin üçüncü beytində şair “cim”, “vav”, “əlif” və “dal” hərflərinin vasitəsilə klassik Şərq poetikasının çox
işlək poetik vasitəsi olan müəmmadan istifadə etməklə şeirin Cavad adlı şəxsə ünvanlandığına üstüörtülü
şəkildə işarə etmişdir. Müəmma haqqında Mahirə Quliyeva “Şərq poetikasının əsas kateqoriyaları” adlı
kitabında mərhum M.Sultanovun “Orta əsr əlyazmalarında müəmma, onun tərtibi və kəşfi” adlı məqaləsinə
istinadən yazır: “Müəmma nədir? Sözün lüğəvi mənası “üstüörtülü”, “ibarəli” deməkdir. Poetik mənası,
Füzulinin dili ilə desək, “Bütün nəzm şərtlərinə uyğun, müəyyən bir fikir ifadə edən, mənası gizli şəkildə
anlaşılan bədii parça və ya ifadə tərzi deməkdir” [Quliyeva M. 2010:268].
Asinin biri yeddi, digəri isə doqquz beytdən ibarət olan digər iki qəzəli və şairin tövbə etdikdən sonra
məktublaşdığı Şirvan şairlərinin ona tərcibənd şəklində göndərdiyi təşəkkürnaməyə cığatay və türk ləhcəsində
yazdığı mənzumə də Nəvai poeziyasından bəhrələnən mükəmməl sənət nümunəsi hesab edilə bilər:
Mənə əhbab itar tənə neçün min,
İtaydır Şişə içrə tərki-badə.
Bu zəmmin dəfinə bir cami-mey dut,
Ki, ta seyr eyləyüm kuyi-fənadə.[ Müznib Ə:50-51]
Orta əsrlər fars ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, qəzəl janrını əlçatmaz zirvələrə ucaldan dahi şair Sədi
Şirazinin əsərləri bir çox şairin ilham mənbəyinə çevrilmiş, şairin qəzəllərinə çoxlu sayda nəzirələr və təxmislər
yazılmışdır. “Müxəmməsin klassik ədəbiyyatımızda işlənən bir növü də təxmisdir” [Yusifoğlu R. 2001:130].
Lakin müxəmməsdən fərqli olaraq təxmisdə beş misradan ibarət bəndin üç misrası şeir müəllifinə,digər iki
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misrası isə başqa şairə aid olur. Bu isə öz növbəsində təxmis yazan şairdən böyük istedad, şairlik bacarığı
tələb edir. Çünki, şeirin məzmununa və mənasına xələl gətirmədən standart qəlibə uyğun şeir nümunəsi
yaratmaq hər şairin müvəffəq ola bilməyəcəyi sahədir. Təxmis yaratmağın çətinliyindən bəhs edən Əsgər
Qədimov bu şeir növünün ədəbiyyatşünaslığımızda məqbul sayılmamasının səbəbini bu cür izah edir: “... XIX
əsr Azərbaycan şairlərinin müəyyən bir qismi təxmis yazmaqda müvəffəq ola bilməmiş, şeirin formasına daha
çox aludə olduqları üçün əsas məzmundan uzaqlaşaraq sadəcə formaya nail olmuşlar. Məhz buna görə də
vaxtilə ədəbiyyatşünaslığımızda nəzirəçilik və təxmisçilik ədəbiyyata yenilik gətirməyən mühafizəkar forma
kimi tənqid olunmuş, nəzirə ədəbiyyatı məqbul sayılmamışdır” [Qədimov Ə. 2006:171]. Lakin yuxarıda qeyd
olunan fikrə zidd olaraq Bəkir Nəbiyev “Təxmis də bir aləmdir” adlı məqaləsində istənilən şeir növündə
formanın tələbinə uyğun olaraq müəllifin imkanlarının az da olsa məhdudlaşdığı fikrini irəli sürmüşdür: “Bu
mülahizəni oxuyanda istər-istəməz belə bir sual yaranır: klassik Azərbaycan poeziyasında və aşıq
yaradıcılığında hansı şeir növü tapmaq olar ki, formanın tələbinə uyğun olaraq müəllifin imkanlarını heç
olmazsa “bir qədər” məhdudlaşdırmır?” [Nəbiyev B. 1993:3].
Asinin Sədi Şirazinin qəzəlinə yazdığı aşağıdakı təxmisdə məzmun və forma vəhdətinin pozulması hallarına
rast gəlinmir, əksinə hər iki şairin misraları məna baxımından yüksək poetik vəhdətdə qovuşur:
آمد بهار ديدۀ بهمن شد اشک ريز
بر بهمن که کرد ز سلطان گل گريز
بخود قضای سير گلستان بهيچ چيز
.پيوند روح می کند اين باد مشکريز
.هنگام نوبت سحر است ای نديم خيز
[B-3352/4987 :26b-27a]
Bahar gəldi bəhmənin gözlərindən yaş süzüldü,
O bəhmən ki, gülü soltandan qaçaq etdi.
Özünə qəzadır heç nəsiz gülüstanı seyr etmək,
Ruha peyvənd edər müşk saçan külək.
Ey nədim, səhərin növbə vaxtıdır qalx. [Kərimov R.2009:182]
Təxmisin digər yeddi bəndində də Asinin bir şair kimi yüksək sənətkarlıq bacarığı nümayiş olunur. Son bənddə
şair Şərqin böyük sənətkarı olan Sədi ilə öz təxəllüsünü yanaşı işlədir, bununla da ustaddan bəhrələndiyini,
onun yüksək sənətkarlıq nümunələrindən ilhamlandığını əyaniləşdirir:
ای شاه حسن هر که رخت ديد مات ماند
عشقت بفيل بند دلم است هجر راند
عاصی چسان تواند ازين ورطه جان رهاند
سعدی برام عشق تو در پای بند ماند
.قيدی نکرده که ميسر بوده گريز
[B-3352/4987 :26b-27a]
(Ey gözəllik şahı, üzünü görən hər kəs mat qaldı,
Şənin eşqin ürəyimə bağlanmış fildir, hicranı qovdu.
Asi bu burulğandan canını necə qurtara bilər,
Sədi eşqinin tələsində ayağı bağlı qaldı.
Həbs etmədi ki, qaça bilsin) [Kərimov R.2009:183]
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Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, XIX əsrin II yarısında yazıb-yaradan ədəbi məclis iştirakçılarının görkəmli
nümayəndəsi Abdulla bəy Asi özünəqədərki ustad sənətkarların yaradıcılığından bəhrələnərək poeziyanın
mübarizə meydanına daxil olmuş, özünəməxsus tərzdə söz demək bacarığı və istedadı ilə oxucularının
rəğbətini qazanmışdır.

3. SONUÇ
Abdulla bəy Asi XIX əsrin ikinci yarısında Qarabağ ədəbi mühitində formalaşan gənc və istedadlı
şairlərimizdən biridir. Şairin yaradıcılığında qəzəl janrı mühüm yer tutur. O, qəzəllərini üç dildə - Azərbaycan,
fars və cığatay dillərində yazmışdır. Şairin doğma dilimizdə yazdığı qəzəllərdə bəzi ərəb və fars mənşəli
sözlərdən istifadə etməsinə baxmayaraq, ümumilikdə şairin dili sadə və aydındır.
Asi yaradıcılığında qəzəl ilə yanaşı müxəmməs, tərcibənd, təcnis,bəhri-təvil, rübai janrında yazdığı şeirlər də
müəyyən yer tutur.Kəmiyyətcə elə də çox olmayan bu şeirlər şairin müxtəlif janrlarda şeir yazmaq bacarığının
göstəricisi kimi təzahür edir. Şairin ədəbi irsində dini şeirləri, mərsiyə və növhələri də mühüm yer tutur.
Abdulla bəy Asi yaradıcılığında klassik ədəbiyyatımızın qüdrətli sənətkarları Nizami Gəncəvi, Məhəmməd
Füzuli ilə yanaşı, özbək ədəbiyyatının böyük nümayəndəsi Əlişir Nəvainin də təsiri duyulur. Bu qüdrətli qələm
sahiblərinin ədəbi məktəbinin davamçısı kimi çıxış edən Abdulla bəy Asi özünün lirik şeirləri ilə müasirləri olan
şairlərin və geniş oxucu kütləsinin rəğbətini qazana bilmişdir.
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Özet
Giriş-Amaç: Engelli bireyler, fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duyusal yetilerinde çeşitli düzeyde kayıplarından dolayı
topluma eşit koşullarda tam ve etkin katılım sağlayamayan bireylerdir.
Engelli bireylere ilişkin olarak, tüm yaşam alanlarında insan hakları temelinde toplumdaki tüm bireyler ile
birlikte eşit yaşam koşullarında ve birbirlerini anlayarak, onlarla empati kurarak bir yaşam sürebilmesine
yönelik bir anlayışın yerleşmesi önemli görülen konulardan biridir. Engellilerin en temel insani haklarına
erişimlerinde, sadece fiziksel ve mekânsal iyileştirmeler yeterli olmamaktadır. Engellilerin haklarını sadece bu
çerçevede sınırlamakla, sosyal yardım ve çeşitli muafiyetler ile ilgili düzenlemelere dayalı bir engelli yaklaşımı
ile engellilerin toplum içerisinde mutlu ve başarılı bir yaşam sürdürmelerini sağlamak mümkün
olamamaktadır.
Bu araştırmanın amacı, yükseköğretim öğrencilerinin engelli haklarına ilişkin algılarının, farkındalıklarına ve
bilinç düzeylerine cevap aramaktadır.
Yöntem: Çalışma kapsamında öncelikle engelli hakları konusuna ilişkin literatür araştırması yapılmış, 16
sorulu anket soru formu, (cevaplar ağırlıklı olarak likert ölçeğinden yararlanılarak) oluşturulmuştur.
Öğrencilerin engelli bireylere yönelik tutum, algı ve tecrübelerine yönelik sorular sorulmuş. Gönüllülük
esasına dayalı katılım sağlanan ve Türkiye, Yunanistan ve Polonya’dan toplam 324 yükseköğretim öğrencisine
anket uygulanmıştır. Uygulanan anket sonucunda elde edilen veriler SPSS paket programı ile frekans, faktör
analizi ve ANOVA analizlerine tabi tutulmuştur.
Bulgular: Yükseköğretim öğrencileri, engellilere yönelik farkındalık düzeyine ve empati yapabilme düzeylerine
ilişkin veriler elde edilmiştir. Anket katılımcılarının, yükseköğretim düzeyinde müfredata engelli hakları
konusunda bir ders eklenmesinin çok yüksek oranda fayda sağlayacağı görüşüne sahip oldukları görülmüştür.
Sonuçlar: Çalışma sonucunda, yükseköğretim öğrencilerine yönelik engellilik ve engelli hakları konusunda bir
müfredat hazırlanarak okutulmasının, yükseköğretim öğrencilerinin engellilere yönelik tutum ve
davranışlarında bilişsel dönüşüm sağlamada önemli bir katkı sağlayacağı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Yükseköğretim, Engellilik, Farkındalık, Engelli Hakları
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Bu çalışma kapsamında sunulan veriler, Gaziantep Üniversitesi koordinatörlüğünde yürütülmekte olan “Becoming
Aware of Disability: Developing a Curriculum Based on Cognitive Evolution in Higher Education” isimli Yükseköğretim
Erasmus+ Projesi çerçevesinde elde edilmiştir. Proje, Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından
desteklenmektedir. Ancak bu bildiride yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu
tutulamaz.
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An Evaluation on Higher Education Students' Awareness of Disability and Disability Rights and
the Approaches of Higher Education Students to Empathize with the Disabled23
Abstract
Introduction-Objective: Disabled people are individuals who cannot participate fully and effectively in
society under equal conditions due to various losses in their physical, mental, spiritual and sensory abilities.
Regarding persons with disabilities, it is important to establish an understanding that they can live a life by
understanding each other and empathizing with all individuals in the society on the basis of human rights in
all areas of life. Physical and spatial improvements alone are not sufficient for the access of persons with
disabilities to their most basic human rights. Limiting the rights of disabled people only within this framework
and with a disability approach based on social assistance, It is not possible to ensure that disabled people
lead a happy and successful life in society.
The aim of this study is to seek answers to higher education students' perceptions, awareness and level of
awareness regarding the rights of the disabled.
Method: Within the scope of the study, first of all, literature research on the subject of disability rights was
conducted, a survey question form with 16 questions (answers mainly using the likert scale) was created.
Questions were asked about the students' attitudes, perceptions and experiences towards disabled people. A
total of 324 higher education students from Turkey, Greece and Poland participated in the survey on a
voluntary basis. The data obtained as a result of the applied questionnaire were subjected to frequency,
factor analysis and ANOVA analysis with the SPSS package program.
Results: Data on higher education students' level of awareness and empathy towards disabled people were
obtained. The survey participants think that adding a course on disability rights to the curriculum at the
higher education level would be of great benefit.
Conclusion: As a result of the study, it has been observed that preparing a curriculum on disability and
disabled rights for higher education students and teaching them will make a significant contribution to
cognitive transformation in higher education students' attitudes and behaviors towards disabled people.
Keywords: Higher Education, Disability, Awareness, Disability Rights
GİRİŞ
Engelli bireyler tarih boyunca toplumda acıma, merhamet gibi duygular öne çıkarak ve bu yönde yaklaşılarak
değerlendirilmiştir. Bu yaklaşım ve engellinin “aciz, muhtaç insan” olduğu algısı, engellilere yönelik
ayrımcılığın fark edilememesine ve engellilerin hak temelli yaklaşımdan mahrum kalmasına da neden
olmuştur. Bu bakış açısı ile de toplumda “engellinin yeteneklerinin kısıtlı olduğu ve toplumun ondan bir şey
beklememesi gerektiği” yaklaşımı benimsenmiştir. Önyargılar, bilinçsizlik ve iletişimsizlik, engellilere yönelik
çeşitli eşitsizliklerin doğmasına neden olmuştur (Akbulut, 2012: 151).
Günümüzde pek çok ülkede, engelli bireylerin tüm yaşam alanlarında insan hakları temelinde toplumdaki
diğer bireyler ile eşit yaşam koşullarına sahip olması, engelliler ile empati kurulması ile ayırımcılığa
uğramadan daha kaliteli bir yaşam sürebilmesini sağlamaya yönelik anlayışın yerleşmesi, üzerinde
hassasiyetle durulan bir konudur. Zira engellilerin toplumla bütünleşmeleri sürecinde yaşamın pek çok
alanına yayılan sorunları bulunmaktadır. Toplumdaki bireylerin engelliyi tam olarak anlamaması, yaşadıkları

23

The data presented within the scope of this study were obtained within the framework of the Higher Education
Erasmus + Project named "Becoming Aware of Disability: Developing a Curriculum Based on Cognitive Evolution in
Higher Education", which is conducted under the coordination of Gaziantep University. The project is supported by the
European Commission under the Erasmus + Program. However, the opinions expressed in this report the European
Commission and the National Agency of Turkey can not be held responsible.
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hayat içinde onları fark etmemesi, görmezden gelmeleri, zaman zaman engellilerin de bu ön yargılardan
etkilenerek toplum dışında kalma yönünde tercihte bulunmalarına neden olmaktadır.
Yapılan çalışmalar göstermektedir ki, toplumsal alanda engelli bireylerin görmezden gelinmesi, onların
yaşadıkları sorunların temel kaynağı olup, engellilere yönelik ayrımcılık konusunu teşkil etmektedir.
Sorunların ortadan kaldırılabilmesi için engelli bireylerin yaşamın her alanına katılabilecekleri, temel
haklardan tam ve eşit şekilde yararlanabilecekleri ortamın ve toplumsal koşulların oluşturulması gereklidir. Bu
ise öncelikle toplumdaki yaygın bilincin dönüştürülmesini gerektirmektedir. (Özateş Gelmez, 2018: 199)
Engellilerin en temel insani haklarına erişimlerinde, sadece fiziksel ve mekansal iyileştirmeler bugün artık
yeterli görülmemektedir. Engellilerin haklarını sadece bu çerçevede sınırlamakla, sosyal yardım ve çeşitli
muafiyetlere dayalı düzenlemeler içeren bir engelli yaklaşımı ile engellilerin toplum içerisinde mutlu ve
başarılı bir yaşam sürdürmelerini sağlamak mümkün olmamaktadır. Engelli olmayan bireylerle engelli
bireylerin birbirleriyle olan sosyal uyumunun, birbirlerini anlama ve aralarındaki iletişiminin güçlenmesini
sağlamak önemli görülmektedir.
Tüm bunlardan yola çıkılarak hazırlanan ve Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından
desteklenen “Engellileri Engelsiz Farketme: Yükseköğretimde Bilişsel Değişim Temelli Müfredat Oluşturma
Projesi” kapsamında yapılan anket çalışmasından elde edilen veriler, bu çalışmanın temelini oluşturmaktadır.
Proje kapsamında yürütülen çeşitli faaliyetler ile engelli haklarına ilişkin bireylerin farkındalık ve bilinç
düzeyinin yetersizliğinin ortaya çıkardığı sorunlara çözüm yolları üretmek, öncelikli hedeftir. Bu çerçevede
projenin hedefleri arasında yer alan yükseköğretim öğrencilerinin engellilere ve engelli haklarına ilişkin olarak
hukuki temelde haklarına ilişkin bilgi seviyelerini yükseltmek, sağlık hakkına erişim konusunda detaylı
bilgilendirmede bulunmak, rehabilitasyon ve psikolojik destek hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak,
eğitime engelsiz erişim sağlamaları ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesinin yanı sıra engellilere yönelik
istihdam olanaklarına ilişkin farkındalık artırıcı çalışmalar yapılması yer almaktadır.
Engelli bireyler engelli olmayan bireylere göre yaşamlarında sağlık, eğitim, istihdam, sosyal faaliyetlere katılım
ve diğer yaşam süreçlerinde çok daha fazla zorlanmaktadır. Ayrıca engellilik sadece engelli bireyleri değil
onların ailelerini, iş ortamlarını ve çalışma şekillerini, sosyal çevrelerini de etkilemektedir. Bu nedenle engelli
bireylerin karşı karşıya kaldıkları sorunlarının çevrelerindeki bireylerde farkındalığın yerleşmesi ile toplumda
daha dengeli bir yaşam sağlanmış olacaktır.
Bu çerçevede projenin ilk aşamasında yurt içinde iki yurt dışından iki olmak üzere dört farklı Üniversitede
öğrencilere yönelik anket uygulaması ile yükseköğretim öğrencilerinin engelli haklarına ilişkin algı ve
farkındalık düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Anket sorularına verilen cevaplar üzerinden
yükseköğretim öğrencilerinin, engellilere yönelik farkındalık düzeyine ve empati yapabilme yeterlilik
düzeylerine ilişkin veriler elde edilmiş ve sonuçları analiz edilmiştir.
1. Anket Hakkında Genel Bilgiler
Anket sorularının hazırlanması öncesinde, projenin yurt dışı ortakları olan Polonya AHE Üniversitesi,
Yunanistan Thessaly Üniversitesi ile Türkiye’de Gaziantep Üniversitesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi
akademisyen ve diğer araştırmacıları tarafından konuya ilişkin ayrıntılı literatür taraması yapılmıştır. Daha
sonra engelli hakları ile ilgili yükseköğretim öğrencilerinin farkındalık düzeyinin ölçümüne yönelik olarak
anket soruları hazırlanmıştır. Örneklem alanında yer alanların görüşlerini almak üzere hazırlanan anket
formunda yer alması istenen sorular, proje kapsamında yapılan ilk ulus ötesi toplantıda (Şubat 2020)
tartışılmış olup, bundan sonra ankete son hali verilmiştir. Anket, ilk pilot çalışma olarak, Gaziantep
Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Hukuk Fakültesinden 20 öğrenciye uygulanmış, soruların işlerliği görülmüş ve
işlemeyen sorular çıkarılmıştır.
Proje kapsamında engelli haklarına ilişkin yükseköğretim öğrencilerinin bilinç düzeyinin ölçümüne yönelik
hazırlanan anketler, kolayda örnekleme yöntemi ile proje ortağı yükseköğretim kurumlarının öğrencilerine
2020 yılı nisan ayından temmuz ayına kadar olan zaman aralığında uygulanmıştır. Üniversite öğrencileri
üzerinde ana kütleyi temsil edecek uygun örneklem aralığında uygulanan, “Engelli Hakları Bilgi ve Bilinç
Düzeyini Ölçme Anketi” sonucunda elde edilen bulguların analizi çok yönlü yapılarak, projenin temel
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hipotezlerine uygunluğu yönünden de değerlendirilmiştir. Araştırmanın evreni, proje ortağı yükseköğretim
kurumları olan Gaziantep Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Thessaly Üniversitesi (Yunanistan), Ahe
Üniversitesi (Polonya) olarak belirlenmiştir. Belirtilen yükseköğretim kurumlarından gönüllülük esası ile 324
öğrenci ankete katılmıştır.
Anket soru formunda 16 soru yer almış ve cevaplar ağırlıklı olarak likert ölçeğinden yararlanılarak
hazırlanmıştır. Anketin ilk bölümünde katılımcılara yaş, cinsiyet, okudukları şehrin nüfus büyüklüğü, herhangi
bir engellilik durumu olup olmadığı, aylık bütçeleri ve Üniversitelerinin olanakları ile ilgili sorular sorulmuştur.
Daha sonra engelli bireyler, engelli hakları ile ilgili ve engellilerin yaşamlarındaki zorluklara ilişkin farkındalık
düzeylerini tespit etmek üzere sorular sorulmuştur. Ankette öğrencilerin engelli bireylere yönelik tutum, algı,
tecrübe ve empati yapabilme düzeylerinin ölçümüne yönelik sorular sorulmuştur. Uygulanan anket
sonucunda elde edilen verilerin çözümlenmesinde Sosyal Bilimler İçin İstatistik Paketi olan (Statistical
Package for the Social Sciences) SPSS paket programı 22 sürümü ile frekans analizi, faktör analizi ve tek yönlü
varyans analizi ANOVA analizlerine tabi tutulmuştur.
2. Katılımcılara İlişkin İstatistiki Bilgiler
Ankete katılan yükseköğretim öğrencilerinin üniversitelere göre dağılımı “Grafik: 1”den görülebilir:
Grafik: 1 Ankete Katılanların Üniversitelere Göre Dağılımı

Aşağıdaki “Grafik: 2”de görüldüğü gibi, anket katılımcılarının (324 katılımcı) cinsiyetleri açısından 208 kadın ve
116 erkektir.
Grafik: 2 Ankete Katılanların Cinsiyete Göre Dağılımı

Aşağıda “Grafik: 3”de görüleceği gibi, anket uygulanan dört üniversiteden ankete katılanların %89’u, 18-34
yaş aralığında, %11,1’i 35-64 yaş aralığındadır. Anketin uygulandığı kitlenin üniversite öğrencileri olması, 1834 yaş aralığının oransal büyüklüğünün temel nedeni olarak belirtilmelidir.
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Grafik: 3 Ankete katılanların yaş aralığı

Katılımcılara engel durumları sorulmuş ve “Grafik: 4”te gösterilen sonuçlar ortaya çıkmıştır. Katılımcıların
düşük bir oranda engeli olan öğrencilerden oluşması, esasen yükseköğretimde engelli öğrenci sayısının azlığı
ile de ilintilidir. Engelli bireylerin eğitimde yer almaları diğer bireylere oranla daha önemli ve kritik bir
noktadır. Zira engelli bireylerin mevcut fonksiyon kaybının olumsuz etkilerinin azaltılması ve çeşitli sağlık
sorunlarının ortadan kaldırılması için alınması gereken rehabilitasyon ve eğitimin yanında engelli bireylerin
diğer bireyler gibi eğitim öğretim içerisinde yer alarak bireysel yeteneklerinin geliştirilmesi ve bilgi
düzeylerinin artırılması gerekmektedir (Sevinç, Çay, 2017: 223). Eğitim, engelli bireylerin mümkün olduğunca
bağımsızlaşmalarında ve toplumsal yaşamın tüm alanlarına eşit olarak katılımlarının sağlanmasında da önemli
bir role sahiptir. Yoksulluk, sosyal dışlanma, işsizlik ve çocuk işgücünün sömürüsü gibi birçok sosyal sorunun
çözümünde en önemli araç olarak yine eğitimdir. Bu nedenle eğitim hakkı açısından engellilere en üst
kademedeki eğitim olan yükseköğretime ulaşma imkânı tanınmalıdır. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi başta
olmak üzere birçok uluslararası belgede bu nedenle eğitim bir temel hak olarak tanınmaktadır (Şişman, 2014:
58).
Grafik: 4 Katılımcıların engellilik durumu

Engelli olduğunu belirten katılımcılara engellilik durumlarının derecesi sorulmuştur.
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“Grafik: 5”de buna ilişkin sonuçlar görülmektedir.
Grafik: 5 Engellilik Derecesi

Anket katılımcılarına ailelerinde engelli birey olup olmadığına ilişkin sorulan sorunun sonuçları ise aşağıda
“Grafik: 6”da görülmektedir:
Grafik: 6 Aile Bireylerinin Engellilik Durumu

2.2 Engelli Bireyler ve Engelli Hakları Konusunda Farkındalık Düzeyine İlişkin Veriler ve Analizi
Çalışmanın bu bölümünde katılımcı yükseköğretim öğrencilerinin engellilik olgusu ve engelli hakları
bakımından farkındalık düzeyleri ölçülmüştür. Özellikle yükseköğretim öğrencilerinin engellilerle empati
yapma istekleri ve engelli haklarına ilişkin farkındalık düzeyleri anlaşılmaya çalışılmıştır.
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Tablo: 1 “ Toplumda engelli bireylerin varlığını kabul etmek önemlidir.”
12A- Toplumda engelli bireylerin varlığını kabul etmek önemlidir.
Kesinlikle
Katılmıyorum

Üniversite

Total

Total

Yeterince
Katılmıyorum

Katılmıyorum Katılıyorum Yeterince Kesinlikle
Katılıyorum Katılıyorum

Gaziantep Üniversitesi 0
Hukuk Fakültesi

0

1

1

0

28

30

Gaziantep Üniversitesi 2
Tıp Fakültesi

0

2

2

6

68

80

Uludağ Üniversitesi

1

2

3

0

3

85

94

Polonya

0

1

2

4

7

39

53

Yunanistan

0

0

0

0

9

58

67

3

3

8

7

25

278

324

Grafik: 7
“Toplumda engelli bireylerin
varlığını kabul etmek
önemlidir” önermesine
verilen cevaplar

342

“Tablo: 2” ve “Grafik: 8”den de görülebileceği üzere öğrencilerin çoğunluğu engellilerle empati
kurmanın algı dönüştürücü etkisi bulunduğu görüşündedir.
Tablo: 2 “Engelli bireylerle empati kurmanın bilişsel dönüşümde önemli bir faktör olduğunu düşünüyorum.”
12C- Engelli bireylerle empati kurmanın bilişsel dönüşümde önemli bir faktör
olduğunu düşünüyorum.
Yeterince
Katılmıyorum

Üniversite

Total

Total

Katılmıyorum Katılıyorum Yeterince
Katılıyorum

Kesinlikle
Katılıyorum

Gaziantep Üniversitesi 0
Hukuk Fakültesi

1

5

3

21

30

Gaziantep Üniversitesi 1
Tıp Fakültesi

6

4

15

54

80

Uludağ Üniversitesi

3

4

8

14

65

94

Polonya

2

4

5

12

30

53

Yunanistan

0

5

0

30

32

67

6

20

22

74

202

324

Grafik: 8 “Engelli bireylerle empati kurmanın bilişsel dönüşümde önemli bir faktör olduğunu düşünüyorum.” önermesine
verilen cevaplar
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Ankette yer verilen “İnsanlar, engellilerin neler hissettiğini anlamaya çalışmalıdır.” önermesi ile
yükseköğretim öğrencilerinin, engelliler ile empati kurulmasının engelliler bakımından yararlı olup
olmadığına yönelik görüşleri ölçülmeye çalışılmıştır. Öğrencilerin büyük çoğunluğu engellilerin neler
hissettiğini anlamanın önemli olduğunu ve engellilerle empati kurulmasının engellileri daha iyi
hissettireceğini düşünmektedir.
Tablo: 3 “İnsanlar, engellilerin neler hissettiğini anlamaya çalışmalıdır.”
12E- İnsanlar, engellilerin neler hissettiğini anlamaya çalışmalıdır.

Total

Kesinlikle
Yeterince
Katılmıyorum Katılıyoru Yeterince
Katılmıyorum Katılmıyorum
m
Katılıyorum
Gaziantep Üniversitesi
Hukuk Fakültesi
Gaziantep Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Uludağ Üniversitesi
Polonya
Yunanistan
Total

Kesinlikle
Katılıyorum

0

0

2

1

5

22

30

0

1

8

9

8

54

80

0

3

4

3

9

75

94

1

2

4

4

11

31

53

0

0

4

0

21

42

67

1

6

22

17

54

224

324

Grafik: 9 “İnsanlar engellilerin neler hissettiğini anlamaya çalışmalıdır” önermesine verilen cevaplar
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Tablo: 4 “İnsanlar, duygularını anladıklarında engelliler kendilerini daha iyi hisseder.”
12F- İnsanlar, duygularını anladıklarında engelliler kendilerini daha iyi hisseder.
Kesinlikle
Yeterince
Katılmıyorum Katılıyorum
Katılmıyorum Katılmıyorum
Gaziantep
Üniversitesi
Hukuk Fakültesi

Total

Yeterince Kesinlikle
Katılıyorum Katılıyorum

1

0

1

3

8

17

30

3

2

13

14

8

40

80

Uludağ
Üniversitesi

1

4

6

11

12

60

94

Polonya

2

2

6

2

13

28

53

Yunanistan

1

1

16

0

29

20

67

8

9

42

30

70

165

324

Gaziantep
Üniversitesi Tıp
Üniversite Fakültesi

Total

Grafik: 10 “İnsanlar duygularını anladıklarında engelliler kendilerini daha iyi hisseder.” önermesine verilen cevaplar

Katılımcı öğrencilerin büyük bir kısmı engelli bireylerin yaşadığı zorlukların farkında olduğunu ve
engellilere yönelik farkındalıklarının yüksek olduğunu düşünmektedir.
Tablo: 5 “Engelli bireylerin yaşadığı zorlukların farkındayım.”

Gaziantep
Üniversitesi Hukuk
Fakültesi
Gaziantep
ÜniversiteÜniversitesi Tıp
Fakültesi

Total

12I- Engelli bireylerin yaşadığı zorlukların farkındayım.
Total
Kesinlikle
Yeterince
Katılmıyorum Katılıyorum Yeterince
Kesinlikle
Katılmıyorum
Katılmıyorum
Katılıyorum Katılıyorum
0
1
2
1
4
22
30

0

3

10

14

20

33

80

Uludağ Üniversitesi

2

3

7

10

19

53

94

Polonya

1

1

2

4

11

34

53

Yunanistan

2
5

1
9

13
34

0
29

40
94

11
153

67
324
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Grafik: 11 “Engelli bireylerin yaşadığı zorlukların farkındayım.” önermesine verilen cevaplar

Tablo: 6 “Günlük hayatımda Engellilerin yaşamlarını kolaylaştırıcı davranmaya dikkat ederim.”
15-Günlük hayatımda Engellilerin yaşamlarını kolaylaştırıcı davranmaya dikkat ederim
Kesinlikle
Yeterince
Katılmıyorum
Katılmıyorum Katılmıyorum

Üniversite

Total

Katılıyorum

Yeterince
Katılıyorum

Kesinlikle
Katılıyorum

Total

Gaziantep Üniversitesi
Hukuk Fakültesi

0

1

1

6

11

11

30

Gaziantep Üniversitesi
Tıp Fakültesi

3

4

6

20

29

18

80

Uludağ Üniversitesi

1

4

13

16

29

31

94

Polonya

2

0

2

12

19

18

53

Yunanistan

0

0

10

29

28

0

67

6

9

32

83

116

78

324

Grafik: 12 “Günlük hayatımda engellilerin yaşamlarını kolaylaştırıcı davranmaya dikkat ederim.” önermesine verilen cevaplar
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Öğrencilerin %85,49’u günlük hayatlarında engellilerin yaşamlarını kolaylaştırıcı şekilde davranmaya
çalıştıklarını ifade etmiştir. Bu sonuç da öğrencilerin farkındalıklarının yüksek olduğuna ilişkin inançlarını
ortaya koymaktadır.
Engellilerin en sık karşılaştığı zorlukların sorulduğu açık uçlu soruda, verilen şıkların sıralandırılması
istenmiştir. Buna göre öğrencilerin yarısı engellilerin en yoğun karşılaştığı sorunun «Sosyal Hayata
Erişim/Katılım» noktasında olduğunu düşünmektedirler. Öğrencilerin %24,37’si ilk sıradaki sorunun ulaşım,
%10,13’ü işsizlik olduğunu ifade etmiştir.
Tablo: 7 Sizce engellilerin en sık karşılaştığı zorluklar nelerdir? (1. Cevaplar)
16-Sizce engellilerin en sık karşılaştığı zorluklar nelerdir?
İşsizlik Sağlık Hizmetlerine
Yasal Haklar
Erişim
Konusunda Bilinç
Yeterliliği

Üniversite

Total

Total

Ulaşım

Sosyal Hayata
Erişim/Katılım

Diğer

Gaziantep Üniversitesi
Hukuk Fakültesi

0

0

0

10

16

3

29

Gaziantep Üniversitesi
Tıp Fakültesi

8

0

0

13

47

8

76

Uludağ Üniversitesi

1

0

1

31

54

6

93

Polonya

12

1

0

12

16

11

52

Yunanistan

11

1

0

11

26

17

66

32

2

1

77

159

45

316

Grafik: 13 Engellilerin en sık karşılaştığı zorlukları hakkında görüşler (1. Cevaplar)
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Tablo: 8 “Sizce engellilerin en sık karşılaştığı zorluklar nelerdir?” (2. cevaplar)
16-Sizce engellilerin en sık karşılaştığı zorluklar nelerdir?
Sağlık Hizmetlerine
Yasal Haklar Konusunda
Ulaşım Sosyal Hayata
Erişim
Bilinç Yeterliliği
Erişim/Katılım

Diğer

Gaziantep
Üniversitesi

0

0

1

19

7

27

Uludağ
Üniversite Üniversitesi

0

0

1

14

11

26

Polonya

2

1

2

4

5

14

Yunanistan

0
2

0
1

2
6

13
50

15
38

30
97

Total

Total

Grafik: 14 Engellilerin en sık karşılaştığı zorlukları hakkında görüşler (2. Cevaplar)

Engellilerin en sık karşılaştığı zorlukların sorulduğu açık uçlu soruda, 2. sırada yazılan cevaplar incelendiğinde,
öğrencilerin yine yarısı sorunun «Sosyal Hayata Erişim/Katılım» noktasında olduğunu düşünmektedirler. Buna
göre, katılımcı öğrencilerin neredeyse tamamına yakının yanıtları arasında ilk sırada «Sosyal Hayata
Erişim/Katılım» yer almıştır.
Grafik: 15 “Engellilerin hukuksal hakları hakkında bilgi sahibi misiniz?”
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“Grafik: 15”te görüleceği üzere, engellilerin hukuki hakları hakkında bilgi sahibi olup olmadıkları
sorulduğunda katılımcı öğrencilerin yalnızca %24,06’sı bilgi sahibi olduğunu düşünmektedir.
Öte yandan ankete katılan 324 katılımcının 263’ü (%81’i) Üniversite müfredatında engelli haklarını içeren bir
dersin olmasına ilişkin memnuniyet ifadesi belirtirken, 324 katılımcının sadece 61’i (%19’u) memnuniyet
duymayacağını belirtmiştir.
Tablo: 10 “Üniversitemiz eğitim müfredatında engelli haklarını içeren bir dersin olmasını yararlı görüyorum.”
Üniversitemiz eğitim müfredatında engelli haklarını içeren bir dersin olmasını yararlı görüyorum. Total
Hiç Memnun
Değilim

Yeterince
Memnun Memnunum
Memnun Değilim Değilim

Yeterince
Memnunum

Tamamen
Memnunum

Gaziantep
Üniversitesi

9

6

12

10

16

57

110

Uludağ
ÜniversiteÜniversitesi

4

2

7

10

13

58

94

Polonya

9

5

6

5

5

23

53

Yunanistan

0

0

1

0

21

45

67

22

13

26

25

55

183

324

Total

Grafik: 16 Üniversite eğitim müfredatında engelli haklarını içeren bir dersin olması hakkındaki görüşler

Sonuç
Engellilere yönelik bireylerde mevcut olan olumsuz tutumları değiştirmek ve dönüştürmek için toplumun
bilinçlendirilmesi ve eğitilmesi bir ihtiyaçtır. Engelliye yönelik tutum değişimi programlarında temel olarak;
engelli bireylerin hakları, önyargılı ve ayrımcı yaklaşımlar yerine eşitlikçi ve olumlu yaklaşım, engelli bireylerin
bilgi, beceri ve yetenek anlamında potansiyellerinin bilimsel olarak ele alınarak katılımcıların farkındalıklarının
artması hedeflenir. Nitekim yapılan birçok çalışmada çerçevesinde toplumun farklı kesimlerinden bireylerin,
farkındalık odaklı projeler sonucunda olumlu tutumlar edindikleri görülmektedir (Tasa & Mamatoğlu, 2018:
13, 19).
Bu çalışma kapsamında gerçekleştirilen ankete katılan yükseköğretim öğrencilerinin büyük çoğunluğu,
engellilerin duygu ve düşüncelerini anlamaya çalışmak gerektiğini, engellilerle empati yapmanın engelliler
açısından daha olumlu bir durum yaratacağını, empatinin toplumsal algının değişmesine katkı sağlayacağını
düşünmektedirler.
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Öğrenciler, engelli bireylerin yaşadıkları sorunlar hakkında farkındalıkları olduğu düşüncesini taşımaktadırlar.
Bununla aynı doğrultuda da, günlük hayatlarında engellilerin yaşamlarını kolaylaştırıcı şekilde davrandıklarını
ifade etmektedirler. Öğrencilere göre, engellilerin günlük hayatta en çok mücadele ettikleri sorunun başında
ise “sosyal hayata katılım” gelmektedir.
Öğrencilerin büyük çoğunluğu, engellilerin hukuki haklarına ilişkin olarak bilgi sahibi olmadıklarını ifade
etmektedirler. Bununla paralel şekilde öğrencilerin büyük çoğunluğu müfredata engellilik ve engelli haklarına
ilişkin bir dersin eklenmesine olumlu bakmaktadır.
Bu çerçevede, yükseköğretim öğrencilerine yönelik engellilik ve engelli haklarına ilişkin bir ders müfredatının
hazırlanmasına yönelik çalışmaların yapılmasının, hâlihazırda yükseköğretim öğrencilerinde var olan bilinç
düzeyini artıracağı ve engelli hakları noktasında eksik kalan bilgi seviyesinin yükseltilmesine yönelik katkı
sağlayacağı görülmektedir.
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Özet
Performans, yabancı kökenli bir sözlük olup dilimize “başarım” olarak çevrilmektedir. Türk Dil Kurumu’na
göre performans (başarım) kelime anlamı olarak; “i. Elde edilen başarı ii. Herhangi bir olayı veya durumu
başarma isteği veya gücü. iii. Kişinin yapabileceği en iyi derece. iv Herhangi bir eseri, oyunu, işi vb.ni ortaya
koyarken gösterilen başarı” şeklinde tanımlanmıştır. PEB sistemi ile ilgili çeşitli tanımlamalara
rastlanmaktadır. Buna göre OECD tarafından yapılan tanımına göre PEB sistemi; fonların sonuçlarla
ilişkilendirilerek tahsis edildiği bütçe şeklidir.
Son yıllarda, dünya ekonomilerinde yaşanan büyük krizler, kamu sektörü harcamalarının ve dolayısıyla
vergilerin artması, birçok ülkede kamu mali yönetim anlayışının sorgulanmasına neden olmuştur. Kamu
hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi, kaynak kullanım kapasitesinin artırılması, kaynak kullanımında etkinlik,
verimlilik ve tutumluluğun sağlanması, siyasi ve yönetsel hesap verme mekanizmaları ile mali saydamlığın
geliştirilmesine yönelik uygulamalar hız kazanmıştır. Kamu mali yönetiminde yaşanmakta olan en önemli
değişikliklerden birisi de, merkezden yönetimi esas alan kaynak dağılımı ve girdi odaklı geleneksel bütçeleme
anlayışından, yetki ve sorumluluk dağıtımı ile kaynakların yerinden yönetimini esas alan mali yönetim ve çıktısonuç odaklı performans esaslı bütçeleme anlayışına geçilmesidir.
Anahtar Kelimeler: Bütce, Performans Esaslı Bütce, Yerel Yönetimler Bütcesi
Abstract
Organizations have developed many new management techniques to be able to cope up with the difficulties
and changes in the world. In these techniques Performance Based Budgeting and strategic plans stand out as
they are dynamics and leaning against knowledge and analysis.
Therefore, having a Performance Based Budgeting and including this to the system bring about benefits to
the local governments.
Strategic planning and Performance Based Budgeting have become essential management method for not
only the companies but also the public managements in this era. Every institution needs to create their own
unique method of application which help them to adapt with their environment and reach their own goal.
The main philosophy lies in the motto: efficient, economic and productive management.
The need for the Performance Based Budgeting of public administration is getting more and more important
due to the demands of the citizens, the sharp increase in the population and upward tendency in settlement.
An organization that provides effective and productive public services for its citizens cannot achieve its aim
without progressing a good Performance Based Budgeting and strategy.
If we have a look at the legal arrangement regarding local governments in Turkey; Public Financial
Management and Controlling Law No: 5018, Municipality Law No5393, and Big Cities Municipality Law No:
5216, they all say that Municipalities with the population of over 50.000 are obliged to prepare a strategic
plan , and within this coverage; performance programe and Performance Based Budgeting
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In this paper I have mentioned about not only local governments’ budget but also all state enterprices
budget, its functions, and process of doing it a sample local government budget has been investigated and
tried to explain the current situation.
Keywords: Budget, Performance Based Budget, Local Governance Budget,
BÜTCE SİSTEMLERİ
Kamu Bütçesi: Kamu kaynaklarının hizmetin niteliğinden ziyade, kuruluşların ihtiyaç ve taleplerine göre tahsis
edilmesidir. Kamuya yönelik bütce sistemlerini 4 grupta toplamak mümkündür.
1. Performans Bütçe Sistemi
Kuruluşların programları çerçevesinde belirlenen amaç ve hedeflerine göre kaynak tahsislerinin yapıldığı ve
arzu edilen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığının ölçüldüğü bütçeleme sistemidir
Performans bütçe, kamu yönetiminde eldeki kaynaklarla en çok hizmet çıktısının elde edilmesini sağlamak
amacıyla geliştirilen bir tekniktir. Devletin yüklendiği görevleri yerine getirebilmesi bakımından gerçekleştirdiği
hizmetler ile bunların birim maliyetinin önem kazandığı bir bütce sistemidir. Mal ve hizmet üretimi yapmaya
yönelik kamu kuruluşlarının faaliyet ve etkinliklerinin ölçülmesi bu bütçenin amacıdır. Ayrıca üretim
maliyetinin düzeyi ile üretim miktarları arasındaki ilişkinin önemi söz konusudur. Gerçekleştirilecek görevlerin
planlanması yapıldıktan sonra her bir hizmet biriminin alanına giren hizmetler belirlenmekte, ilgili programlar
ve faaliyetler incelenmektedir. Faaliyetler sonucu yapılan nihai üretim ve belirli bir üretimin yapılabilmesi için
katlanılması söz konusu maliyetin en aza indirilmesi, performans bütçenin esasını oluşturur.
2. Sıfır Tabanlı Bütçeleme Sistemi
Programların ve buna tahsis edilen ödeneklerin her yıl yeniden gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi
gereken bütçe sistemidir.
Yeni bir bütçe tasarısı hazırlanırken, cari yıl bütçesinde çeşitli kuruluş ve hizmetler için ayrılan ödenekler hiç
yokmuş ( ya da sıfırmış ) gibi hareket edilerek, her hangi bir daire veya hizmete daha önceki yıllar bütçelerinde
yer verildiği için değil de sanki yeni, sıfırdan başlıyormuş gibi, değerlendirilerek ödenek tahsis edilecek veya
edilmeyecektir.
3. Program Bütçe Sistemi
Kuruluşun toplam bütçesinin yürütülen faaliyet ve projelerin maliyetini gösteren alt bütçelerden oluştuğu
bütçe türüdür.
Kamu yönetimi veya birimlerince yapılması gereken hizmetlerin fonksiyonel bir sınıflandırmaya tabi
tutulmasıdır. Devletin yürüttüğü hizmetlerin plan-programa bağlanıp o şekilde gerçekleştirilmeye
çalışılmasıdır. Bu bütçe sisteminde hedeflere ulaşılmasını sağlamak üzere, her program için hedeflere yönelik
ödenek tahsis edilir.
Performans bütçe bir hizmetin nasıl yapılacağı üzerinde yoğunlaşırken: program bütçe belirli kaynaklarla en
yüksek sosyal faydanın hangi hizmetlerle sağlanabileceği üzerinde durmaktadır. Yani bu sistem, ne satın
alındığı değil; ne yapıldığı ve bunun nasıl başarıldığı veya başarılacağı üzerinde durur.
4. Planlama, Programlama Bütçeleme Sistemi ( PPBS )
Alternatif programlardan en uygun olanı seçilerek, bütçe kaynak-hizmet ilişkisi kurulan bütçe sistemidir.
Bir mali plan niteliğindeki bütçeyle kamu hizmeti etkinliğinin sağlanabilmesi için, belirlenen amaçları
gerçekleştirebilecek hizmet programları ve bunların alt-program, faaliyet-proje sınıflaması ile faaliyet-proje
aşamasından başlayarak hizmetlerin maliyet-fayda analizleri yapılır. Alternatif programlardan en uygun olanı
seçilerek, bütçe kaynak-hizmet ilişkisi kurulur ve böylece ödeneklerin hizmetlere tahsisi sağlanır. PPBS
planlama – programlama – bütçeleme – sistem analizi ve kamu yönetiminden oluşur. Klasik bütçede ödenekler
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satın alınan şeylere tahsis edildiği halde, PPBS’de hizmetlere tahsis edilerek, yapılan harcamaların sebebi, niçin
yapıldığı soruları cevaplanır.
BÜTÇE
Bütçe kelimesi, Latince kökenlidir ve ‘çanta’ veya ‘torba’ anlamına gelen ‘bulga’ kelimesinden türemiştir. Bu
kelime, devlet bütçesi anlamında ilk olarak 17. Yüzyılda İngiltere’de kullanılmıştır ve İngilizce ‘budget’ olarak
ifade edilmiştir. İngilizce’deki ‘budget’ kelimesi, Fransızca’da ‘bütçe’ olarak telaffuz edilir.24
Ülkemizde, geçmişte bütçe tabiri yerine, ‘muvazene (denge) defteri ‘ya da ‘muvazene-i umumiye’ (genel
denge) tabirleri kullanılmıştır. Ancak bütçe kelimesi 1876 tarihli Kanuni Esasi’de (Anayasada) yer almak
suretiyle dilimize iyice yerleşmiştir.25
Modern bütçeleme yöntemleri artık, günümüzde performansın yönetilmesi fikrini içinde barındırmaktadır.
Performansın yönetilmesi, kamu kurumlarının bütçe ve harcamalarında değişimini sağlayacak organizasyonel
teşvikleri esas almaktadır. 26
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu – 5393 Sayılı Belediye Kanunda bütçe:
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 3. maddesinde, Bütçe: Belirli bir dönemdeki gelir ve
gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe
konulan belge şeklinde tanımlanmıştır.
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 61. maddesinde Belediye bütçesi; Belediyenin stratejik plânına ve
performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve
gider tahminlerini gösterir, gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin verir
Diğer taraftan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 5. Maddesinde:
Bütçe;
(1) İl özel idaresi, belediye, bağlı idare ve birliklerin bütçesi, mali yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini
gösteren, gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin veren bir meclis kararıdır.
(2) Mali yıl bütçesi, stratejik plan ve performans programları dikkate alınarak izleyen iki yılın gelir ve gider
tahminleri ile birlikte görüşülür ve değerlendirilir.
(3) Bütçe, kurumların plan ve programlarının gerekleri ile fayda ve maliyet unsurları göz önünde tutularak
verimlilik, tutumluluk ilkeleri ile uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanır ve uygulanır.
(4) Bütçe; gider, gelir ve finansmanın ekonomik sınıflandırması bölümlerinden oluşur.
(5) Gider bütçesi, kurumsal, fonksiyonel, finansman tipi ve ekonomik sınıflandırma olmak üzere dört bölüme
ayrılır. Finansman tipi sınıflandırma tek düzeyden, diğer sınıflandırmalar dört düzeyden oluşur. Gelir bütçesi
ve finansmanın ekonomik sınıflandırması cetvelleri de dört düzeyden oluşur. Kurumlar ihtiyaç duymaları
halinde, bu düzeyler dışında ilave düzeyler açabilirler.
Tüm bu tanımlamaların ışığında bütçelerin bir mali disiplin aracı olduğu, P.E.B.’nin ise kamu kaynaklarının
etkin, ekonomik ve verimli kullanılmasına yönelik gerek bir disiplin gerekse performans ölçüm aracı olduğu
ortaya çıkmaktadır. Yani bir yanda kamu kaynakları yerinde kullanılarak tasarruf edilirken diğer yanda
kullananın başarısını ölçümlemek de mümkün olmaktadır. 27
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26
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World Bank, USA: Washington DC, 2007, s.124.
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5018 sayılı Kanunu’nun 12. maddesinde bütçe türleri ve kapsamı hakkında bilgi aşağıda yer almaktadır:28
Genel yönetim kapsamındaki idarelerin bütçeleri; merkezî yönetim bütçesi, sosyal güvenlik kurumları
bütçeleri ve mahallî idareler bütçeleri olarak hazırlanır ve uygulanır. Kamu idarelerince bunlar dışında
herhangi bir ad altında bütçe oluşturulamaz.
Merkezî yönetim bütçesi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (III) sayılı
cetvellerde yer alan kamu idarelerinin bütçelerinden oluşur.
Genel bütçe, Devlet tüzel kişiliğine dahil olan ve 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kamu
idarelerinin bütçesidir.
Özel bütçe, bir bakanlığa bağlı veya ilgili olarak belirli bir kamu hizmetini yürütmek üzere kurulan, gelir tahsis
edilen, bu gelirlerden harcama yapma yetkisi verilen, kuruluş ve çalışma esasları özel kanunla düzenlenen ve
5018 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı cetvelde yer alan her bir kamu idaresinin bütçesidir.
Düzenleyici ve denetleyici kurum bütçesi, özel kanunlarla kurul, kurum veya üst kurul şeklinde teşkilatlanan
ve 5018 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı cetvelde yer alan her bir düzenleyici ve denetleyici kurumun bütçesidir.
Sosyal güvenlik kurumu bütçesi, sosyal güvenlik hizmeti sunmak üzere, kanunla kurulan ve 5018 sayılı
Kanuna ekli (IV) sayılı cetvelde yer alan her bir kamu idaresinin bütçesidir.
Mahallî idare bütçesi, mahallî idare kapsamındaki kamu idarelerinin bütçesidir.
Yerel Yönetim bütçe sistemleri
Yerel Yönetim bütçe sistemleri pek çok önemli fonksiyonlara hizmet eder. Bu fonksiyonlar hükümet
tarafından getirilmiş herhangi bir düzenlemeye uyumlu olarak bütçe önceliklerinin belirlenmesi, uzun vadeli
kalkınma vizyonunu yerine getirmeye yardımcı olarak harcamaların planlanması, mali disiplini sağlamak üzere
girdiler üzerinde mali kontrolün sağlanması, kamu faaliyetlerinde verimlilik ve etkinliğin sağlanması için
faaliyetlerin yönetilmesi şeklinde sıralanmaktadır.29
Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber
Bütçeler; ekonomide fiyat istikrarının sağlanması, gelir dağılımının düzeltilmesi, yatırımların teşvik edilmesi
gibi hedeflerin gerçekleştirilmesinde kullanılan en önemli mali araçlardan biridir. Bütçe harcamalarının
nitelikleri ve etkileri farklı olduğundan bütçenin etkin bir mali araç olarak kullanılabilmesi için harcamaların
temel kriterlere göre sınıflandırılması gerekmektedir. 5018 sayılı Kanunda bütçelerin kurumsal, işlevsel ve
ekonomik sonuçların görülmesini sağlayacak, gelir ve giderlerin ekonomik ve mali analizinin yapılmasına
imkan verecek, hesap verilebilirliği ve saydamlığı sağlayacak şekilde Maliye Bakanlığınca uluslararası
standartlara uyumlu olarak belirlenen sınıflandırma sistemine göre hazırlanacağı ve uygulanacağı hüküm
altına alınmıştır.
Bu çerçevede oluşturulan Analitik Bütçe Sınıflandırması; giderin (kurumsal, fonksiyonel, finansman tipi ve
ekonomik sınıflandırma), gelirin ve finansmanın sınıflandırması olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır.30
Her bir faaliyet için hesaplanacak maliyet tutarlarından bütçe kaynakları ile finanse edilen kısımları analitik
bütçe sınıflandırmasının ekonomik kodlarına uygun olarak belirlenmeli ve faaliyet maliyetleri analitik bütçe
sınıflandırmasının ekonomik kodlamasının 4. düzeyinde hazırlanacaktır.
Harcama birimleri, bütçe ödeneklerini, analitik bütçe sınıflandırmasının yanı sıra, performans programı
uygulamasını da yürütmek açısından “Genel Yönetim Giderleri”, “Diğer Kamu İdarelerine Yapılacak
Transferler” ve “Faaliyet Maliyetleri” şeklinde üçe ayıracaklar ve bütçe hazırlık çalışmalarının yürütülmesi
sırasında, ciddi bir yaklaşık maliyet çalışması yapacaklardır.
Harcama Birimleri, bütçe ödeneklerini, analitik bütçe sınıflandırmasının yanı sıra, performans programı
uygulamasını da yürütmek açısından “Genel Yönetim Giderleri”, “Diğer Kamu İdarelerine Yapılacak

28

5018 SAYII Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, 2005
Anwar Shah ve Chuni Shen, “Citizen-Centric Performance Budgetting at the Local Level”, Local Budgeting, (ed.)
Anwar Shah, The World Bank Puplic Sector Governance and Accountabilitiy Series, Washington D.C, 2007, s.152.
30
http://www.bumko.gov.tr/Eklenti/7733,20142016butcehazirlamarehberipdf.pdf?0 (Erişim 2019)
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Transferler” ve “Faaliyet Maliyetleri” şeklinde üçe ayıracaklar ve bütçe hazırlık çalışmalarının yürütülmesi
sırasında, gerçekçi bir yaklaşık maliyet çalışması yapacaklardır.
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
Ekonomik sınıflandırma31
MADDE 10 - (1) Ekonomik sınıflandırma, kurumların faaliyetlerinin ekonomik ve mali anlamda çeşitlerini
gösteren bir sınıflandırmadır.
(2) Ekonomik sınıflandırma dört düzeyden oluşur, birinci düzeyi iki haneli, iki ve üçüncü düzeyi tek
haneli, dördüncü düzeyi ise iki haneli rakamla kodlanır.
(3) Birinci düzey ekonomik kodlar;
0
1
0
2
0
3
0
4
0
5
0
6
0
7
0
8
0
9

PERSONEL GİDERLERİ
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
FAİZ GİDERLERİ
CARİ TRANSFERLER
SERMAYE GİDERLERİ
SERMAYE TRANSFERLERİ
BORÇ VERME
YEDEK ÖDENEKLER

Gelir bütçesi
MADDE 11 - (1) Gelir bütçesi kurumların gelirlerinin çeşitlerini gösterir.
Dört düzeyden oluşur. Birinci düzey iki haneli, ikinci ve üçüncü düzey tek haneli, dördüncü düzey iki haneli
rakamla kodlanır. Üçüncü ve dördüncü düzeyler Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir.
(2) Birinci düzey ekonomik kodlar;
0
1
0
2
0
3
0
4
0
8
0
9

31

VERGİ GELİRLERİ
VERGİ DIŞI GELİRLER
SERMAYE GELİRLERİ
ALINAN BAĞIŞLAR VE YARDIMLAR
ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR
RET VE İADELER (-)

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, 10.03.2006 R. G Sayısı: 26104, md.10-11-30.
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Bütçe kararnamesi ve bütçeyi oluşturan cetveller
MADDE 30 - (1) Bütçe kararnamesi metninde;
a) Gider tahminleri toplamı,
b) Gelir tahminler toplamı,
c) Bütçe açığı varsa açığın ne şekilde kapatılacağı,
ç) Kanunlara göre toplanacak vergi, resim ve harçların taksit süreleri,
d) Bütçe yılına ait ve o yılın gelir ve giderlerini ilgilendiren diğer hükümler,
yer alır.
(2) Bütçe kararnamesine mevzuata aykırı hükümler konulamaz.
(3) Bütçeyi oluşturan cetveller;
a) Bütçe Kararnamesi
b) Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14)
c) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli (Örnek-15)
ç) Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-16)
d) Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C) Cetveli (Örnek-17)
e) Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18)
f) Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek-8)
g) Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19)
ğ) Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-20)
h) Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek-21)
ı) Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22)
i) İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23)
j) İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-24)
k) 237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli (Örnek-25)
l) Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli (Örnek-26)
m) Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27)
n) Finansman Programı (Örnek-28)
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Bütçede yer alan ödenek cetveli aşağıda örnek olarak gösterilmiştir.
T.C.
İSTANBUL İLİ
KÖSEOĞLU BELEDİYESİ
Ödenek Cetveli (A)
Kurumsal
Sınıflandırma

Fonksiyonel
Sınıflandırma

I

I

II III IV

II III IV

Finans
Tipi
I

Ekonomik
Sınıflandırma
I

46
46 34
46 34
46 34
46 34

01

46
46
46
46
46

01
01
01
01
01

34
34
34
34
34

3
3
3
3
3

9
9
9
9

00
00
00

5
5

01

46 34

01 3 9

00

5

02

46 34

01 3 9

00

5

03

46 34

01 3 9

00

5

06

II

Açıklama

III IV

(TL)
BÜTÇE TEKLİFİ
BÜTÇESİ
HAZIRLANAN
2015 YILI

BELEDİYE
İSTANBUL İLİ
XXXXXX BELEDİYESİ
.................................
MÜDÜRLÜĞÜ
GENEL
KAMU
HİZMETLERİ
Genel Hizmetler
Diğer Genel Hizmetler
Diğer Genel Hizmetler
MAHALLİ İDARELER
PERSONEL GİDERLERİ
SOSYAL
GÜVENLİK
KURUMLARINA
MAL VE HİZMET ALIM
GİDERLERİ
SERMAYE GİDERLERİ

PERFORMANS PROGRAMIVE BELEDİYELERDE HAZIRLANAN PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME
Performans Kavramı
“Performans” yabancı kökenli bir sözlük olup dilimize “başarım” olarak çevrilmektedir. Türk Dil Kurumu’na
göre performans (başarım) kelime anlamı olarak; “i. Elde edilen başarı ii. Herhangi bir olayı veya durumu
başarma isteği veya gücü. iii. Kişinin yapabileceği en iyi derece. iv Herhangi bir eseri, oyunu, işi vb.ni ortaya
koyarken gösterilen başarı” şeklinde tanımlanmıştır.32
Stratejik Plan - Performans Planı İlişkisi
Stratejik plan - performans planı ilişkisi kurumun vizyon ve misyonundan başlayarak performans
göstergelerine doğru uzanan hiyerarşik bir düzenlemeye sahiptir. Stratejik plan - performans planı ilişkisi
aşağıdaki gibi kurulmuştur.
Performans planları, kurumların beş yıllık stratejik planları çerçevesinde hazırlanan ve bir yıllık başarı
hedeflerini belirleyen belgelerdir. Yasaya göre performans planları yatırım programları ve bütçenin
oluşturulmasına temel teşkil edecektir. Bu nedenle “yatırım programından” ve “bütçeden” önce oluşturulup
Belediye meclisi tarafından kabul edilmesi gerekmektedir. Performans planındaki hedefler, “beş yıllık stratejik
sonuç hedefleri” ve “beş yıllık çıktı hedefleriyle” uyumlu olmak zorundadır. Performans planı, her yıl
belirlenen tarihlerde ilgili ve müdürlükler tarafından güncelleneceğinden mümkün olduğu kadar basit ve
kolay hazırlanacak bir şekilde düzenlenmiştir.
32

http://www.tdk.gov.tr
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1.Vizyon - Misyon - Değerler

2. Ana sektörler (kurumsal yapı, sağlık,
eğitim, spor, kültür)
3. Alt sektörler (K. Yapı: Liderlik, insan
kaynakları, bütçe vb.)

Stratejik Plan

4. Stratejik Amaçlar
5. Beş yıl içinde gerçekleştirilecek
stratejik “sonuç” hedefleri
6. Beş yıl içinde gerçekleştirilecek “çıktı”
hedefleri (Faaliyetler)
7. Yıllık performans hedefleri (“sonuç”
hedefleriyle ilgili)
8. Yıllık faaliyet ve projeler (“çıktı”
hedefleriyle ilgili)

Performans
Planı

9. Faaliyet ve projelerle ilgili olarak
ayrılan ödenek - bütçe
10. Performans göstergeleri
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Performans Esaslı Bütçeleme Sisteminin Tanımlanması
PEB sistemi ile ilgili çeşitli tanımlamalara rastlanmaktadır. Buna göre OECD tarafından yapılan tanımına göre
PEB sistemi; fonların sonuçlarla ilişkilendirilerek tahsis edildiği bütçe şeklidir.33
Diğer taraftan, PEB, kamu hizmetlerine ödenek tahsisi yapılmadan önce yürütülecek faaliyet ve projelerin
maliyetlendirilmesini ve bunlara yönelik performans hedefleri oluşturulmasını öngören bir bütçe yönetim
sistemidir. Böylece sistemde kamu hizmetlerine yönelik ödenek tahsisi çıktılar ve sonuçlarla
ilişkilendirilmektedir 34
Performans Esaslı Bütçeleme Sisteminin Ortaya Çıkışı
Kamu kesiminin girdilerden (personel, malzemeler ve diğer kalemler) ziyade mevcut veya beklenen sonuçlar
için bütçeleme yapmasıdır. Bütçeye karar verirken, karar alıcılar, kamu kurumlarınca yerine getirilmesi
planlanan fonların sonucunda beklenen fayda ve sosyal koşullar hakkında bilgilendirilmelidir.35
Performans Esaslı Bütçeleme
Kuruluşların programları çerçevesinde belirlenen amaç ve hedeflerine göre kaynak tahsislerinin yapıldığı ve
arzu edilen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığının ölçüldüğü bütçeleme sistemidir
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 41.
maddesi gereği, Belediyemiz Performans Programı hazırlaması gerekmektedir.
Performans programının hazırlanmasına yönelik düzenlemeler, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans
Programları Hakkında Yönetmelik36 ile Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan “Performans Programı
Hazırlama Rehberinde” yer almaktadır. Çalışmanın yürütülebilmesi içn öncelikle bir performans planı
hazırlanır.
Performans planları; (a) yıllık performans hedeflerinden ve (b) sürekli takip edilecek olan performans
göstergelerinden oluşur. XXXXXX belediyesi performans planını Mali Hizmetler Birim Müdürlüğü’nün
başkanlığında tüm birimlerin bir yıllık süre içinde gerçekleştireceği faaliyet ve projelere göre belirlemiştir.
Örnek Bir Bütçe Kararnamesi;
İSTANBUL İLİ XXXXX İLÇESİ
XXXXX BELEDİYESİ
2017 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ
Madde 1- Belediye birimleri için "(A) Ödenek Cetvelinde " göster ildiği gibi toplam
(489.900.000,00-TL) Dörtyüzseksendokuz Milyon dokuzyüz Bin Türk Lirası ödenek
verilmiştir.
Madde 2· Belediye Bütçesinin Gelirleri "(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması H
cetvelinde
gösterildiği
gibl
toplam
(489.900.000,00-TL)
DörtyüzseksendokuzMilyondokuzyüzBin Türk Lirası olarak tahmin edilmiştir.
Madde 3- 2017 yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin
edilen gelirler He karşılık göstermek suretiyle denklik sağlanmıştır.

33

OECD, Public Sector Modernisation Governing For Performance, OECD Policy Brief, October, 2004, s.65
AKTAN, Coşkun Can ve Kâmil TÜĞEN, “Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi”, Kamu Mali
Yönetiminde Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme, Editör: Coşkun Can Aktan, Seçkin
Yayıncılık, Ekonomi Kitapları Dizisi:28, Ankara, 2006.
35
Alan Schick, “Perofmance Budgeting and Accrual Budgeting: Decision Rules or Analytical Tool”, OECD Journal
On Budgeting, Vol. 7, No.2, 2007, s.122.
36
Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik 05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı
Resmi Gazete
34
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Madde 4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı
bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir.
Madde s- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici,
hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.
Madde 6- 6245 sayılı Harcırah Kanunu'nun 8. Maddesi gereğince memur ve hizmetli
olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı
(H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.
Madde 7- Bütçe aşağıdabelirt ilen cetvellerden oluşur:
1. Bütçe Kararnamesi,
2. Ödenek Cetveli (A)
3. Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (B)
4. Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli,
5. Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir Cetvel (C),
6. Çok Yıllı Gider Bütçesi,
7. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeylnde izleyen iki Yıl Bütçe Teklifi,
8. Çok Yıllı Gelir Bütçesi,
9. Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli,
10. Gelecek Yıllara Yaygın Yüklemelere izin Verilen Hizmetlere Alt (G) Cetveli,
11. Memur Olmayanlara Verilecek Harcırahı Gösterir (H) Cetveli,
12. İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli,
13. İhdas Edilen Sürekli işçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli,
14. 237 Sayılı Kanuna Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir Cetvel (T)
15. Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli,
16. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Bütçe Teklifi,
17. Ayrıntılı Harcama Programı,
18. Finansman Programı
Madde 8- Meclisce kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde
belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir.
Madde 9- Vergi Resim, Harç ve Katılım paylarının tahsil süreleri 2464 sayılı Belediye Gelirleri
Kanunu ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu'nda gösterilen zamanlarda, diğer gelirler ile
tahakkuka bağlı olarak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkında Kanun ve diğer ilgili
kanunların öngördüğü şekilde tahsil edilecektir.
1. Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik Vergileri 1. taksit Mayıs ayı 2017, 2. taksit
Kasım ayı 2017 sonuna kadar ödenir.
2. İlan ve Reklam Vergisi Şubat ayı 2017 sonuna kadar 1. taksidi
ödenir, 2. taksidi 1-30 Haziran 2017 tarihleri arasında ödenir.
Asma tahsis ve bakım ücretine ait beyanname verme süresi ile
ödeme süresi 1. taksit 31 Mart, 2. taksit 30 Eylül tarihleridir.
3. Ücrete tabi yapılan işlerin bedelleri peşin tahsil edilir.
4. M ali Hizmetler Müdürlüğü Emlak Servisi Mali yıl içinde gelir
tahakkukları ile eski alacakları müddet ve zamanında tak ip ve
tahsiline devam eder.
Düzenlenen bu bütçe kararnamesi ve eki cetvellerinin meclis tutanaklarına uygun olduğu tasdik
olunur.
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Madde 10- Bu kararname hükümleri 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 11- Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür. Meclisin takdirlerine
arz olunur.
Meclis Başkanı veya Vekili
Divan Katibi
Divan Katibi
Performans Hedefleri
Performans hedefleri, bir yıllık süre içinde gerçekleştirilecek faaliyetler neticesinde elde edilecek olan
“sonuçları” tanımlar. Bu sonuçlar kurumu beş yıllık sonuç hedeflerine götürüyor olmalıdır. Performans
hedefleri belirlenirken önce; (a) stratejik amaçlar ve daha sonra (b) stratejik sonuç hedefleri göz önünde
bulundurulur. Performans hedefleri o yıl ayrılan bütçe büyüklükleri göz önünde bulundurularak oluşturulur.
Performans hedeflerinde, ödenek gerektiren kalemlerin yanında, herhangi bir ödenek ayrılmasını
gerektirmeyen kalemler de gösterilir.37
Performans hedefleri bir taraftan bütçeden, bir taraftan da stratejik plandan etkilenir. Bunun yanında bütçe
de, stratejik plan ve yıllık performans planından etkilenir. Çift yönlü bir etkileşim söz konusudur. Performans
planı bütçeye temel teşkil etse de önceki yıllar temel alınarak belli oranda genişletilen bütçeye göre
hazırlanır. Bu nedenle, bütçe ve performans planının her ikisi “stratejik plan” temel alınarak birlikte hazırlanır.
Eskiden sadece bütçe hazırlayan birimler, artık “gider kalemi içeren” ve “gider kalemi içermeyen” hedefleri
birlikte kapsayan “performans planlarını da” hazırlamak durumundadırlar. 38
Ödenek gerektiren performans hedefleri, doğrudan bütçeyle ilintili olmak durumundadır. Birimler
kendilerine ayrılan bütçenin tamamını performans planlarında göstereceklerdir. Performans hedeflerindeki
tüm kalemler aynı zamanda bütçeye de girecektir. Bu nedenle önce performans planı ve buna dayalı olarak
da bütçe hazırlanır.39 Performans hedefleri bütçeye aktarılırken duruma göre birleştirmeler, toplamalar
yapılabilir veya duruma göre performans hedefleri kendi içinde ikiye üçe ayrılabilir. Performans hedeflerinin
bütçe kalemlerine dönüştürülmesinde bazı sorunlar yaşanabilir. Bu konudaki sorunlar Mali İşler Daire
Başkanlığına danışılarak aşılmalıdır.
Bazı performans hedefleri, beş yıllık stratejik hedeflerle ilgili olmayabilir. Bu gibi durumlarda performans
hedefinin hemen altında bu gibi istisnaların gerekçesi hakkında açıklama yapılır. Bunun yanında bazı stratejik
hedeflere ilişkin performans hedefi de belirlenmemiş olabilir. Stratejik hedeflerle performans hedeflerinin
bire bir örtüşmesi veya uyuşması gerekmez. Ancak performans hedefleri büyük ölçüde stratejik hedefleri
temsil etmeli, uyuşmayan vakalar nadir istisnalar olarak kalmalıdır.40
Performans hedefleri belirlenirken, her bir hedefle ilgili olarak sorumlu olan birim ve hatta kişilerin
saptanması gerekmektedir. Kişilerin değişeceği düşüncesiyle sadece pozisyon isimlerini yazmak yeterli
etkinliği sağlamaz. İsim yazıldığında kişiler hedefleri daha etkili bir şekilde takip edebilmektedirler ve buradan
bireysel performansa geçilmektedir. Bu nedenle isimler değişse bile bunları yazmakta yarar vardır. İlgili
müdürlükler performans hedeflerini sadece yılsonunda hesap verecekleri veya raporlama yapacakları
kelemler olarak görmemeli yıl içinde söz konusu hedeflerin tutturulması konusunda gelişmeleri aktif bir
dosyayla takip etmelidirler. Bu dosyada şu konularda bilgiler bulunması gerekmektedir: (a) hedeflerin ve
göstergelerin gerçekleşmesini engelleyen faktörler, (b) bu engellerin kaldırılması için yapılması gerekenler, (c)
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AKSARAYLI Mehmet, EGELİ Haluk, TÜĞEN Kamil ve ÖZEN Ahmet, “Stratejik Planlamaya Dayalı Performans Esaslı
Bütçeleme Sisteminin Etkinliğinin Belirleyicileri: Türkiye'deki Kamu Kurumlarının Analizi”, Süleyman Demirel Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2007, 12(3), ss.313-326
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Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 2016, 4(2), 167-182.
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bir sonraki yılda hedeflerde yapılması gereken değişikler, (ç) alınması gereken önemli kararlar, (d) tahsis
edilmesi gereken kaynaklar. 41

Sonuç
Performans planları, kurumların beş yıllık stratejik planları çerçevesinde hazırlanan ve bir yıllık başarı
hedeflerini belirleyen belgelerdir. Yasaya göre performans planları yatırım programları ve bütçenin
oluşturulmasına temel teşkil edecektir. Bu nedenle “yatırım programından” ve “bütçeden” önce oluşturulup
Belediye meclisi tarafından kabul edilmesi gerekmektedir. Performans planındaki hedefler, “beş yıllık stratejik
sonuç hedefleri” ve “beş yıllık çıktı hedefleriyle” uyumlu olmak zorundadır. Performans planı, her yıl
belirlenen tarihlerde ilgili ve müdürlükler tarafından güncelleneceğinden mümkün olduğu kadar basit ve
kolay hazırlanacak bir şekilde düzenlenmiştir.
Performans planları; (a) yıllık performans hedeflerinden ve (b) sürekli takip edilecek olan performans
göstergelerinden oluşur. Köseoğlu belediyesi performans planını Mali Hizmetler Birim Müdürlüğü’nün
başkanlığında tüm birimlerin bir yıllık süre içinde gerçekleştireceği faaliyet ve projelere göre belirlemiştir.
Performans hedefleri bir taraftan bütçeden, bir taraftan da stratejik plandan etkilenir. Bunun yanında bütçe
de, stratejik plan ve yıllık performans planından etkilenir. Çift yönlü bir etkileşim söz konusudur. Performans
planı bütçeye temel teşkil etse de önceki yıllar temel alınarak belli oranda genişletilen bütçeye göre
hazırlanır. Bu nedenle, bütçe ve performans planının her ikisi “stratejik plan” temel alınarak birlikte hazırlanır.
Eskiden sadece bütçe hazırlayan birimler, artık “gider kalemi içeren” ve “gider kalemi içermeyen” hedefleri
birlikte kapsayan “performans planlarını da” hazırlamak durumundadırlar.
Ödenek gerektiren performans hedefleri, doğrudan bütçeyle ilintili olmak durumundadır. Birimler
kendilerine ayrılan bütçenin tamamını performans planlarında göstereceklerdir. Performans hedeflerindeki
tüm kalemler aynı zamanda bütçeye de girecektir. Bu nedenle önce performans planı ve buna dayalı olarak
da bütçe hazırlanır. (bk., Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ).
Performans hedefleri bütçeye aktarılırken duruma göre birleştirmeler, toplamalar yapılabilir veya duruma
göre performans hedefleri kendi içinde ikiye üçe ayrılabilir. Performans hedeflerinin bütçe kalemlerine
dönüştürülmesinde bazı sorunlar yaşanabilir. Bu konudaki sorunlar Mali İşler Daire Başkanlığına danışılarak
aşılmalıdır
Kamu ve yerel yönetimlerde etkin, ekonomik ve verimlilik felsefesi çerçevesinde kaynakların kullanımı
performans esaslı bütçe uygulaması kapsamında yapıldığında kamu yararına ciddi bir tasarruf sağlanmış
olacaktır.
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